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أ

إﱃ وا ّي اﻟﻜﺮﳝﲔ ...
ﻋﺮﻓﺎ ً ﺑﻌﻄﺎﺋﻜﲈ اﻟﻜ ﲑ و اﻣ ﻨﺎ ً ﻟﻨﺒﻠﻜﲈ اﻟﻌﻈﲓ ...
ﻓﻬﺬا ﺰر ﺴﲑ ﻣﻦ ﻏﺮﺳﻜﲈ اﻟﻜ ﲑ...
و إﱃ زو اﻟﻐﺎﱄ ...
رﻓ ﻖ درﰊ ...
و ﺳﻜﻦ رو و ٔاﻣﺎﳖﺎ ...
ﺳﻨﺪي و ذﺧﺮي ﰲ اﳊﯿﺎة ...
وﻓﺎء و ﺗﻘﺪ ﺮ ًا ﻟﺘ اﻟﺮ ﺎﯾﺔ اﻟﻄﯿﺒﺔ ...
ً
و إﱃ زﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪ ﻦ ...
ﻓ ة اﻟﻜ ﺪ ...
ﻗﺮة ﻋﯿﲏ  ...و ﺴﻤﺔ رو ...
ب

ﺷ ـــــر واﻣﺗــﻧــﺎن

ِ
ِ
ﻣن ﻟﻪ
ﻟﻛﻞ ْ
ﻣن ﺎب اﻟﻌرﻓﺎن ﺎﻟﻔﺿﻞ وطﯾب اﻟﺻﻧﻊ أن أﻓﺗﺗﺢ ﻋﻣﻠﻲ ﻠﻣﺎت ﺷ ٍر واﻣﺗﻧﺎن ّ
ﻓﺿﻞ ﻋﻠﻲ ،ﻓﻘد ﱠ
أن أﺷ ر
أن ﱠﺳر وﻫّﺄ ﻣن أﻋﺎن وﻧﺻﺢ وﺳﱠدد ،ﻓ ﺎن ﺣﺗﻣﺎً ﱠ
ﻣن ﷲ ﱠ
ﻋﻠﻲ ْ
ﻋﻠﻲ ْ
ٌ
ِ
ِ
ﻷﻫﻞِ ﱡ
ﻋز وﺟﻞ -أوﻻً
اﻟﻌو ِن واﻟﻣﺳﺎﻋدة َﻋوﻧﻬم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ،اﻋﺗراﻓﺎً
ﻔﺿﻞ ﷲ ّ -
اﻟﺗﻔﺿﻞ ﺗﻔﺿﻠﻬم ،وﻷﻫﻞ َ
ِ
أﻗﻞ ﻣﺎ أﻗدﻣﻪ.
اﻟﻣﻬﯾﺊ ،وﻷﻓﺿﺎﻟﻬم اﻟﺗﻲ أﺣﺎطﺗﻧﻲ طو ِق اﻟﻌرﻓﺎن ﺎﻟﺟﻣﯾﻞ ،واﻟﺷ ر ﱡ
ﻓﻬو اﻟﻣ ّﺳر و ّ
وﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟﻠﯾﻞ واﻷب

ﻣن أﺗو ﱠﺟﻪ إﻟ ﻪ ﺷ ر اﻟﺟزﻞ واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗواﺻﻞ ،ﻫو أﺳﺗﺎذ
أول ْ
و ُ
ﻋﻠﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻗﺑوﻟﻪ اﻹﺷراف
اﻟروﺣﻲ اﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن ﻧﺎﺻﺢ اﻟﺧﺎﻟد  ،اﻟذ أﺷﺎر ﱠ
ﺻﺢ ٕواﺳﻧﺎد طوال ﻣدة إﻋداد ﻟﻌﻣﻠﻲ ﻫذا،
ﻗدﻣﻪ ﻣن ُﻧ ٍ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ِ
ِ
ٍ
ﺛﯾر ﻣﻣﺎ
ﺻرﻧﻲ
ﻓ ﺎن ّ
ﯾوﺟﻬﻧﻲ ﻠﻣﺎ رآﻧﻲ أﺣﯾد ﻋن اﻟﺟﺎدة ،و ﺎن ﺣﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ ،و ّ
ﱠ
ﺿ ﱠن ﻋﻠﻲ ﺑوﻗﺗﻪ اﻟﺛﻣﯾن ،وﻻ ﺑ أر ﻪ اﻟﺳدﯾد ،ﻓ ﺎن
ﻋﻠﻲ،
ﺧ
وﺗﻔﺿﻞ ﱠ
ﻔﻲ ﱠ
ﻋﻠﻲ ْ
ﺄن أدﻧﻰ ﻣﺟﻠﺳﻲ ﻣﻧﻪ ،وﻟم ُ
ّ
َ َ
ِ
ٍ
ﻌم اﻷﺳﺗﺎذ واﻷب ،وﻫذا ﻟ س ﻐرب ﻓﻬذا دﯾدن اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻓﻠﻪ ﻣﻧﻲ اﻟﺷ ر اﻟﺟزﻞ واﻻﻣﺗﻧﺎن اﻟﻌﻣﯾ ﺟزاﻩُ
ﻧ َ
ﷲ ﺧﯾ اًر ،وأﻣﱠد ﻓﻲ ﻋﻣرﻩ .
وأﺗوﺟﻪ ﺎﻟﺷ ر اﻟﻣﺗواﺻﻞ إﻟﻰ اﻟد ﺗورة ﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ اﻟﺗﻲ أﻛﻣﻠت ﻣﺎ ﺑدء ﻪ أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟد ﺗور
وﻣّوﺟﻬﺔ ،ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻧﻲ ﺟزﻞ اﻟﺷ ر ﻟﻣﺎ أﺑدﺗﻪ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت
رم ﺣﺳﯾن اﻟﺧﺎﻟد  ،إذ ﺎﻧت ﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻲ ُ
ﻋﻠﻣّﺔ ﻗّﻣﺔ  ،ﻓﺟزاﻫﺎ ﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء و أﺣﺳﻧﻪ و ﻧﻔﻊ ﷲ ﻌﻠﻣﻬﺎ .
ﺛُ ﱠم أﺗوﺟﻪ ﺎﻟﺷ ر اﻟﺟزﻞ إﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﯾن ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ

ﻠ ﺔ اﻟﺗر ﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت ﻓﻲ

أﺧص ﺎﻟذ ر اﻟد ﺗورة ﺧدﯾﺟﺔ زﺎر اﻟﺣﻣداﻧﻲ ﻟﺳﻌﺔ ﺻدرﻫﺎ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻘِّﻣﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻐداد ،و ُ
واﻟﺳدﯾدة ،واﻟد ﺗورة وﻻء ﺻﺎدق  ،ورﺋ س ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟد ﺗورة ﻋواطﻒ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻟﻣﺎ أﺑدﺗﻪ ﻣن

ﻋون وﻣﺳﺎﻋدة ،واﻷخ واﻟزﻣﯾﻞ اﻟد ﺗور رم ﻋﺑﯾد ﻋﻠو .

أﺗﻘدم ﺷ ر واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻷخ واﻟزﻣﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗرم اﻟد ﺗور ﺣﺎزم ﻋدﻧﺎن أﺣﻣد وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﻛرﻣﺔ اﻟذ
و ّ
ﻟم ّﯾدﺧر وﺳﻌﺎً وﻻ ﺟﻬدًا ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ إﺧراج اﻻطروﺣﺔ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻓﻠﻪ ﺟزﻞ اﻟﺷ ر وأﻋﻠﻰ ﷲ

درﺟﺗﻪ.

وأﺗوﺟﻪ ﺑﺧﺎﻟص ﺷ ر واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻔﺎﺿﻠﯾن ،ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟذﯾن ﺳﯾﺗﻔﺿﻠون

اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻطروﺣﺔ ورﻓدﻫﺎ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم وﺗﻘو م اﻋوﺟﺎﺟﻬﺎ ﻓﺟزاﻫم ﷲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء .وأﺳﺄل ﷲ
ﱠ
ِ
ﻟﻛﻞ ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻣ ِﺛّ اًر أو ُﻣِّﻘﻼً ﯾﺟزﻬم ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء .
أن ﯾ ﺎرك ّ

 ت

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ

ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ

ﺃ

ﺍﻹﻫﺩﺍء
ﺷﻛﺭ ﻭﺍﻣﺗﻧﺎﻥ

ﺏ
ﺕ

ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩ
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 (٤ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ
 (٥ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺻﻝ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ
 (٦ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺑﺎﺏ

٥١ -٤٣
٥٦ -٥١
٦٩ -٥٦
١٠٦ -٧٠
٨٣ -٧٠
١٠٠ -٨٣
١٠٦ -١٠٠

١٩٢ -١٠٧
١٠٧
١١٤ -١٠٨
١٥١ -١١٥
١٢٢ -١١٦
١٢٧ -١٢٢
١٣١ -١٢٧
١٣٦ -١٣١
١٤٠ -١٣٧
١٤٢-١٤٠

١٤٤ -١٤٢
١٥١ -١٤٤
١٦٦ -١٥٢
١٦٤ -١٥٩
١٦٠ -١٥٩
١٦٢ -١٦١
١٦٣ -١٦٢
١٦٤-١٦٣
١٦٦ -١١٦٤
١٩٢ -١٦٧

 (٧ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
 (٨ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ
ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻭﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻡ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﺃ( ﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ ﻭ
ِ
ﺏ( ﺍﻻﻧﺗﻘﺎء ﻭﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺝ( ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﺓ
ﺩ( ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ
ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺗﺟﺩﻳﺩﻩ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﻪ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ
ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ
ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ
ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ
ﺃ( ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺏ( ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
ﺝ( ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ
ﺩ( ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ
ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ
 (١ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ
 (٢ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ
 (١ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ
 (٢ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ
ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ
 (١ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
 (٢ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
 (٣ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ

١٦٨
١٧٠ -١٦٨
١٧٢-١٧٠
١٧٠
١٧٠
١٧١
١٧٢ -١٧١
١٧٦-١٧٢
١٧٤ -١٧٢
١٧٦ -١٧٤
١٨٥ -١٧٦
١٨٢ -١٧٦
١٨٥ -١٨٢
١٩٢-١٨٥
١٨٧ -١٨٥
١٨٨-١٨٧
١٩٢ -١٨٨

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ

٣٤٣-١٩٣

ﺗﻭﻁﺋﺔ

١٩٤-١٩٣

ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ

٢٣٠-١٩٥

ﺃﻭﻻً  :ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﻭﻟﻭﺟﻲ ﻟﻠﻛﻼﻡ
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻔﻭﻧﺎﺗﻳﻛﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﻟﻠﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
 ﺍﻟﻔﻭﻧﺎﺗﻳﻙ )(phonetics
 ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ (١ﺍﻟﺟﻬﺭ ﻭ ﺍﻟﻬﻣﺱ
ﻭﺍﻟﺭﺧﻭ ﻭﻣﺎﺑﻳﻧﻬﺎ
 (٢ﺍﻟﺷﺩﺓ ﱠ
 (٣ﺍﻹﻁﺑﺎﻕ
 (٤ﺍﻟﻠّﻳﻥ
 ﺍﻟﻔﻭﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ )(phonology

٢٠١-١٩٨
٢١٣-٢٠١
٢٠٣-٢٠١
٢٠٧-٢٠٣
٢١٣-٢٠٧
٢٠٨
٢١٠-٢٠٩
٢١١-٢١٠
٢١٣-٢١١
٢٣٠-٢١٣

ﺃﻭﻻً  :ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺣﺭﻑ
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﻣﻔﻬﻭﻣﺎ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻭﻥ
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  :ﺍﻟﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ )( Syllable
ﺭﺍﺑﻌﺎ ً :ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ )(Variante phonetic
 (١ﺗﻧﻭﻉ ﺣﺭ )(Variante Libre
ﺃ.ﺗﻧﻭﻉ ﻟﻬﺟﻲ )(Variante Dialectate
ﺏ .ﺗﻧﻭﻉ ﻓﺭﺩﻱ )(Variante Individuelle
 (٢ﺗﻧﻭﻉ ﺗﺭﻛﻳﺑﻲ )(Variante Combinatoire
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً  :ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺻﻭﺗﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ
ﺃ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺑﺩﺍﻝ
ﺏ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ
ﺝ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻟﺔ
ﺩ .ﻅﺎﻫﺭﺗﺎ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻬﻣﺯﺓ ﻭ ﺗﺧﻔﻳﻔﻬﺎ

ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻲ
ﺃﻭﻻ  :ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ
 (١ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﺃ .ﺷﺑﻬﺎﺕ ﺗﺄﺛﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﻁﻖ ﺍﻷﺭﺳﻁﻲ ﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺑﻁﺎﻟﻬﺎ
ﺏ .ﺁﺭﺍء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺭﻗﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﺭﺍﻟﻧﺣﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻧﻁﻖ ﺍﻷﺭﺳﻁﻲ
ﺝ .ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﻟﻠﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
 (٢ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﺃ .ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ
 ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ
 ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺍﻟﻌﻔﻭﻳﺔ
 ﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﻉ
 .١ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 .٢ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻭﺛﻳﻖ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
ﺏ .ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻭﻳﺔ
 ﺍﻟﺩﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﻣﺩﻟﻭﻝ
 ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻛﻼﻡ
 ﺍﻟﺯﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻵﻧﻳﺔ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻭﻳﺔﺛﺎﻟﺛﺎ  :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
 ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
 (١ﺍﻟﺑﻧﺎء
 (٢ﺍﻟﺣﻣﻝ
 (٣ﺍﻹﺟﺭﺍء
 ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ

٢١٦-٢١٤
٢١٩-٢١٦
٢٢٢-٢١٩
٢٢٤-٢٢٢
٢٣٣ -٢٣٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٣
٢٣٠-٢٢٤
٢٢٧-٢٢٥
٢٢٨-٢٢٧
٢٢٩ -٢٢٨
٢٣٠-٢٢٩

٢٩٨- ٢٣١
٢٥٨-٢٣١
٢٤٩-٢٣٢
٢٣٩-٢٢٤
٢٤٢ -٢٣٩
٢٥٠ -٢٤٢
٢٥٨-٢٥٠
٢٥٦- ٢٥١
٢٥٢
٢٥٣- ٢٥٢
٢٥٦ -٢٥٣
٢٥٥ -٢٥٣
٢٥٦- ٢٥٥
٢٥٨- ٢٥٦
٢٧١- ٢٥٨
٢٦٢- ٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٥- ٢٦٣
٢٦٩ -٢٦٦
٢٩٨- ٢٧١
٢٩٠ - ٢٧٤
٢٨٤ - ٢٧٤
٢٨٩ - ٢٨٤
٢٩٠ - ٢٨٩
٢٩٨ - ٢٩٠

ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻲ

٣٤٣ - ٢٩٩

ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻭ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
ﺍﻹﺳﻧﺎﺩ ﻭﻣﺑﺩﺃ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺩ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ

٣١١ - ٣١٠
٣١٩ - ٣١١
٣٣١ - ٣٢٠
٣٤٣ - ٣٣١






ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ

٣٩٦ - ٣٤٤

ﺗﻭﻁﺋﺔ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
 ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ
 ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ
 ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﻭﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ
 ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ
 ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ
ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ
ﺃ .ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ
 .١ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ
 .٢ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻡ
ﺏ .ﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ

٣٤٤
٣٥٩ - ٣٤٥
٣٥٥ - ٣٤٧
٣٥٦ - ٣٥٥
٣٥٩ - ٣٥٦
٣٧٤ - ٣٦٠
٣٦١ - ٣٦٠
٣٦٣ - ٣٦١
٣٧٤ - ٣٦٣
٣٦٩ - ٣٦٤
٣٦٦ - ٣٦٥
٣٦٩ - ٣٦٦
٣٧٤ – ٣٦٩

ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ

٣٩٦ - ٣٧٥

 ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ
 ﺇﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ
 ﺣﻭﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
 .١ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ
 .٢ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ
 .١ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺩﺭﺍﺟﻳﺔ
 .٢ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﺟﻳﺔ
 ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ
 .١ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻭﺍﻟﺳﻣﺎﻉ
 .٢ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ
 .٣ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻓﻘﻳﺔ
.٣ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻲ
ﺍﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻻﻁﺭﻭﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ

٣٧٦ – ٣٧٥
٣٨١ – ٣٧٦
٣٩٦ – ٣٨٢
٣٨٤ – ٣٨٣
٣٩٦ – ٣٨٤
٣٩٤ – ٣٨٥
٣٩٤ - ٣٨٦
٣٩٤
٣٩٦ – ٣٩٤
٣٩٥ – ٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦ – ٣٩٥
٣٩٦
٤٠٢ – ٣٩٧
٤١٩ - ٤٠٣

ﺍﻟﻤﻘ ِ ّﺪﻣﺔ
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ﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣ م

ِ
رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟﺻﻼةُ واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗ ِم اﻷﻧﺑ ﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن ،وأﻓﺿﻞ اﻟﺧﻠ أﺟﻣﻌﯾن ﻣﺣﻣد
اﻟﺣﻣد ﻪﻠﻟ ّ
ﻌد ؛
وﻋﻠﻰ آﻟﻪ اﻟطﯾﺑﯾن اﻟطﺎﻫرن وأﺻﺣﺎ ﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟﺑﯾن  ،و ُ
أن ﺧﺿﻊ اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ،وﻫو ﯾﺟد ﻋﻠﻰ ِّ
ﻣر اﻷزﻣﻧﺔ واﻷﻋوام ﻣن ﯾﺧدﻣﻪ
ﻓﻣﻧذ ْ
و ﺣﺗﻔﻲ ﻪ ،ﺎﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻣﺧﺑوﺋﻪ ﺗﺎرًة ،وﺗﺟدﯾد ﻣﺎ اﻧدرس ﻣن ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺗﺎرًة أﺧر .
ٕواﻧﻪ ﻟﻣن اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ – أﺣ ﺎﻧﺎً – أن ﻧﻘ أر اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻋﺎﻣ ًﺔ واﻟّﻠﻐو ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ اﺳﺗُ ِ
ﺣدث ﻣن
ّ
ْ
ﻣﻧﺎﻫﺞ وﻧظرﺎت؛ ذﻟك أن اﻟﺗراث ﻧﻣﺎ ﻓﻲ ٍ
ﺗرﺔ ﻏﯾر اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻬدﻧﺎﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺎن ﻌ ﺷﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ
ّ

أن اﻷﻣر ﯾرﺗ ط ﻫﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ – ﻐﯾرﻫﺎ ﻣن
اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﺑﯾﺋﺗﻧﺎ ،إﻻ ّ
ٍ
ﺛﯾر ﻣن
ﻣﯾزﻫﺎ
اﻟﻠﻐﺎت –
ﻧظﺎم ﺧﺎص وأداة اﺗﺻﺎل وﺗﻌﺑﯾر ،وﻫﻲ أ ﺿﺎً ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم ،وﻫو ﻣﺎ ّ
ٌ

ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﻋﻲ أﻫﻠﻬﺎ،
إن ﱠ
اﻟدراﺳﺎت واﻷ ﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﱠ
دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ّ
ﻣﺳت ﻞ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ ،وﻫذا ْ
اﻟﺟﺎدة ﻟﻛﺷﻒ ﻗواﻧﯾن ﻋﻣﻠﻬﺎ .
وﻣﺣﺎوﻻﺗﻬم
ّ
اﻟﺟدة اﻟﺗﻲ أﺿﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت،
ﻓﺈن ّ
إن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟ ﺳت ﺎﻷﻣر اﻟﺟدﯾد ﻋﻧد اﻟﻌرب  ،وﻣﻊ ذﻟك ّ
ّ
ﻣﺗﻣر زةٌ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﺗﻬﺎ .
ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،وﻫذا أد
ّ
أﻣر ﻟ س ﻣن اﻟﺳﻬﻞ ّ
إن وﺟود اﻷﺻﻞ  ،ﺛم اﻗﺗراح اﻟﺑدﯾﻞ ٌ
إﻟﻰ ظﻬور ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة .وﻫ ذا ﺗﻘﯾﱠد اﻟﻌﻣﻞ

ٍ
ﻣﺟﺎل ﻐﻠﻘﻪ ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث و ﻔﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت  ،و ﻔﺗﺣﻪ
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث و ﻐﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت  ،و ﻔﺗﺣﻪ آﺧرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻣﻌﺎً .
و ﺷﯾر ﻏﯾر واﺣد ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن – ﻣﻧﻬم اﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن اﻟﺧﺎﻟد

و اﻟد ﺗور ﺣﺳن

ﺧﻣ س اﻟﻣﻠﺦ و اﻟد ﺗور ﻧﻌﻣﺎن ﺑوﻗرة و اﻟد ﺗور ﺷﯾر اﺑرر و اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻬﺎد ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬر  -إﻟﻰ ّأﻧﻪ
ﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب ،وذﻟك ﺎﺳﺗ ﻌﺎب ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن
ﻣﻣﯾز ﺗﺑﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻩ
ﻣ ن إﯾﺟﺎد ﻣﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺞ ﺟدﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ّ
ٌ
اﻟﺣدﯾﺛ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب وﻓﻬﻣﻬﺎ و ﱠ
ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ،وﺳﺑر أﻏوار اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﻘوم ﻪ ﻌض

اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ﻣﻧﻬم :اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن اﻟﺟزاﺋر وأﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ وﻋﺑد

اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬر ﻣن اﻟﻣﻐرب وﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺳد ﻣن ﺗوﻧس وﻣﺎزن اﻟوﻋر ﻣن ﺳورﺎ وﻣ ﺷﺎل ز رﺎ
ﻣن ﻟﺑﻧﺎن وﻏﯾرﻫم ،ﻓﻘد أدﺧﻞ ﻫؤﻻء اﻟ ﺎﺣﺛون اﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺣو ٍار ﻋﻠﻣﻲ ﺣﻘ ﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻔ ر

أن ﻫذا اﻟﺣوار ﻔﯾﻞ ﺑدﺧول اﻟ ﺎﺣث اﻟﻌرﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟُﺣدد ﻣوﻗﻌﻪ ﻣﻧﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻷﻧﻧﺎ ﻧﻣﻠك
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟ ﺻ ﺢ اﻟﻌرب ﻣﺳﻬﻣﯾن ﺣﻘ ﻘﯾن ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ طرﺣ ًﺎ وﺗطو اًر ؛ ّ
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٢

ﻧطورﻩ ،أو ِّ
ﻓ اًر ﻟﺳﺎﻧ ﺎً ُﻣ ن أن ِّ
ﻧطور ﺟواﻧب ﻣﻧﻪ ﻟﻛﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

ون طرﺣﺎً ﻟﺳﺎﻧ ﺎً ﻣﻌﺎﺻ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو

ﱠ
أن ﻧﺄﺧذ ﻋﻧﻬم ﻣﺎ ﻧﺎﺳب أﺻول
ﻟذا ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘولّ :إﻧﻪ ﻟ س ﻋﯾ ًﺎ أن ﻧطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑدﻋﻪ اﻵﺧرون ،وﻻ ْ

ﻓﺈن أﻓﺿﻞ
ﻋﺎﻣﺔ ؛ وﻟذﻟك ّ
اﻟﺣداﺛﺔ ،ﻏﯾر ّ
أن ﻫذا ﻻ ّﯾﺑرر ﻋزوﻓﻧﺎ ﻋن رﺻﯾدﻧﺎ اﻟﻠﻐو وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ّ
ٍ
ﺣﻞ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺿ ﺔ ،ﻫو ﺗﺑﻧﻲ إﺗﺟﺎﻩ ﺗوﻓ ﻘﻲ ﻻ إﻓ ار ﻓ ﻪ وﻻ ﺗﻔرط ُﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ ﺗراﺛﻧﺎ ،وُِّﻠم ﻣ ﺎدئ
ّ
ﻟن
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  .و ذﻟك ﻧﺗﺟﻧب ﺳﺟن ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﺿﺧم وﻧﺧرﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﺗراﺛﻧﺎ ﻓ ٌر
أﺻﯾﻞ ،وﻧﺣن ْ
ٌ

ﻧﺛﺑت ﻫذﻩ اﻷﺻﺎﻟﺔ إﻻ إذا أﺧرﺟﻧﺎﻩ ﻟﻠﻌﺎﻟم ،وﻟن ﻔك اﻟﻌﺎﻟم ﺷﻔراﺗﻪ ،إﻻ إذا اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻣﻔﺎﺗ ﺢ اﻟﻘراءة
اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﻔﻘﻘﻬﺎ اﻟﺟﻣ ﻊ .

أﺟﻣﻌت أﻣر  ،واﺧﺗرت ﻣوﺿوع ) اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﺑﯾن ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث
ﻟﻣﺎ ﺎن اﻷﻣر ذﻟك،
ُ
وّ
واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ( ﻣﺗﻣِﺛّﻼً ﺑﺟﻬود اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻏﯾرﻩ
ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن .

اﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن ﻧﺎﺻﺢ اﻟﺧﺎﻟد

اﻟذ

و ﻌود اﻟﻔﺿﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻷُﺳﺗﺎذ
ﻋدة ﻟﺧوض ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة .
اﻟدراﺳﺔ ،ﺣﯾﻧﻣﺎ ﱠﺗﻠﻣس ﻟد ّ دواﻓﻊ ّ

ﻋﻠﻲ ﺑﻬذﻩ
أﺷﺎر ﱠ

ﻓﺈن ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﻔزﺗﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع،
وأ ﻋﻣﻞ ﻻ ﻣ ن ْ
أن ُﯾﻧﺟز إﻻ ﺑدواﻓﻌﻪّ ،
ِ
ﻟﻌﻞ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ،اﻟﻧﻘد اﻟﻣرر اﻟذ
وﺟﻪ ﻟﻠ ﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻣﻧﻬﺟﺎً
ّ
ّ
اﻟﻐض ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗراث واﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﻗ ﻣﺗﻪ .
ﱠ
ﻓﻲ ﺣﺛﻬﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن
ﻣﺎ ﻧﻣت اﻟرﻏ ﺔ ﻟد ّ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋن طر اﻟﺗﺄﺻﯾﻞ ﻟﺗراﺛﻧﺎ
أﺧص
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ ،وﻻﺳّﻣﺎ ﻌد ﺗوﺟﯾﻬﺎت أﺳﺎﺗذﺗﻧﺎ اﻷﻓﺎﺿﻞ و ﱞ
اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،و ﱞ
ﺎﻟذ ر اﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن اﻟﺧﺎﻟد

اﻟدراﺳﺎت واﻷ ﺣﺎث .

واﻟد ﺗورة ﺧدﯾﺟﺔ زﺎر اﻟﺣﻣداﻧﻲ واﻟد ﺗورة وﻻء ﺻﺎدق ﻟﻬ ذا ﻧوع ﻣن

وآﺧر ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻏ ﺎب ﻣﻘﺎرﺎت ﻟﻐو ﺔ ﺑﯾن ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ
ﺛر ﻟﻠ ﺣث واﻟدراﺳﺔ ،وﺗﺳﺗﺣ – ﺣ – ﺑذل
اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻣﻧﻬﺟﺎً ﻟﻬﺎ ،إذ ﻣﺎ زاﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗُﻣِﺛّﻞ ﻣﯾداﻧﺎً ّاً
اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺗﻌددة ﻹﺣ ﺎء ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﻲ ﻋﻣوﻣﺎً واﻟﻠﻐو ﺧﺻوﺻﺎً .
وﻻ ّأدﻋﻲ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﺣول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﻘد درﺳت إﺣد
اﻟ ﺎﺣﺛﺎت ﻣوﺿوع ) اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻧﺣو ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ( ،إﻻ ّأﻧﻬﺎ ﻌﯾدة ﱠﻞ اﻟ ﻌد
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ﻋن ﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟ ﺣوث واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻣﺟﻼت اﻟوطن اﻟﻌرﻲ وﻻﺳّﻣﺎ
أﻓدت ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻲ .
اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﻲ ،واﻟﺗﻲ ُ

وﺗُ ﱡ
ﻌد ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺎدرة واﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟداً ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ،
ﺗﻣﯾزت ﺗﺟرﺗﻪ ﺑﺗﻼﻗﺢ ﺛﻘﺎﻓﺗﯾن ﺎﻧﺗﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻟﻪ ﻓﻲ
إذ اﻋﺗﻣد ﻣﻧﻬﺟﺎً ﻓﻲ ﻗراءﺗﻪ ﻟﻠﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ  ،ﻓﻘد ّ

أﻋﻣﺎﻟﻪ وﺟﻬودﻩ ،إذ أﻧﺗﺟت ﻧﺑﺗﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻧﻣت وﺗرﻋرﻋت وﻧﺿﺟت ﻟﺗﻧﺗﺞ ﺛﻣﺎ اًر ﻟﺳﺎﻧّﺔ ﻧظرﺔ وﺗطﺑ ﻘ ﺔ  .و ﻌد
أن طﺑ ﻌﺔ اﻟ ﺣث ﺗﻧﺗظم ﻓﻲ أرﻌﺔ ﻓﺻول،
اﺳﺗﻛﻣﻠت ﻣﻘوﻣﺎت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،ﺟﻣﻌﺎً ودراﺳ ًﺔ،
أن
ُ
ُ
ْ
وﺟدت ّ
ِ
ﻣﻘدﻣﺔ وﺗﻣﻬﯾد ،و ﺗﻠوﻫﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ .
ﺳ ﻘﻬﺎ ّ
ﻋرﺿت ﻓﯾﻬﺎ أﻫداف اﻟﻣوﺿوع ودواﻓﻌﻪ ،وﺧطﺔ اﻟ ﺣث،
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ – اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺻددﻫﺎ – ﻓﻘد
ُ
وﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓ ﻪ ،وﻣﺻﺎدرﻩ .

وﻗد ﻋرﺿت ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻬﯾد ﺟﺎﻧﺑﯾن ،اﻷول :ﻧﺑذة ﻋن ﺣ ﺎﺗﻪ وآﺛﺎرﻩ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،و اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻗراءة ﺗﻌرﻔّﺔ

ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت – ﻋﻣوﻣﺎً – واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻣﻧطﻠﻘ ًﺔ ﻣن ﻣﻧﻬﺞ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟذ اﺧﺗطﻪ
ﻓﻲ ﺗﺟرﺗﻪ ،إذ أﻟ ﱠم ﺄ ﻌﺎد اﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﺗراث واﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻓﻧﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ واﺿﺣﺎً ﻓﻲ
ﻣﻧﻬﺟﻪ ،اﻟذ اﻣﺗﺎز ﺑﻧظرة ﺗواﻓﻘ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﻼﺋﻣﻬﺎ ﻐ ﺔ اﻟﺧروج ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗ ﻘﺔ وﺳﻠ ﻣﺔ .

وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻋرﺿت ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن ،وﺟﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﺎﺣث،

ﺗﺧﻞ ﻗراءة اﻟﺗراث ﻣن إﺷ ﺎﻟ ﺎت وﻋواﺋ ،
ﺧﺻﺻت اﻷول ﻣﻧﻬﺎ ﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر إذ ﻟم ُ
ﺗﺿﻣن أﺻول اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن  ،ﻓﻬﻧﺎك ِﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب َﻣ ْن ﻻ
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ّ
ﯾﺗردد ﻓﻲ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن أﺻول ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣدارس اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ .وﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ
ﺑﯾن

اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث )اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن ( ،إذ ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺗواﻓ
ٍ
أن أُﺷﯾر إﻟﻰ
اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋّدة ﻟﻘراءة ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ .وأوﱡد ْ
ﻷن ﺗﺟﺎرﻬم
ّأﻧﻧﻲ
ُ
اﻗﺗﺻرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬود ﻋدد ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب دون ﺳواﻫم ؛ وذﻟك ّ

ﻣﻌﯾن ،
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋن طر ﺗﺑﻧﻲ ﻧظرﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ أو اﺗﺟﺎﻩ ﻟﺳﺎﻧﻲ ّ
ﻓﺿﻼً ﻋن ﻗراءﺗﻬم اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ  ،إذ ﻣن اﻟﻣﻣ ن أن ﻧدرﺟﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﻲ اﻟﺗراث .
أﻗﺳﻣﻪ
أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟت ﻓ ﻪ ) اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ( ،إذ اﻗﺗﺿت طﺑ ﻌﺔ اﻟﻔﺻﻞ أن
ُ
ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ ﻣ ﺎﺣث ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻟﻣ ﺣث اﻷول اﻟﻧﺷﺄة و اﻟﻣﻔﻬوم  ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺧﺻﺻﺗﻪ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫ م
اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ،وﻧظرﺗﻪ – د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ – ﺗﻌ ﱡد اﻣﺗداداً ﻣ ﺎﺷ اًر ﻟﻠﻧظرﺔ

اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ )اﻟﻔ ر اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ( ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻧﺎوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻟﺗ ﺳﯾر
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اﻟﻧﺣو  ،أﻣﺎ اﻟﻣ ﺣث اﻟ ار ﻊ ﻓ ﺎن ﻣﻧﻬﺞ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻋن

طر اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎوﻟت ﻓ ﻪ ) اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻧظرﺔ ( ،وأﻋﻧﻲ ﻪ ﺗﻧﺎول اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺻو ٍرة
ﺧﺎﻟﺻﺔ ﺣﺗﺔ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ و ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ  .ﺗﻔرع ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﺎﺣث  :اﻷول ﺗﻧﺎوﻟت ﻓ ﻪ
اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺻوﺗﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻧﺎوﻟت ﻓ ﻪ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻧﺣو اﻟﺗر ﯾﺑﻲ ،اﻟذ

اﻧﻣﺎز

ﺑﺈﺛ ﺎت أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣوازﻧﺔ اﻟﻧظر ﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ وﻻ ﺳّﻣﺎ اﻟﺑﻧو ﺔ ،ﻣﺎ
ﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ وﻧظرﺔ اﻟرط اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻧﻌوم ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ .أﻣﺎ اﻟﻣ ﺣث
ّ
اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗﻧﺎوﻟت ﻓ ﻪ اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﻲ واﻟﺗداوﻟﻲ إذ اﻧﻣﺎز ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺑﺗوﺿ ﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺗداوﻟ ﺔ .
و ُﺧﺻص اﻟﻔﺻﻞ اﻟ ار ﻊ ﻟدراﺳﺔ ) اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ( وأﻋﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎول اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ
ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ،إذ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﺎﺣث  ،أوﻟﻬﺎ  :اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ اﻟوظ ﻔّﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓ ﻪ اﻟﻣﺎدة ﻣﺎ ﻣﺛّﻞ ﻟﻬﺎ د.اﻟﺣﺎج

ﺻﺎﻟﺢ ،إذ ﺗطرق ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺟم وﻋﻠم اﻟﻣﻔردات ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟرﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن

درﺳت ﻓ ﻪ
أﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد – رﺣﻣﻪ ﷲ – و ﻔّﺔ ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﻲ  .أﻣﺎ اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻓﻘد
ُ
ﺗطرق د.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﯾﻬﻣﺎ
) اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﺗرﺟﻣﺔ ( ﻌ ﱠدﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ ّ

وذﻟك ﻋن طر

إﺣ ﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺟﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ .وﻓﻲ

اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎوﻟت )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ( ،إذ ﺣﺎول د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﺳﯾﺦ ﻌض
اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌر ﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧط

رﺎﺿﻲ ﻋن طر

ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﺣﺎﺳو ﺎً ،إذ ﺗﻣ ّ ن ﻣن ﺣوﺳ ﺔ

اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣﺳﺗو ﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻪ ﺎﻓﺔ ) اﻟﺻوﺗﻲ ،واﻟﻧﺣو  ،واﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ( .

ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣدة دراﺳﺗﻲ .
ﻣت ﻓﯾﻬﺎ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ
أﻧﻬﯾت اﻻطروﺣﺔ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ّ
ُ
ﻗد ُ
و ُ
أن طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﺎدة
وﻗد
ُ
ﺣرﺻت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﻣوازﻧﺔ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻔﺻول ،إﻻ ّ
ﺣﺎﻟت دون ذﻟك – أﺣ ﺎﻧﺎً – إذ ﺗوﺳﻊ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺑب طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓ ﻪ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﺗر ﯾز اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ وأﺻوﻟﻪ ،وﻣوازﻧﺗﻪ ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
اﻟﺑﻧو ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻟﻧظرﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌر ﺔ وﻧظرﺔ اﻟرط اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  ،ﻣﻣﺎ أﺣدث ﺗﻔﺎوﺗﺎً – ﻗﻠ ﻼً -ﺑﯾن

ﺣﺟم اﻟﻔﺻول .

وﺣرﺻت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠ ط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷُﺳس اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ

ﺗﻣﯾزت – ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ – ﺎﺳﺗﻧطﺎق
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛون وﻣﻧﻬم د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،إذ ّ
اﻟﻧﺻوص اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﻧدﻩ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋن طر اﻟﻌرض واﻟوﺻﻒ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑث آراء


.................................... 

ﻋدﯾدة ﺗ ﺣث ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻌﻣ

٥
اﻟ ﺣﺛﻲ ﻋﻧدﻩ وﻣوازﻧﺗﻪ ﺎﻵﺧرن ) ﻗدﻣﺎء و

ﻋرﺿت ﻟﺟﻬودﻩ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻣوازﻧ ًﺔ إ ﺎﻫﺎ ﺂراء اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ واﺑن ﺟﻧﻲ واﺑن اﻟﺳراج واﻟرﺿﻲ
ﻣﺣدﺛون( .ﻓﻘد
ُ
ُﺑﯾن ﺛﻣرة ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣد
اﻻﺳﺗرﺎد واﺑن ﻌ ش وﻏﯾرﻫم  .وﻣن ﺛَ ّم
ُ
ﻋرﺿت ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻷ ِّ

ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ و اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻷُظﻬر ﻣواﺿﻊ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺗﻔرد ﻓﻲ ﺟﻬودﻩ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،

ﺣﺎوﻟت ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﺗوﺟ ﻪ آراﺋﻪ ﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﻧﻘد واﻟﺗوﺿ ﺢ .
و ُ

اﺳﺗﻘﯾت ﻣﺎدة دراﺳﺗﻲ ﻣن ﺗب اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء وأﻓد ُت ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻣﺎ ﯾﺧدم
و
ُ
رت ﻓ ﻪ ﱠﻞ ﻣﺻدر ُذ ِ َر ﻓﻲ ﻫواﻣش اﻻطروﺣﺔ.
أﻏراض ﺣﺛﻲ و أﻫداﻓﻪ ،وﻗد
أﻓردت ﻓﻲ آﺧر اﻟدراﺳﺔْ ،ﺛﺑﺗﺎً ذ ُ
ُ
اﺟﻬت ﺛﯾ ًار ﻣن اﻟﺻﻌو ﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺎن أﺑرزﻫﺎ ﻧدرة و ﱠﻗﻠﺔ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ
وﻗد و ُ
– وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق – إذ ّإﻧﻬﺎ ﻟم ﺗُط ﻊ إﻻ ﻟﻣ ٍرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟ ﺣوث اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ

اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟرﺻﯾﻧﺔ ،و ﺎن ﻣن واﺟﺑﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻲ ،إذ
ِ
ﻓت ﻋﻠﻰ اﻟد ﺗورة ﺳﻌد ﺔ ﻟﻛﺣﻞ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾز
ﺗُﺷ ّ ﻞ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻻطروﺣﺔ ،وﻣن ﺣﺳن اﻟطﺎﻟﻊ أﻧﻧﻲ ﺗﻌر ُ
وزو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﻋن طرﻘﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻧﺳﯾ ﻣﻊ ﻣ ﺗب اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻐﺔ
ﻼ ﻋن ﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻣﺎ أﺗﻌﺑﻧﻲ ﺛﯾ ًار
اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ذﻟك اﺳﺗطﻌت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ .ﻓﺿ ً
وﺟﻌﻠﻧﻲ أﺑذل ﺟﻬداً ﻣﺿﺎﻋﻔ ًﺎ ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟ ﺣث .

وواﺟﻬﺗﻧﻲ ﻣﺷ ﻠﺔ أﺧر ﻫﻲ رﻓض ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻷﺳ ٍ
ﺎب واﻫ ﺔ وﻧظرة ﺷﺧﺻ ﺔ ﻻ
ﺗﺻﻣد أﻣﺎم اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻷﻣر اﻟذ

ﺟﻌﻠﻧﻲ أﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﺻرار وﻋزﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﺎﺑ  ،إ ﻣﺎﻧًﺎ

ﻣﻧﻲ ﺑﺟﻠب ﺷﻲء ﺟدﯾد رﺻﯾن ُﺿﺎف إﻟﻰ ﻣ ﺗ ﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌر ﺔ .

ﺣﺎوﻟت ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ
وﺧﺗﺎﻣًﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ّأدﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻻطروﺣﺔ اﻟﻛﻣﺎل ،أو ُﺧُﻠّوﻫﺎ ﻣن اﻟﻬﻧﺎت واﻟﻣﺂﺧذ  ،ﻓﺗﻠك ﻣﻐﺎﻟط ٌﺔ
ُ
ﻋﻘدت اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﺑﯾن ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث و
وﻋدم اﻟﺳﻘو ﻓﯾﻬﺎ ،وﻟﻛن ﺣﺳﺑﻲ أﻧﻧﻲ
ُ
اﺑﺗﻌدت ﻋن
أﺧﻠﺻت اﻟﻧّﺔ واﻟﻌﻣﻞ ،و
ﻓﺗﺟردت ﻣن ﻧوازع اﻟﻬو  ،و
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ،
ُ
ُ
ُ
اﻟذاﺗ ﺔ ،واﻟﻣواﻗﻒ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ ،ووﺿﻌت ﻧﺻب ﻋﯾﻧﻲ اﻷﻋﻣﺎل وﺣدﻫﺎ ،دوﻧﻣﺎ ﻧظرة ٍ
وﻧظرت ﻌﯾن
ﻷﺣد دون آﺧر،
ُ
ُ ُْ َ
ﻧت ﻗد أدر ُت اﻟﻐﺎ ﺔ
ﻓﺈن ُ
وﻟت أن أﻋطﻲ ﱠﻞ ذ ﺣ ٍّ ﺣﱠﻘﻪْ ،
اﻟﻌدل إﻟﻰ اﻟﻔرﻘﯾن) اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻣﺣدﺛون ( ،ﻓﺣﺎ ُ

ﺻ َر ْت وﺳﺎﺋﻠﻲ دون اﻟوﺻول إﻟﻰ
أردت ،وذﻟك
اﻟﻣرﺟوة  ،ﻓﺎﻟﺣﻘ ﻘﺔ
ﱠ
ﻗﺻدت واﻟﺻواب ُ
ُ
ٌ
ﻓﺿﻞ ﻣن ﷲ وﻧﻌﻣﺔٕ ،وا ْن َﻗ ُ
أن ﯾﻧﻔﻊ ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻞ ،و ﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﻟﺻًﺎ
ﻫدﻓت إﻟ ﻪ،
ﻣﺎ
ٌ
أﺳﺄل ﷲ ْ
ﻓﻣﺟﺗﻬد ﺄﻣﻞ ْ
ُ
أن ون ﻟﻪ ﻣن اﺟﺗﻬﺎدﻩ ﻧﺻﯾب  .و ُ
ِ
ِ
اﻟﺣﻣد ﻪﻠﻟ أوﻻً و آﺧ اًر .
ﻌم اﻟﻧﺻﯾر ،و ُ
ﻌم اﻟﻣوﻟﻰ وﻧ َ
ﻟوﺟﻬﻪ اﻟﻛرمّ ،إﻧﻪ ﻧ َ

اﻟ ﺎﺣﺛﺔ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴـــــﺪ

ﺃﻭﻻً :ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ
ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ ــ ﻗﺮﺍءﺓ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ . -
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٦

اﻟﺗﻣﻬﯾد:

أوﻻً :ﻧﺑذة ﻋن ﺣ ﺎة اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ وﻧﺷﺄﺗﻪ اﻟﻔ ر ﺔ:
ﻫو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﻟود ﻣدﯾﻧﺔ وﻫران ﺎﻟﺟزاﺋر ﻋﺎم ١٩٢٧م ،وﻫو ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌروﻓﺔ

ﻧزح أﺳﻼﻓﻬﺎ ﻣن ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻧﻲ راﺷد اﻟﻣﺷﻬورة إﻟﻰ وﻫران ﻓﻲ ﺑدا ﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر).(١

واﻟﻣﺗﺗ ﻊ ﻟﺣ ﺎﺗﻪ ﯾﺟد أ ّـﻧﻪ ﻓﻲ ﺑدا ﺔ ﱡ
ﺗﻌﻠﻣﻪ درس ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣ وﻣ ﺔ ،وﻗد ﺗّﻠﻘﻰ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ
ﻓﻲ إﺣد اﻟﻬ ﺎﻛﻞ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﺔ ،ﻌد ذﻟك رﺣﻞ إﻟﻰ ﻣﺻر واﻟﺗﺣ
ﻫﻧﺎك

ﻻﺳ ﻣﺎ
ﻠ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫرﺔ ،اﻛﺗﺷﻒ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗراث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ و ّ

ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ )ت١٨٠ﻫـ( اﻟذ ﻓﺗﺢ ﻟﻪ اﻵﻓﺎق اﻟﻌﻠﻣ ﺔ و ﺎن اﻟداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ وراء دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐو ﺔ ،واﻟﺗﺣ

ﻌد ذﻟك ﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺎﺳم ﺑورود ).(٢) (Bordeaux

إن اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﻟدراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐو ﺔ ﯾﻠﻘﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﺎﻟر ﺎﺿ ﺎت واﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌﻣ اﻟذﻫﻧﻲ،
ّ
وﻫذا ﻌود ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎ ﻘﺔ درس ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺎﺿ ﺎت ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﻣﺎ أﺛر ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻓرط اﻟﻣﻧط
)ت١٧٥ﻫـ(  ،ﻓﺿﻼً ﻋن دراﺳﺗﻪ ﻟﻠطب اﻟ ﺷر و

ﺎﻟﻠﻐﺔ  ،وﻻﺳّﻣﺎ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد
ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﺻﺎب  ،ﻞ ذﻟك أﺿﺎف ﻟﻠد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﻛﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﻲ .

ﻋدة ﻣﻧﻬﺎّ :أﻧﻪ ُﻋِّﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٦٤م رﺋ ﺳًﺎ ﻟﻘﺳم
ﺷﻐﻞ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺎﺻب ّ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﻗﺳم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﺛم أُْﻧﺗُ ِﺧ َب ﻋﻣﯾداً ﻟﻛﻠ ﺔ اﻟﻠﻐﺎت وآداﺑﻬﺎ و ﻘﻲ ﻋﻠﻰ رأس

اﻟﻛﻠ ﺔ إﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ ﻋﺎم ١٩٦٨م) ،(٣وﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﻫﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص،
ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ ﺎن ﻟﻪ أﺳﺎس ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻓﻲ ﺣوﺛﻪ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ

اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠد ﺗوراﻩ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳورون  Sorbonneﻋﺎم ١٩٧٩م).(٤

أﻧﺷﺄ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻬد اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت واﻟﺻوﺗ ﺎت وﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻓ ﻪ
ﻣدة ﻣن اﻟزﻣن ،ﺛم اﺳﺗﺄﻧﻒ اﻟد ﺗور اﻟﻌﻣﻞ ﻋﺎم ١٩٩١م ،ﻓﺄﻧﺷﺄ
واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،ﺛم ﻋ ِّ
طﻞ ّ
)(٥
ﻋدة ﻓﻲ
ﻣر ز اﻟ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﺟﻣﻌﻲ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻧﺎﺻب ّ
اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ١٩٨٠م ُﻋِّﯾن ﻋﺿواً ﻣراﺳﻼً ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﻘﺎﻫرة ،وﻓﻲ ﻋﺎم
) (١ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺟﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﻗﻳﺔ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﻭﺷﺣﺩﺍﻥ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﺑﺳﻛﺭﺓ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ٤٤ : ٢٠٠٩ ،
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٤٤:
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ،ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﺎﻳﺔ ـ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻁ٢٠٠٧ ،١ﻡ .٢٠٥ /١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ) . ٧ /١ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺷﻭﻗﻲ ﺿﻳﻑ( .
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١٩٨٤م ﺷﻐﻞ ﻣﻧﺻ ﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ُﻋﻣﺎن ،وأ ﺿﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ دﻣﺷ  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻘﺎﻫرة
ﻋﺎم ٢٠٠٣م ﻋﺿواً ﻣراﺳﻼً).(١
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة اﻟﻣﻠك ﻓ ﺻﻞ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌر ّﺔ واﻷدب ﺳﻧﺔ ٢٠١٠م ﺗﻘدﯾ اًر ﻟﺟﻬودﻩ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة
ﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ودﻓﺎﻋﻪ ﻋن أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ،
ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ّ

ٕواﺟراﺋﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻋﻠﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث وﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧظرﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺷﺎر ﺎﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺣﺛﺎً وﺗﻘو ﻣﺎً وﺗﻌﻠ ﻣﺎً ،وﺟﻬودﻩ اﻟ ﺎرزة ﻓﻲ ﺣر ﺔ اﻟﺗﻌرب .وﻫو ﺻﺎﺣب ﻣﺷروع ﻏوﻏﻞ

اﻟﻌرﻲ ،أو اﻟﺑﻧك اﻵﻟﻲ اﻟﻌرﻲ ،ﻓﻘد اﻧﺗُﺧب ﻋﻠﻰ رأس ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذﺧﯾرة اﻟﻌر ﺔ ،واﺧﺗﯾرت اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﻛون
اﻟﻣﻘر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻌدﻣﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠ ﻪ ﻣﺟﻠس وزراء اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﻌرب ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌر ﺔ
ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠٠٨وﻫو اﻟﻣﺷروع اﻟذ ﺷﺎر ت ﻓ ﻪ  ٨١دوﻟﺔ ﻋر ﺔ ﻣﺗطوﻋﺔ ،ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد

وﻣراﻛز اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ورﺻدت ﻟﻪ ﻣ ﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ).(٢
 ﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ:

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،إذ اطﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻏﻠ ﻪ،

ﻓوﺟدﻧﺎ ّأﻧﻪ اﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب
اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻵﺗ ﺔ:

 ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ )ﺑﺟزأﯾن(.

 ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ﺑﺟزء واﺣد ﺿم ﻗﺳﻣﯾن:
اﻷول :ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ،

أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣزﺞ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ.

 اﻟﺳﻣﺎع اﻟﻠﻐو اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب وﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ.
 ﻣﻧط اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن.

أن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ّﻠﻬﺎ ـ ـ اﻵﻧﻔﺔ اﻟذ ر ـ ـ أﺧرﺟﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﻋﺎم ٢٠٠٧م ،وﻣﺎ ُﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ
وﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ ّ
ٌ
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت أﻧﻬﺎ ـ ـ ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣواﺿﻊ ـ ـ اﺣﺗوت ﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﻣ ررة .
ﻋدة ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻧﻬﺎ:
و ﺎن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ ﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ﻧﺻﯾ ﺎً إذ ﺗب ّ
In Applies Arabic Lingustics, Arabic Liguistic and Phonetics, and singal processing).

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ. ٨ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ . www.ennokba.com :ﻻﺑ ّﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻪ ﺑﺄﻧﻧﻲ ﺳﺄﻗﻑ ﻋﻧﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻁﺭﻭﺣﺔ ﺇﻥ
ﺷﺎء ﷲ .
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وﻟﻌﻞ أﻫم ﻣﺎ أّﻟﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ ﻫو رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠد ﺗوراﻩ
وذﻟك ﻓﻲ ﻧﯾو ورك ﻣن ﻋﺎم ١٩٨٧م،
ّ
اﻟدوﻟﺔاﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ ). (Linguique arabe et! Linguistique generale

وﻗد ﺣظﯾت اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت اﻟﻌر ﺔ ﺑ ﺻﻣﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ،إذ ﻗﺎم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ِ
ُﻋد
ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺑوﺿﻊ )اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣوﺣد ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت( وﻫو ﻣﻌﺟم :ﻋرﻲ ٕواﻧﺟﻠﯾز وﻓرﻧﺳﻲ أ ّ
ﻧﺗﯾﺟ ًﺔ " :ﻟﺗﻌﺎون ﻣﺛﻣر ﻣن ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ واﻟﺻوﺗ ﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر ﺗم ﻣﻘر اﻟﻣﻌﻬد ـ ـ ﻋﻘد ﻧدوة ﻟدراﺳﺔ

اﻟﻣﺷروع ...وﻗد أﻟﺣﻘت ﺎﻟﻣﺷروع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻧﻬم  :د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ

وﻏﯾرﻩ").(١

اﻧﻣﺎزت ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﺄﻧﻬﺎ اﺣﺗوت ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ :ﺗﺄﺳ س ﻧظرﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻋر ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ
ﺳﻣﯾت ب )اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ (،و ذﻟك ﻟﻘﺎءات ﻌﻠﻣﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت _ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ _

وﻧﻘدﻩ ﻟ ﻌض اﻟﻛﺗب واﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ  ،وﺗﻌﻠ ﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ  ،و ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣؤﺗﻣرات

ﻋدة ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺗﺻرﻓﺔ وﻋ ًﺎ ﻣﻧﻪ ﺻﻌو ﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗﻧﺎول أو اﻟﻣطروح
و ﻓﺻول ّ
اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎرة ﻣن أﺟﻞ إ ﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺻو ٍرة ﺳﯾرة وواﺿﺣﺔ ،
ﺗرﺟﻣﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺷرح واﻟﺗﻌدﯾﻞ و ّ
)(٢

؛ ﻟذﻟك ﻋﻣد ﻓﻲ

ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وﻣوازﻧﺗﻪ ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إدراﻛﺎً ﻣﻧﻪ ﺣﻘ ﻘﺔ
اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر .

ﺻﺣﻒ ﻋدﯾدة )ﻋر ﺔ وﻋﺎﻟﻣ ﺔ (  ،وأﺳﻬم ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرات و ﻧدوات
أﻣﺎ ﺣوﺛﻪ ﻓﻘد ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻼت و ُ
ﻋﻠﻣ ﺔ ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ _ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل _ ﻣؤﺗﻣر ﺣول ﺗطور اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌر ﻲ اﻟذ ﻧظﻣﺗﻪ
اﻟﯾوﻧﺳ و واﺣﺗﺿﻧﺗﻪ اﻟرﺎ

ﻣن  ١١-١ﻧ ﺳﺎن ﻋﺎم  ،١٩٨٧ﻣؤﺗﻣر ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻸﻋوام

١٩٩٣:م٢٠٠٢،م٢٠٠٤،م  ،ﻧدوة ) اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌرﻲ ( اﻟذ

ﻧظﻣﻪ ﻣﺳؤوﻟو ﺑﯾت اﻟﺣ ﻣﺔ

ﺑﺗوﻧس ﻋﺎم ١٩٨٨م  ،ﻧدوة اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻋﺎم ٢٠٠٣م  ،ﻣؤﺗﻣر )ﻋﻠم

اﻻﺻطﻼح اﻟﻌرﻲ ( اﻟذ

ﻧظﻣﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎس ﻋﺎم ٢٠٠١م  ،ﻧدوة ) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ إﻟﻰ أﯾن ( اﻟﺗﻲ

ﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ISESCOﻓﻲ اﻟرﺎ ﻋﺎم ٢٠٠٢م .

ﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻓ رﻩ ،ﻧ ﻎ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ،وﺗﻣ ن ﺎﻗﺗدار ﻣن
ﻋﺎﻟم ِّ
ﻓﺎﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ٌ
ﻌث اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ٍ
ﺛوب أﺻﯾﻞ ،وﺻﺎﻏﻪ ﻣﻣزوﺟﺎً ﻣﺎ َﺟّد ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻷﻛﺎد ﻣﻲ وﺣﺎﺿر ﻪ

ﻋدة ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﻣﺎدة ﻋﻠﻣ ﺔ.
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ّ

) (١ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺩ .ﻁ ،ﺗﻭﻧﺱ ،ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ١٩٨٩ ،ﻡ .١١ :
)(٢ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗﺭﺟﻣﺗﻪ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻅﻣﺗﻪ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،١٩٨٩ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ .٨٤/١:


.................................... 

٩

ﺛﺎﻧ ﺎً :اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ــــ ﻗراءة ﺗﻌر ﻔ ﺔ:

ﱠ
إن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ) (linguistiqueﻣﺻطﻠﺢ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ  linguaاﻟذ

ﻌﻧﻲ اﻟﻠﺳﺎن أو

اﻟﻠﻐﺔ) ،(١وأول ﻣن اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻫو ﺟورج ﻣوﻧﺎن ) ،(J. mouninوذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم ١٨٢٦

أو١٨٣٣م  ،أﻣﺎ ﻠﻣﺔ ﻟﺳﺎﻧﻲ  Linguisteﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ رﻧوار Rainouarﻋﺎم ١٨١٦م).(٢

إن ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت( أو )ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن( ﻗد م ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،ﻟﻠدﻻﻟﺔ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻞ دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻠﺳﺎن ﺗﻣﯾﯾ اًز ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻠم أﺻول اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠم اﻟﻛﻼم وﻋﻠم
اﻟﺣدﯾث وﻋﻠم اﻟﻣﻧط وﻋﻠم اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗﻌرﻔﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻓﻧون اﻟﻣﻌرﻓﺔ).(٣

ﻓﻘد ورد ﻣﺻطﻠﺢ )ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن( ﻓﻲ ﺗﺎب إﺣﺻﺎء اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻔﺎراﺑﻲ )ت٣٤٩ﻫـ( ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ

)(٤
ِ
ﻣﺗﺟﻬ ًﺎ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻧﺣو اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن دون ﺗﺧﺻ ص ﻟﻠﻐﺔ أو أﺧر  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ورودﻩ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐو ﺔ ّ ،
ﻣﺣ م اﺑن ﺳﯾدﻩ )ت٤٥٨ﻫـ( وأراد ﻪ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرآن اﻟﻛرم

واﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑو اﻟﺷرﻒ) .(٥وﻧظ اًر ﻟورودﻩ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻧد اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء؛ ﻟذا أرﻓض ﺗﺧﺻ ص
اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﻲ ﻣن ﻣﻧﺎ ﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ .

ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻟﻌ ﺎرة )ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن( أو )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت( ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻘط ،و ﺎن اﻟﻌﻠﻣﺎء

ﻌﺑرون ﻋن ﻫذا اﻟﻣدﻟول ﺑﻠﻔظ
اﻟﻘدﻣﺎء ﺄﺑﻲ ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﻼء )ت١٥٤ﻫـ( ،واﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ وأﺻﺣﺎﺑﻬم ُ ِّ
)اﻟﻌر ﺔ( ﻓﻘط أو )ﻋﻠم اﻟﻌر ﺔ() ،(٦ﻓﺗﺻورات اﻟﻘدﻣﺎء ﻣﻘﺎرﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣدﯾث  Linguistqueﻣﺗطو اًر ﻓﻲ
اﺳﺗﻘر ﻣﺻطﻠﺣﺎً ﻋﺎﻣﺎً وﺷﺎﺋﻌﺎً ﻓﻲ أﻏﻠب

اﻟﻠﺳﻧ ﺎت واﻷﻟﺳﻧ ﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟذ
أﺛواب ُﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ْ
اﻟﻣﺣﺎﻓﻞ اﻟﻠﻐو ﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻌد أن ﻗررﺗﻪ ﻧدوة اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗﻲ ُﻋﻘدت ﺑﺗوﻧس ﻋﺎم ١٩٧٨م
ﺎﻗﺗراﺣﺎت ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ) ،(٧إذ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺻوﺗ ﺔ

واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد إﺻدارﻩ ﻟﻣﺟﻠﺔ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت().(٨

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ، ٢٧٣ /٢ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺻﻔﺎء ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ،١
٢٠٠٢ﻡ .١٠٧ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ، ٢٧٤ /٢:ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،١٠٦ :ﻭﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺻﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺎﺕ( ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺗﻭﻧﺟﻲ،
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ ،١٧٧ :٢٠٠٩ ،١ﻭﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﻔ ِ ّ
ﻭﺃ .ﺭﺍﺟﻲ ﺍﻷﺳﻣﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ. ٤٢٧ /٢ :٢٠٠١ ،١
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٤ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺇﺣﺻﺎء ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺃﻣﻳﻥ ،ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٦٨ ،٣ﻡ . ٤٧ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡ ،ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺑﻥ ﺳﻳﺩﻩ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻫﻧﺩﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٠ ،١ﻡ ٣١ /١ :
ـ .٣٢
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٤ /١ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻷﻟﺳﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ،ﺩ .ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ  ،١٥ :ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺣﻔﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ
ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ،ﺩ .ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ،١٥١ :ﻭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺩ.ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺩّﻭﺭ،١٤:ﻭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ
ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ،ﺩ.ﻧﻌﻣﺎﻥ ﺑﻭﻗﺭﺓ ٨:ﻓﻣﺎﺑﻌﺩﻫﺎ،ﻭﺃﺛﺭ ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﺩﻱ ﺳﻭﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺣﻳﺩﺭ ﺳﻌﻳﺩ ﻣﺭﺯﺓ ). ٩:ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ( .
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ . ١٥١ :


.................................... 

١٠

ﻓﻘد ذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّأﻧﻪ ﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻠﻣﺔ )ﻟﺳﺎن( وُﻔﺿِّﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻠﻣﺔ )ﻟﻐﺔ( ،إذ ﺗَ ْرﺟم ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ﻟﻔظ ) (Linguisticsﺑـ)ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ( ،ﻓ ﻠﻣﺔ )ﻟﻐﺔ( ـ ـ ﻋﻧدﻩ ـ ـ ﻻ

)(١
ﻌﺑر ﺑﻬﺎ
ﺗدل داﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﺳﺎن  ،أ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ﺣددﻩ اﺑن ﺟﻧﻲ )ت٣٩٢ﻫـ( ّ
ﺄن اﻟﻠﻐﺔ" :أﺻوات ُ ِّ
)(٢
ﻷﻧﻪ ٕوان دّﻟت
ﻞ ﻗوم ﻋن أﻏراﺿﻬم"  ،ﯾﻧﺎﻗش اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻘوﻟﻪ " :ﻓﺎﻷﻣر ﻟ س ﻫ ذا؛ ّ
ٍ
ﻣﻌﺎن أﺧر ﻣﺷﺗر ﺔ ﻣﺷﻬورة ،ورﻣﺎ
ﻠﻣﺔ )ﻟﻐﺔ( ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻋﻧد اﺑن ﺟﻧﻲ ﻣﺛﻼً ﻓﻘد ﺗدل أ ﺿﺎً ﻋﻠﻰ

ﻏﻠﺑت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم").(٣

وﻗد ذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول " :اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ )ﻧﺣو( ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﻲء ﻟﻘﺳ ﻣﺔ ،و ذا ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌرﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ )ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن

اﻟﻌرﻲ( ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻌﺎم ") ،(٤ﻣﺳﺗدﻻً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ذ رﻩ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻘد ذ ر اﺑن

أﻋم ﻣن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣﻔرد
ﻌ ش )ت٦٤٣ﻫـ( ﻓﻲ ﺷرح
ﱠ
اﻟﻣﻔﺻﻞ " :اﻟﻣراد ﺎﻟﻌر ﺔ اﻟﻠﻐﺔ ٕوان ﺎﻧت اﻟﻌر ﺔ ّ
ﻣن ﻼم اﻟﻌرب واﻟﻌر ﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔرد واﻟﻣر ب").(٥أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذ ﺷﺗرك ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐﺔ "

اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ )اﺻطﻼح( ،وﻫذا اﻟﺗﻘﺎﺑﻞ ﯾﺟر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾدات اﻟﻠﻐو ﺔ...
ﻣﺛﻼً ﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟﻌ ﺎرات) :اﻟﺻﻼة ﻟﻐ ًﺔ ﻫﻲ اﻟدﻋﺎء ،وﻓﻲ اﻻﺻطﻼح . (....ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫﻲ
اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﺑﺗذﻟﺔ ﻋﻧد ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧﺎطﻘﯾن أ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر اﻟﻔﻧ ﺔ ") .(٦أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﻫو ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب

اﻟﻧﺣو ﺔ واﻟﻠﻐو ﺔ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ـ ـ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻً آﺧر ،ﻣﺛﻼً ﻧﺟد ﻋ ﺎرات ) :واﻟرﻓﻊ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻫذا ﻋرﻲ ﺛﯾر
ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻟﻐﺎت اﻟﻌرب())...(٧ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺣﺟﺎز()) ،(٨ﻟﻐﺔ ﻫذﯾﻞ().(٩

أن ﻠﻣﺔ ﻟﻐﺔ ﺗدل ﻫﻬﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت إﻗﻠ ﻣ ﺔ أو ﻗﺑﻠ ﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﯾزات
و ﺗﺑﱠﯾن ّ
ﺧﺎﺻﺔ .ﻓﻬﻲ إذاً ﻔ ﺎت ﻣﺣﻠ ﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ) ،(Realisations Localesوﺗطﻠ ﻏﺎﻟ ﺎً ـ ـ ﺧﻼﻓﺎً
ﻟﻣﺎ ُظن ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻛ ﻔ ﺎت اﻟﺟزﺋ ﺔ ...وﻗد ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻬﺟﺔ ﻗﻠ ﻼً ،ﻷن ﻗول ﺳﯾﺑو ﻪ )ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ
ُﻫذﯾﻞ( ﻻ ﻌﻧﻲ ﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓ ﻪ ﻟﺳﺎن ُﻫذﯾﻞ ﻠﻪ ،ﺑﻞ ﻫذا اﻷداء اﻟﺧﺎص اﻟﺟزﺋﻲ ﻫو اﻟذ ﻓﺗﺢ ﻋﯾن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ

ﺟﻣﻊ َﻓ ْﻌﻼت ﻣﻊ وﻧﻬﺎ ﺣرف ﻋﻠﺔ ﻣﺛﻞ َﺑ ْ ﺿﺎت و َﺟ ْوزات ....وﻗد ﯾﺗﻔ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛ ﻔ ﺔ اﻷداﺋ ﺔ
وﺗﻌد ﻣﻊ ذﻟك ﻟﻐﺔ ﻣﺣﻠ ﺔ ").(١٠
واﺳﻌﺔ اﻟﻣﺟﺎل ّ
ﻓﻣﺻطﻠﺢ )ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ( ﯾدل ﻋﻧد اﻟﻛﺛﯾرن ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧوﻋﻬﺎ،
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﻳﺔ ،ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﺎﻳﺔ ــ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،
. ٣٦ : ٢٠٠٧
) (٢ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺟﻧﻲ )ﺕ٣٩٢ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ . ٣٣ /١ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٣٦ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٥ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔﺻﱠﻝ ،ﻟﻠﺯﻣﺧﺷﺭﻱ ،ﺍﺑﻥ ﻳﻌﻳﺵ ﺍﻟﻣﻭﺻﻠﻲ ،ﻗﺩﱠﻡ ﻟﻪ  :ﺩ .ﺇﻣﻳﻝ ﺑﺩﻳﻊ ﻳﻌﻘﻭﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠١ ،١ﻡ . ٨ /١ :
) (٦ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٣٧ :
) (٧ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ،ﻟﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ١١٠ /١ :ـ . ١١١
) (٨ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٨ /١ :
) (٩ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ١١ /١ :ﻭ . ١٩١
) (١٠ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٣٧ :


.................................... 

١١

وذﻟك ﺑوﺻﻒ ﺑﻧ ﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻟﻠﻐﺎت واﻟﻧظم اﻟﺗﺑﻠ ﻐ ﺔ اﻷﺧر  ،و ﻌ ﺎرة أ ﺳط ﺳ ﺻ ﺢ ﻋﻠم
اﻟﻠﻐﺔ ﻣرادﻓﺎً ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو اﻻﺻطﻼﺣﻲ ،وﺗُﺧﺻص ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض وأن ﻧﻘول
)اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت( ﻣﺎ ﻧﻘول اﻟرﺎﺿ ﺎت أو اﻟ ﺻرﺎت ،وان ﺗُﺧﺻص ﻠﻣﺔ )ﻟﻐﺔ( إذا أُﺿ ﻔت إﻟﻰ اﻟﻌﻠم ﻟﻠدﻻﻟﺔ

ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻣﻔردات ،أﻣﺎ إذا أُﻓردت ﻋن اﻟﻌﻠم ﻓﻼ ﺄس ﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﻠﻣﺔ ﻟﺳﺎن ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم).(١

ﻋرﻓﻪ اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﯾث :ﻋﻠم ﯾدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ دراﺳﺔ
ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻠﺳﺎن أو اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﺣﺳب ﻣﺎ ّ
)(٢
ﻌدﻩ ﻣوﺿوﻋﺎً ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ و"ﺗﺗﺟﻧب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻞ
ﻋﻠﻣ ﺔ  ،ﻓﺗﻛون دراﺳﺗﻪ ّ

اﻟﺗﺻورات ﻏﯾر اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ") ،(٣وﺗﻘوم اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻒ

و ُﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻌﯾداً ﻋن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ واﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ) ،(٤ﻫذا وﺗﺷﻣﻞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺟواﻧب اﻟﺻوﺗ ﺔ واﻟﺻرﻓ ﺔ واﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔ ،ﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟدراﺳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻋن ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻵﻧ ﺔ
وﺗطوراﺗﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻟﻧظم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻷﺧر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘ ار ﺔ واﻷﺻﻞ اﻟﻣﺷﺗرك).(٥
ﺗﻘدم ﯾﺗ ﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ :ﻣﺎذا ﻣ ن أن ﯾدﺧﻞ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م ﻓﻲ ﻣﯾدان
وﻣﻣﺎ ّ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت؟ وﻣﺎذا ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﻌط ﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،و ﺗﻘطﻊ ﻋﻠ ﻪ ّﺄﻧﻪ ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن؟
ﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﺳﻧﻧطﻠ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟذ

وﺿﻌﻪ اﻟ ﺎﺣث اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻧدرﻪ ﻣﺎرﺗﯾﻧﻲ (A.

"إن اﻟﻠﺳﺎن ﻫو أداة ﺗﺑﻠ ﻎ ،ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎﺳﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺎ ﯾﺧﺑرﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ
) Martinetاﻟذ ﻗﺎلّ :
ﺧﻼف ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ وأﺧر  ،و ﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ إﻟﻰ وﺣدات ذات ﻣﺿﻣون ﻣﻌﻧو وﺻوت ﻣﻠﻔو وﻫﻲ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ) (Monemesو ﺗﻘطﻊ ﻫذا اﻟﺻوت اﻟﻣﻠﻔو

ﺑدورﻩ إﻟﻰ وﺣدات ﻣﻣﯾزة

وﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ :ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺻوﺗ ﺔ )أو اﻟوظ ﻔﺔ() (phonemesو ون ﻋددﻫﺎ ﻣﺣﺻو اًر ﻓﻲ ﻞ ﻟﺳﺎن،

وﺗﺧﺗﻠﻒ ﻫﻲ أ ﺿﺎً ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ واﻟﻧﺳب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺎﺧﺗﻼف اﻷﻟﺳﻧﺔ").(٦

أن ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻻزم ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﺳﺎن ﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻪ أﺑداً ،ﻓﺄول
إذا ﺗﺗ ﻌﻧﺎ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ذ رﻫﺎ ﻣﺎرﺗﯾﻧﻲ ،ﻧﺟد ّ
ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻫﻲ أﻧﻬﺎ) :أداة ﺗﺑﻠ ﻎ( وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌ ﺎرة ﻋﻧﺻران أﺳﺎﺳ ﺎن): (٧
اﻷول :ﻫو ﻣﻔﻬوم اﻷداء )أو اﻟوظ ﻔﺔ  ،(Foncionاﻟذ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ ﻠﻣﺔ )أداة(.
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ،٣٨ :ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻳﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٠ ،١ﻡ . ٤٣١ :
) (٢ﻳُﺷ ِ ّﻛﻝ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺭﻛﻧﺎ ً ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩﺍﻓﻳﺩ ﻛﺭﺳﺗﻝ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ .ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ :
 ،٧٨ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺩ .ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺩﻭﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١١ ،١ﻡ . ١٥ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٣٨ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ،١٠ :ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١٥ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺃﺳﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺎﺭﻳﻭ ﺑﺎﻱ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٩٨ ،٨ﻡ . ٢٩ :
)). Elements de ling. Generale, A.Mar net, Paris,1976; 13. (٦ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ(.
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ،٤١ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺧﻬﺎ ،ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻣﻭﺿﻭﻋﻬﺎ ،ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬﺎ ،ﺩ .ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٠ ،١ﻡ . ٧٠ :


.................................... 

١٢

واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻫو اﻟﺗﺧﺎطب أو اﻟﺗﺑﻠ ﻎ اﻟﻣﺗ ﺎدل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻫو ﺗ ﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﻏراض
ﺧﺎﺻﺔ.

ﻔﺔ

و ﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺧﺎطب ) (Communicationﺷﯾﺋﯾن أ ﺿﺎً):(١
ﻷن اﻷﻧظﻣﺔ
اﻷول :ﻫو ّأﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﻣن اﻷدﻟﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت ،وﻫذا ﻟ س ﺧﺎﺻًﺎ ﺎﻟﻠﻐﺔ؛ ّ
اﻟدﻻﻟ ﺔ ﺛﯾرة ﻣﺛﻞ )اﻹﺷﺎرات اﻟﻌﺎد ﺔ ،واﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺣرﺔٕ ،واﺷﺎرات اﻟﻣرور ...وﻏﯾر

ذﻟك ،إﻻ ّأﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ.

أن اﻟﻠﻐﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣواﺿﻌﺔ واﺻطﻼح) (codeﯾﺗواﺿﻊ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻧﺎطﻘون ﺑﻬﺎ.
واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻫو ّ
ظم اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣن ﻧوع ﺧﺎص ،و ﻣ ن أن ظﻬر ﺗ ار طﻬﺎ )ﻣن اﻷﻋم إﻟﻰ
و ﻞ ﻫذﻩ اﻷﺷ ﺎء ّإﻧﻣﺎ ﻫﻲ ُﻧ ُ
اﻷﺧص( ﺑﻬذﻩ اﻟﻛ ﻔ ﺔ):(٢
اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ

اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻻدارﺔ
او اﻟوظ ﻔ ﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟوﺟود
ﻧظم اﻻدﻟﺔ اﻟﺗﺑﻠ ﻐ ﺔ

اﻻﺟﻬزة اﻻﺻطﻼﺣ ﺔ
واﻟﻣواﺿﻌﺎت

اﻷﻟﺳﻧﺔ اﻟ ﺷرﺔ

أن ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن أﻋ ﺎن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟر وﻫو اﻟﻔﺎراﺑﻲ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
اﻟذ أطﻠ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐو اﻟﻌﺎم ﻣﺻطﻠﺢ )ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن( ،واﻟذ ﯾدرس ـ ـ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ـ ـ أﺻوات اﻟﻠﻐﺔ
وأﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ واﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺗ ﺣﺛﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎﻟﺿ ط ﻓﻲ أ ﺎﻣﻧﺎ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳ ﺎق
ﻘول " :ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺿر ﺎن :أﺣدﻫﻣﺎ :ﺣﻔظ اﻷﻟﻔﺎ اﻟداﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﺎن ﻞ أﻣﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﻠم

ﻗواﻧﯾن ﺗﻠك اﻷﻟﻔﺎ
دﻻﻟﺗﯾن:

)(٣
أن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﺎراﺑﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻪ
"  ،و ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ

أوﻻﻫﻣﺎ :ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎن اﻟ ﺷر دراﺳﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ،وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻌﯾﻧﻪ)،(٤

ﻓﺑذﻟك ﯾﺗﻔرع ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﻫﻣﺎ ":ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻹﺟراﺋﻲ ذ اﻟﻐرض اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ وﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻧظر
اﻟذ

ﻌﻧﻰ ﺎﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ "

)(٥

ﻣﻣﺎ ﯾﺑرر ﻟﻧﺎ اﻟﯾوم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻟﻠدﻻﻟﺔ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ٤١ :ـ  ،٤٢ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ٦١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٢٠ :
) (٣ﺇﺣﺻﺎء ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ . ٣ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٨٣ :
) (٥ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ.٢٠٥:


.................................... 

١٣

ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻠﻐو  ،وظﺎﻫرة اﻟﺗﺑﻠ ﻎ اﻟ ﺷر أو ﻣﺎ ُﻌرف ﺗﺣدﯾداً
) ،(١)(linguistiqueﻣﺎ ﻣ ن إدﺧﺎل ﺟواﻧب ﻋﻠﻣ ﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻵن إﻟﻰ ﻓرع ﻣﺳﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
اﻟﻣﻌﺎﺻرة طﻠ ﻋﻠ ﻪ اﺳم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ

)(٢

.

أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧ ﺔ ﻟﻛﺗﺎب )إﺣﺻﺎء اﻟﻌﻠوم( اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻪ GirardoCremonensiﻓﻲ
وﻣن اﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر ّ
اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﻣ ﻼد ) ،(٣ﻗد ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻋ ﺎرة Scientia Lingueﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔظ )ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن( ـ ذ ر د .اﻟﺣﺎج

أن ﻫذﻩ اﻟﻌ ﺎرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻵن ﻣﺿﻣون اﻟـ  Linguisticsﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ وﻗد ﻋرﻓﻧﺎ ّ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة وﻫﻲ  The science of languageوﻣﺎ ﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷور ﺔ اﻷﺧر  ،ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﻫذﻩ

اﻟﺗﺳﻣ ﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذ وﺟدﻩ اﻷورﯾون ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻟم ﺳﺑ ﻣﺟﯾﺋﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ ذﻟك اﻟﺗﺎرﺦ ﻓﻲ ّ ِ
ﻧص
أن ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ذ رﻫﺎ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﻗﺳﺎم ﻫﺎﻣﺔ
ﯾوﻧﺎﻧﻲ أو ﻻﺗﯾﻧﻲ أو أ ﻧص آﺧر ،و ﻣﺎ ّ

ﻟﻌﻠم اﻟﻠﺳﺎن ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳ ﻌﺎﻟﺟﻬﺎ اﻟـ  Linguisticsﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﻬو اﻟﻠﻔظ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﺗﺄد ﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث
ﻣن ﻫذا اﻟذ اﻧطﻠ ﻣﻧﻪ أﺻﺣﺎب اﻟـ Linguisticsأﻧﻔﺳﻬم).(٤

أن ﻧﻧ ر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
إذاً ﻣن ﺎب اﻹﻧﺻﺎف اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔّ ،
أﻧﻧﺎ ﻻ ﻣ ن ْ
اﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻐرﻲ ﻞ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ،ﻟﻛن ﻣﺎ ﺳﺗدﻋﻲ

أن ﻏﺎﻟﺑّﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻒ ﻋﻧدﻫﺎ اﻟرواد اﻟﻐرﯾون ﺗﻌ س ﻓﻲ ﺎطﻧﻬﺎ وظﺎﻫرﻫﺎ
اﻟﺗرث ﻫو ّ
ﺄن ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻪ اﻟﻘدرة اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ
اﻟﻣﺄﻟوف ﺷﯾﺋﺎً ﻣن اﻟﺗﻼزم اﻟﺣوار اﻟﺟدﻟﻲ اﻟذ ُﯾﻧم ـ ـ ﺣ ـ ـ ّ

واﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺄن ﺣﻘ

ﻣﻊ أﻓ

اﻟﺣداﺛﺔ ﺗﻘﺎطﻌﺎً ﻣﻌرﻓ ﺎً ﻻ ﺳﺗﻬﺎن ﻪ؛ اﻷﻣر اﻟذ

ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧوﻟﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم

ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﻲ

اﻟ ﺎﻟﻎ إﻟﻰ ﻌض ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ـ ـ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد ـ ـ ﻟم ﺗُﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠﯾ
واﻹﺟراﺋﻲ ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻬوة ﺗزداد ﺷﯾﺋﺎً ﻓﺷﯾﺋﺎً ﺑﯾن اﻟطرح اﻟﺣداﺛﻲ ورؤ ﺔ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ.

أن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ
ﺄن ﱡﻞ ﻣن ذﻫب إﻟﻰ ّ
ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ّ
ﺎﻧت دراﺳﺔ "إﻧﺳﺎﻧ ﺔ وﻟ ﺳت ﻋﻠﻣ ﺔ") (٥ﻫو أر ﱡ ﺗﻧﻘﺻﻪ اﻟدﻗﺔٕ ،واﺟﺣﺎف ﺣ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء،

ﻓﻌﻣﻠﻬم " ﻋﻠﻣﻲ دﻗﯾ  ،ﱠﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻻﺳﺗﻘراء ،واﻹﻓ ار ﻓﻲ اﻟﺣ طﺔ  ...ﺣﺗﻰ ﻟﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧ ون

ﻣطﻣﺋﻧﯾن إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟوﻩ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻐﺗﻧﺎ ") ،(٦ﻓﻠﻠﻌرب ﺎعٌ طو ٌﻞ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،و ﻧ ﻐﻲ
أن ﯾؤرخ ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾؤرخ ﻟﻐﯾرﻩ ﺿﻣن اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻬﻧد واﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ،وأن
ﻌطﻰ ﻣ ﺎﻧﻪ اﻟﺻﺣ ﺢ واﻟﻼﺋ

ﻪ ﻓﻲ ر ب اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐو  ،ﺑﻞ ﻣ ناﻟﻘول:

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﺩ .ﻧﻌﻣﺎﻥ ﺑﻭﻗﺭﺓ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ١٠ : ٢٠٠٣ ،١ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ . ٢٠٦:
) (٣ﺗﻭﺟﺩ ﻣﺧﻁﻭﻁﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺑﺑﺎﺭﻳﺱ ﺗﺣﺕ ﺭﻗﻡ )٩٣٣٥ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ١٤٣ﺇﻟﻰ  ،(١٥١ﻭ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭ ﺗﺭﺟﻣﺗﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ )ﻭﻧﺹ ﻻﺗﻳﻧﻲ ﺁﺧﺭ ﻣﺧﺗﺻﺭ(  Palencia A.Gonzalezﻓﻲ ﻣﺩﺭﻳﺩ  ،١٩٣٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ .٨٧:
) (٤ﻳﻧﻅﺭ  :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ .٨٨ -٨٧ :
) (٥ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ،ﺩ.ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ ،ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺩﻣﺷﻖ،ﻁ١٩٨٩ ،١ﻡ. ٣٦:
) (٦ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ.ﺻﺑﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻣﻼﻳﻳﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ ٢٠٠٠،ﻡ . ١١٠ :


.................................... 

١٤

أن اﻟﻌرب ﻗد ﺳ ﻘوا اﻟﻐرب إﻟﻰ ﻌض اﻟﻧظرات اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،وﻟن ﺻﻞ اﻟﻐرﯾون إﻟﻰ ﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر إﻻ ﻌد ٍ
أﻣد
طو ﻞ).(١

ﺄن ﻣوﻗﻒ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء ﻣوﻗﻔﺎً )ﻏﯾر
و ﻧﺎﻗش اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟ أر اﻟذ ﻘول ّ
ﻋﻠﻣﻲ( إذ ﯾر ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟ أر ﻘوﻟﻪ  ":ﻧﻌم ﻫﻧﺎك أﺳ ﺎب دﯾﻧ ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﻫو اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘرآن وﻫﻲ

ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻠم ؛ﻷﻧﻬﺎ دواﻓﻊ وﻟﻛﻞ ﺣر ﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ دواﻓﻊ .أﻣﺎ أن ﻘول ّﺄﻧﻬم وﻗﻔوا ﻣن اﻟﻠﻐﺔ ﻣوﻗﻔﺎً ﻏﯾر
ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻼ ؛ ﻷن اﻟﻌﻠم ﻻ ﯾﺗﺣدد ﺎﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎ ﻪ اﻧﺗﻔﺎﻋ ﺔ ﺎﻧت أم ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋ ﺔ ﺑﻞ ﻣﻘ ﺎﺳﯾن
اﺛﻧﯾن وﻫﻣﺎ  :اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻻﺳﺗﻘراء  ،واﻻﺧﺗ ﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  .ﻓ ﻠﻣﺎ دﻗت ﻣﻧﺎﻫﺞ
اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻟﺻ ﺎﻏﺔ وأﻓﺎدت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة و ﺷﻔت ﺑذﻟك ﻋن أﺳرار اﻟظواﻫر واﻷﺣداث ﺎﻧت أﺣر
ﺗوﺻﻒ ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻣ ﺔ "

)( ٢

ﺄن

.

ﻓ ﻠﻣﺔ )ﻋﻠم( اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻌرﻒ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت) ،(٢ﻟﻬﺎ ﺿرورة ﻗﺻو ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ )اﻟﻌﻠﻣ ﺔ( ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ " ﻓﻲ
ذاﺗﻬﺎ ،وﻟذاﺗﻬﺎ )وﻫو ﻣﻔﻬوم د

ﺳوﺳﯾر( و ﯾﻧطو

ﺗﺣﺗﻪ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ،وﻫﻲ :ﻋﻠم اﻟﻠﻬﺟﺎت

 Dialectdogie,وﻋﻠم اﻻﺷﺗﻘﺎق اﻟﺗﺎرﺧﻲ ، Grammaireواﻟﻣﻌﺎﺟم  ،Lexicdogieواﻟﺻرف ،Morphologie
واﻷﻋﻼم  ،Onomastiqueواﻟﻔﯾﻠوﻟوﺟ ﺎ  ،phouologieوﻋﻠم اﻷﺻوات اﻟﻌﺎم  ،Phonetiqueوﻋﻠم اﻷﺻوات

اﻟﺗﺷ ﯾﻠﻲ  ،Phonologieوﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ  ، Semantiqueوﻋﻠم اﻷﺳﻠوب  ،Stylistiqueوأﺳﻣﺎء اﻟﺑﻠدان
.(٤)"Toponymieاذ اﻋﺗﻣد ﺳوﺳﯾر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذ

اﻟﻣﻧﻬﺞ ٕواظﻬﺎر ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐو

)( ٥

أرﺳﻰ أﺳﺳﻪ و ﻌود إﻟ ﻪ اﻟﻔﺿﻞ ﻓﻲ ﺑ ﺎن ﻫذا

واﻟذ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧ ﺔ ﻣﺣددة

ﻌﯾداً ﻋن اﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺳ ﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧطﺄ و اﻟﺻواب ،وﻗد ﻋﻣﻞ ﺑﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌظم اﻟدارﺳﯾن اﻟﻠﻐو ﯾن ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺣﺎﺿرات ﺳوﺳﯾر اﻟذ اﻋﺗﺑرﻩ اﻟدارﺳون اﻷب اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت وأﺑو ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن

اﻟﻌﺷرن) ،(٦ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ أول ﻣن درس اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ وﻟذاﺗﻬﺎ) ،(٧واﻟﻧﺎظر ﻌﯾن اﻟﺣ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م

ﯾﻠﺣظ ﺗﺻورات اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻠﻧظرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ ﻗد ﻣﺎً و اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗ ﺎدل ﺑﯾن

اﻟﺣﺿﺎرﺗﯾن اﻟﻌر ﺔ واﻟﻐر ﺔ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻟم ﻔطن إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻐرب إﻻ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر)،(٨ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟدور اﻟﻣﻬم ﻓﻲ
ِ
ﺣد ذاﺗﻪ و ﯾن اﻷداء اﻟﻠﻐو اﻟذ ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ
اﻟﺗﻔر ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧظﺎم ﻓﻲ ّ
ﻧﺷﺎ ﻓرد ﻧﺎ ﻊ ﻣن اﻟﻣﺗﻛِّﻠم ﺿﻣن ﺳ ﺎق ﻣﻌﯾن) ،(٩وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣﺎ
ﺳﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ذﻟك إن ﺷﺎء ﷲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻷطروﺣﺔ.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺃﻛﺭﻡ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻳﻭﺳﻑ ،ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻷﺩﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،١٣٦ ،١٣٥ﺩﻣﺷﻖ١٩٨٢ ،ﻡ . ٥٧ :
)(٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٤ /١:
)  (٣ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺑﻌﻳﺩﺍ ً ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺯﻋﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ،
ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،١٥ :ﻭ ﻣﺩﺧﻝ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﻣﺎﺭﺗﺎﻥ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ . ١٧ :
) (٤ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ . ٧ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ  :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ،١٥١ :ﻭ ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﺯﻭﻳﻥ ١٠ :
ﺭﻭﺍﺩ ﻭ ﺃﻋﻼﻡ ،ﺩ.ﻫﻳﺎﻡ ﻛﺭﻳﺩﻳﺔ.٧٧:
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ ّ
) (٧ﻳﻧﻅﺭ  :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ، ٢٧٩/٢ :ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ( . ٣٣٧ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ  :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٨٠/٢:
) (٩ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ، ١٥٥ :ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ( . ٣٤٢ :


.................................... 

١٥

*اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ:

ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻣن وﺟﻪ ،و "اﻟوﺟﻬﺔ :اﻟﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣوﺿﻊ اﻟذ

ﻧﺗوﺟﻪ إﻟ ﻪ وﻧﻘﺻدﻩ ،ووﺟﻪ

اﻟﻛﻼم اﻟﺳﺑﯾﻞ اﻟذ ﻧﻘﺻدﻩ ") ،(١واﻟوﺟﻪ ـ ـ ﺎﻟﺿم واﻟﻛﺳر ـ ـ اﻟﺟﺎﻧب واﻟﻧﺎﺣ ﺔ ،ﻘﺎل اﻟﻛﻼم ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ وﺟوﻩ،
)(٢
وﺗوﺟﻪ إﻟ ﻪ :أ
وﻋﻠﻰ أرﻌﺔ أوﺟﻪ ،ووﺟوﻩ اﻟﻘرآن ﻣﻌﺎﻧ ﻪ  ،ﱠ
ﻓﺎﻟوﺟﻪ ﻓﻲ ُ ِّﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﱠدم اﺳﺗﻌﺎرة ﻟﻠﻣذﻫب واﻟطر ).(٥

ﻗﺻد) ،(٣واﻟﺗﱡﺟﺎﻩ :اﻟوﺟﻪ اﻟذ

ﺗﻘﺻدﻩ)،(٤

أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح ﻓﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﻔﺎت ُ ﱡﻞ ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﻋرﻓﻪ اﻟﻣﻔﺳرون ّﺄﻧﻪ :ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵراء واﻷﻓ ﺎر واﻟﻧظرات واﻟﻣ ﺎﺣث اﻟﺗﻲ
ﻣرادﻩ وﻣﻘﺻودﻩ ،ﻓﻘد ﱠ

ﺗﺷ ﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻞ ﻓ ر أو ﺗﻔﺳﯾر  ،ﺻورة أوﺿﺢ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ،وﺗﻛون ﻏﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ،و ﺣ ﻣﻬﺎ إطﺎر
ِ
ﻔﺳر أو ﻟﻐو ( وﻟوﻧت آراءﻩُ
)ﻣ ّ
ﻧظر أو ﻓ رة ُ ﻠ ﺔ ،ﺗﻌ س ﻣﺻدر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟـ ـ ـ ـم ُ
)(٦
وﻧﻪ ِ
اﻟﻣﻔﺳر ﻓﻲ ظﻞ واﻗﻊ ﻣﻌﯾن ﺳواء ﺎن ذﻟك واﻗﻌًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋ ًﺎ أو ﺳ ﺎﺳ ًﺎ
اﻟذ
اﻟﻣوﻗﻒ
ﻫو
.أو
ﺄﻟواﻧﻬﺎ
ّ
ّ
أو ﺛﻘﺎﻓ ﺎً أو ﻣذﻫﺑّﺎً أو ﻏﯾرﻫﺎ).(٧

وُ ِّ
ﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻌﻠم اﻟﻧﻔس ّﺄﻧﻪ :ﻧزﻋﺔ اﻟﻔرد أو اﺳﺗﻌدادﻩ إﻟﻰ ﺗﻘو م ﻣوﺿوٍع ﻣﺎ أو رﻣز ﯾرﻣز ﻟﻪ
ٍ
طرﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ).(٨
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ أ ﺳط ﺗﻌرﻔﺎﺗﻪ ﻫو :اﻟﻣوﻗﻒ أو اﻷﻓ ﺎر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟ ﺎﺣث ﻟﺑﻠوغ ﻏﺎ ﺔ ﻣﺣددة،
و ﺣﺎول اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﻓ ﺎر ،ﺗُﻣ ّﻧﻪ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻓﻲ
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذ ﺳﻠﻛﻪ اﻟ ﺎﺣث ﺗﻧﻌ س ﻞ ﻧزﻋﺔ ﻓ رﺔ ﺣﺻﯾﻠ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻞ ﻣﻔ ِّ ر ﻣن ﺛﻘﺎﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋﺻرﻩ ،وﻣد ﺗﻣﺛّﻠﻪ

واﺳﺗ ﻌﺎ ﻪ ﻟﻣﺎ اﺧﺗص ﻧﻔﺳﻪ ﻪ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ.

أن ﻫﻧﺎك ﻓرﻗًﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻻﺗﺟﺎﻩ ،ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو "طرﻘﺔ ﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﻧﺳﺎن
وﻣﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟ ﻪ ّ
ِّوﻧﻪ اﻟ ﺎﺣث ،أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓ ﺎر ﯾﺗﺧذﻫﺎ
إﻟﻰ ﺣﻘ ﻘﺔ ") ،(٩أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ ـ ـ ـ ﻣﺎ ذ رﻧﺎ ـ ـ ﻓﻬو اﻟﻣوﻗﻒ اﻟذ
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ " ،واﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺗﻛون داﺧﻞ اﻟﻣﻧﻬﺞ ،وذﻟك ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺿﻐو اﻟواﻗﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ

) (١ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺍﺑﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻷﺷﺑﻳﻠﻲ )ﺕ٧١١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻣﺎﺩﺓ )ﻭﺟﻪ(.
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡ ) ٣٩٧ /٤ :ﻭ َﺟﻪَ( ،ﻭﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ،ﱠ
ﻟﻠﺯﺑﻳﺩﻱ) ٤٢٠ /٩ :ﻭ َﺟﻪَ( ،ﻭﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ ،ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ
ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﻕ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﻁﻬﺭﺍﻥ ،ﻁ ،٦ﺩ.ﺕ . ١٠١٥ /٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ . ٣٩٧ /٤ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺻﺎﺋﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ،ﻟﻠﻔﻳﺭﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ . ١٦٧ /٥ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺑﻣﺻﺭ ،ﺣﺳﺎﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٤٢٠ ،١ﻫـ . ٦٣ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ،ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻭﻱ ،ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ،١
. ٣٠ : ٢٠٠٩
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻭﻧﻅﺭﻳﺎﺗﻪ ،ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺻﻭﺭ ،ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻭﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷﺭﻳﻥ ،ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ ،ﺩ .ﻁ٢٠٠١ ،ﻡ . ١٩ :
) (٩ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻷﺩﺑﻲ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺟﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﻁ ،٤ﺑﻳﺭﻭﺕ. ١٩ : ١٩٨٨ ،


.................................... 

١٦

ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﺣث ﻣن اﻟداﺧﻞ واﻟﺧﺎرج ،ﻣن اﻟداﺧﻞ :ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠ ﺎﺣث ،وﻣن اﻟﺧﺎرج

ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ").(١

ووِﻓ َ اﻷﻣر ﻓﻬﻣﻪ ،واﺗﻔ ﻣﻊ ﻓﻼن:
)وِﻓ َ ( وﺗﻌﻧﻲَ :
ﻻﺋ َم ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾنَ ،
وأﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓ ﻟﻐ ًﺔ ﻣن َ
واﻓﻘﻪ ،واﻻﺛﻧﺎن ﺗﻘﺎرﺎ واﺗﺣدا ،و ﻘﺎل :ﺟﺎء اﻟﻘوم َوﻓﻘﺎً :أ ﻣﺗواﻓﻘﯾن).(٢
وﻣﻔﻬوﻣﻪ اﺻطﻼﺣﺎً ﻌﻧﻰ :اﻷﺧذ ﻣن اﻟﻘد م ﻣﺎ ﯾﺗﻔ ﻣﻊ اﻟﻌﺻرٕ ،وارﺟﺎع اﻟﺟدﯾد ﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻘد م،

ﻓﻬو ﻣوﻗﻒ ﺷرﻋﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻧظرﺔ ﯾود أن ﺳﺗوﻋب ﻣ از ﺎ اﻟﺗراث واﻟﻣﻌﺎﺻرة).(٣

أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ﻌﻧﻲ :اﻟطرﻘﺔ أو اﻟﻣذﻫب ﻟﻠﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ﻣن اﻟﺗﻌرﻔﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ّ
ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﺄن ون ﺑﯾن اﻟﻘد م واﻟﺣدﯾث ،أو اﻟﺗراث واﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻣﺑﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﻓﻼ ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗراث ،وﻻ ﻧﺗﻌﺻب ﻟﻠﺣدﯾث ﺎﺳم

اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﺣداﺛﺔ ،ﻓﻬذا اﻟﺗﻌﺻب ﻘودﻧﺎ ﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﻧظرة اﻟﻌﻠﻣ ﺔ .

وُﻌرف اﻟﺗراث ّﺄﻧﻪ :ﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ داﺧﻞ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺳﺎﺋدة ،ﻓﻬو إذن ﻗﺿ ﺔ
ﻋرﻓﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّﺄﻧﻪ ":ﻣﺎ
ﻣوروث وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗﺿ ﺔ ﻣﻌطﻰ ﺣﺎﺿر).(٤وﻗد ﱠ

ﺗر ﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﻣن أﻋﻣﺎل ﺟﻠﯾﻠﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻘرآن ﻟﻠﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟﻐﺗﻪ وذﻟك طرﻘﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ وﻫو اﻻﺳﺗﻘراء ﻟﻠﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ").(٥

أﻣﺎ اﻟﺣداﺛﺔ ﻫﻲ :إﻋﺎدة ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗراث ط ﻘﺎً ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺻر ،ﻓﺎﻟﻘد م ﺳﺑ اﻟﺟدﯾد ،واﻷﺻﺎﻟﺔ أﺳﺎس

)(٦
ﻷن ﻟﻠﻣﻌﺎﺻرة ُﻌدﯾن  :أﺣدﻫﻣﺎ زﻣﻧﻲ ،
اﻟﻣﻌﺎﺻرة .و ﻗد ُ
آﺛرت ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﻣﻌﺎﺻرة( دون ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ؛ ّ
واﻵﺧر ﻣوﺿوﻋﻲ  .ﻓﺄﻣﺎ اﻟ ﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻬو أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن أرﻌﯾن ٍ
ﺳﻧﺔ ﺧﻠت  ،وﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻟ ﺳت ﺑ ﻌﯾدة
ّ

ﻋن اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧ ﺔ ﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرن – و ﻻ ﺳّﻣﺎ د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ  ، -و أﻣﺎ اﻟ ﻌد
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻬو ّأﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻠك اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت واﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺟدت ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻔﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﻠﺗﻪ

اﻟظروف وﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻌﺻر  ،و ﻫذا ﻣﺎ ﺻدق ﻋﻠﻰ ﺣﻘ ﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ

)( ٧

.

وﺗُﺛﺎر ـ ﻫﻧﺎ ـ ـ ﻋﱠدة أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ :ﻫﻞ ﻣﺎ زال اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻣﺛﺎر ﺣث؟ وﻫﻞ ﻣ ن اﻹﻓﺎدة ﻣن دراﺳﺔ
اﻟﺗراث ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ؟ ٕواﻟﻰ أ ﻣد  ....وﻓﻲ أ اﻟﻣﺟﺎﻻت....؟
) (١ﺃﺳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺏ . ٣٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ) ٥٨٤/٦ :ﻣﺎﺩﺓ َﻭﻓِﻖَ ( ،ﻭﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ  ١٠٤٦ /٢ :ـ . ١٠٤٧
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻔﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﺣﻧﻔﻲ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﻁ١٩٩١ ،٤ﻡ ٣١ :
) (٤ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ . ١٣ :
) (٥ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ،ﺩ.ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﺎﻳﺔ ﻟﻠﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﻳﺔ ،ــ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﺩ .ﻁ،
٢٠٠٧ﻡ . ٧ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ . ١٣ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ،١
 ١٨: ٢٠١٣ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .


.................................... 

١٧

أن
إن اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺛﯾر ﻋﻧد اﻟ ﻌض ـ ـ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣن ﯾﻧﺎد ﺎﻟﻘط ﻌﺔ ـ ـ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ ّ
ّ
اﻟﺗراث ﺷﻲء ،واﻟﺣداﺛﺔ ﺷﻲء آﺧر ،أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻞ ﻋن اﻵﺧر ،وﻧﺟد ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻵراء ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد

اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﻘول اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﻓﻼ ﻣ ﻧﻧﺎ ـ ـ ﻧﺣن اﻟﻌرب ـ ـ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺟدﯾدة )وﺧﺻوﺻﺎً

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت( إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺎﻓذة اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ ،ﻓﻣن اﻹﻧﺻﺎف أن ﻧﻌﺗرف ّأﻧﻪ ﻻ
ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻠ ﺔ اﻟﻐر ﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺟﺗﻬﺎ).(١

ِ
ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟد ﺗور ﻣﺎزن اﻟوﻋر ـ ـ ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻬﺎ أﺻول ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو
ﻓ ﺄن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
ﺿﻞ اﻟﺳﺑ ﻓﯾﻬﺎ .ﻓﻬذا اﻻﻧﺻراف ﻋن اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ﻓ ﻪ " ﻏﻠواً
اﻟﻌرﻲ ،وﻟﻠﻐرﯾﯾن َﻓ ْ
ﻣﺣﻣوﻣﺎً ﯾﻧﻬد ﻪ ﻧﻔر ﻣن اﻟﻣﻐرﻣﯾن ﺎﻟ ﺣث اﻷﻟﺳﻧﻲ اﻷورﻲ  ...ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻻﻧﺻراف ﻋن اﻟ ﺣث اﻟﻌرﻲ
اﻷﺻﯾﻞ إﻟﻰ اﻷﻟﺳﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺎﻟﻌر ﺔ ،ﻣﻣن ﱠ
ﺗﻌﻠﻣوا ﺷﯾﺋﺎً ﻋﻧد اﻟﻐرﯾﯾن ،أو اطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ
ّ
ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻪ اﻟﺗرﺟﻣﺎت ﻣن ﺗب اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﻗطﺎر أورﺎ ﻌد

)(٢
أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ
ﺳو ﺳر)١٩١٩م("  .ﻓﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣن ﯾرﻓض اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ ّ
ﻷﻧﻬم ﯾرون ّ
ﻷن ذﻟك ُﺳﻲء إﻟﻰ اﻟﻔﻬم ،وُ ﻌدﻧﺎ ﻋن اﻻﻧﺧ ار
ﻣﻌرﻓﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺟب أن ﻧﺟرﱠدﻫﺎ ﻣن أ ّ ﺗﺎرﺧ ﺔ ﻣﻣ ﻧﺔ؛ ّ
ﻓﻲ ﻣﻧﺟزات اﻟﻌﺻر ،ﻓﺎﻟطر اﻷﻣﺛﻞ ﻟﺗﻔﺎد اﻻﺳﺗﻼب اﻟﺗراﺛﻲ ،ﻫو اﻟﺧﺿوع ﻟﻠوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﺧﻲ اﻟذ

ﺳ ﻔﺗﺢ أﻋﯾﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ).(٣
إن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻫو ﺗراث ﻋظ م وأﺛر ٍ
ﺎق ﻋﻠﻰ ﺻروف اﻟدﻫر ،وﻟ س ﻫذا ﻐرض ﺗﺿﺧ م
ّ
ﻗ ﻣﺗﻪ اﻹﺑداﻋ ﺔ ﺎﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧ ﺎ واﻟﺗﺄو ﻞ وﻻ ﻹﺳﻘﺎ ﻣﻔﺎﻫ م ﻟﺳﺎﻧ ﺔ دﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠ ﻪ؛ ﺑﻞ ﺗﺄﻛﯾداً ﻟﻘ ﻣﺗﻪ
اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،وﺗﻌﻠ ﻘﺎً ﻟﻠﻬوة اﻟﺗﻲ ﯾر اﻟ ﻌض ّأﻧﻬﺎ ﺗﻔﺻﻠﻪ ﻋن اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﺗﺄﻛﯾداً ﻷﻫﻣ ﺔ اﻹﻓﺎدة
ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻗراءة ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻓﻬم أﻓﺿﻞ ﻟﻠﻌر ﺔ ،ﻟﻛن اﻟذ ﺣدث ﻫو
"إن أﺳﺎس اﻟﺻراع ﺑﯾن
ﺻراع ﻗﺎﺋم وداﺋم ﺑﯾن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﯾوﻣﺊ إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور ﻣﺎزن اﻟوﻋر ﻘوﻟﻪّ :
اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻟ س ﺻراﻋﺎً ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗراﺛ ﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌرب

إن اﻟﺻراع
اﻟﻘدﻣﺎء ،و ﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺣدﺛون ﻓﻲ اﻟﻐربّ .
ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻣن ﺑﯾن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب أﻧﻔﺳﻬم ) ،ﺎﻣﺗداد ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻔرد ﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ إﻧﺳﺎﻧﻧﺎ

اﻟﻌرﻲ( ﺑﯾن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﺷدﻫم اﻟﺗﺎرﺦ اﻟﻘد م إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟ ﻣﯾن ،و ﯾن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﺷدﻫم

ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺳﺗﻛون ﻋرﺿﺔ
اﻟﺗﺎرﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟ ﺳﺎر ،و ﻬذا ّ
)(٤
أن ﻫذا اﻟﺧﻼف ﺑﯾن
ﻟﻼﻫﺗزاز واﻟﺗﻔ ك ،وﺳﺗﺣﻘ ﻣﻌﺎﻧﺎة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة"  .ﻏﯾر ّ

) (١ﻳﻧﻅﺭ:ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ ،ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺩﻣﺷﻖ ،ﻁ١٩٨٨ ،١ﻡ . ٢١ :
) (٢ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﺭﺷﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌﺑﻳﺩﻱ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺫﺧﺎﺋﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ٢٠٠٠ ،ﻡ . ٢١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻠﻘﻲ ﻭﺍﺷﻛﺎﻻﺗﻪ ،ﺩ .ﺣﺎﻓﻅ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٩ ،١ﻡ  ٧١ :ـ . ٧٢
) (٤ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ٣٥٤ :ـ . ٣٥٥


.................................... 

اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ﯾﺗﺣول إﻟﻰ )ﺗﻼﺳن(

)(١

١٨

ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻧﻘد اﻟﺣﺎد ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن اﻟﻧﻘد اﻟﻣﻧﺻﻒ اﻟﻘﺎﺋم

ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺎﻧت ﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻬﺎ وﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ طﺑ ﻌ ﺔ،

وﻟو أن اﻟﻐرب ﺗﻧّﻪ إﻟﻰ ﻧظر ﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻠﻐو ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺗﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫ ﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ؛ ﻻﺧﺗﺻرت
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت وﻟﺗﺟﻧب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺛرات واﻟﻬﻔوات؛ ﻷن "ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ اﻷﺟﻼء اﻟﻘداﻣﻰ ـ ـ
إ ﺎن ﻧﻬﺿﺗﻬم ـ ـ أوﻟوا ﺗﻠك اﻷ ﺣﺎث اﻟﻠﻐو ﺔ ﺟﻬوداً ﻓﺎﺋﻘ ًﺔ ﺧدﻣ ًﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺿﺎد ،اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻋﺎء ﻣﻘدﺳﺎﺗﻧﺎ ،وﻋﻠﻰ
أﺳس ﺳﻠ ﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻗدر وﺳﻌﻬم ٕواﻣ ﺎﻧﺎﺗﻬم  .إن أ ﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﺎﻧت اﻟﻧﺑراس

أﻣﻪ اﻟﻐرب ـ ـ ﺣﯾن ﻧﻬﺿﺗﻪ ﺣدﯾﺛﺎً ـ ـ ﻣﺎ أوﺻﻠﻪ اﻟﻐﺎ ﺔ ،وﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﻲ  ...ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻏض اﻟطرف
اﻟذ ّ
ﻌدﺋذ ﻌض ﻋﻠﻣﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻧﻊ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ  ...ﻓﻣرﺟﻌﻪ ﺟﻬﻞ ﻣﺑﯾن ،أو ﺣﻘد دﻓﯾن").(٢
ﻧﺣواً وﺻرﻓًﺎ وﺻوﺗﺎً ،ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ اﻟﻌودة
ﻓﻘد َﺷّﯾد اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب ﺻرﺣًﺎ ﻋظ ﻣﺎً ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻌر ﺔ ّ
إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗراث اﻟﺿﺧم؛ ﻷن اﻟﻌودة ﻟﻠﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾرﻓد اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻹﯾﺟﺎد
أن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻣن زاو ﺔ اﻟﻌﻠوم
ﻣﻘﺎ ﻼت ﻋر ﺔ ﻟﻔ ض ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟواﻓدة ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
أن
ﺛﻣﺔ ﻫوة ﺗﻔﺻﻞ ﻋﻠوم اﻟﻌر ﺔ ﻋن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔّ ،
ﻣدﻋﯾن ّ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﯾدﺣض زﻋم ﻣن زﻋم ّ
أن ّ
إن رط اﻟﻘد م ﺎﻟﺣدﯾث ﻻ ﻘوم
ﻷﻟﺳن أﺧر  ،ﻻ ار ط ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻌر ﺔّ .
اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ إﻧﻣﺎ وﺟدت ُ

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس "اﺳﺗرداد اﻟﺗراث ﻟﺑرﻘﻪ ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟﺟدﯾد") ،(٣ﺑﻞ ﻫو اﻟ ﺣث ﻋن أﺻول اﻟﻔ ر
اﻟﻌرﻲ ،أو ﻫو إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗراث طرﻘﺔ ﻣﻌﺎﺻرة.

ﻌرف" ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث ﺄﻧﻬﺎ :ﺟﻌﻞ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ ﻣوﺿوﻋﺎً ﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت،
وﺗُ ﱠ

وﻓ ﻣﻧﻬﺞ ﺻدر ﻋن أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎ ﺔ ُﻌرف ﺑـ)ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘراءة( أو)إﻋﺎدة اﻟﻘراءة( ،وﻣن أﻫداف
ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث ﻗراءة اﻟﺗﺻورات اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ وﻓ ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م واﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،و إﺧراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ُﺣﱠﻠ ٍﺔ ﺟدﯾدة ﺗُ ِّﺑﯾن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ
واﻟﺣﺿﺎرﺔ ").(٤
وﻗد ﺗﻌددت اﻟﻣواﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻘﯾت ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﻗﻒ
أﺳﺎﺳ ﺔ):(٥
١ـ ـ ﻧﻘد اﻟﺗراث إﻟﻰ ﺣﱠد اﻻﺳﺗﻬﺟﺎن واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺗﺟدﯾد ،و ِّﻣﺛﻞ ﻣوﻗﻒ )اﻟﻘط ﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣﻊ
) (١ﻣﺻﻁﻠﺢ )ﺍﻟﺗﻼﺳﻥ( ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺫﻛﺭﻩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ،ﻣﺛﻝ) :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ،ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻫﺑﻝ ،ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻻﺷﺭﺋﺑﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﺻﺏ...ﺍﻟﺦ( ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ . ٨٧ :
) (٢ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .١٠ :
) (٣ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ . ١٣١ :
ُ
) (٤ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻗﺭﺍءﺓ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ.٩٢ :ﺫﻛﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ ﻣﺻﻁﻠﺢ
)ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ( ﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ﻭ ﺃﺭﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺗﻲ ﻫﺫﻩ .ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻛﻼﻡ :ﺭﺅﻳﺔ
ﻋﺭﺑﻳﺔ ﺃﺻﻳﻠﺔ . ٢١:
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ١٢ /١ :ـ  ،١٤ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ١٠٤ :ـ  ،١٠٥ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ :
. ٤٠٤


.................................... 

اﻟﺗراث( .أو ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑـ)ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷرخ( اﻟذ

١٩

ﻌ ﺷﻪ اﻟﻣﺛﻘﻒ اﻟﻌرﻲ).(١

٢ـ ـ ﻣوﻗﻒ اﻟﺗﻌﺻب إﻟﻰ اﻟﺗراث واﺳﺗﺣﺳﺎﻧﻪ ،واﻟﺗﺳﻠ م ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓ ﻪ ﺟﻣﻠ ًﺔ وﺗﻔﺻ ﻼً.
٣ـ ـ ﻣوﻗﻒ اﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾن اﻟﻘد م )اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ( واﻟﺟدﯾد)اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ(.
ظ ﱡﻞ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺛﺎﻟث )اﻟﺗواﻓﻘﻲ( اﻷﻛﺛر ﺣﺿو اًر وﻧﻔوذاً ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ ﺣﺎول
وَ َ
اﻟﺗﱠوﻓﯾ ﺑﯾن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
اﻟﺣدﯾﺛﺔ) ،(٢و ذﻟك اﺗﺟﻬت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣ ن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ)ﻣﻧﻬﺟﺎً ﺗوﻓ ﻘ ﺎً( أو) ﻟﺳﺎﻧ ﺎت ﺗوﻓ ﻘ ﺔ( ﺗﺗﺑﻧﻰ
اﻧﻣوذﺟﺎً ﻣزج اﻟﻣﻘوﻻت اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻘوﻻت اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ  ،إذ ﻟم ﺳﺗطﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون أن ﯾﻧﺗﺟوا درﺳﺎً ﻟﺳﺎﻧ ًﺎ
إن ﻫذا ﻌﻧﻲ ﺗﻐر ﺎً ﺛﻘﺎﻓ ﺎً ﯾﻬدد اﻟﻬو ﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻌر ﺔ).(٢
ﻋر ﺎً ﻣن دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﺗراﺛﻲ  ،إذ ّ
وﺧﯾر ﻣن ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒ ﻫو اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟذ

– ﺣﺳب ﺗﻌﺑﯾر اﻟد ﺗور ﻣﺎزن

اﻟوﻋر وﻫو أﺣد طﻠ ﺔ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ  " : -ﻌﺗﺑر )اﻟ ﺎﺣث اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ( ظﺎﻫرة ﻓردة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن
ﻷﻧﻪ ﺗﺗﻠﻣذ ﺣﺗﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟد ﺗوراﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ،ﻓﻬﺿم وَﻓ ِﻬم اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗراﺛ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،و ﻌدﻫﺎ
اﻟﻌرﻲ؛ ّ
ذﻫب إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎرس ﻓﺗﺗﻠﻣذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﻬﺿﻣﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻧﺣو دﻗﯾ
)( ٣

أن ُﻌﺎﻟﺞ ﻌض اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ذات اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ "
ﺟداً ،و ذﻟك اﺳﺗطﺎع ْ
_ إن ﺷﺎء ﷲ ـ ـ ـ ﺗﺗ ﻊ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻟﺳﺎﻧﯾﯾن ﻋرب آﺧرن ﻣﺛﻞ :اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ وﻋﺑد اﻟﺳﻼم

،وﺳﻧﺣﺎول

اﻟﻣﺳد  ،وﻧﻬﺎد اﻟﻣوﺳﻰ و ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬر وﻏﯾرﻫم.

ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻧﺑ ﻪ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﻋﻧد ﻗراءة اﻟﺗراث ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﻧﻼﺣظ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م
و ّ
ﻟﺧﺻﻬﺎ اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎ اﻵﺗ ﺔ):(٤
واﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ،إذ ّ
١ـ ـ ظروف اﻹﻧﺗﺎج :إذ ﺗواﻓر ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻣن اﻟﻣﺣ ط اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣن اﻻﻓﺎدة ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻠوم

ﻣﺎﻟم ُﯾﺗﺢ ﻟﻠدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻘد مٕ ،وان ﺎن ﻟﻪ أ ﺿﺎً ﻣﺣ طﻪ اﻟﻔ ر واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺧﺎص ﻪ ،ﻣﻣﺎ أﻓﺎدت
ﻣﻧﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
٢ـ ـ ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ،إذ ﺎﻧت دراﺳﺔ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻠﻐﺔ اﻟواﺣدة
أن ﻣوﺿوع اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻫو
واﻟﺗﻘﻌﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﻬﻧد ﺔ أو اﻟﻌر ﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ ﻣﺛﻼً( .ﻓﻲ ﺣﯾن ّ
اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎطﻬﺎ أو ﺎﻷﺣر اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟ ﺷرﺔ.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﻌﺭﺓ ﻧﺣﻭ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺣﻣﻭﺩﺓ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ٢٠٠١ ،ﻡ . ٢١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،٩٣ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ١٠٥ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ  :ﺃﺛﺭ ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﺩﻱ ﺳﻭﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ . ٦ :
) (٣ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١١٤ :
)(٤ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٨ – ٣٧ :


.................................... 

٢٠

أن
٣ـ ـ ﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘد م ﺗﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ْ
ﺷو ﻬﺎ ﻟﺣن أﻫﻠﻬﺎ أو اﻟواردﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذا ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ )ﻧﺣو ﻠﻲ(

ﺿطﻠﻊ ﺑرﺻد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﺳﺎن اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم.

أن اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻌﻠو ﯾر ّأﻧﻪ ﻣن أﺳ ﺎب ﺗﻘدم اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو
وﻣن اﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر ﻧﺟد ّ
)(١
ﻼ
أن اﻟﺣوار اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ أﻏﻠ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺟﻧﺑ ﺔ وظﻞ ﺣوا اًر ﻣﺣﻠ ﺎً ﻓﺿ ً
اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ّ ،

ﻋن ّأﻧﻪ ﯾر ّﺄﻧﻪ ﻻ ﺻﺢ وﺿﻊ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻌرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻘد م واﻟﺣدﯾث ،ﻓﺎﻟ ﺣث
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻠ ﺣث اﻟﻘد م ،ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ و ﺗﺣﺎور إّﺎﻩ).(٢
أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎول اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب،
وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟ ﻪ ّ
وﻣﺎ ﺗوﺻﻠوا إﻟ ﻪ ﻣن أﻓ ﺎر وﻣﻧﺎﻫﺞ ،و ﯾن ﻣﺎ ﻘوﻟﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻣﺣدﺛون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻧظرﺎﺗﻬم .وﻟ س ﻓﻲ ﻣﻘﺻودﻩ
أن ﺄﺧذ ﻞ أﻗوال اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﺄﺻول ،و ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺂراء اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻣﺎ واﻓﻘﻬﺎ ﺎن ﺻﺣ ﺣﺎً وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﺎن ﺧطﺄ  .ﻓﻬذا
ْ
ﻷن اﻟﻧظرﺎت واﻟﻣذاﻫب ﻟ ﺳت ﻫﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ
اﻟﺗوﺟﻪ ﯾرﻓﺿﻪ ،و ﺻﻔﻪ ﺎﻟﺗﻌﺳﻒ؛ ّ
)( ٣
ِ
وﻟﻛﻞ أﻣﺔ ﺗﺻورﻫﺎ ﻟﻸﺷ ﺎء ،و ﻔ ﺔ اﻟﻛﺷﻒ ﻋﻧﻬﺎ.
ﻞ اﻟﻌﻠﻣﺎء  .ﻓﻠﻛﻞ ﻋﺻر ﻧظرﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔّ ،

وﻗد اﻋﺗﻣد أﺻوﻻً ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻷﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ إﺣ ﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ؛ وذﻟك ﺳﺑب ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ ﻋﻧد ﺛﯾر

ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرن ﻣن اﻟﻌرب وﻣن ﻏﯾرﻫم ،وﻣﯾﻠﻬم إﻟﻰ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﻣﺎ ﻘوﻟﻪ اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻣﺗﻘدم ،واﻻﻛﺗﻔﺎء ﻣﺎ

رو ﻋﻧﻪ اﻟرواة وﻣﺎ ﺗﺣ ﻪ ﺗب اﻟط ﻘﺎت ،ﻓﻘد ﱠ
ﺣدد ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺗراث) ،(٤ﻓ ﻘول:
أوﻻً :ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟروا ﺔ ،وﻣد ﺛﻘﺔ اﻟ ﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎ:

١ـ ـ ﺿرورة اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ،أ إﻟﻰ ﻧص ﻗوﻟﻪ واﻟﻌزوف ﻋﻣﺎ ُرو ﻋﻧﻪ ،ﻓﺈن
ﺗﻌذر وﺟود اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎس ،ﻓﻼﺑد ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ رواﻩ ﻋﻧﻪ أﺻﺣﺎ ﻪ وﻣﻌﺎﺻروﻩ اﻟذﯾن ﺳﻣﻌوا ﻣﻧﻪ
ﻣ ﺎﺷرة.

____________________
) (١ﯾﻧظر  :أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت . ٢٥ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ . ١٨ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺳﻣﺎع اﻟﻠﻐو اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب و ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ  ،د.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧ ﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣط ﻌ ﺔ ،
اﻟﺟزاﺋر٢٠٠٧ ،م .٨:
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ . ١١ – ٩ :
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٢١

٢ـ ـ ﺿرورة اﻻﻋﺗداد ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾ ﻟﻣﺎ ُﯾرو ﻣن اﻷﺣداث واﻷﻗوال ،وذﻟك ﺄن ون أﻛﺛر ﻣن وﺟﻪ،
واﻟرﻓض ﻟﻣﺎ ﯾﻧﻔرد ﻪ رٍاو ،وﻻﺳ ﻣﺎ إذا ﺎن طﻌﻧﺎً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ أو أﺧﻼﻗﻪ.
وﺗﺧﯾر ﻣﺎ أﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗد ﻣﺎً وﺣدﯾﺛﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ ،وﻋدم اﻟﺗﺧﻠ ط
٣ـ ـ ﺿرورة اﻻﺻطﻔﺎء ﻟﻠﻣﺻﺎدرّ ،
ﺑﯾن اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ و ﯾن ﻏﯾرﻫﺎ ،ﻣﻣﺎ أّﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻠﺗﺳﻠ ﺔ واﻟﻣﺳﺎﻣرات...
٤ـ ـ اﻟرﻓض ﻟﻛﻞ ﻣﺻدر ﻌﺗﻣد ﻣرﺟﻊ ﻟﻠروا ﺔ ﯾﺗﺿﺢ أن أﻛﺛرﻩ ذب واﻓﺗراء ،وﻻﺳ ﻣﺎ إذا ﺎن ﻣؤﻟﻔﻪ

ﺷﺎذاً ﻓﻲ ﺳﯾرﺗﻪ ،وﻣن أﻫﻞ اﻟﻣﺟون واﻷﻫواء ،أو ﻋرف ﺎﻟﻛذب ﺑﺈﺟﻣﺎع أﻫﻞ ﻋﺻرﻩ .
ﺛﺎﻧ ﺎً :ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﻬم ﻟﻣﻘﺎﺻدﻩ ﺎﻟﻔﻌﻞ أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺻوص:

 ١ـ ـ ﺿرورة ﺗﻘد م اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺷرﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻣﻪ ،ﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺑدأ ﺎﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ
ﻗﺑﻞ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷروﺣﻪ ،ﻓﻼ ﻘﺗﺻر اﻟ ﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺄو ﻞ اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻷﻗوال اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ
ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ،وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻧﻪ أﺻﺣﺎ ﻪ اﻟذﯾن ﺗﺗﻠﻣذوا ﻋﻠ ﻪ ﻣ ﺎﺷرة .وﻫذا ﻗد ﯾﺧص ﺗﺣدﯾد

ﺻﺎﺣب اﻟﻧص.
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ
ُ
٢ـ ـ اﻟﺗﻣﺳك ﻣﺑدأ اﻟﺗﺻﻔﺢ اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻧص اﻟواﺣد ،أو ﻟﻌدة ﻧﺻوص ،ﻟﯾﺗﻣ ن اﻟ ﺎﺣث ﻣن إدراك اﻟﻣﻘﺻود
اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻷﻟﻔﺎظﻪ ﺧﺎﺻﺔ ،أو ﻟﻠﺗﻌﻠﯾ أو اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ ﻗول ﻣن أﻗواﻟﻪ ،وﻻ ﺗﻔﻲ

ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻌض ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ.
 ٣ـ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻌد ﻫذا اﻟﺗﺻﻔﺢ اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻰ طرﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﺳﺗﻧ ﺎط ﺔ ﺗوﺣﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،

وﻻ ﺗﻔﻲ ﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻓﻘط ،ﺳﺗﻧ ط اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻞ ﻟﻔظﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻧص إن ﺎن اﻟﻣﻘﺻود
ﯾﺗﺑﯾن ﺑدﻗﺔ إﻻ
واﺣداً أو ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻪ إن ﺗﻌددت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة .وﻫذا ﻻ ّ
ﻣﺟﻣوع اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،واﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺳﻣﺎﻫﺎ ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘ ﺎﺳ ﺔ
اﻟدﻻﻟ ﺔ.
و ﻣ ن ﻟﻠ ﺎﺣث ﻌد اﻻﺳﺗﻧ ﺎ

ﻣن اﻟﻧﺻوص ،أن ﯾ ﺣث ﻋﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻵﺧرون ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء

أﺻﺣﺎب اﻟﺷروح ،أو ﻣن اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺗراث؛ واﻟﺳﺑب ﻓﻲ
ذﻟك ﻫو اﻟﺗﻔﺎد

ﻣن اﻻﻧطﻼق ﻔ رة ﻣﺳ ﻘﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟ ﺣث إذ ﻻﺑد ﻣن اﻟﻧظر اﻟﻣ ﺎﺷر ﻓﻲ

اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻧﺻوص اﻷﺻﻠ ﺔ.

ﺗﺣول رؤ ﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ،وﺗﺻوراﺗﻬم ،وﻣﻔﺎﻫ ﻣﻬم ،وﻣﺎ ﺣﺻﻞ
 ٤ـ اﻻﻋﺗداد اﻟﺟد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻌﺎﻣﻞ اﻟزﻣﺎن ﻓﻲ ّ
ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬم ـ ـ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو واﻟﻠﻐﺔ ـ ـ ﻣن ﺗﺣول ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ.
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٢٢

٥ـ ـ ﺿرورة اﻟﺗﻣﺣ ص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟدﻗﯾ ﻟﻠﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻘﺑﻞ أ ﻧظرﺔ ﻠّﺎً
أو ﺟزﺋّ ًﺎ إﻻ ﺂراء واﻓﺗراﺿﺎت ،ﺧﺻوﺻﺎً إذا اﺳﺗﺧرﺟت ﻣن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أور ﺔ؛ وذﻟك ﻟﺗﻔﺎد اﻟﺗﺧﻠ ط

ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،و ﯾن ﻣﺎ ظﻬر ﻣن اﻷﻓ ﺎر واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺑﻞ وﺗﻔﺎد

إﺳﻘﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر  ،وﺟﻌﻠﻬﺎ أﺻﻼً ،واﻷﺧر ﻓرﻋﺎً ﻋﻠﯾﻬﺎ .ﺄن طﺑ ﻣﻧﻬﺞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌر ﺔ
دون اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص طر ﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘ ﺎﺳ ﺔ اﻟدﻻﻟ ﺔ:
إن اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻘﺻدﻫﺎ ﻣؤﻟﻒ ﻓﻲ ٍ
أن ﺗﻔﻲ اﻟ ﺎﺣث ﻣﺎ ﻟﻪ
ﻧص أو ﻓﻲ ﺗﺎب ﻻ ﻣ ن ْ
ّ
أن ﺗﻔﻲ ﻣﺎ ﺗﻣدﻩ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ،إذ اﻟﻌﺛور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت
ﻣن ﺣﺎﺳﺔ ﻟﻐو ﺔ أ ﻣﺎ ﻌرﻓﻪ ﺟﯾداً ﻣن ﻟﻐﺗﻪ أو ْ

ﻋﻠﻰ ِّﻞ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻣ ن أن ﻘﺻدﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﻐﺔ ﻫو ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻞ .ﻫذا ﻓﻲ ٍ
زﻣﺎن ﻣﻌﱠﯾن ،أﻣﺎ
ﺗﻬﻣﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ
إذا َﻣ ّر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣدة ﻣن اﻟزﻣﺎن ،ﻓ ﺣﺗﺎج اﻟ ﺎﺣث ْ
أن ﯾﺗﺗ ﻊ ّ
ﺗﺣول اﻟﻛﻠم اﻟﺗﻲ ّ
اﻟﻧﺻوص أﻧﻔﺳﻬﺎ.

ﻻﺑّد ﻣن ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾر ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﺎﺣث و ﻌرض ﻧوﻋﺎً ﻣن
ﻓﻼﺑّد ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص ،و ُ
ُ
اﻟطراﺋ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻟدﻻﻟ ﺔ ،ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺻدﻫﺎ اﻟﻣؤﻟﻒ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻌ ﺎر ٍ
ات ﻣﻌﯾﻧﺔ

ﻓﻲ ٍ
ﻧص ﻣﻌﯾن ،وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺗﺣدﯾداً دﻗ ﻘًﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻠﺗ س ﻐﯾرﻫﺎ" :ﻓﻬﻲ طرﻘﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺻودة
ﻓﻲ ٍ
أن ُﺳﺗدل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟ ﻪ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺣول
ﻧص ﻣﻌﯾن ،وﻗد ﺗﻛون ﺑرﻫﺎﻧ ﺔ ،ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ْ
أن
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود .وُﻣ ن ْ
اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓ ﺔ").(١

ون اﻷﻣر

ذﻟك ﻟﻠدﻗﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻒ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت

إن ﻫذﻩ اﻟطرﻘﺔ ﻗد ُﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ
وُوﺿﺢ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟطرﻘﺔ ّﺑدﻗﺔ أﻛﺛر ﻘوﻟﻪّ ":
ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻐراق ) (Distributionﻣﺎ ﻔﻬﻣﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،و ﺳﻣّﻪ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ﻗد ﻣﺎً

ﺑـ)ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ( أو اﻟﻣواﻗﻊ .وﻫو ﻋﻧد اﻟﻌرب أوﺿﺢ وأﺑﯾن؛ ﻷن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧظر اﻟﻣﺣدث ﻌﻧﻲ ﻪ
اﻟﻣﺣدﺛون اﺳﺗﻔراغ ﺟﻣ ﻊ ﻣﺎ ﻣ ن أن ﺣ ط ﺑوﺣدة ﻟﻐو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب،أو ﻞ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺳ ﺎق ﻟﻔظﻲ

ذ دﻻﻟﺔ").(٢
و ﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ )ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣواﻗﻊ ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻘﺻود

ﻷن اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟدﻻﻟﻲ ،ﻻ ﻌﻧﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ اﻻﺳﺗﻐراﻗ ﺔ  Distribution Sementics؛ ّ
ﺣدد ﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﻪ ﻣن ﺧواص اﺳﺗﻐراﻗ ﺔ )أو ﻣوﻗﻌ ﺔ( اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻠﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻُﻣ ن أن ُ ّ

) (١ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ١٧ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ .١٧ :


.................................... 

٢٣

ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧواص ،ﻟﺳﺑب ﺳ ط ،ﻫو ﻋدم وﺟود ﺗو ٍاز ﺗﺎم ﺑﯾن اﻟﺗﺻﺎرﻒ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠدال اﻟواﺣد

وﺗﺻﺎرﻒ ﻣدﻟول ﻫذا اﻟدال).(١

ار ﻌﺎً :اﻟﺗﻣﺣ ص ﻟﻠﻧظر ﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ:
اﻛﺗﻔﻰ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺛﺎل واﺣد وﻫو" ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻣﻌ ﺎر وﻣﺎﻫﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ
اﻟﻌﻠﻣ ﺔ").(٢
إذ ﺷﯾر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّأﻧﻪ "ﻟ س اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ أن ﺗﺗﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻟﻠظواﻫر اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ٍ
ﺑﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻌ ﺎ اًر ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺗﺣ م ﺎﻣﻞ ،ﻓﻠ س ﻟﻧﺎ أن ﻧﻔﺻﻞ

أن ﯾﺧﺗﺎر ﻣﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ و دوﻧﻪ ﻣن
ﻔ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺄد ﺔ ﻟﻔظ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ،وﻟ س ﻟﻠﻐو اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ْ
اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻌﺗﺑرﻩ ﻫو و ﺳﺑب ﻏﯾر ﻋﻠﻣﻲ ـ ـ ﺻوا ًﺎ وﻏﯾرﻩ ﺧطﺄ .ﻓﻬذﻩ اﻟﻣواﻗﻒ ﻻ

ﺗﻣت ﺳﺑب إﻟﻰ اﻟﻌﻠم إطﻼﻗﺎً ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻓﺈن وﺿﻊ اﻟﻧﺣو اﻟﻌر ﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب ،ﺎن ﻟﺑواﻋث

دﯾﻧ ﺔ،وﻋواﻣﻞ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،وﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم و ذﻟك ﻋﻧد اﻟﻬﻧود واﻟﯾوﻧﺎن وﻏﯾرﻫم.(٣)"...

ون اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ

أن اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﻧّﻪ إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﯾﺟب أن
ﻓﻧﺟد ّ
ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ـ ـ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺳ ﺎق ﻼﻣﻪ ـ ـ ّ
ﻟﻠﻐﺎت ،و ﯾن اﻟداﻓﻊ واﻟﻐرض اﻟذ دﻓﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻘ ﺎم ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻞ ،إذ ﻗﺎل ﺑﻬذا اﻟﺻدد ":أﻣﺎ اﻟوﺻﻒ
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت واﺳﺗﻧ ﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻘد

ون ﻣوﺿوﻋ ﺎً ﻏﯾر ﻣرﺗ ط ﺄ

ﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻓﺎﻷﻫم أن

ﻧﺗﻔﺎد اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ اﻟذ أد إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت ،و ﯾن اﻟﻐرض اﻟذ دﻓﻊ ﻌض

اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻘ ﺎم ﻪ ،ﻓﻬﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن").(٤

أﻣﺎ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻓﻼ ﻣ ن أن ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻓﻲ وﺻﻒ ﻧظﺎم ﻟﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﺳﺗﺧراج وﺣداﺗﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻣﺗواﺿﻊ ﻋﻠ ﻪ ،ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻻ ﺗﻘﺗﺻر

أداة ﻟﻠﺗﺑﻠ ﻎ ،ﻟﻬﺎ ﻧظﺎم ُﻋرﻓﻲ أ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺻﻧ ﻔ ﺔ ﺗﺣﺻر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷوﺻﺎف اﻟذاﺗ ﺔ ،و ﻔ ﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺗﺟﺎوز ذﻟك إﻟﻰ

)(٥
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ وﺿﻊ واﺳﺗﻌﻣﺎل وﻟﻬﺎ ﺿوا ط ﺿ ط ﻫذا
ﻣﻌرﻓﺔ ﻔ ﺔ ﻣﺟراﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟﻬﺎ ؛ ّ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل).(٦

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ١٩ :
)(٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٩ :
)(٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ١٩ :ـ . ٢٠
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٢١ :ـ . ٢٢
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻧﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ،ﺍﺑﻥ ﻓﺎﺭﺱ )ﺕ٣٩٥ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺍﺣﻣﺩ ﺻﻘﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﺩ .ﻁ. ٢٨ : ١٩٧٧ ،
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٢٤

ﻣﯾز اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﺿوا ط واﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ إﺟراﺋﻬﺎ واﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ " ،ﻓﺿوا ط اﻟﻧﺣو ﻟ ﺳت
وﻗد ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗَ ْرُﺳم ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣؤد إﻟﻰ ﻼم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ إذا ﺎﻧت ﻣﺳﺗﻧ طﺔ ﻣن
ﺗﻌﺳﻔ ﺔ؛ ّ
ﻋﺎﻣﺗﻬم ﺣﻘ ﻘ ًﺔ وﻫو اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟذ ﻗﺻدﻩ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻟ س إﻻ ").(١

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻻ ﻔوﺗﻧﺎ ذ ر اﻷُﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ُﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻧص اﻟﻘد م وﻓﻬﻣﻪ،
وﻫﻲ): (٢
١ـ ـ ﺗوﺛﯾ اﻟﻧص وﺗﺣﻘﯾ ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ،ﻫﻞ ﻫذا ﺻﺎﺣ ﻪ ﻣ ﺎﺷرة ،ﻓﺟﺎء ﻓﻲ ﻌض ﺗ ﻪ ،أو ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻧﻪ
أﺣد ﺗﻼﻣﯾذﻩ.
٢ـ ـ وﺿﻊ اﻟﻧص ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﻪ اﻟﻌﺎم اﻟذ

ﯾرد ﻓ ﻪ ،وﻣد

ﺟزءاً ﻣﻬﻣﺎً ﻣن دﻻﻟﺔ اﻟﻧص ،و وﺟﻬﻪ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ.

ﻣﻧﺎﺳ ﺔ اﻟﻧص ﻟﻬذا اﻟﺳ ﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﻟﺳ ﺎق ُﺷ ِّ ﻞ

٣ـ ـ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧص ﻧﻔﺳﻪ ﻣن داﺧﻠﻪ ،وﺗﺑﯾن ﻣد ﻣواءﻣﺗﻪ ﻟﻠﺳ ﺎق اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم ،واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﻓ ﺎر
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗو ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﺗرﺗب ﻫذﻩ اﻷﻓ ﺎر.
٤ـ ـ ﻋرض ﻫذﻩ اﻷﻓ ﺎر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ أﻓ ﺎر ﺻﺎﺣ ﻪ وآراءﻩ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب وﻓﻲ ﻏﯾرﻩ .
٥ـ ـ ﻣوﻗﻒ ﻣﻌﺎﺻر ﻫذا اﻟﻧص ﻣن أﻓ ﺎرﻩ ،وﻣوﻗﻒ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻣﺟﺎﻟﻪ.
ِّ
ﻣﺳوﻏﺎت اﻟﺗﻘرب واﻟﺗواﻓ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻣن
واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻋﱠدة أﻣور ،ﻣﻧﻬﺎ):(٣

ﺑﯾن ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو

اﻟﻌرﻲ

١ـــ اﻟﺳﺑ اﻟﺗﺎر ﺧﻲ واﻟﺣﺿﺎر ﻟﻠﻌرب ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ:
ﯾذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺳد ﻋن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔّ ،ﺄﻧﻬﺎ " اﺗﺳﻣت ﻗﺑﻞ ﻞ ﺷﻲء ﺎﻟﻣﻘوم
اﻟﻠﻔظﻲ ﺣﺗﻰ ﺎد ﺗﺎرﺦ اﻟﻌرﻲ ﯾﺗطﺎﺑ وﺗﺎرﺦ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ أُﻣﺗﻪ ،وﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة اﻟرﺳ ـ ـ ـ ـ ـول إﻟﯾﻬم إﻻ ﻣن

ﺟﻧس ﺣﺿﺎرﺗﻬم ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬم اﻟﻧوﻋ ﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻟد اﻟﻣﻔ رن ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ ﻧﻬﺿﺗﻬم").(٤

أن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب ﻗد اﻫﺗدوا إﻟﻰ أدق ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،إذ
ﻓﺎﻟﻧﺎظر ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو ﯾﺟد ّ
ﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟد ﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺎﻟﺷرط اﻟﻣﻣﺗد ﺣو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫد ،إذ ﻘول " :ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ
ِّ
أﻣﺎم ﺷرط ﻣﻣﺗد ﺣو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫد ،ﺎد ﺷدﻩ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﻬد اﻷﺧﯾر ،ﻓ ﺣﺎول اﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣر ﺔ

) (١ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ٢٢ :
) (٢ﻛﻳﻑ ﻧﻘﺭﺃ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ؟ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻱ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ١٥ : ٢٠٠٩ ،١ـ . ١٦
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ١٣٢ :ـ . ١٣٤
) (٤ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ ،ﺗﻭﻧﺱ ،ﻁ. ٢٤ : ١٩٨١ ،١


.................................... 

٢٥

طﯾﺋﺔ ﯾﺗﻛﺷﻒ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﻛﺛﯾﻒ ﻟﻣﺎ ﺳ ﻘﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻫد ،وﺗﺑﻠور ﻟﻣﺎ ﺳ ﻘﻪ ﻣن ﺟﻬود،

و ﺄﻧﻣﺎ اﻷﻣر ﻓ ﻪ أﺻ ﺢ ﻣﺛﺎ ﺔ ﻗﺿ ﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗ ﻌﻬﺎ ﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ").(١
ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﻧﺟد اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد

ﻘ م ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت؛ إذ ﻼﺣظ

أن " اﻟﻌرب ﺣ م ﻣﻣﯾزات ﺣﺿﺎرﺗﻬم وﺗﺣ م اﻧدراج ﻧﺻﻬم اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات ﻗد أﻓﺿﻰ ﺑﻬم

اﻟﻧظر ﻻ إﻟﻰ درس ﺷﻣوﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑﻞ ﻗﺎدﻫم اﻟـﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﺛﯾر ﻣن أﺳرار اﻟظﺎﻫرة
ر ،ﻔﺿﻞ ازدﻫﺎر ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن").(٢
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﻣﺎ ﻟم ﺗﻬﺗد إﻟ ﻪ اﻟ ﺷرﺔ إﻻ ﻣؤﺧ اً

٢ــ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟدﯾﻧﻲ:
ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟ ﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗوﺟ ﻪ اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب ،ﻓﻘد اﻫﺗدوا إﻟﻰ أدق ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت " وﻫم ﯾرﺳون ﻗواﻋد ﻟﻐﺗﻬم و ﺿﻌون ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻠﻐو اﻟﺟﺎد اﻟذ ﻗﺎم ﻪ ﻓﺣول
ﻋﻠﻣﺎﺋﻬم ﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺎب ﷲ اﻟﻌزز .وﻗد اﺳﺗطﺎﻋوا ـ ـ ﺑدأﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث واﻟدرس ـ ـ أن ﻘ ﻣوا اﻟدﻋﺎﺋم اﻟوطﯾدة
ﻟـ)ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ(").(٣
٣ــــ اﻷﺻول اﻟﺗراﺛ ﺔ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت:
اﻧطﻠﻘت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻋن طر

اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو  ،وﻫذا ﻣن أﻫم اﻷﺳ ﺎب اﻟﻲ ﺟﻌﻠت

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﺗﺗﻘدم وﺗزدﻫر ،ﻓﻘد" ﺟﺎء ﺗﺎب اﻷﻟﺳﻧﺔ اﻟد ﺎرﺗ ﺔ ﻟ ون ﻣﺛﺎﻻً ﺣ ﺎً ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻠﻐو ﯾن

اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﺿرورة اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو  ،ﻣن أﺟﻞ إظﻬﺎر ﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻌض ﺟواﻧ ﻪ اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ،

و ﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.ﻟﻘد اﺳﺗطﺎع ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ  N.chonskyﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب أن ﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺗﻘﺎء واﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﯾن ﻣﻌط ﺎت ﻧظرﺗﻪ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ و ﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ أرﺳﺎﻫﺎ

)د ﺎرت( ﻓ ﻣﺎ ﻌرف ﺎﺳم ﻗواﻋد ﺑورت رو ﺎل").(٤

ن ﻣﻧﺣﺻ اًر ﻓﻲ ﺗراﺛﻬم ﻓﺣﺳب ،ﺑﻞ ﺷﻣﻞ أ ﺿﺎً

أن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻐرﯾﯾن ﻟم
وﻣﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﺎ ﻓ ﻪ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،ﻓﺎﻟﻌدﯾد " ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻐرﯾﯾن ﻗد أوﻟوا ﺗراﺛﻧﺎ
اﻟﻌرﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً واﻋﺗ ﺎ اًر ،وﺟﺎءت ﺟﻞ أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻣن اﻟﻌﻣ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻘدر اﻟذ

ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧؤ د أﻧﻬم

اﺳﺗطﺎﻋوا اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ واﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌر ﺔ ،ﻣ ﻧﻬم ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ
اﻹﺟﺎ ﺎت ،إﺣﺎطﺗﻬم اﻟواﺳﻌﺔ ﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣ ﺔ اﻷﺧر  ،وﻣن ﺛم ﺟﺎءت دراﺳﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟرط ﺑﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اﻟﺗراث

) (١ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺑﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻭﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻﻭﻝ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ. ٢٥ : ١٩٨٤ ،
) (٢ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٦ :
) (٣ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺎﻣﺭ ﻫﻼﻝ ،ﻁ :١٩٨٩ ،٣ﺍﻟﻣﻘ ّﺩِﻣﺔ .
) (٤ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺑﻬﻧﺳﺎﻭﻱ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
. ٢ : ١٩٩٤
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اﻟﻠﻐو

اﻟدﻗﺔ").(١

اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ،وﻧظرﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو

ﻓﺎﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث

٢٦

اﻟﺣدﯾث ،ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣن

ﺷﻒ ﻟﻧﺎ " أن ﺗب ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﻲ ﻣن ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو  ،ﺣﻘﺎً ﺗ ﻌث

ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺟﺎب واﻹﻛ ﺎر؛ إذ ظﻬر ﻓﻲ ﺷﻲء ﻏﯾر ﻗﻠﯾﻞ ﻣن ﻗﺿﺎ ﺎﻫﺎ ﺳﺑ

ﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘداﻣﻰ ﻷﺣدث

اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﺄﻟﻒ ﻋﺎم أو ﯾزد ...ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب وﻏﯾرﻫﺎ ﻋﻠم ﺛﯾر ،وﻧظرﺎت

ﻟﻐو ﺔ ﺗﻘﻒ ﺷﺎﻣﺧﺔ أﻣﺎم ﻌض ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻌﻘول

اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ").(٢ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ ﻣواﻛ ﺔ ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﺣداﺛﺔ ،و ذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣوﻗﻒ
ﺣﺿﺎر ﻏﺎﯾﺗﻪ إﺑراز ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو اﻟﻌرﻲ ،ﺛم ﺗﺣﻘﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﺗواﺻﻞ ،ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌرب ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر).(٣
وﻣن أﻛﺛر اﻷدﻟﺔ وﺿوﺣﺎً ﻋﻠﻰ وﺟود أﺻول ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻫو اﻟدﻟﯾﻞ اﻟذ ﻻ

ﻘﺑﻞ طﻌﻧﺎً و ﻻ ﺗﺷ ﺎً ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﺷرت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت – اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ و اﻟﺻوﺗ ﺔ
اﻟذ ﯾﺗرأﺳﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -ﻣﺣﺎورة أﺟراﻫﺎ اﻟد ﺗور ﻣﺎزن اﻟوﻋر ﻣﻊ ﻧﻌوم

ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ و ﺗﺿﻣﻧت اﻋﺗراﻓﺎت ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺷ ﻞ ﻟﻣﺣﺎت ﻣن اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗ ﺔ ﺗﺗﺻﻞ ظروف ﺗﻛو ﻧﻪ و

)(٤
أن اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ اﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن
دراﺳﺗﻪ  .ﺳﺄل ﻣﺎزن اﻟوﻋر  " :ﻧﻌﺗﻘد ﻧﺣن اﻟﻌرب ّ
اﻟ ﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ّإﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻬود ﻣﻬﻣﺔ أﺳﻬﻣت إﻟﻰ ﺣد ﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾث .

ﻣﺎ ﻫﻲ آراؤك ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻘﺿ ﺔ ؟ " ﻓﺄﺟﺎب ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ  " :ﻗﺑﻞ أن أﺑدأ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧت

أﺷﺗﻐﻞ ﺑ ﻌض اﻟ ﺣوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺳﺎﻣّﺔ  ،و ﻣﺎزﻟت أذ ر دراﺳﺗﻲ ﻟﻶﺟروﻣ ﺔ ﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات
ﯾدرس
ﺧﻠت  ،أظن ّأﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ  ،و ﻗد ﻧت أدرس ﻫذا ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓراﻧز روزﻧﺗﺎل اﻟذ
ّ
اﻵن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎل  .ﻟﻘد ﻧت وﻗﺗذاك طﺎﻟ ﺎً ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ْأدرس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧ ﺎ  ،و ﻧت
ﻣﻬﺗﻣﺎً ﺎﻟﺗراث اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ و اﻟﻌﺑر اﻟذ ﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻌض ﻣﺎ ﻧت ﻗد ﻗرأﺗﻪ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة و ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻻ

أﺷﻌر أﻧﻧﻲ ﻒء ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟ ﺣوث اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺎن اﻟﻌرب ﻗد أﺳﻬﻣوا ﺑﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن
اﻟﺣدﯾث"

)(٥

.

) (١ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ . ٩ :
) (٢ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ،ﺩ .ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٨٣ ،ﻡ . ١٠١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٢ :
) (٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ١٩٨٠ﻡ ،ﻭ ﻧﺷﺭﺗﻪ ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺎﻡ ١٩٨٢ﻡ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻱ ﻣﺷﻔﻭﻋﺎ ً
ﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﺭﻧﺳﻳﺔ  ،ﺹ . ٨٢ -٦٦
) (٥ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٧٧ :


.................................... 

٢٧

ﺛم ﺳﺄل اﻟﻣ ِ
ﺣﺎور ﻣن ﺟدﯾد ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟ ﻌﯾدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﺗﺻوراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ،
ُ
ّ
رت ﻣن ﻗﺑﻞ  ،ﱠ
إن دراﺳﺗﻲ اﻟﻣ رة ﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﺑر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور
ﻓﯾﺟﯾ ﻪ  " :ﻣﺎ ذ ُ

اﻟوﺳطﻰ  ،ﻓﻘد ﺎن واﻟد

ﻣﺧﺗﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﺑر و اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ  ،و ﻗد درﺳت ﻫذا

اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﯾد ﻪ  ،و ﺎﻋﺗ ﺎر طﺎﻟ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻘد درﺳت اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣﺎ درﺳت اﻟﻧﺣو
أردت ﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع_ ﻓﻘد ﺗﺑت ﺣول
اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ  ،ذﻟك _ إذا َ
ﻫذﻩ اﻟﻘﺿ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺳﻣﻰ  :اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﻟﻠﻧظر ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ إذ ﺣﻠﻠت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﻒ ﱠ
أن ﻌﺿﺎً ﻣن دراﺳﺗﻲ اﻟﻣ رة _ ﻓﻲ ﺻﻐر _ ﻟﻧﺣو اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﺎن ﻗد ﻗﺎدﻧﻲ إﻟﻰ ﻌض

اﻷﻓ ﺎر ﺣول اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ اﻟﻠﻐوﱠﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻧظرّﺔ اﻟﺻوﺗ ﺎت اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ و ﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو
اﻟﻣﺛﻞ اﻟﺗﻲ اﺣﺗذﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﻌﯾﻧّﺎت " ).(١
اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ  ،و ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻓ ﺎر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻲ ُ

ﻟن ﻧﺳﺗطرد إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﯾﺛ ﺎت اﻟﻔ رﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ؛ ﱠ
ﻷن اﻟﻣﻘﺎم ﻫﻧﺎ ﻟ س ﻣﻘﺎﻣﻪ
ّإﻧﻣﺎ ﻧرد أن ﻧﻘﻒ ﻋﻧد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺎ ﺔ اﻷﻫﻣ ﺔ وﻫﻲ اطﻼع ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺟروﻣ ﺔ ودراﺳﺗﻪ
إ ﺎﻫﺎ) ،(٢إذ ﺗﻣِﺛّﻞ دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻗرﻧﺔ ﻗﺎدﺣﺔ ﻟﻠوﻋﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺎﺑﯾن  :أوﻟﻬﻣﺎ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

اﻧﺗﻬﻲ إﻟ ﻪ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻣن دّﻗﺔ وﺗﻣﺎﺳك َﺳ َﻣﺣﺎ ﺎﺧﺗزال ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت ﻣﻌدودات ،وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓ ﻪ
أن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ _ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟرﺎﺿ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ و ﺗﺷﻌ ﻪ ﺎﻟﻣﻧط اﻟﻧظر _ ﻗد ارﺗﻘت إﻟﻰ ﻣرﺗ ﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرد

ﺗﺣوﻟت ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻورﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ  .وأﻣﺎ اﻟ ﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻗﺿ ﺔ اﻹﻋراب ،ذﻟك ﱠ
أن اﺑن

آﺟروم ﻗد ﺗﻔﺗ ذﻫﻧﻪ اﻟﻠﻐو ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺻﻬر ﻞ أﺑواب اﻟﻧﺣو ٕواﺧراﺟﻬﺎ ﻣرﺻوﻓﺔ ط ﻘﺎً ﻟﻧﺳﻘ ﺔ اﻹﻋراب،
ﺄن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﻌﻧﻲ اﻹﻋراب ،إذ إ ّن أﻏﻠب اﻟﻧﺎس ﺳﺗﺑدﻟون ﻋ ﺎرة )ﻋﻠم اﻟﻧﺣو( ﺑـ ـ
وﻧﻌﻠم ّ
ِ
ﺟود اﺑن آﺟروم ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺑواب اﻟﻧﺣو ﺔ ،
)ﻋﻠم اﻹﻋراب (  ،ﻓﻌﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ ّ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ُﻧدرك ﯾﻒ ّ
و ﯾﻒ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣوﺳوﻣﺔ ﺳﻣﺎت اﻟﻘواطﻊ اﻟﻣﺷﺗر ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﻋراﺑ ﺔ ).(٣

) (١ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٧٨ :
) (٢ﺍﻵﺟﺭﻭﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺧﺗﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺃﻟﻔﻪ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺻﻧﻬﺎﺟﻲ ﺍﻟﻣﻠّﻘﺏ ﺑﺎﺑﻥ ﺁﺟﺭﻭﻡ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻓﺎﺱ
)ﺕ ٧٢٣ﻩ( ﺍﺿﻁﻠﻊ ﺑﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ  ،ﻭﺃﻟﻑ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺳﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﺭﻑ ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻵﺟﺭﻭﻣﻳﺔ.
) (٣ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٠، ١ﻡ .١٤٠ :


.................................... 
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وﻫ ذا ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻘول  :ﱠ
أن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻗد اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ وﻗد اﺳﺗﻐرﻗﻪ اﻟﺗﻔ ﯾر ﻓﻲ ﻧظﺎم

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎ اﺳﺗﻐرﻗﻪ اﻟﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻧ ط ﻣن ﻫذا اﻟﻠﺳﺎن اﻟطﺑ ﻌﻲ ،و ﻔﻲ

ﺻرح ﻗﺎﺋﻼً ﱠ
ﺄن ﻌﺿﺎَ ﻣن دراﺳﺗﻪ اﻟﻣ رة ﻟﻠﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻗد ﻗﺎدﻩ
أن ﻧﻌود إﻟﻰ ﺣدﯾث ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ّ
"إﻟﻰ ﻌض اﻷﻓ ﺎر ﺣول اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺻوﺗ ﺎت اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ وﻧظرﺔ
دون ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷ ﺎم ﺳﯾرﺗﻪ اﻟذاﺗ ﺔ
اﻟﻧﺣو اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ " .ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘول  " :ﻟو ّ
ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻔ رﺔ واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻣﺎ ﻔﻲ ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ واﻹﺳﻬﺎب  ،وﻗد ون طرﻔﺎً أن ﺣﺎول اﻟدارس

_ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻻﻓﺗراض اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ _ ﻗراءة ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن آﺟروم ﻌﯾن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻟ ﻔ ك اﻟﻣﻘوﻻت اﻟﻧﺣو ﺔ
ﺗﻔ ﺎً
ﻓ ون

ﻫﺎدﻓﺎً ،وﻟ ﻘ أر ﻣن ﺟدﯾد ﺳﻔ اًر ﻣن أﺳﻔﺎر ﺗواﻟد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﺑر ﺗﺧﺎﺻب اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻣوارث ،
اﻟ ﺎﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ _ ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن اﻟﺟدﯾد_ ﻗد ﺳﺎﻫم  ،ﻘﺻد أو ﺑدون ﻗﺻد  ،ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق

اﻟﺗﻧوع اﻟ ﺷر اﻟﺧﻼّق(").(١
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذ ﻋﻧواﻧﻪ ّ ):

) (١ﺍﻟﻌﺭﺑﻳّﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  . ١٤٢ :ﻣﺻﻁﻠﺢ ) ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺍﻟﺧﻼﻕ ( ﺻﺩﺭ ﻋﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ )ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ( ﻭﺍﺧﺗﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﺔ ) (١٩٩٧ -١٩٨٧ﻭ ﺃﻭﻛﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺳﻛﻭ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،ﻭ ﺻﺩﺭﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ
ﻣﺟﻠﺩ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ) ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺍﻟﺧﻼﻕ ( ﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺑﻌﺗﻪ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ  ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ .١٤٠ :

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ

ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ.

ـ ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺚ ﺍﻻﻭﻝ :ﺇﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴ ﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺚ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ :ﺃﺻ ﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓ ﻖ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﺴ ﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﺗﺠﺎﻫ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓ ﻖ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﺴ ﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ.



٢٩

ﺗوطﺋــــــﺔ:

ﻌد اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﻬﻣﺔ ؛ ﻟذﻟك ﺗﻌددت ﻧﻣﺎذج اﻟﻘراءات اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠ ﻪ وﻫذا اﻟﺗﻌدد ﻟﻪ أﺳ ﺎ ﻪ
ّ
ودواﻋ ﻪ.

إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠ ﻪ ﺣر ﺔ ﺟدﯾدة ﻧﺣو اﻛﺗﺳﺎب ﻣزد ﻣن
ّ
أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣر ﺔ ذاﺗ ﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻠورة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
اﻟﻣﻌﺎرف ،وﺗﺻﺣ ﺢ ﻌض أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔ ر ،ﻋﻠﻰ ْ

واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎتٕ ،واﻟﻰ ﺣﻣﻞ اﻟﺗراث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺗﺟدد ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺻﯾﻞ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ
ﻷﻧﻬﺎ "
اﻟﻣوروث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ ،ﻓﺗﺻ ﺢ ﺑذﻟك ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﻋﻧد اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻرن أﻛﺛر إﺧﺻﺎ ﺎً؛ ّ

ﺗﺗﻧزل ﻟدﯾﻬم ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻗﺗﺿﺎء آﺧر ﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟﺑدﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﻫذا اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣدارﻩ اﻟﺗراث ﻣن
ِ
أن اﻟﻌرب ﯾواﺟﻬون ﺗراﺛﻬم ﻻ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ
ﺣﯾث ﻫو ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ ﻗراءﺗﻪ ﻋﻠﻰ ّ
ﺣد ﻋ ﺎرﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔ وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّ
ﻣﻠك ﺣﺿور ﻟدﯾﻬم ،وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﻣﻠك اﻓﺗراﺿﻲ ظﻞ ﺎﻟﻘوة ﻣﺎ ﻟم ﺳﺗردوﻩ واﺳﺗردادﻩ ﻫو إﺳﺗﻌﺎدة ﻟﻪ واﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ

ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﺗﺟدد وﺣﻣﻞ اﻟرؤ اﻟﻧﻘد ﺔ ﻋﻠ ﻪ").(١

إن اﻻﻓﺎدة ﻣن ﻣﻌط ﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث ،ﺗﻣ ﻧﻧﺎ ﻣن ﻓﻬم ﺧﺻﺎﺋص ﺑﻧ ﺔ ﻟﻐﺗﻧﺎ ،وﺗﻣ ﻧﻧﺎ ﻣن ﻓﻬم ﺗراﺛﻧﺎ
ّ
)(٢
أن اﻟﻣﻘﺎر ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ واﻟﻣﻌﺎﺻرة،
اﻟﻠﻐو .وﻧﺟد ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺳد
ﺧﯾر دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ُ

إن ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗراث ﻋﻧد ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﻔ ّ رن اﻟﻌرب ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ
ﺗُﻌ ﱡد ﺗﺄﺳ ﺳﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣﺎﺿﻲ ،إذ ﻘولّ ":
ﻣﺑدأ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻧﻪ ﺗﺳﺗﻘﻲ ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ وﺻﻼﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺟﺎوز .وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻻﻋﺗ ﺎر ﻟﺣظﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺧﻠ اﻟﻔ ر

ﺗﻣﯾز ،ﻓﻼ ﻏ ار ﺔ أن ﺗُﻌ ﱡد ﻗراءة اﻟﺗراث ﺗﺄﺳ ﺳًﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﺳﻣﺢ
اﻟﻣ ِّ
اﻟﻌرﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر و ُ
ﺑ ﻌث اﻟﺟدﯾد ﻋﺑر إﺣ ﺎء اﻟﻣ ﺗﺳب").(٣

ﻌﺑر ﻋن ﻫذا اﻟ أر
ﻏﯾر ّ
أن إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻻ ﺗﻌﻧﻲ إﺳﻘﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث ،وُ ِّ
إن اﻟﻣﻘﺻود ـ ﻣن ﻗراءة اﻟﺗراث ـ ـ ﻟ س ﻫو إﺳﻘﺎ اﻟﻣذاﻫب واﻟﻧظرﺎت
اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻘوﻟﻪّ " :

اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،إذ ﻻ ﻧرد اﻟﻧظر ﻓ ﻣﺎ أﺧرﺟﻪ اﻟﻘداﻣﻰ وﻓﻲ أﻋﯾﻧﻧﺎ ﻧظﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻌﺻر

اﻟذ ﻧﻌ ش ﻓ ﻪ ﻓﻧطﻣس اﻟرؤ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ﺎﻟرؤ ﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻟو ﻣن ﻌض اﻟﺟواﻧب ،و ﱞﻞ ﻌرف ّ ِ
ٍ
ﻋﺻر ﻧظرة
ﻟﻛﻞ
أن ّ
ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺻو اًر ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠظواﻫر و ﻔّﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن أﺳرارﻫﺎ ،واﻟﻣﻧظور اﻟﻌرﻲ ﯾﺗﻣﯾﱠز ﻼ ﺷك ﻓﻲ ﻫذﻩ
أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻋﻧد اﻟﻐرﯾﯾن ورﺛوﻩ ﻋن
ﻻﺑ ﱠد أن ﻧﻌرف ّ
اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋن اﻟﻣﻧظور اﻟﻐرﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﺛم ُ
اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﯾوﻧﺎﻧ ﺔ").(٤

ﻫذﻩ اﻟﻘراءة ﻟﻠﺗراث اﻟﻌر ﻲ ﻟم ﺗَ ْﺧ ُﻞ ﻣن اﻟﻌواﺋ واﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ راﻓﻘت اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث،
واﻟﺗﻲ ﺳﻧﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺣث اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ.
و ﺎن ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ ﻫﻲ )أﺻول اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن(،
إذ ﺎﻧت ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻﻞ.

ﺗﺿﻣن )اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن(.
أﻣﺎ اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد
ّ

) (١ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ١١ :ـ . ١٢
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺩ .ﺟﻌﻔﺭ ﺩﻙ ﺍﻟﺑﺎﺏ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩ .ﻁ١٩٩٦ ،ﻡ . ٢٣ :
) (٣ﻣﺑﺎﺣﺙ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٠ ،١ﻡ . ٢٥ :
) (٤ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ٨ :



٣٠

اﻟﻣ ﺣث اﻷول

إﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌر ﻲ اﻟﺣدﯾث

ﺷﻬد ﺣﻘﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﺗطو اًر ﻣﻠﺣوظﺎً ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌّﻠﻣﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ُﺷ ِﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟ ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﱡ
ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ،
َ
ﻓﻘد ﺣظﯾت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺎزدﻫﺎر ٕواﺷﻌﺎع ﺗﺑوأت ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻧزﻟﺔ ﻣر ز اﻟﺟﺎذﺑ ﺔ ﻓﻲ ﻞ اﻟ ﺣوث اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ
إطﻼﻗﺎً ،و ﺎن ﻟﻬﺎ ﺻد ﻓﻲ )اﻟدرس اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث( ،ﻓ ﻌد أن اﻧﻔﺗﺢ اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﻲ وﻫو ﻓﻲ
ﺻﻌب ﺛﯾ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻌرب ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻫذا اﻟﺗطور واﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑر ب اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ ﻗد
ّأوج ﻗوﺗﻪ وﻗﻣﺔ ﻋطﺎﺋﻪّ ،
ون ﻣن اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾر اﻟ طﻲء ﻫو ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ )ﺳﺎﻛن( ﻣﻣﺎ
ﺻ ﱠﻌب اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻬم أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌون).(١

إن ﻣﺳﯾرة اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟم ﺗَ ْﺧ ُﻞ ﻣن اﻟﻌواﺋ و اﻟﺻﻌو ﺎت واﻟﻌﺛرات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﻧﻔت طرﻘﻬﺎ ،وﻫﻲ
ّ
ﻣﺎ زاﻟت إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺗواﺟﻪ إﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﺳﺎرﻋﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ.
و ﻣ ن أن ُﻧﱠﻠﺧص اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﯾ ﻣﺳﯾرة اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎ اﻵﺗ ﺔ:

 (١اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻌر ﺔ:

ﺻﻒ اﻟد ﺗور ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﺟدوب اﻟﻛﺗﺎ ﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ( ،واﻟواﺿﺢ ّأﻧﻪ ﻘﺻد
ٍ
اﻟﻣﺳِّﻠﻣﺎت ﻣوﺿﻊ
ﺑﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺳﺎو ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳ س ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،ورﻓض اﻟﺗﻧظﯾر اﻟذ ﺿﻊ ُ
ً
ﺣث وﺗﺳﺎؤل ،ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑّﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣظﻬرن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ):(١

ﺳﻣﺎﻩ ﺎﻟﻣﺳﺗو اﻹ ﺳﺗﻣوﻟوﺟﻲ.
١ـ ـ ﻋدم اﻟوﻋﻲ ﻣﺣددات اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ ّ
٢ـ ـ ﻋدم اﻟوﻋﻲ ﻣﺣددات اﻟﻧظرﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

و ﻣ ن اﻟﻘول :إ ّن ﻣﺎ ُ ِّ
ﺳوغ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور اﻟﻣﺟدوب ﻧﺎ ﻊ ﻣن رﺻدﻩ ﻟ ﻌض ﺗﺟﺎرب اﻟ ﺎﺣﺛﯾن
ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻣﯾﯾزﻫم ﺑﯾن ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ؛ ﻷن اﻟﺗطﺑﯾ ﻻ ﯾﺑدأ إﻻ ﻣن ﺣﯾث
وﻟﻌﻞ ﺗﺟرﺔ إﺑراﻫ م ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )إﺣ ﺎء اﻟﻧﺣو( ﺗﺑﯾن اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻫذﯾن
اﻧﺗﻬت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻧظﯾرّﺔ،
ّ
اﻟﻣﺳﺗو ﯾن ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺻورة واﺿﺣﺔ وﺟﻠ ﺔ  ،و ﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎواﺗﻪ ﺑﯾن ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ

)(٣
أن اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟ ﺣوث اﻟﻧظرﺔ
اﻟﻠﻐو ﺔ وﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﺗدرس  ،ﻓﻧﺟد اﻟد ﺗور اﻟﻣﺟدوب ﻘول ":وﻗد ﺑدا ﻟﻧﺎ ّ
واﻟ ﺣوث اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ إﺑراﻫ م ﻣﺻطﻔﻰ ﻣن ﺗﺑرم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺎﻟﻧﺣو وﺻﻌو ﺔ ﺗدرس اﻟﻌر ﺔ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ

)(٤
أن ﻫذا ﻟ س دﻟ ﻼً ﻋﻠﻣ ﺎً ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻔﺎ ﺔ
ﻓﺳﺎد ﻻزم ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ أو ﻋﯾب ﺿرور ﻓ ﻪ"  .واﻟواﻗﻊ ّ
أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣﻌﻘدة وﺻﻌ ﺔ ،ﺑﻞ
اﻟﻧﺣو و ﻓﺳﺎدﻩ ،ﻓﻌدم ﻓﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﻻ ون دﻟ ﻼً ﻋﻠﻰ ّ

اﻟﺻﻌو ﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ طراﺋ اﻟﺗدرس واﻟﺗطﺑﯾ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻬﺎ.
) (١
) (٢
) (٣
) (٤

ﻳﻧﻅﺭ  :ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ.ﻓﺎﻁﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺑﻛﻭﺵ .١٤ :
ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ  ،ﺩ.ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﺩﻭﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺎﻣﻲ  ،ﺗﻭﻧﺱ ،ﻁ،١
١٩٩٨ﻡ.٣٥٨:
ﻳﻧﻅﺭ  :ﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٣٧ ،ﻡ  ٢٢ :ﻭ ٤١ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ . ١٤٠ :



وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻋن طر

٣١

إ ﻔﺎد ﻋدد ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ اﻟدول اﻷورو ﺔ دﺧول

اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻐر ﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺎﻟظﻬور ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ،و ﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﺧﻲ أول

ﻣﻧﻬﺞ ﺷ طرﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌر ﺔ).(١ﻓﻘد ﺗطورت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر إذ ﻧﻠﺣظ ﺗﺟرﺔ
ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟواﺣد واﻓﻲ ﺄول ﻗﻠم ﺗب ﺷ ٍﻞ ﻣﺳﺗﻔ ض) (٢ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ(.
و ﻣ ن ﺗّﻠﻣس ﺟﻬود اﻟد ﺗور إﺑراﻫ م أﻧ س ﻓﻲ اﻟد ارﺳﺎت اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗ ﻪ )أﺳرار

اﻟﻠﻐﺔ( و)اﻷﺻوات اﻟﻠﻐو ﺔ( و)دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎ ( و)اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻌر ﺔ( ،ﻓﻬو " أﺑرز ﻣن ﻣﺛّﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣن ﺣوث ﻗّﻣﺔ اﻋﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐو اﻟﻣﻘﺎرن  ،واﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐو
اﻟﺗﺎرﺧﻲ ،وﻣﺎ ﻫ ﺄﻩ اﻟﺗطور ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻵﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐو ") ،(٣إذ درس اﻟﻌر ﺔ ﻣن زاو ﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫ م

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻷور ﺔ اﻟوﺻﻔ ﺔ واﻟﺗﺎرﺧ ﺔ واﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺻرﻓ ﺔ واﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ

)(٤
أن ﻧﻘﻒ ﻋﻧد
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘو ﻣﻪ ﻵراء اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت  .و ﻣ ن ْ
إن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻠﻐﺔ
ﺟﻬود ﻫذا اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ أﻣوٍر ّ
ﻋدة ﻓﻲ ﺗﺟرﺗﻪ  ،إذ ّ

اﻟﻌر ﺔ ﻣﻧﺗﻣ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻔوﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻫﻣﺎﻟﻪ اﻟواﺿﺢ ﻟﻧظرﺔ )اﻟﻔوﻧ م( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ

اﻟﻔوﻧوﻟوﺟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ

)(٥

.

أﻣﺎ دراﺳﺗﻪ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻓﻘد ﺎﻧت دراﺳﺔ ﻣﺳﺗﻔ ﺿﺔ ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗ ﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ

وﻋﻧﺎﯾﺗﻬﺎ ﻌﻼﻗﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻘد ﻣﺔ ﺎﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ٕواﻓﺎدﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧ ﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
اﻟﺗطورات اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻌد ظﻬور اﻹﺳﻼم واﻟﻔرق ﺑﯾن ﻟﻬﺟﺎت اﻟﺑدو اﻟﺣﺿر ،و
اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻوات و اﻷﺑﻧ ﺔ و اﻟدﻻﻟﺔ ).(٦

و ﺣث ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎ ( اﻟﻧظرﺎت اﻟدﻻﻟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳواء اﻟﻣﺗﻘﺎرﺔ أم اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣوازﻧﺎً

أن
ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن آراء اﻟﻌرب ﻣن ﻓﻼﺳﻔﺔ وﻣﺗﻛﻠﻣﯾن وﻟﻐو ﯾن ،و دراﺳﺔ ﻷﺷﻬر اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
أﻫم ﻣﺣطﺔ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ ﻫﻲ :ﺗﻘﺳ ﻣﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ :ﺻوﺗ ﺔ ،وﺻرﻓ ﺔ ،واﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺎﻟﻠﻔظ ).(٧
ِ
ﻋدﻩ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌرﻲ( ﻋﺎم ١٩٦٢م ،و ﻣ ن ّ
ﺛم ظﻬر ﺗﺎب اﻟد ﺗور ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻌران )ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ّ
ﻗﺎرﺋﺎً ﺟﯾداً ﻟﻠﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻐرﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺎ ﻪ اﻟﺗﻣﻬﯾد ).(٨

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺣﻔﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ،ﺩ .ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ،ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ،ﻁ٢٠٠٦ ،١ﻡ  ،١٤٦ :ﻭ
ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ .٢٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺣﻔﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ١٣٥ :
) (٣ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ )ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻳﻥ( . ٤٩٤:
) (٤ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺻﻳﻝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ ،ﺩ.ﻧﻌﻣﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺑﻭﻗﺭﺓ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ،ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠٠٩ ،ﻡ ٤ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ:ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ . ٤٥ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ، ٣٢:ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ، ٤٩٤ :ﻭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ .٢١٦ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ، ٤٣ :ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ، ٤٩٤ :ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ . ٣٧٣ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ، ١٠٢ :ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ .٢١٧ :



٣٢

وﻣن اطﻼع اﻟ ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠ ﻪ ﻣ ن اﻟﻘولّ :ﺄﻧﻪ ﻣن أواﺋﻞ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ )ﺑﻧو ﺔ( ﻓﻲ اﻟﻔ ر
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺟرﺗﻪ اﻟﺗﻣﻬﯾد ﺔ ﻣزج ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﯾن ،ﻓﻧﺟدﻩ ﺣﺎول
اﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺷ ﻠﻲ اﻟذ أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻣﻪ ﺑﻠوﻣﻔﯾﻠد ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوزﻌﻲ ،وﻫو اﺗﺟﺎﻩ ُﻘِّﻠﻞ إﻟﻰ ًّ
ﺣد
ﺑﯾر ﻣن أﻫﻣ ﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻧو ﻓﻲ اﻟوﺻﻒ اﻟﻧﺣو  ،ﻓﺎﻟوظ ﻔﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ ﻟﻠﻣورﻓ م ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن

ﺧﻼل ﺗوزﻌﻪ ﻓﻲ أﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻷﺧر  ،و ﯾن اﺗﺟﺎﻩ ﻓﯾرث اﻟذ ﯾرط اﻟﻧﺣو ﺎﻟدﻻﻟﺔ) ،(١وﻓﻲ ﺗﻣﺛّﻠﻪ ﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﯾرث
ﻫذا اﻟﺳ ﺎق ﻣ ﺣﺛﺎً ﺧﺎﺻﺎً ُ ِّ
ﻌرف ﺑﺟﻬود ﻣ ﺷﺎل ﺑر ﺎل وﻓﯾرث ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ).(٢
و ﺟﺳد اﻟد ﺗور ﻣﺎل ﺷر ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ( اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ١٩٦٩م ﻣﻔﻬوم

اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ  ،إذ ﺧﺻﺻﻪ ﻟﻠ ﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت).(٣وﻗد رﱠ ز ﻓﻲ ﺗﺟرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﺑن ﺟﻧﻲ )ت٣٩٢ﻫـ( ،واﻟﺳ ﺎﻛﻲ )ت٦٢٦ﻫـ( اﻟﻠذﯾن ﻌﺗﺑرﻫﻣﺎ ﻣﻣﺛﻞ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ ﻧظرﺔ وﺗطﺑ ﻘﺎً
وﻣﻧﻬﺟﺎً ﻹدراﻛﻬم طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺳﻘ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺻوﺗ ﺔ واﻟﺻرﻓ ﺔ واﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔٕ ،وان

ﺑﯾن ﻣﻧﻬﺞ

)(٤
وﺻ ﱠرح ﺻﻌو ﺔ إﻣ ﺎن اﻟﺗوﻓﯾ
أﻋﺎب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻌض اﻟﺷﻲء ﻋدم ﺗوﻓ ﻘﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾ َ ،
اﻟﻌرب واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻟﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟطرﻓﯾن ﺛﻘﺎﻓّﺎ وﻋﻠﻣّﺎً ،و ر ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔﯾ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺣﯾﯾن ﺧﻠ طﺎً ﻣن

وﻟﻌﻞ ﻫذا
اﻟﺗﻔ ﯾر وﻣزﺟﺎً ﻣن طراﺋ اﻟ ﺣث أوﻗﻌﻬم ﻓﻲ أﺧطﺎء ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻻ ُﻘرﻫﺎ اﻟ ﺣث اﻟﺣدﯾث).(٥
ّ
اﻟﻣوﻗﻒ ﻌز إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄو ﻞ ﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻲ ﻋز ٍ
ﻟﺔ ﻋن ﻟﺣظﺔ ﺗﺷ ّﻠﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ،ﻓﺄﻏﻠب
ُ

أن ﻫذﻩ اﻟﻘراءة ﻟم ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻘروء ﻓﻲ ﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ وُ ﻠﯾﺗﻪ وﻟﺣظﺗﻪ اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣ م ﻋﻠ ﻪ
اﻟظن ّ
أﺣ ﺎﻣﺎً ﻗﺎﺳ ﺔ ﻠﻣﺎ وﺟدﺗﻪ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻐرﻲ اﻟذ ﺗﻧطﻠ ﻣﻧﻪ أﺻﺎﻟﺔ) (٦ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣن

ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ ّﺑﯾن اﻟد ﺗور ﻣﺎل ﺷر اﻟﻬدف اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺎﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ و ﺗﻌﻠ م اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ).(٧
أﻣﺎ ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﯾوب ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )دراﺳﺎت ﻧﻘد ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ( اﻟذ

طِﻊ ﻋﺎم
ُ

 ،١٩٥٧ﻓ ﻌﺑر ﻓﯾﻬﺎ ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ إذ ﯾﻧﻘد اﻟﺗراث اﻟﻧﺣو اﻟذ ُﯾّﻠﺧﺻﻪ ﻓﻲ ﻠﻣﺔ )ﻧﺣو ﺗﻘﻠﯾد ( ﻗ ﺎﺳﺎً
)(٨
أن
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺣدﯾث اﻟذ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟوﺻﻔ ﺔ ﺑد ً
ﻼ ﻋﻠﻣ ًﺎ وﻣوﺿوﻋ ﺎً ﻟﻠﺳﺎﺑ  ،و ر اﻟ ﺎﺣث ّ
اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻘﻠ ﺔ ﻧظرﺔ ﺣﺎول اﻟﻧﺣو ون ﺗﻌﻣ ﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣن ﻏﯾر
ﻧظر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة ،وﻫو ﻋ س ﻣﺎ ﺗُ ِّ
ﻛرﺳﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟوﺻﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧ ط اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن
اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ) ،(٩وﺗﺄﺑﻰ أن ﺗﻔﻠﺳﻒ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾون ﺣﯾن ﺗﺑﻧوا اﻟﻔ ر اﻷرﺳطﻲ،

ﻼ ﻫو ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺷ ﻠﻲ اﻟذ
و ﻘﺗرح اﻟ ﺎﺣث ﺑد ً

ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ وطرﻗﻪ اﻹﺟراﺋ ﺔ اﻟوﺻﻔ ﺔ ﻓﻲ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ٢٣٢ :ـ . ٢٦١
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٣١٧ :ـ . ٣٢٧
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ٩ :ـ  ، ٧٩ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ . ٢١٨ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ. ٢٥ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٦١ ،٥٧ ،٥٢ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ . ١٤٧ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ٥٩ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺃﻳﻭﺏ ،ﺩ .ﻁ :ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ )ﺩ( .
)(٩ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ . ١٩٨ :



ﺗﺎب زﻟﯾﺞ ﻫﺎرس )ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺑﻧو ﺔ( اﻟذ

ﯾوﺿﺢ ﻓ ﻪ

٣٣

ﻔ ﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟوﺣدات اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ
ﺳﺎﻋد اﻟدارس ﻋﻠﻰ

)(١
أن ﺷ ﻞ اﻟﻠﻔظﺔ ﻫو اﻟذ
اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وظ ﻔﺗﻬﺎ اﻟﺷ ﻠ ﺔ  ،و ﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻛﻼم ّ
ﺗﺣدﯾد ﻗﺳﻣﻬﺎ اﻟذ ﺗﻧدرج ﻓ ﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗوزﻌﻬﺎ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﻣؤﻟﻔﺔ اﻷﺧر دون

اﻟﻌودة أﺻﻼً إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ.

و ﯾﻠﺣظ اﻟدارس أن أﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﺟﯾﻞ ﺗﺗﺳم ﻘراءة اﻟﻣوروث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻗراءة ﻗد ﺗﻛون إﻟﻰ ٍ
ﺣد
ّ
)(٢
ﻣﺎ ﻋﻠﻣ ﺔ وﻣوﺿوﻋ ﺔ ؛ إذ اﻋﺗﻣدوا ﻓﻲ ﻗراءﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻧوﻋ ﺔ اﻟﻣﻘروء و ﻔ ﺔ ﻗراءﺗﻪ و ﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻘراءة .

أن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻟم ﺗﺧ ُﻞ ﻣن اﻟﻧﻘد ،ﻓﻧﺟد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬر ﯾﻧﺗﻘد ﺑواﻛﯾر اﻷﻋﻣﺎل
إﻻ ّ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ و ﺳﻣﯾﻬﺎ ﺑـ)اﻟﺗﺟرﺑﯾون اﻟﺳﺎذﺟﺔ( و ﺻﻔﻬﺎ ﺎﻟﺗﺧﻠﻒ) ،(٣ﻓﺿﻼً ﻋن اﻧﺗﻘﺎدﻩ ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ

أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﺻﻔﯾﯾن ّادﻋوا ﻋﻠﻣّﺔ ﻣﻧﻬﺟﻬم ﻓﻲ ﺣﯾن أﻏﻔﻠوا
اﻷوﻟﻰ )وﻻﺳّﻣﺎ اﻟوﺻﻔ ﺔ(؛إذ ﯾر ﻓﯾﻬﺎ ّ
)(٤
ِ
ﻣﻘدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟ ﻌد اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠظواﻫر اﻟﻠﻐو ﺔ  ،ﻓﺿﻼً
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ وﻓﻲ ّ

ﻋن ّأﻧﻪ ﻟم ﻣﻧﺢ أ ﻋذر ﻟﻠﻛﺗﺎ ﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟد ﺗور اﻟﻣﺟدوب ُ ِّ
ﺳوغ أﺧطﺎءﻫﺎ
ﻌد اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﺗُﺷ ِّ ﻞ إﺣد اﻟﻌراﻗﯾﻞ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌت ﺷ ٍﻞ أو ﺂﺧر ﻣن دراﺳﺔ
وﻫﻔواﺗﻬﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ
وﻧﻪ ّ
ِ
ﻷن
اﻟﻌذر ﻓ ﻣﺎ ذﻫﺑوا إﻟ ﻪ؛ ّ
اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ دراﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ،إﻻ ّأﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ َ ُﻌﱡد ﻣن ُوﺻُﻔوا ﺑﻬﺎ ﻟﻬم ُ
اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻋﯾ ﺎً ﻓﻲ اﻟ ﺎﺣث ﻧﻔﺳﻪٕ ،واّﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻌض اﻷﺣ ﺎن ﺣﺗﻣ ﺔ ﺗﺎرﺧ ﺔ ﻻ ﻣﻧﺎص
ﻣﻧﻬﺎ ،ﻣﺗﺟﺎوزة ﺑذﻟك إ اردة اﻷﻓراد) .(٥وﻗد ون ﻣوﻗﻒ اﻟد ﺗور اﻟﻣﺟدوب ﻣوﻗﻔًﺎ ﻣﻌﺗدﻻً؛ ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟطﺑ ﻌﻲ
أن ون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺟزﺋ ﺎً ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن اﻟﻌر ﺔ واﻟﻐر ﺔ .
 (٢إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ:

ﺗُﻌﱡد اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠرﻗﻲ اﻟﻠﻐو ﻓﻲ أ ﺔ ﻟﻐﺔ ،وﻣن اﻟﺿرور أن ﺗﻛون ﻣ ِ
وﺿﻊ
َ
اﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وأن ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﺗُﻣﺎرس اﻟﺗﻛو ن واﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ؛

أن إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ زاﺋدة ﻋن اﻟﻠﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻷم ﻫﻲ ﻓرض ﻋﯾن
ﻷﻧﻬﺎ ﺎب ﻣن أﺑواب اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣﺷﺗﻐﻞ ﺎﻟ ﺣث).(٦
وﻗد َﻋ ِﻣ َﻞ ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل؛ إذ ﺗرﺟﻣوا ﻋدداً ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻘِّﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ،واﺳﺗطﺎﻋوا ﺑذﻟك ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ إﻟﻰ ﺟﯾﻞ اﻟرواد ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن
ﻋدة
اﻟﻣﻌﺎﺻرن اﻟﻌرب  .ﻓﻘد ﺗرﺟم اﻟد ﺗور ﺣﻣزة ﺑن ﻗ ﻼن اﻟﻣزﻧﻲ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل – أﻋﻣﺎل ّ

وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣو ﻠﻲ اﻟﺗوﻟﯾد  ،واﻣﺗﺎز أﺳﻠو ﻪ ﺎﻹﺗزان واﻻﻧﻔﺗﺎح  .ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟ ﺎﺣث

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،٢ :ﻭ. ١١
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ، ٥ :ﻭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ .١٤٦ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ  ،ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ  ،ﻁ١٩٨٥، ١ﻡ. ٥٧/١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٥٨ /١:ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٣٥٨ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧١ /١ :



٣٤

ﻣﺣﻣد ﻓﺗ ﺢ ﻓﻘد ﺗرﺟم ﺗﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻟﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ٍ
ﺑﻠﻐﺔ ﻋر ٍﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﺣﺎو اًر ﻟﻧﻘﺎ اﻻﻓﺗراق واﻻﺗﻔﺎق

ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﯾن اﻟﻠﻐو ﯾن ،اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻐرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ).(١

وﺗ ﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺟﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻘﯾت ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻣن ﻫذﻩ

اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﻠ ﺔ واﻟ ﺎﺣﺛﯾن ،ﺳﺑب ﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ُ ﺗﺑت ﺑﻬﺎ ،ﻘول
اﻟد ﺗور ﻫﺎد ﻧﻬر ":وﻻ ﻧﻌﺗﻘد أن ﻣﺎ ﯾﺗرﺟم ﻣن اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ٍ
ﺎف ﻟﺗﺄﺳ س ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻋر ﺔ؛ إذ ﻟم
ّ

وﻣﻌﻣ ﻟﻣﺎ ُﯾﺗرﺟم ،وﺗ ﺳﯾر اﻟﻌﻠوم ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،واﻟﻘ ﺎم ﺑوﺿﻊ ﺗب ﻓﻲ
ﺻﺎﺣب ذﻟك ﺗﻣﺛّﻞ واﺿﺢ
ّ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﺗؤ د أﻧﻧﺎ ﻧﻌﻲ ﻣﺎ ُﻧﺗرﺟم ،وﻷﻧﻧﺎ ﻧﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻻﺳﺗﻧ ﺎ واﻹﺛراء واﻟﻣوازﻧﺔ").(٢
إن ﺗرﺟﻣﺔ ﻧص ﻣﺎ ﻣن ِ
ﻟﻐﺗﻪ اﻷﺻﻠ ﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أﺧر ﻣﺛﻞ ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻟﻣﺗرﺟم أﻣﺎم
ّ
ﻗراﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺟدﯾدة ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻻ ُﯾﺗرﺟم ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗ ارءة اﻟﻧص ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﻘﺻود

ﻌد ﻣﺳؤوﻻً ﻋﻠﻣ ﺎً وأﺧﻼﻗ ًﺎ
ﻓﺎﻟﻣﺗرﺟم ُ ّ
أوﻻً وأﺧﯾ اًر ﻫو اﻟﻘﺎرئ ﻏﯾر اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲُ ،
أن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﺻﺔ ﺎﻟﻠﻐﺗﯾن ،ﻓﻌدم اﻟﺗﻣ ن ﻣن
أﻣﺎم ﻗﺎرﺋﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻟﻐﺔ اﻟﻧص اﻷﺻﻠ ﺔ ﻌﻧﻲ ﺎﻟﺿرورة ﻋدم ﻓﻬﻣﻪ وﻣن ﺛم ﺗوﺻﯾﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﺻﺣ ﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ،واﻟﺷﻲء
أن ﻋدم اﻟﺗﻣ ن ﻣن ﻧﺎﺻ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺟم إﻟﯾﻬﺎ ﻌﻧﻲ اﻟﻔﺷﻞ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ إذ ّ
اﻷﺻﻠﻲ ،ﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺣﻘ ﻓﻬم اﻟﻧص ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻪ اﻷوﻟﻰ).(٣
و ﺗ ﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﺳؤال ﻣﺎذا ﻧﺗرﺟم ؟ وﻫﻞ ﻞ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐر ﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ

ﯾﺟب ﺗرﺟﻣﺗﻪ ؟

إن اﻷوﻟو ﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟراﻗ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻠﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
ﻟﻌﻞ ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن أﺟﺎب ﻋن اﻟﺳؤال ﺎﻟﻘولّ :
ّ
)(٤
وﻣ ْن ﺣ م
اﻟﻌر ﺔ .ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺟواب ﯾﺧﻠ ﺗﺳﺎؤﻻً آﺧر ﻫو :ﻣﺎ اﻟذ ُ ِّ
ﻣﯾز اﻷﻋﻣﺎل اﻟراﻗ ﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎَ ،
ﺎﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن دوﻧﻪ ؟

إن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور – ﻣﺎ ذ رﻧﺎ  -ﺗﺗطﻠب ﻣﺗرﺟﻣًﺎ ِ
ﻣﻠﻣﺎً ﺄﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ -
ّ
أن اﻹﻟﻣﺎم أﻣر ﻧﺳﺑﻲ ﻋﻧد
ﻓﺿﻼً ﻋن ذوﻗﻪ و ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ -ﺗﻣ ّ ﻧﻪ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﯾدة ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ،إﻻ ّ
اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن ،ﻓﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﻋﻧد ﻫذا ﻗد ﻻ ﺻﻠﺢ ﻋﻧد ذاك ،وﻣﺎ ﯾراﻩ ﻫذا ﺟﯾداً ﻗد ﯾراﻩ اﻵﺧر ردﯾﺋﺎً ﻏﯾر ﺟدﯾر
ﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﻘﻞ.

ِ
ﺎﻟﻣﺗرﺟم ﻧﻔﺳﻪ ،ﻘول اﻟد ﺗور ﺣﻣزة

ﯾرد ﻫذا اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣﻞ ذاﺗ ﺔ ﺗﺗﻌﻠ
و ﻣ ن أن ّ
اﻟﺧَﻠﻞ أن ﺛﯾ اًر ﻣن اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن ﻟ ﺳوا ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ،
أن ﻣﺻدر َ
ﺑن ﻗ ﻼن اﻟﻣزﻧﻲ ":أظن ّ
ﻓﺄﻛﺛرﻫم ﻣﺗﺧﺻص أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺷ ﻞ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻣرس

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٣١٩ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٠٥ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﻌﺭﺓ . ١١٦ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ١٩٩٣ ،ﻡ . ١٦١ :



٣٥

ﻌض ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌر ﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﺳﺗﻐﻼق ﺗﻠك اﻟﺗرﺟﻣﺎت وﻋﺟﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ

ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺔ").(١

ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ أﻫﻣ ﺔ ﺑﯾرة؛ ﻟذا اﻗﺗرﺣت ﻌض اﻟدول إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎم ﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧطﺎق واﺳﻊ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ) ،(٢وﻫذا ﻓﻲ ﻧظر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾر ٍ
ﺎف
ِ
ﻟﺣﻞ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻬو ﻘﺗرح " ﻣﺷروع ﺗﻛو ن اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺗرﺟﻣﺔ
ّ
ﺳد ﻓراغ ﻣﻬول ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ...و ﺗﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻔراغ ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﻣﺗرﺟﻣﯾن
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ّ
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ").(٣

ﻌد اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎر  ،وﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺳﺎران :أﺣدﻫﻣﺎ ﻧظر  ،واﻵﺧر ﺗطﺑ ﻘﻲ ﻗﺎﺋم
ﻓﺗُ ّ
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ ﻣﻌﺎﻟم ﻧظرﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻧد ﻧﻘﻞ أ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن ٍ
ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧر  ،ﺳواء أﻛﺎﻧت اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺧطﺎ ﺎً
ﺳ ﺎﺳ ﺎً أم اﺟﺗﻣﺎﻋ ًﺎ أم ﻋﻠﻣ ﺎً ،أﻣﺎ اﻟﻧظر ﻓﻬو ﻧظرﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس واﻟﻣﺷ ﻼت

اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻣ ن ﺗﺻور ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ،واﻟﺣﻠول اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷ ﻼت وطرق اﻟﺗرﺟﻣﺔ وﻣﻧﺎزﻟﻬﺎ).(٤

أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣن َﻌﱡد اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓرﻋﺎً ﻣن ﻓروع ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ) ،(٥وﻟﻣﺎ
وﺣر ﱡ ﺎﻟذ ر ّ
ﺗﻌددت ﺗ ﻌﺎً ﻟذﻟك ﻧظرﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ) ،(٦وﻟﻛن
ﺎن ﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻧظرﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐﺔ ووﺻﻔﻬﺎ ،ﻓﻘد ّ

ﺗﻧوﻋﻬﺎ واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ،أﺳﻧدت إﻟﻰ ﻣ ﺣﺛﯾن ﻫﺎﻣﯾن :اﻷول :ﻧظرﺔ اﻻﺗﺻﺎل ،واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﻠم
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺎت ﻋﻠﻰ ّ
اﻟدﻻﻟﺔ .

أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أوﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻪ ،إذ
وﻻ ُﺑّد ﻣن اﻟﺗﻧﺑ ﻪ ﻋﻠﻰ ّ
أﻓرد ﻓﺻﻼً ﻣن ﺗﺎ ﻪ ) ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ( ﺗﺣدث ﻓ ﻪ ﻋن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ٕواﺷ ﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻌض اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ ﻟﺗذﻟﯾﻞ ﺻﻌو ﺎﺗﻬﺎ؛ وذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣن اﻷﺳﺎﺳ ﺎت ﻓﻲ

اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث "ﻓﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠرﻗﻲ اﻟﻠﻐو ﻓﻲ أ ﺔ ﻟﻐﺔ وﻣن ﻫذا
اﻟﻣﻧطﻠ

أر أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿرور أن

ون ﻣوﺿوع اﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وأن ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻞ

ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﺗﻣﺎرس ﻣﺎ ﻣﺎرس اﻟﺗﻛو ن واﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ).(٧

ﻌد اﻟﺗرﺟﻣﺔ ـ ـ ﻋﻧدﻩ ـ ـ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾ اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم ،إذ ﺗﻘوم
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗُ ّ
ﻋﻠﻰ ﺗوﺳ ﻊ دواﺋر اﻟﺣوار اﻟﺗﻲ ﺗؤد إﻟﻰ اﻣﺗﻼك ﻣﻔردات اﻟﻌﺻر وﻟﻐﺎﺗﻪ وﺗﺟﺳﯾر اﻟﻬوة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن
ِ
ﻻﺣد ﻹﻣ ﺎﻧ ﺎﺗﻪ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻣﺔ
اﻟﻣﺗﻘدم واﻟﻣﺗَﺧِّﻠﻒ واﻟﺳﺑﯾﻞ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻣن وﻋود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟذ
ّ
ّ
) (١ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٦١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧١ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٧٢ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ )ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ(  ،٣٨٨ :ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ١٤٨ :ـ . ١٤٩
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ )ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ( . ٣٩٠ :
) (٦ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺟﻣﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ـــ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ــــ ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﺣﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ،
ﻳﻭﺟﻳﻥ ﻧﻳﺩﺍ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ١٩٧٦ ،ﻡ ،ﻭﻧﻅﺭﻳﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﺟﻲ ﺑﻲ .ﻛﺎﺗﻔﻭﺭﺩ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ،
ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ١٩٨٣ ،ﻡ .
) (٧ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧٧ /١ :



٣٦

اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوﻋﻬﺎ اﻟﺧﻼق ،ﻟذﻟك أﺻ ﺣت درﺟﺔ اﻟﺗﻘدم ﺗُﻘﺎس ﺑدرﺟﺔ ازدﻫﺎر
ﺣر ﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ أو ﺗﻠك ،ﻣﺎ ﺗُﻘﺎس ﺷﻣول ﻫذﻩ اﻟﺣر ﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدد ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻞ
اﻟﺣﺎﺿر ﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ).(١

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ﻋواﺋ ﺗ ﻘﻰ ﻓﻲ ﻧظر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ

ﻋدة
وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟداً ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ر
ﻗﻲ اﻟﻠﻐﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ ،وﺗرﺟﻊ ﻧظرﺗﻪ ﻫذﻩ إﻟﻰ أﺳ ﺎب ّ
ُ ّ
ﻟﻌﻞ أﻫﻣﻬﺎ:
ّ
أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺗﻌ ﱡد ﺎ ﺎً ﻣن أﺑواب اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر.
١ـ ـ ّ
٢ـ ـ اﻻﺳﺗزادة اﻟﻠﻐو ﺔ إذ ﯾذﻫب إﻟﻰ أن "اﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ زاﺋدة ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻫﻲ ﻓرض ﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﻞ

)(٢
ﻓﺈﻧﻪ اذا ﻣﺎ أُﺗﻘﻧت ﻟﻐﺔ
ﻣﺷﺗﻐﻞ ﺎﻟ ﺣث"  ،ﻓﻘد أﺧذ ﻣﻧﻬﺎ )ﻓرض( ﻟﻸﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزود ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔّ ،
أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻧد ﻋدد
أﺧر ﻫﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﺣث اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺷ دراﺳﺗﻬﺎ ﺣدﯾﺛﺎً ،ﻓ ﻣﺎ ّ

ﻋدﻫﺎ ذﻟك وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺿرورة
ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ّﻓﻧﺎً ،ﻓﺎﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ أ ﺿﺎً ـ ـ ّ
ﺗوﺳ ﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣراﻛز ﻟﻠدراﺳﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ )ﻓن( اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ وﺗﺷﺟ ﻊ اﻷ ﺣﺎث ﺷر ﺿرورة
ﺻﻐر ﺣﺎول ﻓ ﻪ إطﻼق وﻋرض أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﺗﻧﺳﯾ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،وﻗد ّون ﻣﺷروع ُﻣ ّ
اﻟﻣﺟﺎل و ﺎن ﻌﻧوان )ﻣﺷروع ﺗﻛو ن ﻣﺧﺗﺻﯾن( ،ﻓﻘد ﺣﺻر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟزاو ﺔ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب،

أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺳ ون ﺣﻼً ﺟذر ﺎً ﻟﻣﺷ ﻞ اﻟﺗرﺟﻣﺔ إذ ﯾر ﺿرورة "ﺗﻛو ن اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻓﻲ
و ﺎن ﺑ أر ﻪ ّ
ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ") ،(٣ﻟﺗزول ﻋﺷواﺋ ﺔ وﻓوﺿﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ وﺗﻘﻧﯾن
اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ﻣﺟﺎﻟس ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﻌﺗﻣدة .

وﺗﺗﻣﺛﻞ ﺳﻣﺎت وأﻫداف ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ:
١ـ ـ ﺗﻛو ن ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ )ﻟﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ( وذﻟك ﺎﻹﻋداد ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻟﻌدد

أن اﻟﻌدد اﻟذ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠ ﻪ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌر ﺔ ﻣن
ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠوم ،وﻣن اﻟﻣﻌروف ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋدد ﺗﺎﻓﻪ ﺟداً") .(٤ﯾﺗطﻠب ﺿرورة اﻟﺗﻛو ن اﻟﺳرﻊ.

ﺳد اﻟﻧزاع اﻟﻠﻐو اﻟﻣﻬول واﻟﻌظ م ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ.
٢ـ ـ ّ
٣ـ ـ ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤد إﻟﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻣ ﺎﻧﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠ ﺔ ،و ﻪ ﺗﺗﻛﺎﺛﻒ

اﻟﺟﻬود ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻏﻔوة ّأﻧﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻛﻣﺎل أﺣ ﺎﻧﺎً .ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺣذﯾرﻩ ـ ـ اﻟﺣﺎج
أن
ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻣن اﻟﺧطر اﻟذ ﯾﻠﺣ اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،إذ إﻧﻧﺎ " ﺳﻧ ﻘﻰ ﻣﻬددﯾن ﺑﺧطر ﻋظ م وﻫو أن ﻧﻌﺗﻘد ّ

اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻠوم ﻫو ﻣﺛﻞ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟﻐذاﺋﻲ").(٥

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﺟﺎﺑﺭ ﻋﺻﻔﻭﺭ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ٢٠٠٠ ،٤٩٤ﻡ . ١٠٠ :
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧١ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٧٢ /١ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٧٣ /١ :
) (٥ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٧٢ /١ :



٣٧

 (٣إﺷ ﺎﻟ ﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ:

ﻋﻠم ﻣن اﻟﻌﻠوم  ،ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺻطﻼﺣ ﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﺻ ﺢ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ

ﻌد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻔﺎﺗ ﺢ أ
ﺗُ ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻟدﻩ ﻋﺿو ﺎً ،وﺗﻧﺷﺊ
ذاﺗﻬﺎ" ،ﻓﺎﻟوزن ﻓﻲ ﻞ ﻋﻠم رﻫﯾن ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻪ ،ﻟذﻟك
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔّ ،
ّ
ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ أدواﺗﻪ ّ
ﺻرﺣﻪ ،ﺛم ﺗﺻ ﺢ ﺧﻼ ﺎﻩ اﻟﺟﻧﯾﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻞ اﻟﺗﻛﺎﺛر واﻟﻧﻣﺎء").(١

و ُﻌرﻓﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّﺄﻧﻪ " دراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧ ﺎت ﺑﺗﺟﻣ ﻌﻬﺎ
ورﺻدﻫﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ووﺿﻊ ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء") .(٢ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ إذاً ﻫو ﺗواﺿﻊ دال ﺟﺎﻣﻊ ،ﻓﻲ إطﺎر

ﺗواﺿﻊ آﺧر أوﺳﻊ ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﻠﻐﺔ.

ﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ ،ﻓ ﻼﻫﻣﺎ ﺳﺗﺧدم اﻟﻠﻐﺔ ﻫدﻓﺎً وﻣﺿﻣوﻧﺎً ووﺳﯾﻠﺔ ،ﻓﻬدﻓﻬﻣﺎ

إن ﻟﻌﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺢ ارﺗ ﺎ وﺛﯾ
ّ
ﻟﻐو )وﺿﻊ ﻣﺎدة ﻟﻐو ﺔ ﺟدﯾدة( ،وﻣﺿﻣوﻧﻬﻣﺎ ﻟﻐو )اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐو ﺔ( ،ووﺳﯾﻠﺗﻬﻣﺎ ﻟﻐو ﺔ )اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ

اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺿﻣون( ،وﻫذا ﯾؤد إﻟﻰ ﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷﺎ ﻪ واﻟﺗﺷﺎ ك ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً

وﻋدم اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث.

وﻗد ﺗﻌددت وﺳﺎﺋﻞ دﺧول اﻟﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻓ ﻌد ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذ

ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ ﺔ

ﻋدة ،وﻗد اﺧﺗﻠﻒ اﻟ ﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺻوغ ﻣﻘﺎ ﻼت ﻋر ﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ
ﻻﺑّد ﻣن دﺧول أﻟﻔﺎ
ّ
ﺎن و ُ
اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ،وﺳﻌﻰ اﻟ ﺎﺣﺛون إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ،وﻣن ﻫؤﻻء ﻧذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد

اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إذ ّأﻧﻪ ﺣﺎول " إﻋطﺎء اﻟﺗﺳﻣ ﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺎ ﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺣﺿﺎرة
)(٣
ﻟﺗﻣﯾز اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐر ﺔ
ﺎﻟﺧﺻوص"  ،إذ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻐرﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ ،وذﻟك ّ

ﺎﻟﺛراء اﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺎﻹﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻌر ﺔ اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ أرﻏﻣﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﺳﺑﺑﺗﻪ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻐر ﺔ ﻣن )ﻓوﺿﻰ ﻟﻐو ﺔ( ـ ـ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌر ﺔ ،وﻗد ّﺑﯾن اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ّ
ِ
ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻩ ـ ـ وﻟذا ﻫدف اﻟ ﺎﺣﺛون إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗﻧﻣ طﻬﺎ ،و ﻘول اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻫذا
ّ

اﻟﺻدد  ":ﯾﺟب اﺧﺗ ﺎر ﻟﻔظ واﺣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾ س ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻟﻔظ

ﻋرﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ،و ﻧ ﻐﻲ أن ﯾوزع ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐو ﺔ ﺗﺟﻧ ﺎً ﻟﻠﺗﻛرار")(٤؛

اﻟﺗﺷﻌب اﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ وﻫو ﻋﺎﺟز ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،ﺑﻞ ّإﻧﻪ ﻟﯾﺟد ﻓﻲ
ﻷن اﻟﻣﺑﺗدئ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻫذا
ّ
ّ
ﻣﯾز ﺄ ِّ ﻣن
ﻌض اﻷﺣ ﺎن اﻟﻌﺷرات ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺻطﻠﺢ أﺟﻧﺑﻲ واﺣد ،وﻫو ﻻ ّ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺎت ﺄﺧذ وﻋن أﯾﱡﻬﺎ ُ ْﻌ ِرض.

ﻻﺑّد ﻣن اﻟﺗﻧو ﻪ ّأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋن ﻣﺷروع اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ
وُ
ِ
ﺣﻞ ﻫذا اﻹﺷ ﺎل ،ﻘول ":ﻓ رة اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ وﻓواﺋدﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾرة
ﺻدر ﻋن وﻋﻲ ﻣد إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ّ
) (١ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٦١ :
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧٤ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٨٦ /١ :
) (٤ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ،
٢٠٠٨ﻡ .٢٢ :
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ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠ ﺣوث اﻟﻠﻐو ﺔ واﻟﻌﻠﻣ ﺔ و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ") .(١ﻓﺿﻼً ﻋن إﺷﺎرﺗﻪ

إﻟﻰ دور اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐو ﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻘوم ﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗر ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻠرﺎ

ﻣن ﺗﺟﻣ ﻊ

اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺑراء اﻟﻌرﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر ﻌﺿﻬﺎ وﻣن
ﺛ ﱠم ﺗوﺣﯾدﻫﺎ؛ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓرد ﻻ ُﺷﺗت اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل).(٢
و ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن) :(٣أﺣدﻫﻣﺎ ﻓرد  ،واﻵﺧر ﺟﻣﺎﻋﻲ.

ﻓﺄﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷولُ :ﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻷﻛﺎد ﻣﯾﯾن ،ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗُ ِّ
ﻌر وﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣوﺛﻬم و ﺗﺑﻬم ،أم ﻓﻲ ﻗواﺋم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑ ﻌض ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم ،أم ﻓﻲ اﻟﻘواﻣ س
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻌض اﻷﻛﺎد ﻣﯾﯾن ،و ﺛﯾ اًر ﻣﺎ ﺗﺑدو ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺗ ﺎﯾﻧﺔ ﺗ ﺎﯾﻧﺎً ﺑﯾ اًر.

وأﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﯾﺗﻣﺛّﻞ ﻓ ﻣﺎ ﺻدر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺻطﻠﺣ ﺔ ﻋن ﻣﺟﺎﻣ ﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،وﻣ ﺗب

ﺗﻧﺳﯾ اﻟﺗﻌرب ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﺟّﺎرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻻّ ّأﻧﻪ ﻟم ﺳﺗطﻊ اﻟﺗﺻد ﻟﻬذا
اﻟﺗﺷﻌب ،وﻟم ﺳﺗطﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ.
ﻓﻘﺿ ﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻘﯾت ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔرد ﺔ ،وﻟم ﺗرﺗ ِ إﻟﻰ اﻟﺟﻬد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﺗﻘوم ﻪ أُﺳرة ﻣن

اﻟذ ُﺷ ﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻣﻞ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،إذ إ ّن اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻫو اﻟذ
اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﯾﻧﺗظﻣون ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗظﺎم اﻟﺧﻼ ﺎ ُ ،ﱞﻞ ﯾؤد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻼً ﺟزﺋ ﺎً ِّﻣﻞ أﻋﻣﺎل اﻵﺧرن ،وﻫذا ﻻ ون
ِ
ﻋدة أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﻠ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ ،وﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ اﻟذ ذ رﻧﺎﻩ آﻧﻔًﺎ ﻫو
ﻘدم ﻟﻧﺎ ﻓ ﻪ ّ
إﻻّ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧطﻠ ُ ّ
)اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ( .

وﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﻗﺿ ﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫﻲ):(٤

١ـ ـ إﺣﺻﺎء اﻟﻣﻔﺎﻫ م :ﺗﻘوم ﺑﺈﺣﺻﺎء ﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ
ﻻﺣﻘﺎً.

٢ـ ـ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت :إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓ

ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻊ ﺗﻘد ﻣﻬﺎ ﺷ ﻞ ﺳرﻊ.

ﻟﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ﺷرف ﻋﻠ ﻪ أﻫﻞ اﻻﺧﺗﺻﺎص

٣ـ ـ ﺗﺧﺻ ص ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت :وﻫو ﺗﺎ ﻊ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻒ ﻋﯾﻧﻪ إذ ﺗرﺗب اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠﻰ وﻓ

ﻣﻠﻔﺎت ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧوع ﻣﻌﯾن .ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﻧﺳﯾ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات اذ ﺳﻬم ﻓﻲ إﺑراز أﺛر ﻫذا اﻟﺑﻧك

اﻵﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﺻوص وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌر ﺔ طرﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ.
 ٤ـــ اﻟﻔﻬم ﻏﯾر اﻟﺻﺣ ﺢ ﻟﻠﺗراث اﻟﻌر ﻲ:

ﻧﻌﺗز وﻧﻔﺗﺧر
ﺧّﻠﻒ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء إرﺛًﺎ ﻟﻐو ًﺎ ﺑﯾ اًر ﻏز اًر ،وﻣن ﺣﻘﻧﺎ ﻧﺣن أﺑﻧﺎء اﻟﻌر ﺔ أن ّ
ٍ
ﻪ؛ وﻧﻪ ﺗراﻛﻣﺎً إﯾﺟﺎﺑ ﺎً ﻟﺣ ٍ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌر ﺔٕ ،وا ّن اﻟﺗﺷﺑث ﺑﻬذا اﻟﺗراث ﺗﺷﺑث ﺎﻟﻬو ﺔ
ﻘب
ُ

واﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻟ س ﻓﻲ ﻫذا ﻋﯾب أو ﺧطﺄ.

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٩٥ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ. ٣٨٦ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ )ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ( .٣٨٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ  :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٣٩٨ / ١ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
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وﻟﻛن ﻣﻊ ظﻬور اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ـ ـ وﻫﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻧﺑﺛﻘت ﻣن اﻟﻐرب ـ ـ ﺑدأ اﻟدارﺳون واﻟ ﺎﺣﺛون اﻟﻌرب ﺎﻟﻔﻬم
ون ﻣﻌزل ﻋن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ،

أن ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﻲ ﯾﺟب أن
ﻏﯾر اﻟﺻﺣ ﺢ ﻟﻠﺗراث اﻟﻌرﻲ؛ وذﻟك ّ
أن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻫﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻏر ﺔ وﻟﻛن ﻣﻧطﻠﻘﻬﺎ
ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن ﺟﻬود اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻠم )اﻟﻠﺳﺎن( ،ﻓﺻﺣ ٌﺢ ّ
اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ وﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻧﻔﻌﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻣ ﺎن إﻟﻰ اﻟﻐرب ـ ـ ﻓﻘط ـ ـ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﻣﻠك ﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺧﺎرج

)(١
أن ﻟﻠﻌرب "ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺎب ﻋﻠﻣﺎً ﻗد ﻣﺎً ﺑﻞ ر ﺎﻣﺎً ﻣن
ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺟﻧس واﻟﻌرق واﻟﻬو ﺔ واﻟﻘوﻣ ﺔ  ،إﻻّ ّ
اﻟﻌﻠم ،ﻓﻬﻞ ﻣن اﻟﺻواب أن ﻧﻔر ﺑﻬذا اﻟﻛﻧز ﺑدﻋو ّأﻧﻪ َﺟﱠد ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع؟! أﻓﻼ ون ﻣن اﻟرﺻﺎﻧﺔ

أن ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺿﺎء ...ﻟﻬذا ﺎن ﻟزاﻣﺎً ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧرط
أن ﻧﺣﺎول رط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺎﻟﺣﺎﺿر ،وﻻﺳّﻣﺎ و ّ
)(٢
أن اﻟﻔ رة اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫﻲ " ّأﻧﻪ ﻻ ﺳﺎﺑ دون ﻻﺣ وﻻ ﻻﺣ دون
اﻟﺣدﯾث ﺎﻟﻘد م"  .و ّ
ﺳﺎﺑ  ،و ﻞ ﻣن ُﯾﻧ ر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻠﻣﻲ ّإﻧﻣﺎ ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟظواﻫر ﻫﻲ ﻧظرة ﺷﺧﺻ ﺔ وﻟ ﺳت ﻧظرة
ﻣوﺿوﻋ ﺔ").(٣

أن أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣ رة اﻟﺗﻲ أوﻟت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﺎﺋن
وﻟﻌﻞ ﻣﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻲ اﻟﺗﻧﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻪ ّ
ّ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗطور و ؤﺛر و ﺗﺄﺛر ،ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻐرﯾون ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ و دء اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن،

ورﻣﺎ أﻣ ﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إذ ﺗﺗﻧزل ُﺟّﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻻﻋﺗراف ﻔرادة اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ،
و ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛ ﺔ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺻر واﻟﺣدث اﻟﺣﺿﺎر ).(٤

ﻻﺑّد ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﺣوار ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺗراث ،ﻓﻬذا
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾذﻫب اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد إﻟﻰ ّأﻧﻪ ُ
أن اﻟﻔ ر اﻟﺧﻼق إﻧﻣﺎ ﻫو " اﻟﻔ ر اﻵﺧر:
اﻷﺧﯾر ـ ـ اﻟﺣوار ـ ـ ﻘﯾﻧﺎ ﺧطر اﻻﻧﺑﻬﺎر ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺗوﻫم اﻟ ﻌض ﻪ ّ

ﻏﯾر اﻟﻌرﻲ ،وﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟواﺛ

ﺿﺎ ط اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ أن ﻧﺗﻧﺎول ﻣﺎدة اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ

اء أﻛﺎﻧت ﻣرّ ﺎت اﻟﻐرور واﻻﺳﺗﻌﻼء أم ﻣر ﺎت اﻟﻧﻘص واﻻﺣﺗواء ،و ﯾن طرﻓﻲ
ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻣرّ ﺎت :ﺳو ٌ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘراءة اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟواﻋ ﺔ ﻧﺳﺗﻧ ط ﻣﺟﻬر اﻟﻘراءة أﺷ ﺎء ﻟ ﺳت ﻫﻲ اﻟﺗراث ﻓﻲ ﺣرﻓﯾﺗﻪ ،وﻻ ﻫﻲ

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطوﻗﻬﺎ اﻟﻣﺗداولٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﻒ ﻣﺳﺗﺣدث ﻣ ﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻘد م إﺳﻬﺎم ﯾﻧﺿﺎف ﻓﻲ ﺣﻠ ﺔ
)(٥
إن ﻣن
اﻟﻌﻠم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾد"  ،وذ ر اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋن إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻌرب ﻘوﻟﻪّ ":

اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋن ﺣظ اﻟﻌرب ﻣن إﺛراء اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ورود ﻧظرﺗﻬم اﻟﻠﻐو ﺔ
ﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ ﺧ ﺎ ﺎ ﺗراﺛﻬم اﻟﺣﺿﺎر

ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺻﻧﺎﻓﻪ وأﺿرب ﻣﺷﺎرﻪ ...أﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ آل إﻟﯾﻬﺎ

)اﻟﻧﺳ ﺎن( ﺗراث اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻠﻐو ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺣﺻول ﻗطﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﺑر
اﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ،ﻓﻧﻬﺿت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐر ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗراث اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻌزل ﻋن
ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت ﺛﻣﺎﻧ ﺔ ﻗرون ﻣن ﻣﺧﺎض اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌربٕ .واذا ﺟﺎز ﻟﻧﺎ أن ﻧ ﺳط ﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ
أن أﻫﻞ اﻟﻐرب ﻟو اﻧﺗﺑﻬوا ﻟﻧظرﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻠﻐو ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﻧﻘﻠﻬم
اﻟ ﺣث أﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﻘرر اﻓﺗراﺿﺎً ّ

) (١ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ،ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ ،ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ،ﻁ١٩٨٩ ،١ﻡ . ٣٩ :
) (٢ﺗﻭﻁﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﺗﻬﺎﻣﻲ ﺍﻟﺭﺍﺟﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء١٩٧٧ ،ﻡ . ٥ :
) (٣ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ . ٣٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺩﺍﻳﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ٢٠٠٦ ،١ﻡ ٨ :
) (٥ﻣﺑﺎﺣﺙ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ. ٢٩ :



٤٠

ﻟﻌﻠوﻣﻬم ﻓﻲ ﻓﺟر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟﻛﺎﻧت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠ ﻪ اﻟﯾوم ،ﺑﻞ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺎﻧت ﺗﻛون
أدر ت ﻣﺎ ﻻ ﺗدر ﻪ إﻻ ﻌد أﻣد").(١

وﻧﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﯾﻧ ﻐﻲ ﻟﻧﺎ أن ﻧﻔﻬم ﺗراﺛﻧﺎ ﻓﻬﻣﺎً ﺻﺣ ﺣﺎً ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت وﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺣﺎﻓ اًز ﯾدﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗراث ﺟﻣﻌﺎً وﺗﻣﺣ ﺻﺎً ،وﻧﺟﻌﻠﻬﺎ ـ ـ أ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ـ ـ ﻣن

اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻣ ﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻔ ﯾر ﺟدّﺎً ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﻣ ﺎﻧﺗﻪ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ ،وﻻ ﻧﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺗﻬدﯾداً ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣوروﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻣن ذﻟك ُﻣِﺛّﻞ ﺣﺎﻓ ًاز ﻗو ًﺎ
وداﻓﻌﺎً أﺳﺎﺳ ﺎً ﻻﺳﺗﻧطﺎق ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﻲ ،واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻹرﺎك واﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﺳﺗﻌﺻ ﺎً
ِ
ﻘدﻣوﻩ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ
ﻗدﻣوا ﻫذا اﻟواﻓد اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻟم ّ
أن " َﻣ ْن ّ
أﻛﺛر ،وﻗد ﻌز ﻫذا اﻹرﺎك إﻟﻰ ّ
ﻗدﻣوﻩ ﻋﻠﻣﺎً ﺟدﯾداً وﻫو ﻟ س ﻋﻠﻣﺎً ﺟدﯾداً ،إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﻫدﻓﻪّ ،
ِ
اﻟﻣﻘدﻣﺎت ،و ﺎﻧت ﺻورة اﻟﺗﻘد م ﻫذﻩ ﺳﺑ ًﺎ ﻓﻲ إﻋراض اﻟﻣوروث اﻟﻘد م ﻋن
ﻘدﻣوا ّ
ﻗدﻣوا اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻟم ُ ّ
أﺧر ّ
ﻫﺿم اﻟﺟدﯾد ،و ﺎﻧت ﺻورة اﻟﺗﻘد م ﺗزداد ﺳوءاً ﻠﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﻌﻧﺎو ن واﺧﺗﻠﻔت").(٢
ِ
ﻧﻘدم ﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿرورﺔ ﻟﺗطو ر وﺗﻼﻓﻲ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻓﻲ
وﻟﻌّﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻧﺎ ﻫذا ّ
اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث ،ورطﻬﺎ ﺎﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م  ،ﻣﻧﻬﺎ):(٣
أ ـ ـ ﺿرورة ﻓﺻﻞ إﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻋن إﺷ ﺎﻟ ﺎت زاﺋﻔﺔ ﻣن ﻗﺑﯾﻞ اﻟﺗﺄﺻﯾﻞ واﻟدﻓﺎع ﻋن

اﻟﺧﺻوﺻ ﺔ ،ﻓﺎﻟﺗﺄﺻﯾﻞ ﯾﻧ ﻐﻲ أن

ون ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟذﯾر اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ،

ووﺻﻞ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟوﺻﻒ اﻟﺻور ﻷﻧظﻣﺔ ﻟﻐو ﺔ أﺧر .
ﱠ
أن دراﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻘدﻣﺎء ﯾﺟب أن
ب ـ ـ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﺳﻠوب ﺗﻘو ﻣﻲ ﺟدﯾد ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ّ
ﺗُﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ أﻫم اﻟﻣﺣورﺎت اﻟﻣﺗﺣ ﻣﺔ ﻓ ﻣﺎ أﻧﺟزوﻩ ،وﻣوازﻧﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎور اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﺑدل أن

ﺗﻘﻒ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧد ﺣدود ﺳطﺣ ﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ

ﻋﻣﻠﻪ )اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ـ ـ وﺳﻧﺑﯾن ذﻟك إن ﺷﺎء ﷲ ـ ـ وﻋﻣﻞ اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ )ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ
ﻧظرﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ( ،إذ ﺑﻠور إطﺎ اًر ﻟﺗﻘو م اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻧﺣو اﻟﻘد م ،ﻘوم ﻋﻠﻰ

اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺗﺻورات اﻟﺿﻣﻧ ﺔ ،وﻣﺣﺗو ﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾر وأدواﺗﻪ ﻟد اﻟﻧﺣﺎة واﻟ ﻼﻏﯾﯾن واﻷﺻوﻟﯾﯾن ﻣﻊ ﺗﺟرب
إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻣﺎزﺟﻬﺎ ،وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظرﺎت اﻟدﻻﻟ ﺔ واﻟﺗداوﻟ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

ج ـ ـ ﺑﻧﺎء أدوات ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟوﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺷرو اﻹ ﺳﺗﻣوﻟوﺟ ﺔ

واﻟﺷﻣول واﻟدﻗﺔ.

)(٤

ﻣﺛﻞ :اﻟ ﺳﺎطﺔ

) (١ﻣﺑﺎﺣﺙ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٣١ :
) (٢ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻣﺎﺗﻲ ،ﻟﻁﻳﻔﺔ ﺣﻠﻳﻡ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ  ،١٧ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ١٩٨٦ ،ﻡ ٢٤٣ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﺑﺳﺗﻣﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٢٤ :
) (٤ﺍﻹﺑﺳﺗﻣﻭﻟﻭﺟﻳﺔ  :ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺻﻳﻎ ﻣﻥ ﻛﻠﻣﺗﻳﻥ ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺗﻳﻥ  Epistemeﻭﻣﻌﻧﺎﻫﺎ :ﻋﻠﻡ ،ﻭ  Logosﻭﻣﻥ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ :ﻋﻠﻡ ﻭﻧﻘﺩ ﻭﻧﻅﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ...
ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ )ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ( ﺃﻭ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ( ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ :ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺇﺑﺳﺗﻣﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٢١ :
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د ـ ـ ﺗﻧظ م أدوات اﻟوﺻﻒ واﻟﺗﻔﺳﯾر ﺣﺳب ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر )اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺻوﺗﻲ،

واﻟﺻوﻓﻲ ،واﻟﺗر ﯾﺑﻲ ،واﻟﺗداوﻟﻲ.(...

ه ـ ـ ﺑﻧﺎء ﻟﺳﺎﻧ ﺎت أﺻﯾﻠﺔ وﺣدﯾﺛﺔ ،ﺗﺳﺗط ﻊ أن ﺗﺟدد ﺗﺻورﻫﺎ ﻟﻠﺗراث وﺗﻔﺗﺢ ﻣﻧﺎﻓذ إدراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟ ﺣث

اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ ،ﻟﺳﺎﻧ ﺎت واﻋ ﺔ ﻟﺗﺄﺳ س اﻹطﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻘراءة اﻟﺗراث )اﻟﻧﺣو  ،اﻟ ﻼﻏﻲ ،اﻟﺻرﻓﻲ(...
ِ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﻣ ررة ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
ووﺿوح اﻟﺗﺻور واﻟﻣﻧﻬﺞَ ُ ،ﻌﱡد ّ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
وأود أن أُﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻧﻲ ﺣﺎوﻟت ﻣﻣﺎ ﺳﺑ أن أﻗﻒ ﻋﻧد أﻫم اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ،

و ﻔ ﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻫذا اﻟﻌﻠم اﻟواﻓد )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت( وأﺷ ﺎل اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺣﺎﺋﻠﺔ دون ﺗطورﻩ وﻧﺿﺟﻪ .ﻓﺿﻼً ﻋن طرح
ِ
ﺣﻞ ﻫذﻩ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت  .ﻓﺎﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ اﻟﻌر ﺔ ﻻ
ﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗُﻔﯾد أو ﺗﺣﺎول ﻓﻲ ّ
اﻟﻣﺳ ﻘﺔ ،وﻫذﻩ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻟ ﺳت )إﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻟﺳﺎﻧ ﺎت(
ﻣ ن أن ﯾﺗطور ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺣ ﺎم ُ
ٍ
طرﻘﺔ ﺻﺣ ﺣﺔ ﺗﺳﺎﯾر
ﻓﺣﺳب ،ﺑﻞ ﻫﻲ إﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻣﺣددات ،ورؤ ﻓ رﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﺷ ﯾﻞ
وﺗواﻛب ﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺣﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة).(١

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ .٩٥ :
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اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ

أﺻول اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن

ﻓﻼﺑﱠد ﻣن
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧ ﺣث ﻋن اﻷﺻول اﻟﺗواﻓﻘ ﺔ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ ﺣﻘﻞ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت(ُ ،
ﺄن ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﻣرﺗ طﺔ ﺑﺈطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻻ ﻣ ن ﺗﻧﺎﺳ ﻪ وﻫو )اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ(.
اﻟﻘول ّ
و ﻣ ن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻋﻧد ﺻ ﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﺛﻪ )أﺻول اﻷﻟﺳﻧ ﺔ ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة

اﻟﻌرب( ﺣﯾث ُﻌّﻠﻞ اﺧﺗ ﺎرﻩ ﻟﻬذا اﻟﻌﻧوان ﺎﻟﻘول ":ﻗد ون ﻫذا اﻟﻌﻧوان اﻟذ
ﻷﻧﻬم ﺳﺗﻛﺛرون ﻋﻠﻰ ﻗداﻣﻰ ﻧﺣو ﯾﻧﺎ وﻟﻐو ﯾﻧﺎ اﻟﻌرب ﻣﻧذ ﻗرون وأﺟ ﺎل أن
ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرن؛ ّ
اﺧﺗرﻧﺎﻩ ﻟ ﺣﺛﻧﺎ ﻣدﻋﺎة ﻟﻠدﻫﺷﺔ

ﯾﺧوﺿوا ﻓﻲ ﻋﻠو ٍم ﻟم ﺗﺳﺗﻘر ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﻟم ﺗﺳﺗﻘﻞ ﻓروع اﻟﺗﺧﺻص ﻓﯾﻬﺎ
إﻻ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻒ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن ،وﻣﺎ ﺗﺑرح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ،أﺣوج ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ ٍ
ﻣزد ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾ

واﻟﺗﻣﺣ ص .وﺗزداد اﻟدﻫﺷﺔ ﻣن إﺛﺎرة ﻣوﺿوع ﻬذا إذا ﺗوﻫم اﻟﻘﺎرئ أﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻد ﺄﺻول اﻷﻟﺳﻧ ﺔ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ
وﻣ ﺎدﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ،ﻏﯾر ﻣ ﺗﻔﯾن ﺎﻟﺟزﺋ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬد ﺑوﻓرﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﺣو ﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﻘﻠﻪ و ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻧﻬم ﻏﯾرﻧﺎ
ﻣن اﻟﻧﺻوص").(١

إن
ﺛم ﺷرع ﻌد ذﻟك ﺑﺑ ﺎن ﻣﻌﻧﻰ ﻋ ﺎرة )أﺻول اﻷﻟﺳﻧ ﺔ( وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑـ )أﺻول اﻟﻧﺣو( ،إذ ﻗﺎلّ ":
ﻋ ﺎرة )أﺻول اﻷﻟﺳﻧ ﺔ( ﻫﻧﺎ أوﺳﻊ ﻣﺟﺎﻻً وأدق دﻻﻟﺔ ﻣن ﻋ ﺎرة )أﺻول اﻟﻧﺣو()(٢اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺣو ﱞ
ﺑﯾر ﺄﺑﻲ اﻟﺑر ﺎت ﺑن اﻷﻧ ﺎر )ت٥٧٧ﻫـ( ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺛﺎ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،وﺟﻌﻞ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ

ﻋﻠﻣﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﺑذاﺗﻪ ،واﺣﺗذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ").(٣
أن "اﻟﻔﺎرق اﻟﺣﺎﺳم ﺑﯾن )أﺻول اﻷﻟﺳﻧ ﺔ( وﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ اﺑن اﻷﻧ ﺎر )أﺻول اﻟﻧﺣو(
و ر اﻟ ﺎﺣث ّ
ﯾرﺗﺳم ِّﻞ وﺿوح ﻓﻲ رﻓﺿﻧﺎ ﺣﺻر اﻟ ﺣوث اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻧﺣو وﺣدﻩ ،أو ﻓﻲ أ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗﺷﻌ ﺔ ﻌﻠم اﻟﺻرف وﺣدﻩ ،أو اﻟ ﻼﻏﺔ وﺣدﻫﺎ ،أو اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ وﺣدﻫﺎ ،أو ﺗﺣﻠﯾﻞ

ﻣﺟﺎل واﺣد ﻣن

ﻟﻛ ِّﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺻوﺗ ﺔ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟو د واﻟﻘراءات واﻟﻠﻬﺟﺎت ،ﻣﻬﻣﺎ ُﯾوﺿﻊ ُ
وﻣﻬﻣﺎ ﺣﱠدد ﻣﻧﻬﺎ ﻣن طراﺋ  ...وﻣﻬﻣﺎ ن إﻋﺟﺎﺑﻧﺎ ٕواﻋﺟﺎب ﻏﯾرﻧﺎ ﺄﺻول اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﻰ ﻓﯾﻬﺎ أﺋﻣﺗﻧﺎ
اﻟﺧﺎﻟدون إﻟﻰ أدق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺿوء اﻷدﻟﺔ واﻟﺑراﻫﯾن ،ﺣﯾن ﻋﺎﻟﺟوا ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺷرع و اﻟدﯾن").(٤

أن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب ﻗد اﻫﺗدوا إﻟﻰ أدق ﺟزﺋ ﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،وﻫﻲ
ﻓﺎﻟد ﺗور ﺻ ﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾر ّ
ٍ
إﻏﻔﺎل ﻟﻬﺎ ﻫو ﻣن ﺿﻌﻒ اﻟذاﻛرة اﻟذ ﺻﯾب اﻷوﺳﺎ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛
ﺗﻌﻠن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ،و ﱠﻞ

إﻋﺟﺎﺑﻬﺎ ﺑﺗﻌرﻔﺎت اﻟدارﺳﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرن ﻟﻠﻐﺔ ،و ﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻔﺎﺗﻬم ،ﻓﻲ ﺣﯾن

ﻷّﻧﻬﺎ ﺗُﺑد
ﻧﻧﺳﻰ رد ﺟﻣﻬرة ﺗﻠك اﻟﺗﻌرﻔﺎت إﻟﻰ أﺻوﻟﻬﺎ اﻷوﻟ ﺔ ﻋﻧد أﺳﻼﻓﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﺧﺎﻟدﯾن).(٥

) (١ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺩ .ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ٨ـ  ،٩ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﻧﻤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ١٩٧٩ ،ﻡ . ٥٩ :
) (٢ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺄﻧّﻬﺎ" :ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﻓﺼﻮﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﺘﻪ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻪ" .ﻟﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ  ،٨٠ :ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﺍﻟﺴﻴﻮﻁﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ . ١٣ :
) (٣ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ . ٦٠ :
)(٤ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ. ٦١ :
)(٥

ﻳﻨﻈﺮ :ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ٦٥ :
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وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻓﺿﻞ ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،إذ ﻟﻠﻌرب "ﻓﺿﻞ اﻟﺳﺑ

ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن

اﻟﻘﺿﺎ ﺎ واﻟﻣ ﺎﺣث اﻟﻠﻐو ﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ

أﺻﻞ
اﻟوﺻﻔ ﺔ اﻟﺑﻧوّﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗرﻌت ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،زﻣﻧﺎً ﻟ س ﺎﻟﻘﺻﯾر ،ﻣﻧذ أن ّ
ﻣﻌط ﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐو اﻟﺳوﺳﯾر د ﺳوﺳﯾر ،ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن ،أم ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ
اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،أﺣدث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وأدﻗﻬﺎ ،واﻟذ ﻧﺎل اﻟﺷﻬرة واﻟذﯾوع واﻻﻫﺗﻣﺎم ﻗد اًر ﺑﯾ اًر ﻓﻲ اﻟرﻊ اﻷﺧﯾر
)(١
أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب ﻻ ﯾﺗرددون ﻓﻲ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن أﺻول ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن" .ﻓﻧﺟد ّ

واﻟﻣداس اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ.

وﻗد آﺛرت اﻟﺑدء ﺎﻟﺣدﯾث ﻋن أﻫم اﻷﺻول اﻟﺗواﻓﻘ ﺔ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب ،ورط ﻫذﻩ اﻷﺻول

ﺎﻟﻣدارس اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،وﺗوﺿ ﺢ آﺛﺎر ﺗﻠك اﻷﺻول وﻣد ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ،وﻧرط ﺗﻠك اﻷﻓ ﺎر إﻣﺎ

ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣ ﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷر ﺎﻷﺻول اﻟﺗواﻓﻘ ﺔ .ﻓﺎﻟﺗﻘﺎرب أو اﻟﺗواﻓ

ﻟم

ن اﻋﺗ ﺎط ﺎً ﻓﻲ اﻟدرس

اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﻓﻘد "ﺗرك اﻟﻌرب آﺛﺎ اًر ﻻ ُﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ...وﻣن واﺟﺑﻧﺎ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻹﺑراز دورﻫم
ﻓﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ وﻟﺑ ﺎن ﻣ ﺎﻧﺔ ﺣوﺛﻬم ﻣن ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث").(٢

إن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟواﻧب اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ
ّ
)اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺑﻧﯾو ( ﯾﻬﺗم ﺑﺑﻧ ﺔ ووﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟوظ ﻔﻲ ﯾﻬﺗم ﺑوظ ﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺗوﻟﯾد ﯾﻬﺗم ﻔ ﺔ ﺗوﻟﯾد

اﻟﺟﻣﻞ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻧﺎﻫ ﺔ ﻣن ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﻣﺣدودة ،واﻟﺗداوﻟ ﺔ )اﻟﺗﺧﺎطﺑ ﺔ( ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺗﺟﻠ ﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم
اﻟﺧطﺎﺑﻲ).(٣
ﻋﻧﻪ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ:
إن اﻟﺗﺄﺻﯾﻞ اﻟذ ﺳﻧﺗﺣدث ّ
ّ
أ ـ ـ أﺻول وﺻﻔ ﺔ ﺑﻧوّﺔ .

ب ـ ـ أﺻول ﺗوﻟﯾدّﺔ ﺗﺣو ﻠّﺔ .
ج ـ ـ أﺻول وظ ﻔّﺔ ﺗداوﻟ ﺔ.

أ ـــ أﺻول وﺻﻔ ﺔ ﺑﻧوّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌر ﻲ:

اﻟﻧظرﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻣدارس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺑﻧوّﺔ ﻫﻲ اﻟﺻ ﺣﺔ ّ
اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن) ،(٤أو ﻫﻲ :طرﻘﺔ ﻟﻠﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷ ﺎء).(٥
و ﻘﺻد ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ ﺣﻘ ﺔ زﻣﻧ ﺔ ﻣﺣددة دوﻧﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳ ﻘﺔ).(٦

) (١ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ . ٧ :
) (٢ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺩ .ﻫﻴﺎﻡ ﻛﺮﻳﺪﻳّﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ٨ـ  ،٩ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﻧﻤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ١٩٧٩ ،ﻡ . ٦٧ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ . ٥٨ :

) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺟﻮﻥ ﻻﻳﻨﺰ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺩ .ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ١٩٧٠ ،ﻡ  ،٦٥ :ﻭﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ
ﻳﻨﻈﺮ :ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻏﻠﻔﺎﻥ(  ١٨٣ :ـ . ٢٢٦
) (٥ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺩ .ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺷﻄﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ،ﻟﻨﺪﻥ ،ﻁ٢٠٠٨ ،١ﻡ . ٧٥ :
) (٦ﻳﻨﻈﺮ  :ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ  ، ٥٧ :ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ) ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻴﻦ (  ٣٧٤:ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .



وﻗد ﺷﺎع ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟوﺻﻔ ﺔ( ﻣرﺗ طﺎً ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﺣﺗﻰ أﺻ ﺢ اﻟﺗﻔر

٤٤

ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﺳﯾ اًر ،وﻗد ﺳﺗﻌﻣﻞ

ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﺑﻧو ﺔ( ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻷور ﺔ

واﻷﻣر ﺔ ،وﻗد ﯾرد اﻟوﺻﻔﺎن ـ ـ اﻟﺑﻧو واﻟوﺻﻔﻲ ـ ﺟﻧ ﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ،ﻓ ﻘﺎل :اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺑﻧو ﺔ واﻟوﺻﻔ ﺔ
اﻟﺑﻧو ﺔ

)(١

و ون اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺑﻧو ﺎً ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣ وﻧﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑﻧﺎء
ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣ ِّوﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﻧﺎء .ﻓﺎﻟظواﻫر اﻟﻠﻐوّﺔ ،أو اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

ِﺑ ْﻧَﺔ ) (Structureﺗﺗﺄﻟﻒ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر داﺧﻠ ﺔ ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﺷ ﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻘﺎﺑﻠّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿ ط ﻣواﻗﻌﻬﺎ
وآﻟ ﺎت اﺷﺗﻐﺎﻟﻬﺎ) .(٢و ون اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ وﺻﻔّﺎً ) (analyse descriptiveﺣﯾﻧﻣﺎ ﻘﺗﺻر اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟظواﻫر اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻒ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗزاﻣﻧ ﺔ ﻣﺣددة ،أو ﺑﺗﻌﺑﯾر ﺑﻧو ﻓﻲ ﺳﺎﻧ روﻧ ﺔ

 synchronieﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣن دون اﻋﺗ ﺎر اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ واﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟظواﻫر

اﻟﻣدروﺳﺔ) .(٣وﻗد ﺑﻠورت اﻟﺑﻧو ﺔ اﻷﻣر ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ ،ووﺿﻌت َﺣﱠداً ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟذ
ﺳﺎد اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻐرﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾﯾن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر.
و ﺷ ﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ )اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺑﻧو ( ﻣﻧطﻠ

ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﺗواﻓ

واﺿﺢ ﺑﯾن

أن اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب ﻧﻬﺟوا ﻣﻧﻬﺞ
اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء واﻟوﺻﻔﯾﯾن ،ﻓﻘد أﺷﺎر اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن إﻟﻰ ّ
)(٤
اﻟوﺻﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ ﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣدﺛون
ﺄن "اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻧ ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻓ ﻌﻧﻲ
ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺻرﺣﻪ ّ

ﺑﺗﺻرﻒ اﻟﻛﻠﻣﺎت وﺻﻼﺗﻬﺎ اﻻﺷﺗﻘﺎﻗ ﺔ وﺻورﻫﺎ اﻹﺳﻧﺎد ﺔ واﻹﻟﺻﺎﻗ ﺔ ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔﺻﻞ واﻟوﺻﻞ ،ﻣﻊ
إﺑراز اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌﺿو ﻷﻧﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ  ،distributionوﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓ رة اﻟﻣﻌﺎﻗ ﺔ

 substitutionﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾن ،ﺛم اﻟرط ﺑﯾن اﻟﺻورة واﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﺻورة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم...وﻟﻛن

اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻋرف ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ذﻟك و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺻرﻓ ﺔ ﻟﻠﺻ ﻎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﺗﺻرﻔﺎﺗﻬﺎ

واﻟﻣﺗﺻﻞ واﻟﻣﻧﻔﺻﻞ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﺋر وﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ )اﻟوظ ﻔ ﺔ( إﻟﻰ اﻟﺻ ﻎ اﻟﻣﺟردة ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻞ أن ﺗُﺻﺎغ
)(٥
أن اﻟﻌرب درﺳوا ﻟﻐﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ
اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﻬﺎ" .و ّﯾن اﻟد ﺗور ﻋﺑدﻩ اﻟراﺟﺣﻲ ّ

 ،ﻓﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﻧﺣﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻘراءة اﻟﻧص وﻫو ﻋﻣﻞ وﺻﻔﻲ ﻣﺣض) (٦؛ إذ ُﻋ ِرف ﻋن
ﺳﯾﺑو ﻪ ّﺄﻧﻪ ﻋﺎﻟﺞ اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐو ﺔ ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠ ﻪ ﻟﺣﻞ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐو ﺔ  ،ﻓﺗﻠك ﻫﻲ اﻟطرﻘﺔ
)(١

ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺩ .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻁ٢٠١٣ ،١ﻡ  ٣٣ :ـ . ٣٤

)(٢

ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٣٩ :

) (٣ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ً – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ،ﺩ.ﺟﻼﻝ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،
١٩٩٥ﻡ  ١٣/١ :ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
)(٤

ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ  ،ﺩ.ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮﻝ  ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ١٩٨٤ ،ﻡ .١٣١/١ :

)(٥

ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ،ﺩ.ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ١٩٧٩ ،ﻡ . ٥٥ :

)(٦

ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .
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ﺎن ﺳﻌﻰ إﻟ ﻪ  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺟﺎﻧب اﻷُﺳس اﻟواﻗﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ ﻓﻲ

ﺗﺣﻘﯾ ذﻟك  ،وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺷﺎﻋت ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻓ ﻣﺎ ﻌد). (١

وﺗُﻌﱡد ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﻣن أﻫم اﻟﺗﺟﺎرب ـ ـ ﻓﻲ ﻧظر ـ ـ إذ ﺗﻣﺛﻞ آراؤﻩ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺻورة
واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻹﻟﺗﻘﺎء اﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ﺎﻟﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﻓ ﻘ ﺔ
ﺑﯾن ﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرن اﻟﺑﻧو ﯾن ﻣﻧﻬم ﺷ ٍﻞ ﺧﺎص .ﻗﺻد اﻟﺗﺄﺳ س

ﻟﻧظرﺔ ﻧﺣو ﺔ ﻋر ّﺔ ﺣدﯾﺛﺔ)ُ ،(٢ﻋ ِرﻓت ﺎﺳم :ﻧظرﺔ ﺗﺿﺎﻓر اﻟﻘراﺋن.
إذ ﺗﺑﻧﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟوﺻﻔ ﺔ ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺗراث اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ اﻟﻣوﺳوم ﺑـ)اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن
أن اﻟﻧﺣو ﯾن ﻗد اﻛﺗﻔوا ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ )اﻟﻔﺻ ﺣﺔ( دون أدﻧﻰ
اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ واﻟوﺻﻔ ﺔ( ،إذ ﯾر ّ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺟدﯾدﻫﺎ ﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗطورة) .(٣ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ( ﻟدراﺳﺔ

اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ وﻓ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﻧﯾو اﻟﻐرﻲ اﻟﻣطﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ) ،(٤ﻋن طر
ِ
ﻟﻛﻞ ﻣﺳﺗو ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﺗﺳﻠ ط اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻷدوات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﻧو ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ
ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ّ
اﻟوﺻﻒ ﺎﻟﻘ م اﻟﺧﻼﻓ ﺔ ،واﻟﻔوﻧ م واﻟوظ ﻔﺔ واﻟﺗوزﻊ واﻟﻌﻼﻗﺔ) ، (٥وﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟدرس اﻟﻧﺣو ُﯾﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ

اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣ ﱠوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺷ ﻠّﺎً ووظ ﻔّﺎً وﻫو ﺗﺻﻧﯾﻒ ﺗﺟرﺑﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘراء
ﺎﻟﺣس) ،(٦و ﻬﺗد ﻔﺿﻞ ﻫذﻩ اﻟرؤ ﺔ اﻟﺷ ﻠ ﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺳ م اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ إﻟﻰ اﺳم وﻓﻌﻞ وأداة

وﺿﻣﯾر وﺧﺎﻟﻔﺔ .ﺑﯾد ّإﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﺣﺗﻔظ ﺎﻟﺗﺳﻣ ﺎت اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م وﻟم ﯾﺗزﺣزح
ِ
ﻘدم ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻪ ﺗﺣﻠ ﻼً ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ). (٧أﻣﺎ ﺗﺎ ﻪ )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
ﻋﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن زﻋﻣﻪ ّﺄﻧﻪ ُ ّ
وﻣﺑﻧﺎﻫﺎ( ﻓﻘد ﺧﺻﺻﻪ ﻟوﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘوﻻت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﻧﯾو اﻟﺣدﯾث ﻣﺣﺎوﻻً ﻗراءة اﻟﺗراث
اﻟﻧﺣو ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ اﻟﻔﯾرﺛ ﺔ). (٨

أن ُﯾذ ر ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺣو
وﻟﻌﻞ ﻣﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻞ ﺳط اﻟﻘول ﻓﻲ ﻧظرﺔ اﻟﻘراﺋن اﻟﻧﺣو ﺔ ﻫو ْ
ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن  ،إذ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻞ أو
اﻷﺳﺎﻟﯾب ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﺎﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ واﻟﻣﻔﻌوﻟ ﺔ  ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت

أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ،وﻫذﻩ ﻣﺛﺎ ﺔ ﻗراﺋن ﻣﻌﻧو ﺔ  .ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻗراﺋن ﻟﻔظ ﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻷﺻوات واﻟﺻرف واﻟﻘ م اﻟﺧﻼﻓ ﺔ).(٩
) (١ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  ،ﺩ.ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺩﺟﻠﺔ  ،ﻋﻤﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٧ ، ١ﻡ . ٣٧:

) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ،ﺩ .ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺤﻠﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ١٩٩١ ،ﻡ  ٨٠ :ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ،ﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ، ٢١٩ :ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ  ٧ :ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،ﺩ .ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﻁ٢٠٠١ ،١ﻡ  .٢ :ﻻﺑُ ّﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ )ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ( ﻟﻢ
ﺗﻜ ُْﻦ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ﺑﻞ ﺇﻥّ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃُﻁﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ...ﻭﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺪﺍﻫﺔً ﺃﻥّ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪ
ﺭﺍﺣﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺩ .ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍء
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ٢٠٠ ،١ﻡ ٢٢٩ :
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ.ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ . ١٣ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ١٥٨ – ١٥٤ :
) (٦ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٣٣٠ – ٢٢٩ :
) (٧ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ . ١٩١ :
) (٨ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ  ،ﺩ.ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ  ٩ :ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
) (٩ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ . ٢٧٠ :
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وﻟو ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﯾﺑو ﻪ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل – ﻧﺟد ّأﻧﻪ ﻌ ﱡد اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑؤرة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو ؛ إذ اﺳﺗﻧد
ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺣرص اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺣدﯾث وﻫﻲ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺟﻣﻠﺔ
إﻟﻰ ﻣ وﻧﺎﺗﻬﺎ طرﻘﺔ اﻹﻋراب واﻹﺳﻧﺎد وﻗواﻋد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ ) اﻟﻣﻌﻧو ﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻠﻔظ ﺔ (  ،وﻗواﻋد
اﻻﺳﺗﺑدال واﻟﺗﺣو ﻞ ﻓﻲ وﺻﻒ ﻣ وﻧﺎت اﻟﺟﻣﻠﺔ ).(١

ﺣﺳﺎن ﻓﻲ رؤ ﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟوﺻﻔ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ رة اﻟﺗﻌﻠﯾ  ،ﺗﻠك اﻟﻔ رة اﻟﺗﻲ ُﯾدﯾن ﺑﻬﺎ
ﻟﻘد اﻋﺗﻣد ﺗﻣﺎم ّ
)(٢
ِ
ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﻓﯾرث ) (Firthاﻟذ
ﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ )ت٤٧١ه( ،وﻣﻘﺗﻔ ﺎً ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻹﻧﺟﻠﯾز وﻓﻲ ّ

أﻗﺎم ﻧظرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓ رة اﻟﺳ ﺎق  ،ار طًﺎ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺷ ﻠ ﺔ ﺎﻟدﻻﻟﺔ ،واﻟﺳﺑب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻣن

ﺗواﻓ ﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻌرب ،وﻻﺳ ﻣﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧظرﺔ اﻟﻧظم ،وﻣﺎ ﺗدﻋو ﻟﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ
اﻟﻔﯾرﺛ ﺔ ﻣن ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﺳ ﺎق اﻟﻠﻐو وﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧطوق

)(٣

.

أن اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﻧﻬﺟًﺎ ﺗوﻟ ﻔ ﺎً ﺑﯾن اﻟوﺻﻔ ﺔ
و ذﻫب اﻟد ﺗور ﻋطﺎ ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ ّ
وﻓﻌﻠﻬﺎ إﺟراﺋ ﺎً اﻟد ﺗور اﺣﻣد
واﻟوظ ﻔ ﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺗطور ﻻﺣﻘﺎً ﺗﺣت إطﺎر اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻫ ﻞ أﺳﺳﻬﺎ ّ
اﻟﻣﺗو ﻞ؛ ودﻟﯾﻞ ذﻟك ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﺎﻟوظ ﻔﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣﻘﺎل

واﻟﻣﻘﺎم).(٤

إن ﻓ رة )ﺗﺿﺎﻓر اﻟﻘراﺋن(
ّ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐو ﻟﻠﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،إذ وﺻﻔﻬﺎ اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ّﺄﻧﻬﺎ أﺟ أر ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺻﻔ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌر ﺔ ﻌد ﺳﯾﺑو ﻪ).(٦
)(٥

ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت

أن " ﻞ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟوﻗت
وﻗد ﺑﻧﻰ اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﻓ رﺗﻪ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
اﻟﺣﺎﺿر ّأﻧﻪ ُﻌﻧﻰ أوﻻً وأﺧﯾ اًر ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ) ﯾﻒ( ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أو ﺗﻠك ﻓﺈذا ّ
ﻣﻔر ﻣن
اﻹﺟﺎ ﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن )ﻟﻣﺎذا( ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أو ﺗﻠك ﻟم ﻌد ﻫذا ﻣﻧﻬﺟﺎً ﻋﻠﻣ ﺎً؛ ﺑﻞ ﻻ ّ

)(٧
ﻷﻧﻪ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣدس واﻟﺗﺧﻣﯾن ،وﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ
وﺻﻔﻪ ﺎﻟﺣدس واﻟﺗﺧﻣﯾن"  ،وﻟذا ﻻ ﻌﻧ ﻪ اﻟﺳؤال ﺑـ)ﻟﻣﺎذا( ّ

) (١ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ . ٣٠٧ :
) (٢ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ . ٢٧٠ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﺟﻴﻔﺮﻱ ﺳﺎﻣﺴﻮﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺒﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ١٩٩٧ ،ﻡ
 ٢٢٦ :ـ ٢٣٨
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ . ٢٢٩ :
) (٥ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻼﺋﻤﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ )ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ( ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ــ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﻜﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻐﻤﻄﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﻞ ﺟﺎءﺕ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺃﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ
ﺴﺎﻥ ﻭﺃﺳﺘﻨﻄﻘﻬﺎ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ُﻣﻔ ِ ّﻜﺮﺍ ً ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ــ ﻓﻘﺪ ﺃﻁﻠﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣ ّ
ً
ً
ﺣﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺭﺍﺋﺪﺍ ﻟﻐﻮﻳﺎ ،ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﺭﻑ ،ﻁ ،١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ،
ٌ
ﺑﺎﺣﺚ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ )ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ( ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺻﻔﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻨﻬﺞ
٢٠٠٢ﻡ  ،١٨ :ﻭﻧﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ،ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﺪﺍﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ،
، ١٧٦ : ١٩٩٦ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻅﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ – ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺩ.ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ،٢
٢٠٠٧ﻡ . ٣٥١ :
) (٦ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ  ،١٠ :ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺩ .ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٥ : ١٩٨٢ ،
) (٧ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ . ٤٢ :



٤٧

ﺣﺳﺎن ﻟﻧص ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻪ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺻوﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرو اﻟﻌر ﺔ) ،(١وﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ
ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻋرض ّ
أن اﻟﻘﺎرئ ﺳﺗط ﻊ أن ﻌرب ﻠﻣﺎت ﻟ س ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم ،وﻻ ﯾدل ﻧﺻﻬﺎ اﻟﻣذ ور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ دﻻﻟﻲ
ّ
)(٢
أن اﻟﺻﻠﺔ وﺛ ﻘﺔ ﺑﯾن
"ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻬراﺋ ﺔ ﺗﺣﻣﻞ ﻓﻲ طﯾﻬﺎ
ﻣﻌﻧﻰ وظ ﻔ ﺎً"  ،وﻗد ذ ر ّ
ﺧﺎص ،وذﻟك ّ
ً
ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذ ﺣدد اﻟﻔﻬم ﺻوﺗ ﺎً ﻣن ﺣﯾث أن اﻟﺣروف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺗﺑداﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ،
اﻹﻋراب واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوظ ﻔﻲ؛ ّ
إن اﻟﻣﺑﻧﻰ إطﺎر ﺷ ﻠﻲ ﯾﺗﺣﻘ ﺎﻟﻌﻼﻣﺔ).(٣
وﺻرﻓ ﺎً ﻣن ﺣﯾث ّ
ﺣﺳﺎن ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓ رة اﻟﺗﻌﻠﯾ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ وﻫﻲ اﻟﻔ رة اﻟﻣر زﺔ ﻓﻲ
أﻗﺎم اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ّ
اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،وﻗد اﺳﺗﻠﻬﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﺗﺄﺛ ًار ﺄﺳﺗﺎذﻩ )ﻓﯾرث( اﻟذ أﻗﺎم ﻧظرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓ رة اﻟﺳ ﺎق

إن
أن ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻗد ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻗد ﻣﺎً ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬﻣﻬم ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ وﻗرﻧﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،إذ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ
اﻟﻔ ر اﻟﻧﺣو ﻻ ﻣ ن أن ُﻔﻬم إﻻ إذا ﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻌﻧو ﺔ ﺛﯾرة وﻣﺗﺷﻌ ﺔ ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﻗراﺋن ﻣﻌﻧو ﺔ
ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺣ م اﻟﻧﺣو ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻷﺳس وﺗﻠك اﻟﻘراﺋن ،واﻟﺣ م اﻟﻧﺣو ﻫو اﺳﺗﺧﻼص
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد اﻟذ ﻗﺻدﻩ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑدﻻﻟﺔ ﺣر ﺎت أو ﺣروف أو ﺣذف ﺣروف أو إﺛ ﺎﺗﻬﺎ).(٤

ﺣﺳﺎن،
ّ
إن ﻓ رة )ﺗﺿﺎﻓر اﻟﻘراﺋن( ﺎﻧت ﻣﺣور اﻟ ُﻛﺗب واﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ّ
ﻣﺣﺎوﻻً ـ ـ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ـ ـ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﻌﻧو ﺔ واﻟﻠﻔظ ﺔ ﻟﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺑﻧﻰ
اﻟﻧﺣو ) ، (٥وذ ر أن "ﻓﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ٍ
ﺎف وﺣدﻩ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺧراﻓﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻧﺣو و اﻟﻌواﻣﻞ
ّ
ﻔﺳر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻورة
ﻷن اﻟﺗﻌﻠ
ّ
اﻟﻧﺣو ﺔ؛ ّ
ﺣدد ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘراﺋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺑواب ﻓﻲ اﻟﺳ ﺎق ،و ّ

)(٦
ﻋد اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻧﺣو
أوﻓﻰ وأﻓﺿﻞ وأﻛﺛر ﻧﻔﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ"  .ﻓﻘد ّ
ﺧراﻓﺔ ،وأن اﻟﺗﻌﻠﯾ اﻟذ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻧظرﺗﻪ اﻟذ اﺳﺗﻠﻬﻣﻪ ﻣن اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ٍ
ﺎف ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺧراﻓﺔ
ّ

اﻟﻌﺎﻣﻞ ،واﻟﻐرب ّأﻧﻪ ﻘرن ﻫذا اﻟ أر
أن ﻓﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
اﻟﻘﺎﻫر ﻋﻠﻰ أﻗو اﺣﺗﻣﺎل ـ ـ أن اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻫو اﻟﻔ رة اﻟﻣر زﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،و ّ
)(٧
ٍ
ﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻫو اﻟﻔ رة
ﺄن اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ّ
ﺎف وﺣدﻩ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺧراﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻧﺣو "  ،ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ّ
اﻟﻣر زﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،إذ اﻋﺗﻣد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظرﺗﻪ ،ﻘول ":ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﯾﺗﻌﻠ اﻟﻔ ر
ﻌﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ":وﻓﻲ راﯾﻲ ـ ـ ﻣﺎ ﻓﻲ أر

ﻋﺑد

ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠ ِم أﻓراداً وﻣﺟردة ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ،ﻓﻼ ﻘوم ﻓﻲ وﻫم وﻻ ﺻﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ أن ﯾﺗﻔ ر ﻣﺗﻔ ر ﻓﻲ

ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻌﻞ ﻣن ﻏﯾر أن ﯾرد إﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﺳم ،وﻻ أن ﯾﺗﻔ ر ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﺳم ﻣن ﻏﯾر أن ﯾرد إﻋﻣﺎل ﻓﻌﻞ

ﻓ ﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻪ أو ﻣﻔﻌوﻻً ،أو ﯾرد ﻣﻧﻪ ﺣ ﻣ ًﺎ ﺳو ذﻟك ﻣن اﻷﺣ ﺎم ﻣﺛﻞ أن ﯾرد ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺑﺗدأ أو ﺧﺑر

ﻭﺗﺤﻨﻜﻒ ﺷﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺺّ ﺑﺤﺸﻠ ِﻪ ﻓﺎﻧﺤﻜﺰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺺ ﺑﻘﺎﺣﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺤﻆ ﻓﻌﻨّﺬ ﺍﻟﺘﺮﺍﻑ ﺗﻌﻨﻴﺬﺍ ﺣﺴﻴﻼ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺻﻄﻒ ﺍﻟﺘﺮﺍﻥ،
) (١ﺍﻟﻨﺺ ﻫﻮ " َﺣ ْﻨﻜَﻒ
ُ
َ
ﻣﺎﺽ،
ﺳﺤﻴﻼ ﺣﺘﻰ ﺧﺰﺏ" ،ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ":ﻟﻜﺄﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻵﻥ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻛﺄﻧﻲ ﺃﺳﻤﻌﻪ ﻳﻘﻮﻝ :ﺣﻨﻜﻒ ﻓﻌﻞ
ٍ
ﺳﺤﻴﻼ ُ
ُ
ﺺ ﻓﺎﻋﻞ ...ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"  .ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ١٩٣ :
ﺘﻌ
ﻭﺍﻟﻤ
ُ
) (٢ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ  ١٨٣ :ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
) (٣ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ١٨٤ :
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﺩ .ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋ ّﻤﺎﻥ ـ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ: ٢٠٠٦ ،١
. ٢١١
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻅﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ، ٣٥١:ﻭ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .٢٧٠ :
) (٦ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ . ١٨٩ :
) (٧ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .



٤٨

أو ﺻﻔﺔ أو ﺣﺎﻻً") ، (١وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ دﻩ ﻗول اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﻣن أن اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻫو اﻟﻔ رة اﻟﻣر زﺔ ﻓﻲ
ﺣدد

إن اﻟﺗﻌﻠﯾ
اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،وﻣر زﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾ ارﺗ ﺎطﻪ ﺎﻟﺑؤرة )اﻟﻌﺎﻣﻞ( ،ﻣﻊ ّأﻧﻪ ﯾﺗ ﻊ ﻫذا ﻘوﻟﻪّ ":
ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﻘراﺋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺑواب ﻓﻲ اﻟﺳ ﺎق ،و ﻔﺳر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻو ٍرة أوﻓﻰ وأﻓﺿﻞ وأﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً
ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣوﺿﺣﺎً ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾ
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ") ،(٢و ﻘول ﻓﻲ
ٍ

ﻋﻧد

اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ":وﻗد ﻗﺻد ﻪ ﻓﻲ زﻋﻣﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺎﻟﻘراﺋن

)(٣
أن ﻫذا اﻟﻛﻼم ﯾؤﺧذ ﻋﻠ ﻪ ﻓﺗدارك ذﻟك ﻘوﻟﻪ إ ّن":
اﻟﻠﻔظ ﺔ واﻟﻣﻌﻧو ﺔ واﻟﺣﺎﻟ ﺔ"  ،و ّﺄﻧﻪ ﻫﻧﺎ ﻗد اﻧﺗ ﻪ إﻟﻰ ّ
ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر ﻟم ﻘﺻد ﻗﺻداً ﻣ ﺎﺷ اًر إﻟﻰ ﺷرح ﻣﺎ ﻌﻧ ﻪ ﻠﻣﺔ )اﻟﺗﻌﻠﯾ ( ،وﻟﻛن إﺷﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ،(٤)"...و ذ ر

ﻣوﺿﻊ آﺧر أن" أذ ﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ ...ﻫﻲ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ
ﻓﻲ
ٍ
أن اﻟﻧظم ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋﻧد ﻋﺑد
ﺻﺎﺣب ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﺗﻌﻠﯾ ( ...ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻧظم ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ،أ ّ
اﻟﻘﺎﻫر ﻫو ﺗﺻور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ ﺑﯾن اﻷﺑواب ﺗﺻور ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻧد واﻟﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ وﺗﺻور

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌد ﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻣﻔﻌول ﻪ وﺗﺻور ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻣﻔﻌول ﻷﺟﻠﻪ").(٥

أن "ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر ﻟم ﯾﺑﺗدع ﺷﯾﺋﺎً
أن اﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن اﻟﺧﺎﻟد ﯾذﻫب إﻟﻰ ّ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ّ
أﺻﻠﻪ اﻟﻧﺣﺎة وﻣﺎ وﺿﻌوﻩ ﻓﻲ
ﺟدﯾداً ،وﻟم ﯾﺧﻠ ﺧﻠﻘﺎً ﻏﯾر ﻣوﺟود ّ
ﻟﻛﻧﻪ ﻧﺎل ﻓﺿﻞ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺎ ّ
)(٦
ِ
أن
ﺻﺢ اﻟﻌ ﺎرة ،و ﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻘﺻد
ﺄﺣﺳن وﺟﻪ"  ،وﻓﻲ ﻧظر ّ
أﺣ ﺎم وﻗواﻋد ﻟﻛﻲ ﺳﺗﻘ م اﻟﻛﻼم وﺗَ ُ
أن
ﻷن اﻟﻣﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﯾﺟد ّ
ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور رم ﻫو ﻋﯾن اﻟﺻواب؛ ذﻟك ّ

ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻟ س ﺟدﯾداً ﻣﻌﻧﻰ ِ
اﻟﺟّدة ٕواّﻧﻣﺎ ﺎن ُﻣ ْد َر ﺎً ﺗﻣﺎم اﻹدراك ﻣن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء
ﻣﻧذ زﻣن اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد  .ﻓﺎﻟﻣﺗﺗ ﻊ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﯾﻠﺣظ اﻫﺗﻣﺎم ﺳﯾﺑو ﻪ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ – ﻋﻠﻰ

ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل – ﻓﻲ ﺗوﺟ ﻪ اﻹﻋراب  ،ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ) أر ( ﻋﺎﻟﺟﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻌﺟﻣ ﺔ ﺳ ﺎﻗ ﺔ  ،ﻓﺈذا ﺎن ﻣﻌﻧﻰ
اﻹ ﺻﺎر اﻟﺣﺳﻲ ) اﻟرؤ ﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ( ﯾﺗﻌد إﻟﻰ ﻣﻔﻌول واﺣد ٕ ،واذا ﺎن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﺿﻣﻧﻲ ﯾﺗﻌد إﻟﻰ
إن ﺳﯾﺑو ﻪ ﻣﺗﺣن اﻟﻔﻌﻞ ) أر ( ﻓﯾر ﻟﻪ ﻋﻣﻘﯾن دﻻﻟﯾﯾن  :ﻓﻬو
ﻣﻔﻌوﻟﯾن  ،ﻘول اﻟد ﺗور ﻧﻬﺎد اﻟﻣوﺳﻰ ّ " :
ﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻹ ﺻﺎر اﻟﺣﺳﻲ )رؤ ﺔ اﻟﻌﯾن ( وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﺿﻣﻧﻲ  ،و ر ﻟﻪ ﻣﻌﻧﯾﯾن ﻧﺣو ﯾن

...و ﻔزع ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ اﻟﺑ ﺎن ﻋن ﻓرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،و ﯾﺟرد ﻣن ﻣﻌط ﺎﺗﻪ
)(٧
أن
ﻣوﻗﻔﺎً ﺳﺎطﻊ اﻟدﻻﻟﺔ ﻫو ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺗﻛﻠم إذا ﺎن أﻋﻣﻰ"  ،ﻓ ﻘول ﻣﺗﺳﺎﺋﻼً " :أﻻ ﺗر ّأﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻸﻋﻣﻰ ْ
اﻟﺻﺎﻟﺢ ") . (٨وﻫذا اﻟﺗوﺟ ﻪ ﻧﺟدﻩ ﻋﻧد ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ اﻟذ ﻟم ﻔﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻧﻲ
أﯾت زداً
ﻘول  :ر ُ
َ

اﻟﻧﺣو واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ﺧﻼف ﻣﺎ ذ رﻩ ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﻣن ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء .
) (١ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ١٩٧٨ ،ﻡ . ٣١٤ :
) (٢ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ . ١٨٩ :
)(٣ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ١٨٨ :
) (٤ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
) (٥ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ١٨٦ :
) (٦ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ . ٣١٥ :
) (٧ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ٩٤ :
) (٨ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ٤٠/١:



٤٩

أن اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻘراﺋن اﻟﻠﻔظ ﺔ ﻫﻲ اﻟﺳ ك، coheslon
و أر اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ّ
واﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﻌﻧو ﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ٕ ، coherenceواذا اﺿطرب اﻟﺳ ك )اﻟﺗر ﯾب

)(١
ﺣﺳﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺳ ك واﻟﻛﻔﺎءة
اﻟﻠﻐو ( ﻟم ن ﻟﻪ ﻔﺎءة إﻋﻼﻣ ﺔ  ،وﻫذا اﻟذ ذ رﻩ اﻟد ﺗور ّ
اﻹﻋﻼﻣ ﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺳﯾﺑو ﻪ وﻣن ﺗ ﻌﻪ ﻣن اﻟﻧﺣو ﯾن ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻬم ﻋن ﻗواﻧﯾن اﻟﻌر ﺔ وﻣﺎ اﻧﺣرف ﻋن أﻗ ﺳﺗﻬﺎ

وﻧﻌوﺗﻪ ﺎﻟُﻘ ﺢ وﻫو ﻻ ُﻐﺗﻔر ،وﻣﺎ ﻧﻌﺗوﻩ ﺎﻟﻣﺣﺎل؛ ﻷن أوﻟﻪ ﯾﻧﺎﻗض آﺧرﻩ ،وﻣﺎ ﻧﻌﺗوﻩ ﺎﻟﻛذب.(٢)...
أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻗد اﻫﺗﻣت ﺎﻟﻣﺑﻧﻰ أﺳﺎﺳﺎً وﻟم
ﺣﺳﺎن إﻟﻰ ّ
وﻗد ذﻫب اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ّ

ﯾﻬﺗﻣوا ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ إﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣ ﺎء) ،(٣وﻫذا اﻟوﺻﻒ ﻏﯾر دﻗﯾ ﻷن ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذ

ﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ ﺣﺳﺎن

ﻗراءﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻣﺑﺛوث ﺻور ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗراث ﻣن ﺗﻔﺳﯾر وأﺻول و ﻼﻏﺔ وﻧﺣو

)(٤
ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣﺎ ذ رﻩ
ﺣﺳﺎن ﯾﻧﻘض ﻓﻲ
ٍ
وﺻرف؛ وﻗد ﻻﺣظ أﺣد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرن أن اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ّ
ﺳﺎ ﻘﺎً ﺣﯾث ﯾﺛﺑت ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟ ﻼﻏﺔ اﻟﻌرب إدراﻛﻬم ﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،وﺳ ﻘﻬم ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ إدراك

ﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎق).(٥

أن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻗﺎﺋم ﺷ ٍﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب ،وﻟ س
و ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ّ
ﻗواﻋداً وأﻟﻐﺎ اًز ٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟدﻻﻻت اﻟﻠﻐو ﺔ وﺗﻧﺎﻣﯾﻬﺎ).(٦
وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ،إذ اﻫﺗم ﺎﻟﺗراﻛﯾب وﻣ ﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎ واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺎﺧﺗﻼف ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ،

ﻧﺎء ٕواﻧﻣﺎ أراد ﺎﻟﻧﺣو اﻧﺗﺣﺎء
وﻟذا ﻻ ﻧﺟدﻩ ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺷ ﻠﻲ اﻟذ ﯾﻬﺗم ﺄواﺧر اﻟﻛﻠﻣﺎت إﻋ ار ﺎً و ً
ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺑﻧ ﺔ أﻟﻔﺎظﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ،وﻣﺎ ﯾﺗطﻠ ﻪ اﻟﻣﻘﺎم وﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ﻣن ﺗﻘد م وﺗﺄﺧﯾر ،أو ذ ر

وﺣذف أو ﻓﺻﻞ ووﺻﻞ أو ﻗﺻر ٕواطﻼق ،أو ﺗﻌرﻒ وﺗﻧ ﯾرٕ .وان ﺎن ﻗد اﻫﺗم ﺎﻹﻋراب وﺗﻌﻠ ﻼﺗﻪ ﻓﺈن
اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻪ ﺟﺎء ﻓطر ﺎً ﻣ ﺳو اًر ﻟﺗﻌﻠﯾﻞ ﻣ ﺎﺣﺛﻪ اﻟﻧﺣو ﺔ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ،وﻟم ﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد
واﻟﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ُﻋﻬدت ﻓﻲ ﺗب اﻟﻣﺗﺄﺧرن).(٧
ﻓﻣﺎ ﺟﺎء ﻪ ﺳﯾﺑو ﻪ واﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻣ ن ﺗّﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺞ اﻟذ

أن ﻓ رة اﻟﻧظم
ارﺗﺄﻩ د ﺳوﺳﯾر ؛"ذﻟك ّ
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗ ﺎع ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو ﻣن ﺣﯾث وﺿﻊ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻪ  ،وﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظر ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن وﺣدات اﻟﺗر ﯾب و ﻣد

ﻣواﻓﻘﺔ ذﻟك ﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ") ،(٨وﻟو أﻣﻌﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت

واﻟﺗﺄﻟﯾﻒ واﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ":

اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻟوﺟدﻧﺎﻩ اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻋدداً ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾ
واﻷﻟﻔﺎ ﻻ ﺗﻔﯾد ﺣﺗﻰ ﺗؤﻟﻒ ﺿر ﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻣن اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ  ،و ﻌﻣد إﻟﻰ وﺟﻪ دون وﺟﻪ ﻣن اﻟﺗر ﯾب و اﻟﺗرﺗﯾب.

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ  ،ﺩ.ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ  ،ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،ﻁ ٢٠٠٧ ، ١ﻡ ،٣٦٦:ﻭﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺭﺍﺋﺪﺍ ً ﻟﻐﻮﻳﺎ ً  ٤٤ :ـ . ٤٥
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  ،١١٤ /٣ :ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ  ٣٩٠/١ :ـ . ٣٩١
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ . ١٨٢ :
) (٤ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ( ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. ١٩٨٨ ،
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ٢٢٣ :ـ  ،٢٢٥ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ . ١٨٢ :
) (٦ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺭﺍﺋﺪﺍ ً ﻟﻐﻮﻳﺎ ً ٣٦٨ :
) (٧ﻳﻨﻈﺮ  :ﺑﺤﻮﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢٣١/١ :
) (٨ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .٢٤٥:



٥٠

ﻋﻠ ﻪ

ﻓﻠو ّأﻧك ﻋﻣدت إﻟﻰ ﺑﯾت ﺷﻌر ...ﻓﻌددت ﻠﻣﺎﺗﻪ ﯾﻒ ﺟﺎء واﺗﻔ ،وأ طﻠت ﻧﺿدﻩ و ﻧظﺎﻣﻪ اﻟذ
وﻏﯾرت اﻟذ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ أﻓﺎد ﻣﺎ أﻓﺎد ،و ﻧﺳﻘﻪ أ ﺎن اﻟﻣراد ").(١وﻧﺟد
ﺑﻧﻲ  ،وﻓ ﻪ أﻓرغ اﻟﻣﻌﻧﻰ وأﺟر ّ ،

"إن ﻣﻔﻬوم
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ )ﻟﻠﺟرﺟﺎﻧﻲ( ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗر ﯾب )ﻟد ﺳوﺳﯾر( إذ ﻘول ﺳوﺳﯾر ّ :
اﻟﺗر ﯾب ﻻ ﯾﻧطﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت و ﺣﺳب  ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻣﺎت و اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾ س و

اﻷﺻﻧﺎف ﺎﻓﺔ – اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣر ﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ،أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﻠﺔ ،واﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ – و ﻻ ﻔﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟ ار طﺔ

أن ﻧﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرط اﻟﻛﻞ ﺄﺟزاﺋﻪ") ، (٢وﻫذا ﻋﯾن
ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺟزاء اﻟﺗر ﯾب ﺑﻞ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أ ﺿﺎً ْ
ِ
اﻟﻛﻠم ﻌﺿﻬﺎ
أن ﻟ س اﻟﻧظم ﺳو ﺗﻌﻠﯾ
ﻣﺎ ذ رﻩ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻌرﻔﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾ إذ ﻗﺎل ":ﻣﻌﻠوم ْ
ﺑ ﻌض"

)(٣

ظﻒ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻓ رة اﻟﻧظم
و ﻗد و ّ

؛إذ أﺷﺎر إﻟﻰ وﺟوب رﻋﺎ ﺔ اﻟﺗﺂﺧﻲ واﻟﺗﺂﻟﻒ ﺑﯾن ﻟﺑﻧﺎت أو ﻣ وﻧﺎت اﻟﻛﻼم ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﻌ ﺎر اﻹ ﺎﻧﺔ و

إﺣراز اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﺗطﺑﯾ ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻛﻼم ﻣراﻋﺎة ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل) ، (٤ﻓﻧﻠﺣظ ﻟﻪ ﻋ ﺎرة ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ

ﻋﻣ ﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟدﻻﻟﺔ إذ ﻗﺎل  ":اﻟﻧظم ﺗﺂﺧﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ

ﺻﺎغ ﻟﻬﺎ اﻟﻛﻼم") ، (٥وﻫذا اﻟذ ذ رﻩ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر ورد ﻓﻲ ﻧﺻوص أﺧر ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ّ ":أﻧك إذا ﻗﻠت :
،ﻓﺈﻧك ﺗﺣﺻﻞ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ ِ
اﻟﻛﻠم ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم
ﺿرب ٌ
زد ﻋﻣ اًر ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﺿر ﺎً ﺷدﯾداً ﺗﺄدﯾ ﺎً ﻟﻪ ّ
ﻣﻌﺎن ﻣﺎ ﯾﺗوﻫﻣﻪ اﻟﻧﺎس ؛ وذﻟك ﻷﻧك ﻟم ِ
ٍ
ﺗﺄت ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠم ﻟﺗﻔﯾدﻩ أﻧﻔس ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ و
ﻋدة
ّ
ﻫو ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻻ ّ
ّإﻧﻣﺎ ﺟﺋت ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻔﯾدﻩ وﺟوﻩ اﻟﺗﻌّﻠ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻞ اﻟذ ﻫو ﺿرب و ﺑﯾن ﻣﺎ ﻋﻣﻞ ﻓ ﻪ و اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ

أن ﻧﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻌوﻟ ﺔ ﻣن ﻋﻣرو و ون )ﯾوم
ﻣﺣﺻول اﻟﺗﻌﻠ ٕ .واذا ﺎن اﻷﻣر ذﻟك ﻓﯾﻧ ﻐﻲ ﻟﻧﺎ ْ
اﻟﺟﻣﻌﺔ( زﻣﺎﻧﺎً ﻟﻠﺿرب  ،و ون )اﻟﺿرب( ﺿر ﺎً ﺷدﯾداً ،و ون )اﻟﺗﺄدﯾب( ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺿرب ؛ أﯾﺗﺻور أن ﺗﻔرد

ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول اﻟذ

ﻫو أﺻﻞ اﻟﻔﺎﺋدة ،وﻫو إﺳﻧﺎد اﻟﺿرب إﻟﻰ )زد( و إﺛ ﺎت اﻟﺿرب ﻪ ﻟﻪ ﺣﺗﻰ

ﻌﻘﻞ ون)ﻋﻣرو( ﻣﻔﻌول ﻪ ،و ون )ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ( ﻣﻔﻌوﻻً ﻓ ﻪ و ون )ﺿر ﺎً ﺷدﯾداً( ﻣﺻد اًر ،و ون
أن ﯾﺧطر ﺑ ﺎﻟك ون زد ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻠﺿرب ؟ و إذا ﻧظرﻧﺎ وﺟدﻧﺎ ذﻟك ﻻ
)ﺗﺄدﯾب( ﻣﻔﻌوﻻً ﻟﻪ ؛ ﻣن ﻏﯾر ْ
ٍ
ﻷن ﻋﻣ اًر ﻣﻔﻌوﻻً ﻟﺿرب وﻗﻊ ﻣن زد ﻋﻠ ﻪ و ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ زﻣﺎن
ﻟﺿرب وﻗﻊ ﻣن زد و ﺿر ﺎً
ﯾﺗﺻور ّ

ﺷدﯾداً ﺑ ﺎن ﻟذﻟك اﻟﺿرب ﯾﻒ ﻫو وﻣﺎ ﺻﻔﺗﻪ و اﻟﺗﺄدﯾب ﻋّﻠﺔ ﻟﻪ و ﺑ ﺎن ّأﻧﻪ ﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪٕ .واذا ﺎن
ذﻟك ﺎن ﻣﻧﻪ و ﺛﺑت أن اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﻣﺟﻣوع ِ
ﻻﻋدة ٍ
ﻣﻌﺎن و ﻫو إﺛ ﺎﺗك زداً ﻓﺎﻋﻼً ﺿر ﺎً
اﻟﻛﻠم ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ّ
ّ

ﻟﻌﻣرو ﻓﻲ وﻗت ذا و ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺗﻪ ذا و ﻟﻐرض ذا  ،وﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻘول ّإﻧﻪ ﻼم واﺣد").(٦
) (١أﺳرار اﻟ ﻼﻏﺔ  ١٠ :ﻓﻣﺎ ﻌدﻫﺎ .

) (٢ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻷﻟﺳﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،د ﺳوﺳﯾر  ،ﺗرﺟﻣﺔ  :ﯾوﺳﻒ ﻏﺎز وﻣﺟﯾد اﻟﻧﺻر ،دار اﻟﻧﻌﻣﺎن اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ  ،ﺑﯾروت١٩٨٤ ،م .١٥٠ :
) (٣دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺟﺎز . ٢٣٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﺑﯾن اﻟﻘد م واﻟﺟدﯾد . ٣٧٠ :
) (٥دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺟﺎز . ٢ :
) (٦اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ .٣١٧ :



٥١

أن اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﺣﺎول ﺗطﺑﯾ
ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ّ
وﻣﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ّ
ﻋدﻩ ﺗواﻓﻘ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﻧظرﺔ اﻟﻔﯾرﺛ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ  ،و ﻌﻣﻠﻪ ﻫذا ﻣ ن ّ
ﻗدﻣﻬﺎ
أن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﺎدئ اﻷﻣر أن ون ﺣداﺛو ﺎً ،و ﻣ ن ْ
أن ﻧﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟ ﻪ ﻫو ّ
اﻟﻣ ﺎدئ واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟوﺻﻔ ﺔ وﻻﺳ ﻣﺎ

)ﺗﺿﺎﻓر اﻟﻘراﺋن( ﻻ ﺗﻛﺷﻒ ﻋن أ ّ ﺗﺟدﯾد ﺣﻘ ﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،و ّأﻧﻬﺎ ﻟ ﺳت اﻧﻣوذﺟﺎً ﺟدﯾداً
ﻘﻒ ﺑﺈزاء ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء ٕواﻧﻣﺎ ﻫو دراﺳﺔ ﻧﻘد ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ

ﻋﻠﻰ وﻓ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺑﻧو ﻟ س إﻻ) ،(١و ّأﻧﻪ ﻟم ﯾﺗوﺻﻞ إﻟﻰ وﺿﻊ وﺻﻒ ﺟدﯾد ﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌر ﺔ ﺑﻞ
)(٢
أن اﻟﻣؤﻟﻒ اﺗ ﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻫذا اﺗﺟﺎﻫًﺎ ﺗواﻓﻘ ﺎً ﺑﯾن اﻟﺗراث
ّ
ﺟدد ﻓ ﻪ ﻌض اﻟﺗﺟدﯾد ،ﻏﯾر ّأﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻧ ر ّ
اﻟﻧﺣو واﻟ ﻼﻏﻲ ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث ،و ذﻟك ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻷﺻول
اﻟوﺻﻔ ﺔ اﻟﺑﻧو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣﺗﻣﺛّﻠﺔ ﺑﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن
ب ـــ أﺻول ﺗوﻟﯾد ﺔ ﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌر ﻲ:

ﺗرﺟﻊ ﻧﺷﺄة اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾدّﺔ اﻟﺗﺣو ﻠّﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻷﻣر ﻲ ﻧﻌوم ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ وأﺗ ﺎﻋﻪ ﻣﻧذ أواﺧر
اﻟﺧﻣﺳﯾﻧ ﺎت ،وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ُﻌرف ﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،و ﻠﻎ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗﺣو ﻠﻲ ﻫو اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت

ﺄن اﻟﻧﺣو اﻟﺗوﻟﯾد
اﻟﻧظرﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ َﺣّداً ُﻣ ن ﻣﻌﻪ اﻟﻘول ّ
ِ
اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻧﺣو ﺔ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،إذ ّ
ﺗﻌد ﺳﻧﺔ ١٩٥٧م ـ ـ وﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ُﻧﺷر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺎب ُ
) Structuresﻟﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ـ ـ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن).(٣

(Syntactic

ِ
وﺟﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ ﻫﻲ ﺳﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ
ّ
إن اﻟﻔ رة اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُ ّ
أن َﺳ ِﻣ َﻌﻬﺎ ِﻣن ﻗﺑﻞ ،ﻓﺎﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﺗﻠك
اﻟﻣﺗﻛِّﻠم أن ﯾؤِّﻟﻒ و ﻔﻬم ﺟﻣﻼً ﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﻫ ﺔ ﻟم ﺳﺑ ﻟﻪ ْ
ﺳﺗط ﻊ ُ
ﺳدﻫﺎ اﺳﺗﻌدادﻩ اﻟداﺋم ﻹﻧﺗﺎج وﻓﻬم ﻣﺎ ﻻ ﺣﺻر
ﻗدرة ﻟﻐو ﺔ ﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻧﺣو اﻟﻠﺳﺎن اﻟذ ﯾﺗﻛﻠﻣﻪ ،ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺟ ّ

ﻣﯾز اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻵﻻت واﻟﺣﯾواﻧﺎت) .(٤و ﻌ ﺎرة أﺧر  ،ﻓﺈن اﻟﻬدف ﻣن
ﻟﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻞ ،وﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُ ِّ
أ ﻗدرة ﻟﻐو ﺔ ﻫو اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ ﻓﻲ ِّﺷﻘﻬﺎ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻹﺑداع اﻟﻠﻐو

اﻟذ ﯾﺗم ﻔ ﺔ ﻻ واﻋ ﺔ ،ﻓﻬو طﺑ ﻌﻲ ﻟﻛوﻧﻪ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺷﺎﻋﺔ ﺑﯾن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ،ﺛُ ّم ﻟﻛوﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺷرو
ﻓﺈن أﻫم ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻫو
ﺷرو ﻏﯾر طﺑ ﻌ ﺔ ،ﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻠطﺔ ،..وﻟذﻟك ّ

اﻹﻗﻧﺎع ﺿرورة اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘدرة وﻣﺎ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎز).(٥
ِ
ِ
ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗر ﯾ ﺎً ﺎطﻧ ﺎً وﺗر ﯾ ﺎً ظﺎﻫر ﺎً وﺗرط
ﻟﻛﻞ
أﻣﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻫﻲ " أّﺔ ﻗواﻋد ﺗﻌطﻲ ّ
ِ
إن وﺻﻒ
ﺑﯾن اﻟﺗر ﯾﺑﯾن ﺑﻧظﺎ ِم
ﺧﺎص ﻣ ن أن ﺗﻛون ﻗواﻋد ﺗﺣو ﻠ ﺔ وﻟو ﻟم ﺗﺻﻒ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟوﺻﻒّ .
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗر ﯾب اﻟ ﺎطﻧﻲ واﻟﺗر ﯾب اﻟظﺎﻫر

ﻼ أو ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ﺗﺣو ﻠ ﺎً .واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗر ﯾﺑﯾن
ﺳﻣﻲ ﺗﺣو ً

) (١ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ . ٢٤٠ :
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ . ٢٠ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ )ﻳﻮﻧﺲ(  ٨٢ :ـ . ٨٣
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٨٣ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ،ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ،١
٢٠١٢ﻡ . ٢٢٣ :



٥٢

ﺗﺷ ﻪ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ﺎو ﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺣد طرﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣواد ﻗﺑﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ،واﻟطرف اﻵﺧر ﻫو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻌد
ِ
ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ .وﻫذا اﻟﺗر ﯾب ﻫو ﺗر ﯾب ﻣﺟرد وﻓرﺿﻲ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ.إن اﻟﺗر ﯾب اﻟ ﺎطﻧﻲ ﻌطﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ّ
ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺗر ﯾﺑﻬﺎ ﻌد أن ﺗﺻ ﺢ ﺗر ﯾ ﺎً ظﺎﻫر ﺎً .و ذﻟك ون اﻟﺗر ﯾب اﻟظﺎﻫر ﺣﻘ ﻘﺔ
ﻓﯾزﺎﺋ ﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻧﺳﺗﻌﻣﻠﻪ إذا ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ أو ﺗﺑﻧﺎ.(١)"...

إن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ﺗﻌود ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻐرﻲ اﻟﻘد م ،إذ أﻓﺎدت " ﻣن
ّ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻧﺣو اﻟوﺻﻔﻲ ،ﻓﺄﺧذت ﻧﻘﺎ اﻟﻘوة ﻣﻧﻬﻣﺎ واﻧﺗﻘدت ﻧﻘﺎ
ﻓﺈﻧﻪ اﻧﺗﻘد ﻋﻠﻰ
ﺿﻌﻔﻬﻣﺎ .وﻟﺋن ﺎن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻗد اﻋﺗرف ﺑ ﻌض ﺟواﻧب اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻘﻠﯾد ّ ،
اﻟﺧﺻوص ﺷ ﻠﻪ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻌرﻔﺎﺗﻪ وﻗواﻋدﻩ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ").(٢
وﻟﻪ إطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣ ﺔ ﺎﻟﻌر ﺔ واﻟﻌﺑرﺔ

أن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻋﺎﻟم ﻟﻐو ﯾﻬود
وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ّ
وﻏﯾرﻫﻣﺎ ،وﻗد ﺗب رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻋن اﻟﺻ ﻎ اﻟﺻرﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺑرﺔ)،(٣ﻓﻠ س ﻣن اﻟﻣﺳﺗ ﻌد أن

ون

ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻗد اﺳﺗﻠﻬم ﻌض ﻣﻌط ﺎت ﻧظرﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﻧﺣو ﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘدﻣﺎء

ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟ ﻼﻏﯾﯾن اﻟﻌرب وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ،اﻟذ ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ ،إذ ﻧ ﺎد ﻻ ﻧﺟد
اﺧﺗﻼﻓﺎً ﺑﯾن ﻣﺎ ﻗﺎل ﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﻣﻧذ ﻗرون ،و ﯾن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻪ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻣر ب
اﻻﺳﻣﻲ ،اﻟﻣر ب اﻟﻔﻌﻠﻲ ،اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺣو ﻞ وﻏﯾرﻫﺎ .

ﻋدة ُﻋﻧﯾت ﺑﺈﺛ ﺎت رﺎدات ﺗﺣو ﻠ ﺔ وﻣﺎ ﻘﺗرب ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ،ﻓﻘد ﺟﻬد
وﻗد ظﻬرت در ٌ
اﺳﺎت ّ
اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧظر ٍ
ات ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ وﺗﺄﺻ ﻼت ﻟﻠﻧﺣﺎة ﺗﻘﺗرب ﻣن

اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،وﻟﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ).(٤

أن أول ﻣن أﺷﺎر إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﻌرب ﻟﻣﻔﻬوﻣﺎت ﺗوﻟﯾد ﺔ ﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻫم اﻟﻐرﯾون
ﻻﺑﱠد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
وُ
أﻧﻔﺳﻬم ،ﻓﻘد رﺻدت )ﻣوزل( ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺣول ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﻣﺢ ﱠﻧوﻩ ﺑﻬﺎ اﻟد ﺗور ﻧﻬﺎد
اﻟﻣوﺳﻰ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ).(٥

وﻗد ﺗّﻠﻣس ﻋدد ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺟواﻧب ﻣن ﻣ ﺎدئ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو " ،ﻓﺎﻟﺟواﻧب

اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻓ ﻪ ﻫﻲ ـ ـ ﻓﻲ اﻟﺣ ـ ـ أﻏﻠب ﻋﻠ ﻪ؛ ﻷن ﻫﻧﺎك أﺻوﻻً ﻣﺷﺗر ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن ،أﻫﻣﻬﺎ ﺻدور اﻟﻧﺣو
اﻟﻌرﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ـ ـ ﻋن أﺳﺎس ﻋﻘﻠﻲ ").(٦

) (١ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻮﻟﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻁ١٩٨١ ،١ﻡ  ٢١ :ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
) (٢ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ ٢٠٣:
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،ﺩ .ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١١٦ﺩﻣﺸﻖ١٤٣٠ ،ﻫـ ــ ٢٠٠٩ﻡ . ٧٠ :
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺩ .ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻴﻮﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻐﺪﺍﺩ،
ﻁ٢٠١٢ ،١ﻡ . ٦٧ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ  ،٥٧ :ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ . ٦٨ :
) (٦ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺩ .ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ . ١٤٣ :



٥٣

أن " طرﻘﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﺗوﻟﯾد ﺗﺗ ﻊ ﻋدداً ﻣن )اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ( ﺗﺷ ﻪ
ﻓﻘد وﺟد اﻟد ﺗور ﻋﺑدﻩ اﻟراﺟﺣﻲ ّ
أن " ﻧظرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن
ﺷﺑﻬﺎً ﻏﯾر ﻌﯾد ﺛﯾ اًر ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ") ،(١ﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ
ٌ
ﺎﺣث آﺧر إﻟﻰ ّ

اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،و ﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳﺎﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب،
ﻟﺗؤ د ﻟﻧﺎ أن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻟم ن ﻌﯾدًا ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳس واﻷﻓ ﺎر").(٢
وﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛون ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث واﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻫﻲ:

١ـــ اﻟﺣذف:
ِ
ﻘدم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣو ﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﺣذف ،ﻧﻔس اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﱠدﻣﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ،ﻓﻘد "اﻟﺗﻔت
ُّ
اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء إﻟﻰ ظواﻫر اﻟﺣذف ووﺿﻌوا ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد ﻣﺑﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ إدراك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌرﻲ ،و ﻟ س ﻋﻠﻰ
ﻣﺟرد اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﻌﺳﻒ") ،(٣ﻓﻘد ذ ر ﺳﯾﺑو ﻪ " :واﻋﻠم ّأﻧﻪ ﻟ س ﻞ ﺣرف ظﻬر ﻌدﻩ اﻟﻔﻌﻞ ﺣذف ﻓ ﻪ
اﻟﻔﻌﻞ ،وﻟﻛﻧك ﺗﺿﻣر ﻌدﻣﺎ أﺿﻣرت ﻓ ﻪ اﻟﻌرب ﻣن اﻟﺣروف واﻟﻣواﺿﻊ وﺗظﻬر ﻣﺎ أظﻬروا ،وﺗﺟر ﻫذﻩ
اﻷﺷ ﺎء اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺗﺧﻔون ﻣﻧز ِ
ﻟﺔ ﻣﺎ ﺣذﻓون ﻣن ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛﻼم ،وﻣﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ٍ
أﺑﻞ وأ ِ
ك و ُ ْن ،وﻟم ِ
أن
ﺎل ،وﻟم ﺣﻣﻠﻬم ذاك ﻋﻠﻰ ْ
أﺟﺑروا ،ﻓﻠ س ﱡﻞ ﺣرف ُﺣ َذف ﻣﻧﻪ و ﺛﺑت ﻓ ﻪ ﻧﺣو َ ُ َ
ﻔﻌﻠوﻩ ﻣﺛﻠﻪ وﻟم ﺣﻣﻠﻬم إذا ﺎن ﯾﺛﻧون ﻓ ﻪ ﻓ ﻘوﻟون ﻓﻲ ﻣر أو ﻣر أن ﻘوﻟوا ُﺧ ْذ أو ﺧذ وﻓﻲ ُﻞ أو ﻞ
)(٤
ِ
أن ﺣذف أﺣد أر ﺎن
ﻓﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺷ ﺎء ﺣﯾث وﻗﻔوا ﺛم ﻗس ُ ْﻌ ُد" .ﻓﻘد ﻔرض اﻟﻣﻘﺎم وطﺑ ﻌﺔ اﻟﻛﻼم ْ
اﻟﺟﻣﻠﺔ  ،وﻗد ﻔرض ذ ر ﺎﻓﺔ أر ﺎن اﻟﺟﻣﻠﺔ). (٥
٢ـــ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ:

ﺗُﻌﱡد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘﺿﺎ ﺎ إدراﻛﺎً ﻋﻧد ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ،ﺑﻞ أﺟﺎد ﻓﻲ
ذﻟك "أ ﻣﺎ إﺟﺎدة ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻧظم ،وﻫو ﻣﺎ طﻠ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ،

ﺟﻌﻠﻪ ﻘﺗﺿﻲ ﻓﻲ ﻧظﻣﻪ آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،وﺗرﺗﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس").(٦

و ﻣﺎ ذ رﻧﺎ ﺳﺎ ﻘﺎً ّﺄﻧﻪ ﻗد ون ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻗد ﺗﺄﺛر ﺎﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب طرﻘﺔ ﻣ ﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة
ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ؛ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑرﺔ وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎت اﻷور ﺔ) ،(٧و ﺎن ﻟﻬذا اﻟ أر
ﻣﻌﺎرﺿون وﻣؤ دون) ،(٨ﻓﻣن اﻟﻣؤ دﯾن أﺑو دﯾب إذ ﻗﺎل ﻋن اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ واﻟﺳطﺣ ﺔ ﻟد

اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ و

ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ـ ـ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣزﻧﻲ ـ ـ  ":ورﻣﺎ ﺎن ﻧوع اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذ أﺗﻰ ﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ أول ،ﺑﻞ
أﻓﺿﻞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟـ)اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ "اﻟﻣﻧﺟزة"( و)اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ "اﻟﺷﺟرﺔ"(ٕ .وا ﺿﺎح اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ
وطورﻫﺎ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻣؤﺧ اًر ،ﺳﻬﻞ ﺟداً ...وﻟﺗوﺿ ﺢ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﻧﯾﺗﯾن
ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﻲ طورﻫﺎ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲّ ،
) (١ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ . ١٤٠ :
) (٢ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ . ٣٠ :
) (٣ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ . ١٥٠ :
) (٤ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ١٣٤ /١ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ  :ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺩ.ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ٢٠٠٦ ،ﻡ .٦٣ :
) (٦ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ . ٣٩ :
) (٧ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ  ٧٠ :ـ . ٧١
) (٨ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ٧٢ :ـ . ٧٤



٥٤

ﻓﻘد أﻋﺎد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺻ ﺎﻏﺔ ﻞ واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺎﻟطرﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ اﻵن ﻣن أﺟﻞ
اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ ﻟﻠﺗر ﯾ ﺎت اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ").(١

واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ واﻟﺳطﺣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾر أو اﻟﺗﺄو ﻞ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ.

وﻧﻠﺣظ ذﻟك ﻓﻲ ﺷرح ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺟﺎز( ﻋن اﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺄﺧﯾر ،إذ ﻗﺎل":
وﻣن أﺑﯾن ﺷﻲء ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﺎﻟﻬﻣزة ،ﻓﺈن ﻣوﺿﻊ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ أﻧك إذا ﻗﻠت  :أﻓﻌﻠت؟ ﻓﺑدأت ﺎﻟﻔﻌﻞ،

ﺎن اﻟﺷ ﱡ
ﻏرﺿ َك ﻣن اﺳﺗﻔﻬﺎﻣك أن ﺗﻌﻠم وﺟودﻩٕ .واذا ﻗﻠت  :أأﻧت ﻓﻌﻠت؟ ﻓﺑدأت
ك ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺳﻪ ،و ﺎن
ُ
ﺎﻻﺳم ،ﺎن اﻟﺷ ﱡ
اﻟدار اﻟﺗﻲ ﻧت
ك ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ َﻣ ْن ﻫو ،و ﺎن اﻟﺗرﱡدد ﻓ ﻪ .وﻣﺛﺎل ذﻟك أﻧك ﺗﻘول :أﺑﻧﯾت ُ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ؟ ،ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﻫذا وﻧﺣوﻩ ﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻷ ّن اﻟﺳؤال ﻋن اﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺳﻪ واﻟﺷ ﱠ
ﻷﻧك ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ذﻟك
ك ﻓ ﻪ؛ ّ
ﻣﺗردٌد ﻓﻲ وﺟود اﻟﻔﻌﻞ واﻧﺗﻔﺎﺋﻪُ ،ﻣ َﺟِّوٌز أن ون ﻗد ﺎن ،وأن ون ﻟم َ ُ ْن .وﺗﻘول :أأﻧت ﺑﻧﯾت ﻫذﻩ
ّ

اﻟدار؟ ،ﻓﺗﺑدأ ﻓﻲ ذﻟك ﻠﻪ ﺎﻻﺳم ،ذاك ﻷﻧك ﻟم ﺗﺷ ﱠ
ك ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ّأﻧﻪ ﺎن .ﯾﻒ؟ وﻗد أﺷرت إﻟﻰ اﻟدار
ﻣﺑﻧ ﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺷ ت ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ َﻣ ْن ﻫو؟ وﻣﻣﺎ ُ ْﻌﻠم ﻪ ﺿرورة ّأﻧﻪ ﻻ ﺗﻛون اﻟﺑدا ﺔ ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺎﻟﺑدا ﺔ ﺎﻻﺳم
ط؟ ﻓ ون ﻼﻣﺎً ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺎً .وﻟو ﻗﻠت :أأﻧت ﻗﻠت ِﺷ ْﻌ اًر ﻗط؟ وذاك ّأﻧﻪ ﻟﻠﺳؤال ﻋن
أﻧك ﺗﻘول :أُﻗْﻠ َت ِﺷ ْﻌ اًر ﻗ ّ
ﺗﺻور إذا ﺎﻧت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ٍ
ﻓﻌﻞ ﻣﺧﺻوص ﻧﺣو أن ﺗﻘول:
اﻟﻔﺎﻋﻞ َﻣ ْن ﻫو ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذا ،ﻷن ذﻟك إﻧﻣﺎ ُﯾ ﱠ
ِ
ﯾﻞ اﻟﺷﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ،
َﻣ ْن ﻗﺎل ﻫذا اﻟﺷﻌر؟ وﻣﺎ أﺷ ﻪ ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻣ ن أن ﱠ
ﯾﻧص ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﱠن .ﻓﺄﻣﺎ ﻗ َ
ﻷﻧﻪ ﻟ س ﻣﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﻬذا دون ذاك ﺣﺗﻰ ﺳﺄل ﻋن ِ
ﻋﯾن ﻓﺎﻋﻠﻪ").(٢
ﻓﻣﺣﺎل ذﻟك ﻣﻧﻪّ ،
ﻓﻬذا ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻐو

ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ اﻹﻧ ﻠﯾزﺔ.

ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧط واﻷﺳﻠوب اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻔ ر اﻟذ ﺗﺄﺛر ﻪ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ

ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن:
وﻟﺗوﺿ ﺢ ذﻟك ﻧﺄﺧذ ﻣﺛﺎﻻً ﻣﻣﺎ ذ رﻩ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ،إذ ّ
*John is easy to please.
*John is eager to please.

ﻫذان اﻟﻣﺛﺎﻻن ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎن ﺗﺷﺎﺑﻬﺎً ﺑﯾ اًر ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷ ﻞ واﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻧﺣو  ،وﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ﻣن ﺣﯾث

اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذ ﻻ ﯾﺗﺿﺢ إﻻ ﺎﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﺄو ﻞ.

إن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﻟﻬﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺣو ذاﺗﻪ ،( (same sentence structure
ﻓﺎﻟﺑﻧﺎﺋﯾون ﻘوﻟون ّ
ﺗﺗﺄﻟﻒ اﻟﺟﻣﻠﺗﺎن ﻣن ﺧﻣس ﻠﻣﺎت وﻟﻬﻣﺎ اﻟﺗر ﯾب ذاﺗﻪ ،وأطﻠﻘوا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗر ﯾب ﻣﺻطﻠﺢ ﻧوع اﻟﺟﻣﻠﺔ أو
ِط ْرَزﻫﺎ  sentence patternﻻ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣن ﺣﯾث ِط ْرزﻫﻣﺎ أو ﻧوﻋﻬﻣﺎ ،ﯾر ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ أن
ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷ ﻞ ،وﻋﻠ ﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذ اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾون ﻏﻠط ،ﻟﻣﺎذا؟؛ ﻷن

) (١ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﺩ .ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﻗﺒﻼﻥ ﺍﻟﻤﺰﻳﻨﻲ ،ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ١٤٢٠ /٨ /٢٥ ،ﻫـ  ١ :ـ  ،٢ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻫﻮ:
http:// www. Hmozainy. Com Itshomesky 2.htmp3.
) (٢ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ . ٨٧ :



ذاك اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺳطﺣﻬﺎ اﻟذ

٥٥

ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج أو ﻓﻲ

اﻟظﺎﻫر؛ ﻷن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺣو ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﻞ ﺟﻣﻠﺔ ،ﯾﻒ؟

ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) (John is easy to pleaseﺟون ﺳﻬﻞ أن ﯾرﺿﻰ .ﺟون ﺳﻬﻞ إرﺿﺎؤﻩ.

ﺟون ﻟ ﺳت ﻓﺎﻋﻼً ﺣﻘ ﻘ ﺎً ﻓﯾﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻣﺑﺗدأ .وﻫذا ﻌﻧﻲ :أن ﺟون

ﻟ س ﻫو اﻟذ

ﻘوم ﺎﻹرﺿﺎء .واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك :أﻧﻪ ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﻘدر أو ﻧؤول ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ):(١

أﻣر
) (It is easy for us to please Johnﻣن اﻟﺳﻬﻞ ﻋﻠﯾﻧﺎ إرﺿﺎء ﺟون ،أو :إرﺿﺎء ﺟون ٌ
ﺳﯾر ﻟدﯾﻧﺎ...اﻟﺦ.

وﻫذا اﻟﺗﺄو ﻞ واﻟﺗﻘدﯾر ﺟﺎﺋز ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻹﻧ ﻠﯾز ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن:

أوﻻً :ﻷن ﻠﻣﺔ ﺟون أﺗت وراء اﻟﻔﻌﻞ ﯾرﺿﻲ ،اﻟذ ﯾﺗﻌد إﻟﻰ ﻣﻔﻌول ﻪ.
ن
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻘوﻟﻧﺎ) It is easy :ﻫو ﺳﻬﻞ(،
ﺛﺎﻧ ﺎً :ﻷن ) (easyﻣ ن أن و ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ) (It؛ و ً
و)) ... (It is easy toﻣن اﻟﺳﻬﻞ أن( ،ﻠﻪ ﺟﺎﺋز.
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻛون وظ ﻔﺔ )ﺟون( ﻣﻔﻌوﻻً ﻪ .ﻓ ون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ :ﻣن اﻟﺳﻬﻞ )ﻷ
أن ﯾرﺿﻲ ﺟون.
وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ) :ﺟون( ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘ ﻘﻲ :أ ﻫو اﻟذ

أﻣرئ(

ﻘوم ﺎﻹرﺿﺎء وﻋﻠ ﻪ ﻻ ﻣ ﻧﻧﺎ ﺗﺄو ﻞ:

)) (John is eager to pleaseﺟون ﻣﺗﺷوق ُﻟﯾرﺿﻲ ) م( ،ﻘوﻟﻧﺎ It is eager to please
) Johnﻣن اﻟﺷوق أن ﯾرﺿﻲ ﺟون( ،ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن )ﺟون( ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﻌد ﯾرﺿﻲ .واﻟﺳﺑب أن ) (eagerﻻ ﺗﻘﺑﻞ

) (Itﻓﺎﻋﻼً ﻟﻬﺎ .ﻓﻘوﻟﻧﺎ It is eager :ﻏﯾر ﺟﺎﺋز؛ ﻓﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﯾﺟب أن
ﻠﻣﺔ ) (easyﻗد ون ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ اﺳﻣﺎً ﻋﺎﻗﻼً أو ﻏﯾر ﻋﺎﻗﻞ.

ون اﺳﻣﺎً ﻋﺎﻗﻼًٕ ،واﻻ ﻓﻼ .ﺑﯾﻧﻣﺎ

وﻟذﻟك ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﺟﻣﻠﺗﺎن ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻧﺣو  ،وﻻ ﻣ ن ﻋدﻫﺎ ذواﺗﻲ ﺑﻧ ﺔ ﻧﺣو ﺔ واﺣدة ـ ـ ﻣﺎ ﻗﺎل

اﻟﺑﻧﺎﺋﯾون ـ ـ .

أن ﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾ  ،إذ ﻗﺎل :ﻟﻛﻞ ﺟﻣﻠﺔ ﺗر ﯾ ﺎن أو
ﻓﻌن طر اﻟﺗﺄو ﻞ اﺳﺗطﺎع ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ْ
ﺑﻧﺎءان ) ، (Two structuresأﺣدﻫﺎ ﻣﺑﻧﻲ ظﺎﻫر أو ﺳطﺣﻲ  ( (Surface structureوﻫذا ﯾﺗﻌﻠ
ظﺎﻫر اﻟﻛﻠﻣﺎت وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ،أو ﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻟﻔظﻬﺎ أو ﻧطﻘﻬﺎ ﻓﻘط .واﻵﺧر :ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻣﯾ أو ﺎطﻧﻲ

) ،(underlying or Deep structureوﻫذا ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ أو اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ .ﻓﺎﻟﻣﺛﺎﻻن
اﻟﺳﺎ ﻘﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﺑﻧ ﺔ ﺳطﺣ ﺔ واﺣدة:

)ﻓﺎﻋﻞ  +ﻓﻌﻞ ون  +ﺻﻔﺔ /ﺗﺎ ﻊ  +ﺣرف ﻧﺻب +ﻓﻌﻞ(.

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺒُﻨﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻧﻌﻮﻡ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ  :ﺩ .ﻳﺆﻳﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ .ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺷﻄﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻐﺪﺍﺩ،
١٩٨٧ﻡ . ٩١ :



٥٦

وﻟﻛن ﺑﻧﯾﺗﻬﻣﺎ اﻟ ﺎطﻧ ﺔ أو ﻣﻌﻧﺎﻫﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ،ﻓﻣﻌﻧﻰ )ﺟون( ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻔﻌوﻻً ﻪ ،وﻓﻲ

اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓﺎﻋﻼً .واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺣو  ،وﻟ س اﻟدﻻﻟﻲ أو اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ

)(١

وﻧﺟد َﺳ ْ ﻘﺎً وﺗﻔوﻗﺎً ﻟﻠﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ،ﻓﻘد ﺗﻧّﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻷﻫﻣ ﺔ )اﻟدﻻﻟﺔ( ﻓﻲ اﻟ ﺣث
اﻟﻠﻐو  ،إذ ﺣﺳم اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻗﺿ ﺔ )رط اﻟﻧﺣو ﺎﻟدﻻﻟﺔ( و ّﯾن أﻫﻣ ﺔ ﻫذا اﻟرط ،وﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣ ِّون
اﻟدﻻﻟﻲ ،ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧرت اﻟﻧظر ﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻓﻲ إدراﻛﻬﺎ ،وﻣﻌرﻓﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ،إﻟﻰ ظﻬور
ﺗﺎب ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻣظﺎﻫر اﻟﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ( ،واﻟذ

ظﻬر ﻌد ﺗﺎ ﻪ اﻷول ﻌﺷر ﺳﻧوات إذ أدرك

ﻌدﻩ ﻣ وﻧﺎً ﺗﻔﺳﯾر ﺎً ﻣن أﺟﻞ إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣ وﻧﺎت
ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﺿرورة إدﺧﺎل اﻟﻣ ون اﻟدﻻﻟﻲ ّ
اﻟﺗر ﯾﺑّﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺧرق ﻓﻲ ﻗواﻋد ﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ اﻟﺟزﺋﻲ ،ﺑﺧروﺟﻬﺎ ﻋن ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ،وﺻورﻫﺎ

اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ .ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺟﺎزة ﻋﻠﻰ ﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻬﺎ ،واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﻠﺗ ﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻣﻞ أﻛﺛر ﻣن
ﻣدﻟول واﺣد ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳطﺣ ﺔ ،إذ ﺣﺳم اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﺿرورة اﻟرط ﺑﯾن اﻟﻧﺣو واﻟدﻻﻟﺔ).(٢
ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺎﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ،ﻓﻘد " أﻟﺣ

اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ اﻟظواﻫر اﻟﻣﺟﺎزﺔ

ﺑﻧظرﺔ اﻟﻧظم وأرﺟﻊ ﺗﻠك اﻟظواﻫر إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗرﺗﯾﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم ﺣ إﻧﺟﺎزﻫﺎ ،وﻫذا ﻗر ب ﻞ

اﻟﻘرب ﻣن ﻧظرﺎت اﻟﺗوﻟﯾدﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ،ﻓﻬم ﻣﯾزون ﺑﯾن ﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو .وﻧظرّﺔ اﻹﻧﺟﺎز.
ﻋرﻓﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ واﻟﻧﺣﺎة
واﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ذﻟك ِّ
ﻣﯾز ﺑﯾن ﻧظرﺔ اﻟﻧظم وﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو ،وﻣﺎ اﻟﻧظم إﻻ إﻧﺟﺎز ّ
اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﺷ ﻞ ﻣﺗﻘﺎرب ﺟدًا).(٣
إن اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻗد ﻧﺣﺎ ﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾداً ،ﻓﺑﯾﱠن أﺛر
وﺻﻔوة اﻟﻘولّ :
ً
اﻟﻧﻔس واﻟﺗﺄﻣﻞ اﻟ ﺎطﻧﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺛر اﻟﻠﻐو  ،ﻓﺎﻟﺗر ﯾب اﻟﻧﺣو ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ أول ﯾدل ﻋﻠﻰ ظﺎﻫر اﻟوﺿﻊ

اﻟﻠﻐو  ،وﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ٍ
ﺛﺎن ودﻻﻟﺔ إﺿﺎﻓ ﺔ ﺗﺗ ﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول ،وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﻠك اﻟدﻻﻻت اﻹﺿﺎﻓ ﺔ
ً
أن اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺳﻠ ﻣﺔ،
ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻد واﻟﻬدف ﻓﻲ اﻟ ﻼﻏﺔ  ،وأوﺿﺢ ّ
ﺳﺗﺗ ﻌﻬﺎ ﺣﺗﻣﺎً ٍ
ﻣﻌﺎن ﺛﺎﻧ ﺔ ودﻻﻻت إﺿﺎﻓ ﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾ ﺣث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء).(٤
ج ـــ أﺻول وظ ﻔ ﺔ ﺗداوﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌر ﻲ:
ﺗُﻌﱡد اﻟوظ ﻔ ﺔ

)(٥

) (fonctionnalismeﺛﺎﻟث اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر .وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺑراز

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ٩٢ :ـ  ،٩٥ﻭ .١٢٦ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ـــ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ـــ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ،ﺩ .ﺭﺍﺑﺢ ﺑﻮ ﻣﻌﺰﺓ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺇﺭﺑﺪ ،ﻁ٢٠٠٨ ،١ﻡ . ١٦٧ :
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻭﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮﻝ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،٥ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ١٩٨٤ ،ﻡ ،٣٤:ﻭ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ، ١٨٣ :ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .٣٧:
) (٣ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ . ٢٣١ :
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻻﺷﻴﻦ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺩ .ﻁ١٩٨٠ ،ﻡ . ٥٣ :
) (٥ﺍﻻﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﺇﺫ ﺭﻛّﺰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ
ﺟﺎءﺕ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳ ّﻤﻮﻩ )ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ( ،ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺃﻥّ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻠّﻤﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻐﻮﻱ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺇﺯﺍء ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﻳﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ،ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﻳﺔ ﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻳﻨﻈﺮ:ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  ،٢٥٣ :ﻭﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ  ٦٩ :ـ . ٧٠



٥٧

اﻟوظ ﻔﺔ  fanctionاﻟﺗوﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،وﺗﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺔ اﻟدﻻﻟﺔ) semantique(١ﻣن ﺣﯾث ﻗ ﻣﺔ ﺗﺗطﻠب

ﺗﻧظ ﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ ،ﻓﺎﻟوظ ﻔﯾون ﻻ ﺗﻔون ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣ ﺎﻧﻲ وﺣدﻫﺎٕ ،واﻧﻣﺎ ﯾﻧظرون ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻠك
اﻷﻧﻣﺎ واﻟﺻور ﻣﺎ ﻣ ن أن ﺗدل ﻋﻠ ﻪ ،و ﺎﻗﺗﺿﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﺎن ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧﺣو ﺔ ،ﻓـ " اﻟﻧظﺎم
أن ﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وظ ﻔ ﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ
اﻟﻧﺣو ﻫو ﻣﻌﻧﻰ وظ ﻔﻲ ،أ ّ :
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ").(٢

ﻟﻘد اﻫﺗم ﻋدد ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن )أوﺳﺗﯾن وﺳﯾرل ،وﻏ ار س( ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟدﻻﻟ ﺔ واﻟﺗداوﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﺎت

اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ،ﻣؤ دﯾن ﺿرورة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗداول واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،وُطﻠ

ﻋﻠﻰ

ﻫؤﻻء اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ـ ـ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ ـ ـ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟوظ ﻔﯾون اﻟﺟدد(؛ ﻷﻧﻬم ﺣﻘﻘوا ﻣراﻋﺎﺗﻬم ﻣﻘﺎﻣﺎت

)(٣
أن ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﺗداوﻟ ﺔ( ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟوظ ﻔ ﺔ(
اﻟﻘول اﻟ ﻌد اﻟوظ ﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ  .و ذﻟك ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ " ّ
ﻷن ﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾراد ﻪ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﺣﺗﻰ أن اﻟد ﺗور اﺣﻣد
ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﻹﺟراء؛ ّ

اﻟﻣﺗو ﻞ ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ أ ﺣﺎﺛﻪ ﻣﺻطﻠﺣﻲ )ﺗداوﻟﻲ( و)وظ ﻔﻲ( ﻣﻌﻧﻰ واﺣد"

)(٤

 ،و ﻘﺻد ﺎﻟﻠﻔظﯾن ﺣﯾن

أن اﻟﻠﺳﺎن اﻟطﺑ ﻌﻲ
"أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻌﺗﻣد ﺿﻣن أﺳﺳﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ّ
ﯾوردﻫﻣﺎ ﻋﻧد وﺻﻒ ﻧﻣوذج ﻟﻐو ﻣﺎ ّ
أن ﺑﯾن اﻟﺑﻧ ﺔ واﻟوظ ﻔﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗ ﻌ ﺔ،
ﺑﻧ ًﺔ ﺗُؤد وظ ﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗواﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،و ّ
ﺣﯾث ﺗﺗﺣﱠدد
اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺑﻧﯾو ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرات اﻟﻠﻐو ﺔ )ﺻرف ،ﺗر ﯾب ،ﺗﻧﻐ م( ﺣﺳب اﻷﻏراض اﻟﺗواﺻﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ
ُ

ﺗُﺳﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌ ﺎرات وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ").(٥
واﻟواﻗﻊ ّأﻧﻪ ﻗد أُْﻗﺗُ ِرح ﻧﻣﺎذج ِﻋّدة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟوظ ﻔ ﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗ ط ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣن
ﺳﻣﺎﻩ
ﺣﯾث ﻫﻲ ﺻور ﻧﻣط ﺔ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺣدود اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺻورﻫﺎ ﺳوﺳﯾر وأﻧدرﻪ ﻣﺎرﺗﯾﻧﻲ ﺿﻣن ﻣﺎ ّ
ِ
اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺷ ﻠ ﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ
ﻌض اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﺑـ)اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺿﻌ ﻔﺔ(؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗُرّ ز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول ُ
ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠ  . systeme closeوﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﺑدراﺳﺔ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت ووظﺎﺋﻔﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺗر ﯾب ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻛﻼم ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺗوح system

overوذﻟك ﺣﯾن اﻧﻔﺗﺎح اﻟﺟﻣﻞ واﻟﺗراﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎرات ﺗﺗﺻﻞ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن).(٦
وﻫﻧﺎك أﻧﻣوذج ﺛﺎﻟث ﻟﻠوظ ﻔ ﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل أوﺳﺗﯾن وﺳﯾرل وﺳ ﻣون ِد ْك وﻏﯾرﻫم ،ﻣﻣن ﺳﻣون
ٍ
ﻣﺟﺎل آﺧر ﻫو ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻘﺎم
ﺎﻟﺗداوﻟﯾﯾن ،وﻫؤﻻء ﺗﺗﺟﺎوز اﻟوظ ﻔ ﺔ ﻋﻧدﻫم ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻛﻼم إﻟﻰ
)(١
ﻷﻱ ِ ﻟﻐ ٍﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ً ﺑﻌﻴﺪﺍ ً ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ
ﺗ ُﻌ ﱡﺪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻣﺮﺍ ً ﻣﻬﻤﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،ﺇﺫ ﻻﺑﺪ ّ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ،ﻭﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﻁﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ،ﻓﺒﻘﺪﺭ ﺗﺤﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎء ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻣﺜﻞ  .ﻳﻨﻈﺮ :ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺩ .ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺤﻠﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ،١
٢٠١١ﻡ . ١٠ :
) (٢ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ . ١٨٢ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ٣٠٧ :ـ  ،٣٠٨ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ٢٥٩ :
) (٤ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٦٠ :
) (٥ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ١٩٩٣ ،ﻡ ) ٢١ :ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ( ،ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻁ٢٠١٣ ،١ﻡ . ٢٨ :
) (٦ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ  :ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٠ ،٢ﻡ  ١٤ :ـ ١٥ﻭ  ٤٠ـ ،٤١
ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ  ٣٤٤ :ـ . ٣٤٦



lingustiqede la situationوذﻟك ﺣﯾن

٥٨

ون ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻹ ﻼﻏﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻏﺎﻣﺿﺔ ،إذ ﻻ ﺳﺗﻣد

اﻟﺧطﺎب وظ ﻔﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻞ واﻟﺗراﻛﯾبٕ ،واﻧﻣﺎ ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﻘﺎﻣ ﺔ واﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ اﻟﻣﺣ طﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺗﻠك
اﻟﻧﺻوص).(١
وﻧﺟد ﻓﻲ اﻻﻧﻣوذج اﻟذ ُﻣِﺛّﻠﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻬوﻟﻧد ﺳ ﻣون ِد ْك ﻟﻪ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ،
ﻔﺿﻞ ﺟﻬود اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ) (٢اﻟذ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻗراءﺗﻪ اﻟﺗﺄﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﺗراث.
ﻟﻘد رّ ز ﺳ ﻣون ِد ْك) (٣ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗواﺻﻠ ﺔ ﻟد ﻣﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ وﺣﺎول اﻟﺧروج
ﺿوا ط ﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﻘدرة ﻋن طر ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺧﻣس ﻣﻠﻛﺎت): (٤
١ـ ـ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ :وﻫﻲ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻣ ِّ ن ﻣﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج وﺗﺄو ﻞ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌ ﺎرات
اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﺗواﺻﻠ ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
٢ـ ـ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ :ﺗُﻣ ِّ ن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة ﻋن طر
ﻣزوداً ﻣﻌﺎرف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳﻠﻔﺎً.

اﻻﺳﺗﻧ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗ ﺎرﻩ

٣ـ ـ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ :وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗُﻣ ِّ ن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن ﺗﻛو ن رﺻﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗﺄو ﻞ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗواﺻﻞ.

أن ِّون ﻣﻧﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف،
٤ـ ـ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻹدراﻛ ﺔ :ﺳﺗط ﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إدراك اﻟﻣﺣ ط ،و ْ
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺿرﻫﺎ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗواﺻﻠ ﺔ.
٥ـ ـ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ :ﺗُﻣ ِّ ن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن اﺧﺗ ﺎر اﻟﻛ ﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرد اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﻬﺎ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾ أﻫداف

ﺗواﺻﻠ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.

إن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟوظ ﻔ ﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗداوﻟﻲ اﻷوﻟو ﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻗرارﻫﺎ
و ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘولّ :
ﻌدﻫﻣﺎ آﻟ ﺎت ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻷول ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗواﺻﻞ) ،(٥ﻓﻘد ﺣددت
ﺄﻫﻣ ﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﺗر ﯾﺑﻲ واﻟدﻻﻟﻲ؛ إذ ّ
اﻟﻧظرﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ ﻣوﺿوع اﻟوﺻﻒ اﻟﻠﻐو ﺑـ)اﻟﻘدرة اﻟﺗواﺻﻠ ﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗُﻣ ِّ ن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﻣن
اﻟﺗواﺻﻞ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻋن طر اﻟﻠﻐﺔ ،و ﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘدرة اﻟﺗواﺻﻠ ﺔ ﺷﻣﻞ ﻣﻧذ اﻟﺑدا ﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ واﻟﻘدرة
اﻟﺗداوﻟ ﺔ ﻣﻌﺎً ،أ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﻧﺳ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿ ط اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧﺳ ﻓﻲ

)(٦
أن ﻣﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ ﺔ
ﻷن اﻟوظ ﻔﯾﯾن ﻻﺣظوا ّ
ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧﻣﺎ اﻟﺗواﺻﻞ ؛ ّ

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ـــ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ٢٠٠٦ﻡ ،٤٩ :
ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ  ٤٠ :ـ .٤١
) (٢ﺇﻥّ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﺇ ﺫ
ﻳُﻌﺘﺒﺮﻣﻦ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺃﻭﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻗﺮﺍءﺓ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ
)ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ( ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ.
ﺳﺄﺑﻴﱡﻦُ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﻤﻮﻥ ِﺩﻙْ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ؛ ﻷﻥّ ﺍﻧﻤﻮﺫﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
)ُ (٣
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ  ٨ :ـ . ٩
) (٥ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ . ٣٤٦ :
) (٦ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ  ٥٥٢ :ـ . ٥٥٣



٥٩

اﻟﺗواﺻﻞ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﻠﻛ ِ
ﺗﻪ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣﻠﻛﺎت طﺑ ﻌ ﺔ ﻏﯾر ﻟﻐو ﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ) ،(١وﻫﻲ

اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟﺧﻣس اﻵﻧﻔﺔ اﻟذ ر.

أن ون ﻣﻘروﻧﺎً ﺎﻟﺣدﯾث ﻋن
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظ ﻔﻲ اﻟﺗداوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻻﺑﱠد ْ
ّ
أﻋﻣﺎل اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ اﻟذ ﺗﺑﻧﻰ ﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظر  ،وﻫو اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣ ﻣﻪ

ِّ
اﻟﻣﺳوﻏﺎت ﻋﺑﱠر ﻋﻧﻬﺎ ﻘوﻟﻪ " :ﻌﺗﺑر اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ  Functional Grammarاﻟذ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻗﺗرﺣﻪ ﺳ ﻣون ِد ْك ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ـ ـ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ـ ـ اﻟﻧظرﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺗداوﻟ ﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎ ًﺔ ﻟﺷرو
اﻟﺗﻧظﯾر ﻣن ﺟﻬﺔ ،ﻟﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻧﻣذﺟﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  ،ﻣﺎ ﻣﺗﺎز اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ ﻋﻠﻰ

ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﺗداوﻟ ﺔ ﺑﻧوﻋ ﺔ ﻣﺻﺎدرﻩ ،ﻓﻬو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺻﻬر ﻌض ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻧظرﺎت ﻟﻐو ﺔ :اﻟﻧﺣو

اﻟﻌﻼﻗﻲ  ، Relational Grammarﻧﺣو اﻷﺣوال  ، Case Grammarاﻟوظ ﻔ ﺔ ، Fanctionalism
وﻧظرﺎت ﻓﻠﺳﻔ ﺔ )ﻧظرﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐو ﺔ(  Speech Actes theoryأﺛﺑﺗت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﺻور
ﻣﺻوغ ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻧﻣذﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث").(٢

ﺗُﻌﱡد ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟوظ ﻔ ﺔ ،ﺗﺟرﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺛﯾر ﻣن ﻗﺿﺎ ﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ واﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ واﻟﺻرﻓ ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ رؤ ﺔ اﻣﺗداد ﺔ أو اﺳﺗﻣرارﺔ ﯾﺗوﺛ
اﻟﻌر ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،إذ ﺣﺎول ﺗطﻌ م ﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻓﯾﻬﺎ ُ
ﻣن اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،وزﺎدة ﻣﺎ ﻣ ن ﻣن آﻟ ﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗطو ر ﻫذا
اﻻﻧﻣوذج) ،(٣ﻓﻘد اﺳﺗﺛﻣر اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو واﻟ ﻼﻏﻲ اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

أن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وظ ﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻪ ،ﻣﻣﺎ ﺳ ﺳﻬﻞ
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻣﻣﺎ رﺳﺦ ﻟد ﻪ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ّ
إﻣ ﺎﻧ ﺔ دﻣﺟﻪ ﻓﻲ ﻧﺣو اﻟﺧطﺎب اﻟوظ ﻔﻲ).(٤
ﻓﻘد ارﺗﻛزت ﺗﺟرﺔ اﻟﻣﺗو ﻞ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻗراءة ﻣ ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ

ﻣد ﺟﺳ اًر ﺑﯾن
ﺗرطﻪ ﺎﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻗ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺑﺟواﻧ ﻪ اﻟوظ ﻔ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﺣﺎول ّ
اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م وﻧﻣوذج اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ ،ﻣ ﱠ ﻧﻪ وﻫو ﺻدد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ ﺗداوﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺳت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻪ و ﻣﺎ رآﻩ وارداً ﻣﻧﺎﺳ ﺎً).(٥
اﻟﻌر ﺔ أن ﺗﺳﺗﻌﯾر ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﻣﺎ ﱠ
ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓ رة )اﻟﺗوﻓﯾ

اﻟﻣﻌرﻓﻲ( ﻓﻲ أوﻟﻰ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺑدأﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم

١٩٨٢م ،وذﻟك ﻓﻲ أطروﺣﺗﻪ ﻟﻠد ﺗوراﻩ )ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ ﻧظرﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م() ،(٦اﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ  ٨ :ـ  ،٩ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ــ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻂ ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﻁ ،١ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ٢٠١٠ ،ﻡ  ١٣ :ـ . ١٤
) (٢ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء١٩٨٥ ،ﻡ . ٧ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ . ٣٤٨ :
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٢ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  :ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺓ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ١٩٨٧ ،٦ﻡ  ٤٩ :ـ
. ٥٠
) (٦ﻛُﺘﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻁﺮﻭﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﻧُﺸﺮﺕ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻏﺮﻳﻤﺎﺱ ،ﻭﻫﻮ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺔ ،ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺑﻮﻥ ،ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ،ﺩ .ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺪﻱ ،ﻁ ،٥ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ٢٠٠٦ ،ﻡ  ١٩٩ :ـ . ٢٠٠



٦٠

ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وﺗﺣدﯾداً اﻟ ﻼﻏﻲ ﻣﻧﻪ ،واﻟﻣوازﻧﺔ ﺎﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻣﻊ دﻣﺞ ﺗﺣﻠ ﻼت اﻟﻘدﻣﺎء ﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻓ ﺎﻧت ﻓ رة اﻟﺗوﻓﯾ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻫﺎﺟﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ

وﻟﻌﻞ اﻟﻌﻧوان اﻟذ اﺧﺗﺎرﻩ ﻷﺣد ُ ﺗ ﻪ )اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ـ ـ اﻷﺻول و
ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ،
ﱠ
اﻻﻣﺗداد( ﺧﯾر دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧ ﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔ رة).(١
ِ
ﺻﻧﻒ اﻟد ﺗور اﻟﻣﺗو ﻞ ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﺿﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذ ﯾروم اﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾن اﻟﻘد م واﻟﺣدﯾث
وُ ّ
)اﻟﺗواﻓﻘﻲ(  ،وﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﻗرب ﻟدراﺳﺔ ﻣﻌط ﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ .
وﺗﻛﻣن أﻫﻣ ﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ ﺛﻼﺛﺔ أﻫداف ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ:

" ـ ـ ﺻوغ اﻟﻧظرﺎت اﻟﻘد ﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺟدﯾد ﯾﺗ ﺢ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻧظرﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ﺗطﻌ م اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑرواﻓد ﻧظرﺔ ﺟدﯾدة ﻗد ﺗﺛﺑت ﻣﺎ اﺗﻔ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻐرب،

وﻗد ﺗدﺣﺿﻪ.

ﻋدة( ﺿطﻠﻊ ﺑوﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟﻧظرﺎت
ـ ـ ﺧﻠ أﻧﻣوذج ﻟﻐو ﻋرﻲ )أو ﻧﻣﺎذج ّ
أن ﺗﻘوﻟب وﺗﻣﺣص ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وأن ﺗﺣﺗك ﻣﺎ ﺗﻔرع ،وﻣﺎ
اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ﻌد ْ

ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﻣﺎذج ﻟﻐو ﺔ").(٢

ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺧﻠ

ار ﻣﻌرﻓ ﺎً ﻋﻠﻣ ﺎً ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
ﺣو اً

إن ﺗﺣﻘﯾ
ّ
أن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﺗراﺛﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟوظ ﻔ ﺔ ،ﺑﻞ أﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﯾر اﻟﻣﺗو ﻞ " ّ
ﻋﻣﻘﻪ ﻓ ر وظ ﻔﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻔﺎﻫ ﻣﻪ وﻣﻧﻬﺟﻪ وﻗﺿﺎ ﺎﻩ").(٣

وﻣن اﻷﺻول اﻟﺗراﺛ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟد ﺗور اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓﻲ

طروﺣﺎﺗﻪ ﻫﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣ ِّوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺗداوﻟ ﺔ  :اﻟﺑؤرة ،اﻟذﯾﻞ ،اﻟﻣﺣور ،اﻟﻣﻧﺎد ،
اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ ،اﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺄﺧﯾر وﻏﯾرﻫﺎ ،وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻌﺿﺎً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣ ِّوﻧﺎت واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺻول وﺟذور
ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ.

) (١ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ  ٢٧٩ :ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
) (٢ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،٩٢ :ﻭ ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ . ٣٨٣ :
)٣
ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ١٥ :
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١ـــ اﻟﺑؤرة :

ُ ِّ
ﻌرف اﻟد ﺗور اﻟﻣﺗو ﻞ اﻟﺑؤرة ّﺄﻧﻬﺎ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣ ِّون " اﻟﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣ ﺔ أو
)(١
ﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺑؤرة:
اﻷﻛﺛر ﺑرو اًز ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ"  .وﻗد ّ
ﺑؤرة اﻟﺟدﯾد :وﻫﻲ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺗداوﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُ ْﺳَﻧد إﻟﻰ اﻟﻣ ِّون اﻟﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ )اﻟﺟدﯾدة( ﺎﻟﻧﺳ ﺔ
ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم( أو ﻟﻠﻣﺧﺎطب )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧ ﺎر().(٢

و ؤرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ :وﻫﻲ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺗداوﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُ ْﺳّﻧد إﻟﻰ اﻟﻣ ِّون اﻟﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺗردد ﻓﻲ ورودﻫﺎ
أو اﻟﻣﻧ ر ورودﻫﺎ).(٣
ًّ
أن ﺗُ ْﺳَﻧد إﻟﻰ َﺣ ٍّد ﻣن ﺣدود
أن ُ ﻼ ﻣن ﺑؤرة اﻟﺟدﯾد و ؤرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣ ن ْ
وﻗد أﺷﺎر اﻟﻣﺗو ﻞ إﻟﻰ ّ
اﻟﺣ ْﻣﻞ ﺑرﻣﺗﻪ ،ﻣ ن ﺗوﺿ ﺣﻪ ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺧطط اﻵﺗﻲ):(٤
اﻟﺣ ْﻣﻞ أو إﻟﻰ َ
َ
اﻟﺑــــــــــــــــــــؤرة

ﺑؤرة ﺟدﯾد
ﺣد
ﻣﺳﻧد اﻟﻰ ّ
ﺣد
ﺑؤر ّ

ﺑؤرة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﺳﻧد اﻟﻰ اﻟﺣﻣﻞ
ﺑؤرة َﺣﻣﻞ

ﻣﺳﻧدة اﻟﻰ ﺣِّد
ﺣد
ﺑؤرة ّ

اﻟﺣﻣﻞ
ﻣﺳﻧدة اﻟﻰ َ
ﺑؤرة ﺣﻣﻞ

اﻟﺟﻣﻞ
وﻗد أﺷﺎر اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن )اﻟﺑؤرة( ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد )ﺑؤرة اﻟﺟدﯾد( إﻟﻰ ُ

)إﻧﻣﺎ( ،وﻣﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ
اﻟﺟﻣﻞ اﻟﺣﺻرﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أداة اﻟﺣﺻر ّ
اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﻣﺻ ﱠدرة ﺄداة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ،و ُ
اﻟﺟﻣﻞ
إﻟ ﻪ ّ
أن أداة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم )اﻟﻬﻣزة( ﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻬﺎ )ﺑؤرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( وﻻ ﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻰ ُ
اﻟﻣﺻﱠدرة ﺄداة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﻬﻣزة ﻣﺳﻧدة إﻣﺎ
اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻬﺎ )ﺑؤرة اﻟﺟدﯾد( ،وﺗﻛون )ﺑؤرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( ﻓﻲ ُ
اﻟﺟﻣﻞ ُ
إﻟﻰ ُﻣ ِّون ﻣن ﻣ ِّوﻧﺎت اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ظﻬر ﻣن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن):(٥
١ـ ـ أﻏداً أﻟﻘﺎك ؟ أم ﻌد ﻏد؟.
ﺿ َر اﻟﺿﯾوف؟ أم ﻻ؟
أﺣ َ
٢ـ ـ َ
) (١ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٢٨ :
) (٢ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ  ،٢٥٥ :ﻭﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٢٨ :ـ . ٢٩
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ٠
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٢٥٦ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ  ٢٥٦ :ـ  ،٢٥٨ﻭﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٣٠ :



٦٢

إن
وﻗد اﻧﺗﻬﻰ اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻣﺗﻔﻘﺎً ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺻدﻩ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﺣﯾن ﻗﺎﻟوا ّ
)اﻟﻬﻣزة( ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻟطﻠب )اﻟﺗﺻور( ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻟطﻠب )اﻟﺗﺻدﯾ ( ،ﺑﺧﻼف )ﻫﻞ( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ
ﻟﻠﺗﺻدﯾ

)(١

ﻗﺎﺋم؟.
ﻓﻘط ،ﻧﺣو :ﻫﻞ ٌ
زد ٌ

أﻣﺎ )ﻫﻞ( "ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑؤرة )ﺑؤرة ﺟدﯾد( ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﻬﺎ و ؤرة ﺟﻣﻠﺔ
)(٢
زد ﻣن اﻟﺳﻔر؟
ﻣن ﺣﯾث ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ"  ،ﻣﺛﻞ :ﻫﻞ ﻋﺎد ٌ

أن اﺳﺗﻌﻣﺎل أداﺗﻲ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم )اﻟﻬﻣزة( و)ﻫﻞ( ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻋدﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن:
ﻧ ْﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑ ّ
١ـ ـ ﺗدﺧﻞ ﻫﻣزة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺑؤرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺑؤرة ﻣ ون أم ﺑؤرة ﺟﻣﻠﺔ.
٢ـ ـ ﺗدﺧﻞ )ﻫﻞ( ﻋﻠﻰ ﺑؤرة اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ.
 ٢ــ اﻟﻣﻧﺎد :
ِ
ُ ِّ
ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐو ﺔ اﻷﺧر
ﻌرف اﻟد ﺗور اﻟﻣﺗو ﻞ )اﻟﻧداء(ّ :ﺄﻧﻪ ﻓﻌﻼً ﻟﻐوّﺎً َ
ﺎﻹﺧ ﺎر واﻟﺳؤال واﻻﻟﺗﻣﺎس).(٣
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻣﺣط
وُ ِّ
ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻧداء ﻌدﻩ ﻓﻌﻼً ﻟﻐو ﺎً ،واﻟﻣﻧﺎد ﻌدﻩ ﻣ ِّوﻧﺎً ﻣن ﻣ وﻧﺎت اﻟﺟﻣﻠﺔ ّ
أن اﻟﻣﻧﺎد وظ ﻔﺔ ،أ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻘوم ﺑﯾن ﻣ ِّون ﻣن ﻣ وﻧﺎت اﻟﺟﻣﻠﺔ و
اﻟﻧداء ،ﻓﺎﻟﻧداء ﻓﻌﻞ ﻟﻐو ﻓﻲ ﺣﯾن ّ
ﺎﻗﻲ اﻟﻣ ِّوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُو ِاردﻩ).(٤
وﻗد اﻧطﻠ اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓﻲ ﺗﻘد ﻣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎد

ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗب اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﺣول اﻟﻣﻧﺎد

ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎدﻩ

)(٥
ﻌدﻩ
إطﺎر اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ .ﻓﻘد ﻣﯾﱠز اﻟﻧﺣﺎة ﺑﯾن )اﻟﻣﻧﺎد ( و)اﻟﻣﻧدوب( و)اﻟﻣﺳﺗﻐﺎث(  .وﻫو ﺗﻣﯾﯾز ّ

ﻷن ﻞ ﻣن اﻟﻣ ِّوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﯾﻧﻔرد ﺑﻬﺎٕ ،وا ْن ﺎن ﻻ ﻌﺗﺑر )اﻟﻣﻧﺎد (
اﻟﻣﺗو ﻞ وارداً؛ ّ
و)اﻟﻣﻧدوب( و)اﻟﻣﺳﺗﻐﺎث( وظﺎﺋﻒ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻞ ﻌﺗﺑرﻫﺎ أﻧواﻋﺎً ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠوظ ﻔﺔ ذاﺗﻬﺎ )وظ ﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎد (،

و ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ )اﻟﻣﻧﺎد ( و)اﻟﻣﻧدوب( و)اﻟﻣﺳﺗﻐﺎث() :ﻣﻧﺎد
اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ() ،(٦ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ ن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎ ﺔ اﻟﻧﻣط ﺔ).(٧

و)ﻣﻧﺎد
اﻟﻧداء(
ُ

و)ﻣﻧﺎد
اﻟﻧد ﺔ(
ُ

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٣٣ :
) (٢ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ . ٢٥٠ :
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٢٥٠ :
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٢٥١ :
) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼﱠﻞ  ٣٥٨ /١ :ـ . ٣٦٠
) (٦ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٦٤ :
) (٧ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ :ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﺃﻭﺻﺎﻓﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻥ ﻳُﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳُﺆﻟﻒ
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻧﻤﻄﺎ ً ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ.٢٩:
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)(١
ن
اﻟﻣﻧﺎد
ﻌﺗﺑرو
م
ﻬ
ﻓ
ﻪ:
ﻓ
اﻟﻧﺣﺎة
ر
أ
ﻟ
وﻋرض
،
ـ)ﻣﻧﺎد اﻟﻧداء(
وﻗد ﻋ
َ
ُ
ُ
ﻧﻲ اﻟﻣﺗو ﻞ ﺷ ﻞ ﺧﺎص ﺑ ُ
ُ ّ
ﻣﻧﺻو ﺎً ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗ ﺔ):(٢

١ـ ـ إذا ﺎن ﻧ رة ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ،ﻧﺣو:
ـ ـ ﺎ ﻗﺎﺳّﺎً ارُﻓ ﺑﻲ
ﻼ اﺣذر.
ـ ـ ﺎ طﺎﻟﻌﺎً ﺟ ً
٢ـ ـ إذا ﺎن ﻣﺿﺎﻓﺎً ،ﻧﺣو:

ـ ـ ﺎ ﺻدﯾ َ ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻋد ﺻد ﻘك.

٣ـ ـ أو ﺷﺑﯾﻬﺎً ﺎﻟﻣﺿﺎف ،ﻧﺣو:
اﺣذر.
ـ ـ ﺎ طﺎﻟﻌﺎً ﺟ ﻼً ْ
وُﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﯾرﻓﻊ ﻪ إذا ﺎن):(٣
١ـ ـ ﻧ رة ﻣﻘﺻودة ،ﻧﺣو:
رﺟﻞ ﺣﺎن وﻗت اﻟذﻫﺎب.
ــ ﺎ ُ
٢ـ ـ أو ﻣﻌرﻓﺔ ،ﻧﺣو:
زد ﻻ ﺗﻐﺗر.
ــ ٌ
ﻔﺳر وﻧﻪ ﻣﻔﻌوﻻً ﻪ ﻣﺣذوف ﺗﻘدﯾر) :أدﻋو( أو
إن اﻟﻣﻧﺎد اﻟﻣﻧﺻوب ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﺗﻘدﯾ اًر ،وُ ﱠ
ّ
)(٤
)أُﻧﺎد ( .
اﻟﻣ ِّون
و ذﻫب اﻟﻣﺗو ﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ اﻋﺗ ﺎرﻫم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋراﺑ ﺔ ُ
اﻟﻣ ِّون اﻟﻣﻧﺎد
اﻟﻣﻧﺎد ﻫﻲ اﻟﻧﺻب ،ﺳو ٌ
اء ﺗﺣﻘ اﻟﻧﺻب أو ﻟم ﯾﺗﺣﻘ  ،ﻟﻛﻧﻪ ُﯾﺧﺎﻟﻔﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ اﻋﺗ ﺎرﻫم ُ
ﺄﺧذ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋراﺑ ﺔ اﻟﻧﺻب ،ﻻ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﻘدﯾر ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺻب ،ﺑﻞ ﻣﻘﺗﺿﻰ وظ ﻔﺗﻪ اﻟﺗداوﻟ ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ط ﻘﺎً

ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﺳﻧﺎد اﻟﺣﺎﻻت اﻹﻋراﺑ ﺔ ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣ ﺎدئ اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ

)(٥

.

)(١
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻨﺼﺒّﺔ ــ ﺃﻳﻀﺎ ً ــ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ(؛ ﻷﻧّﻪ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ــ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ( ﻭ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺎﺙ
ٌ
ﺼﻞ٣١٥ /١ :
ﻨﻮﺍ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ( ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ١٨٤ /٢ :ـ  ،١٨٩ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻔ ﱠ
ــ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺎﺙ( ،ﻓﻘﺪ ﺑَ ّ
ــ . ٣٣١
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ،١٨٤ /٢ :ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼﱠﻞ  ٣١٦/١ :ـ . ٣١٩
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ١٩٠ /٢ :ـ . ١٩٤
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ١٨٥ /٢ :
) (٥ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ١٧٥ :ـ . ١٧٧
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٣ــ اﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺄﺧﯾر:

أن
أن ﻣن اﻟﺧطﺄ ْ
ذ ر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻘول اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ " :واﻋﻠم ّ
ﻘﺳم اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗﻘد م اﻟﺷﻲء وﺗﺄﺧﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن ،ﻓﯾﺟﻌﻞ ﻣﻔﯾداً ﻓﻲ ﻌض اﻟﻛﻼم وﻏﯾر ﻣﻔﯾد ﻓﻲ ﻌض،

ﺗطرد ﻟﻬذا ﻗواﻓ ﻪ وﻟذﻟك ﺳﺟﻌﻪ.
وأن ﻌﻠﻞ ﺗﺎرة ﺎﻟﻌﻧﺎ ﺔ وأﺧر ّﺄﻧﻪ ﺗوﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻋر واﻟﻛﺎﺗب ،ﺣﺗﻰ ّ
ذاك ﻷن ﻣن اﻟ ﻌﯾد أن ون ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧظم ﻣﺎ ﯾدل ﺗﺎرًة وﻻ ﯾدل أﺧر ﻓﻣﺗﻰ ﺛﺑت ﻓﻲ ﺗﻘد م اﻟﻣﻔﻌول،
ﻣﺛﻼً ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﻼمّ ،أﻧﻪ ﻗد اﺧﺗص ﻔﺎﺋدة ﻻ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ اﻟﺗﺄﺧﯾر ،ﻓﻘد وﺟب
أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻘﺿ ﺔ ﻓﻲ ِّﻞ ﺷﻲء و ﻞ ﺣﺎل ،وﻣن ﺳﺑﯾﻞ ﻣن ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻘد م وﺗرك اﻟﺗﻘد م ﺳواء ،أن ﯾدﻋﻲ
ْ

ّأﻧﻪ ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻷﺣوال ﻓﺄﻣﺎ أن ﯾﺟﻌﻠﻪ َﺑ ْﯾن َﺑ ْﯾن ﻓﯾزﻋم ّأﻧﻪ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻌﺿﻬﺎ ،وﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ
ﻣن ﻏﯾر ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻌض ﻓﻣﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﯾرﻏب ﻋن اﻟﻘول ﻪ") ،(١وﻗد رﱠ ز اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺷ ٍﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
ﻣﺑدأ اﻟﻌﻧﺎ ﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ،ﻘول " :ﺄﻧﻬم ﻘدﻣون اﻟذ ﺑ ّﺎﻧﻪ أﻫم ﻟﻬم وﻫم ﺷﺄﻧﻪ أﻋﻧﻰ ٕوان ﺎن ﺟﻣ ﻌﺎً ﯾﻬﻣﺎﻧﻬم
و ﻌﻧ ﺎﻧﻬم").(٢

أن ﻟﻠﺗﻘد م أّﺎً ﺎن دﻻﻟﺔ ،و ّأﻧﻪ ﻟ س ﻫﻧﺎك ﺗﻘد م "ﻣﻔﯾد
وﺗﻌﻘﯾ ﺎً ﻋﻠﻰ أر
اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺳﺗﺧﻠص اﻟﻣﺗو ﻞ ّ
ُ
)ذو دﻻﻟﺔ(" وﺗﻘد م "ﻏﯾر ﻣﻔﯾد" ،وﻫذا ﻌﻧﻲ ﺣﺳب رؤ ﺔ اﻟﻣﺗو ﻞ أﻣرن:
١ـ ـ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣ وﻧﺎت داﺧﻞ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺣ وم دﻻﻟ ﺎً )اﻗرأ :إﺧ ﺎر ﺎً(
٢ـ ـ ﻟ ﺳت ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﺗﻘد م )ﻧﺣو ﺔ( وﻗواﻋد ﺗﻘد م )أﺳﻠو ﺔ( .
إذا اﺳﺗﺛﻧﯾﻧﺎ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻘد م اﻟﺗﻲ ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ )اﻹ ﻘﺎع( ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﺔ ﻣﺛﻼً)...(٣
ﻌد اﻟﻣﺗو ﻞ اﻟﻣﺑدأ اﻟذ ﯾﻧطﻠ ﻣﻧﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ،ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻘد م ﺳﻠ ﻣﺎً ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ،ﻓﺿﻼً
و ّ
ﻋن ﻣﻼﺣظﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﻟذ ُﯾ ِّ
ﺑرر ﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺗﻘد م اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﯾن ُﯾراد اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻌﻧﺎ ﺔ
أن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذ ﻣ ن أن ﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬوم )اﻻﻫﺗﻣﺎم( ﻫو ﻣﻔﻬوم )اﻟﺑؤرة( ،ﻏﯾر ّأﻧﻪ ﻋدل ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺄو ﻞ
ﻪّ ،
ﻌد إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ وﺗدﱠﺑرﻩ ،ﻘولُْ ":ﻔ َﻬم ﻣن اﻟﻧص أن اﻟﻣﻬﺗم ﻪ ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺳم
ﻌرَﻓﺗَ ُﻪ وُ َﺷ ِّ ﻞ ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻣﺎ .ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺧﺎﺻﯾﺗﺎن ﻣن ِّ
اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب َﻣ ِ
ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻌرﻒ اﻟذ ﻌطﻰ
ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﺣدﯾث ﻟﻠوظ ﻔﺔ اﻟﺗداوﻟ ﺔ اﻟﻣﺣور").(٤
ﻟﻘد اﻧطﻠ

اﻟﻣﺗو ﻞ ﻣن أر

اﻟﻣ ِّون اﻟذ
ﻋﻠﻰ ّ
أن ُ

اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ و ﯾﱠن ﺟواﻧب اﻻﺗﻔﺎق ،ﺛم اﺳﺗدل ﺎﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ

ﯾﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞُ ،ﻣ ِّون ﺣﻣﻞ ـ ـ ﻓﺿﻼً ﻋن وظ ﻔﺗﻪ

) (١ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ . ٨٣ :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٨٠ :
) (٣ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ،ﺩ .ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء. ٧٢ : ١٩٨٦ ،
) (٤ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٧٣ :
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ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗدﻻل ﯾورد
اﻟدﻻﻟ ﺔ )أو وظ ﻔﺗﻪ اﻟدﻻﻟ ﺔ واﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ( ـ ـ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺗداوﻟ ﺔ)اﻟﻣﺣور( .و ً
ﻋﺎﻣﻼً آﺧر ﯾوﺟب ﺗوﺳ ط ُﻣ ِّون ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ ،وﻫو ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﻘوﻟﻲ Complexity
Categorialاﻟذ ﯾؤد دو اًر ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣ ِّوﻧﺎت داﺧﻞ ُﺟﻣﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻣ ِّوﻧﺎت اﻷ ﺳط ﻣﻘوﻟّﺎً
ِ
اﻟﻣﻌﻘدة،
اﻟﺿﻣﺎﺋر ،واﻟﻣر ﺎت اﻻﺳﻣ ﺔ ،ﺗﻧزع إﻟﻰ أن ّ
ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ّوﻧﺎت اﻷﻋﻘد )اﻟﻣر ﺎت اﻻﺳﻣ ﺔ ُ
اﻟﺟﻣﻞ( و ﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ُﺳﱠﻠﻣﱠﺔ ﻣن اﻟﻧوع اﻵﺗﻲ):(١
ﺿﻣﯾر ﻻﺻ < ﺿﻣﯾر ﻣﻧﻔﺻﻞ< ُﻣرﱠ ب اﺳﻣﻲ ﻣﻌﻘد< ُﻣر ب ﺣرﻓﻲ < ُﻣر ب اﺳﻣﻲ ﻣﺗﻌد< ُﺟﻣﻠﺔ.
أن اﻟﻣﺗو ﻞ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻗد اﻧطﻠ ﻣن أر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ،
ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑ ّ ،
ﺛم اﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟﻠﯾﻞ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻣ ن أن ﻧﺗدارك

ﺑﻬﺎ ﻌض ﻣن ﺗﺻورات اﻟﻘدﻣﺎءُ ،ﻣﺳﺗﻠﻬﻣﺎً ـ ـ ﻓﻲ ذﻟك ـ ـ ﻣﻌط ﺎت اﻟﻧﺣو اﻟوظ ﻔﻲ ،ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺎﻟﻧﺳ ﺔ

ﻟﻣﻘوﻟﺔ )اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﻘوﻟﻲ( ،وﻫذا ﯾﻧﺑﺊ ﻋن وﻋّﻪ ﺄﺻﺎﻟﺔ آراء اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺟﻣﻌﻪ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو
ﻗد م وﻣﺎ ﻫو ﺣدﯾث.
٤ــ اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ):(٢

ُﻌﱡد اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ واﺣداً ﻣن أﻫم اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﺗداوﻟﻲ ،ﻓﻬو أﻟﺻﻘﻬﺎ طﺑ ﻌﺔ اﻟ ﺣث
ﻓ ﻪ ،وأ ﻌدﻫﺎ ﻋن اﻻﻟﺗ ﺎس ﻣﺟﺎﻻت اﻟدرس اﻟدﻻﻟﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻠ س ﻟﻪ ﺗﺎرﺦ ﻣﻣﺗد).(٣
ﻓﻲ ﺣدود إدراك اﻟﻣ ِ
رﺳﻞ ﻟواﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻗ ﻣﺔ ﻟﻣوﺿوٍع ﻣﺎ ،ﺣﺎول ﻣن
ُ
ﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ؛ ذﻟك اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
إﺗﺻﺎل أو إﻧﻔﺻﺎل ﺎﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻪ ُ

إن اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻐو َﯾﺗﱡ ُم
ّ
ﺧﻼل اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻐو ﺗﺣﻘﯾ
ٍ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻣن ِ
اﻟذ ﯾﺗﻣﺗّﻊ
اﻻﺗّﺻﺎل أو اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ذات اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣوﺿوٍع ﻣﺎ ،ﻓﺿﻼً
ِ
اﻟﻣرﺳﻞ ﺗﻌﺎوﻧﺎً ﻣﺎ ،إﻣﺎ ﺷ ﻞ
ظ ِﻬر
أن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗواﺻﻞ ﺗﻠك ﺗﺗم ﻓﻲ ﺿوء )اﻟﺗﻌﺎون ﺣب اﻟذات( ُ ْ
ﻋن ّ
ِ
ﻣﻘول ِ
ِ
اﻟﻣرﺳﻞ؛ ﺑﻞ
ﻗول
ظﺎﻫر أو ﺷ ﻞ ﻓﻌﻠﻲ ،وﻣﻬﻣﺎ ن ِﻣ ْن أﻣر ﻔﺗرض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﺎوﻧﺎً ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺻﻞ
ِ
اﻟﻣرﺳﻞ) ،(٤وﻫو ﻣﺎ ُﻋ ِرف ﺑـ)اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ أو اﻟﺣوار (.
ﯾﺗﺻﻞ ﻣﺎ ﻘﺻدﻩ
) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ . ٧٧ :
) (٢ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ) (convertsationd Implicatureﺑـ "ﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ" ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﻳﺘﺮﺟﻤﻪ "ﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ" ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ  ،٩٤ :ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺣﺚ ﺁﺧﺮ ﺑـ)ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ( ،ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ،ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔ  ،١٥٨ :ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺎﺧﻮﺭﻱ ﺑـ)ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ( ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ :
). ١٤٢ﺑﺤﺚ( .
) (٣ﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻗُﺪّﻣﺖ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺫﺍ ﻁﺎﺑﻊ ﻓﻠﺴﻔﻲ )ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ( ،ﻗﺪّﻣﻬﺎ ﻛ ﱡﻞ ﻣﻦ )ﻏﺮﺍﻳﺲ ﻭﺳﻴﺮﻝ
ﻭﺟﻮﺭﺩﻥ ﻭﻻﻛﻮﻑ( ،ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﻏﺮﺍﻳﺲ ﺃﻥ ُﺣﻤﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻲ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻏﺮﺍﻳﺲ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﺗﺘﺪﺑﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻً ﻭﻧﺎﺟﺤﺎً ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ،١٤٦ :
ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺎﻣﻞ ﺳ ّﻤﺎﻩ ﻏﺮﺍﻳﺲ )ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ( ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ  :ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ  ٢٢ :ـ  ،٢٣ﻭﺁﻓﺎﻕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  ، ٣٩ :ﻭﻓﺮﻕ ﻏﺮﺍﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﻧﻲ .ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ  ١٥٨ :ـ . ١٥٩
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  ٣٤ :ـ . ٣٥



٦٦

إذاً اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ :ﻫو ﺧروج اﻟﺗر ﯾب ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﺗﻘرر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺳﺗﻠزﻣﻪ
)(١
اﻟدﻻﻟ ﺔ واﻟﺗداوﻟ ﺔٕ ،واّﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﺎﻓر
و ﻔرﺿﻪ اﻟﻣﻘﺎم  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﻻ ُﻘ م ﺣدوداً ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣ ِّوﻧﺎت ّ
ﱠ
ِ
اﻟدﻻﻟﻲ
ﻟﻔك ﺷﻔرة اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺿوء اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻹﻧﺟﺎزﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ﺣدد اﻟﻣ ِّون ّ
ُ ﻠﻬﺎ ﻟﺗﺷ ﯾﻠﻪ ّ
اﻹرﺟﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻘوم اﻟﻣ ِّون اﻟﺗداوﻟﻲ ﺑﺈﺑراز ﻣﻘﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم).(٢

وﻗد ﻣﺛﱠﻞ اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ ﻧظرﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﻏ ار س ﺣﺎول اﻟ ﺎﺣﺛون إ ﺿﺎﺣﻬﺎ ﺄﻣﺛﻠﺔ ﺛﯾرة ﻣﻣﺎ

ﻗدﻣت ،ﻣﺎ ﺣﺎول ﺗطو رﻫﺎ و اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺟواﻧب اﻟﻧﻘص واﻟﻘﺻور ﻓﯾﻬﺎ).(٣

ِ
ﻘدﻣوا دراﺳﺔ ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻫو
وﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا أن ُ ّ
أن اﻟﻧظرﺔ ﻗر ﺔ ﺟداً ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻋﻧد اﻟ ﻼﻏﯾﯾن
اﻟد ﺗور اﺣﻣد اﻟﻣﺗو ﻞ ،إذ وﺟد ّ

ﻷﻧﻪ وﺟد ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﯾﺗﺟﺎوز
وﻋﻠﻣﺎء أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ،إذ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﱠدﻣﻪ اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺎﺣﻪ؛ ّ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺟردة إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠظﺎﻫرة ،اﻟذ ﺿ ط ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻرﺢ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزم
ﻣﻘﺎﻣ ﺎً ،و ﺻﻒ آﻟ ﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻷول إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑوﺿﻊ ﻗواﻋد اﺳﺗﻠزاﻣ ﺔ واﺿﺣﺔ).(٤

أن اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ﺗﻣﺗﺎز "ﻋن ﺎﻗﻲ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟظﺎﻫرة ّﺄﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوز
ﻓﻘد وﺟد اﻟﻣﺗو ﻞ ّ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺻرف ،وﺗﺣﻣﻞ أﻫم ﺑذور اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠظﺎﻫرة ،أ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذ ﺿ ط ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﺻرﺢ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻘﺎﻣ ﺎً ،و ﺻﻒ آﻟ ﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻷول إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋد اﺳﺗﻠزاﻣ ﺔ

أن ﺗﻘﻌﯾد اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ﻟﻼﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ وارد ﻣؤطر داﺧﻞ وﺻﻒ
واﺿﺣﺔ .ﻫذا ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﯾزة أﺧر وﻫﻲ ّ
ﻟﻐو ﺷﺎﻣﻞ طﻣﺢ ﻟﺗﻧﺎول ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ )أﺻوات ،ﺻرف ،ﻧﺣو ﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﺑ ﺎن.(٥)"(...
ﻟﻘد اﻧطﻠ

اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،واﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻛﻼم

ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ )ﺧﺑر( ،و)إﻧﺷﺎء( ،وﻗد اﻗﺗﺻر ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺷ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ )اﻟطﻠب(
ًّ
ِ
ﻟﻛﻞ ﻧوع ﻣﻧﻬﺎ ﺷروطﺎً ﻣﻘﺎﻣّﺔ ﺗﺗﺣ م
اﻟذ ﺿﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ )اﻟﺧﺑر( ،ﻓ ﻔرع ُ ﻼ ﻣن اﻟﻘﺳﻣﯾن إﻟﻰ أﻧواع ﺿﻊ ّ
ﻓﻲ إﻧﺟﺎزﻩ ،أ ﻓﻲ أﺟزاﺋﻪ ﻣطﺎ ﻘﺎً ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل .و ﺗﻔرع ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻏراض )ﺗﺗوﻟد( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

إﺟراء اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﻣﻘﺎل.

وﻗد رﱠ ز اﻟﻣﺗو ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟواﺻﻒ ﻋﻧد اﻟﺳ ﺎﻛﻲ إذ ﻘول ":ﯾﺗﺄﻟﻒ اﻟﺟﻬﺎز اﻟواﺻﻒ ﻋﻧد
اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ،ﻣن أﻧﺳﺎق اﻟﻘواﻋد اﻵﺗ ﺔ :ﻗواﻋد ﺻوﺗ ﺔ ـ ـ ﺻرﻓ ﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﺗﻛو ن اﻟﻣﻔردات وﻗواﻋد ﻧﺣو ﺔ ﺗﺗﻛﻔﻞ
) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﺮﻳّﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ . ١٥٩ :
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ . ٤٠ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ  ،٤٦٧ :ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٩١ :
) (٤ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ) :ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻮﺻﻒ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ( ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﺃﻭﻻً ﻓﻲ  :ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ .ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ــ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  ،١٩٨٤ﺛﻢ ﺃُﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ـــ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء  ٩٣ : ١٩٨٦ـ . ١٠٣
) (٥ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ . ٩٦ :
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ﺑﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﻣﻔردات ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﻛو ن اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻗواﻋد ﺗداوﻟ ﺔ ِ
)ﻋْﻠ َﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺑ ﺎن( ﺗﺿطﻠﻊ ﺑرﺻد اﻟﺗ ار ط
اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺔ َﺧ ْرج اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﺔ واﻟط ﻘﺎت اﻟﻣﻘﺎﻣ ﺔ اﻟﻣﻣ ن أن ﺗﻧﺟز ﻓﯾﻬﺎ "ﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎل ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﺣﺎل").(١

اﻟﺟﻣﻠ ﺔ واﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗدل
وﻗﻒ اﻟﻣﺗو ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ﺑﯾن )اﻷﻏراض( اﻟﻼﺻﻘﺔ ﺎﻟﺻ ﻎ ُ
أن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌر ﻲ اﻟﻘد م ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻧﺎﺋ ﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻ ﻎ ﻓﻲ ط ﻘﺎت ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ " ،ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ّ
ٍ
ﺣد ﻌﯾد اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻷوﺳﺗﯾﻧ ﺔ )اﻟوﺻﻒ()/اﻹﻧﺟﺎز( ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك
)اﻟﺧﺑر ( )اﻹﻧﺷﺎء( اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ﻪ إﻟﻰ ّ
ﺗﻌرﻒ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻠﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء .ﻓﺎﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺧﺑرﺔ ﻋﻧدﻫم ،ﻫﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ )ﺗﺣﺗﻣﻞ اﻟﺻدق أو اﻟﻛذب( ﻓﻲ

أن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻹﻧﺷﺎﺋ ﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺗﺎن:
ﺣﯾن ّ
أ ـ ـ ّأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﻣﻞ اﻟﺻدق أو اﻟﻛذب .
أن ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ﯾﺗﺣﻘ
ب ــ ّ

ﻣﺟرد اﻟﻧط ﺑﻬﺎ،

أن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء اﻗﺗرﺣوا ﺗﻘﻠ ص
و ﺻﻞ اﻟﺷ ﻪ ﺑﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ّ
اﻟﺟﻣﻞ اﻟﻠﻐو ﺔ ﺑرد اﻟﺟﻣﻞ اﻟﺧﺑرﺔ واﻟﺟﻣﻞ اﻹﻧﺷﺎﺋ ﺔ إﻟﻰ ٍ
ﺟﻣﻞ ﺧﺑرﺔ أو ﺟﻣﻞ إﻧﺷﺎﺋ ﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أوﺳﺗﯾن

ﻧﻔﺳﻪ").(٢

ﻗﺳم اﻟﻣﺗو ﻞ اﻷﻏراض ﻋﻧد اﻟﺳ ﺎﻛﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن :اﻷوﻟﻰ أطﻠ
وﻗد ﱠ

ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻷﻏراض

اﻷﺻﻠ ﺔ( ،واﻟﺛﺎﻧ ﺔ )أﻏراﺿﺎً ﻓرﻋ ﺔ(  .وﺗﺿﻣﻧت اﻷﻏراض اﻷﺻﻠ ﺔ :اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ،واﻟﺗﻣﻧﻲ ،واﻟﻧداء ،واﻷﻣر،
واﻟﻧﻬﻲ .ﻫذﻩ اﻷﻏراض ﺗُﺟر ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ إذا ﺎن )اﻟﻣﻘﺎم( ﻣﻼﺋﻣﺎً ﻟﺷرو إﺟراﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،وﺗﻛون

ﺷرو ﻫذﻩ اﻷﻏراض ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﻧﺳﻘﺎً ﻣﺗﻣﺎﺳك اﻟﻌﻧﺎﺻر ،ﻣ ن ﺗوﺿ ﺣﻪ ﻋن طر اﻟرﺳم اﻵﺗﻲ):(٣
)ﻣطﻠوب ﻏﯾر ﺣﺎﺻﻞ وﻗت اﻟطﻠب(

ﻣﻣ ن اﻟﺣﺻول

ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

ﻏﯾر ﻣﻣ ن اﻟﺣﺻول

ﻓﻲ اﻟذﻫن

ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

ﻓﻲ اﻟذﻫن

) (١ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ :ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ . ٤١ :
)(٢ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٤٢ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻮﺻﻒ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ) ١٩ :ﺑﺤﺚ( ،ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ . ٤٢ :
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أن اﻟﺳ ﺎﻛﻲ اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟطﻠب( ﻗﺳ ﻣﺎً ﻟﻠﺧﺑر وأﺻﻼً ﻣن أﺻﻠﻲ
وﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﺗﻧو ﻪ ﻫﻧﺎ ّ
ﺧواص ﺗر ﯾب اﻟﻛﻼم ،وﻟم ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻹﻧﺷﺎء( ،ﻘولٕ ":واّﻧﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑ ﻓﻲ ﻼم اﻟﻌرب ﺷﯾﺋﺎن
اﻟﺧﺑر واﻟطﻠب") ،(١وﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﺳﺗﻐﻧ ﺎن ﻋن اﻟﺗﻌرﻒ ،ﻓﻬﻣﺎ ّإﻧﻣﺎ ﻔﺗرﻗﺎن " ﺎﻟﻼزم اﻟﻣﺷﻬور وﻫو اﺣﺗﻣﺎل
)(٢
أن ُﺷ ّراح )اﻟﻣﻔﺗﺎح( اﻋﺗﻣدوا اﻹﻧﺷﺎء ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﻘض
اﻟﺻدق واﻟﻛذب"  .وﻣن اﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر ّ

)(٣
أن ُﺷ ّراﺣﻪ ﻗد أﺧذوا ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋن اﻟﻧﺣﺎة ،ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣﻞ اﺑن اﻟﺣﺎﺟب )ت٦٤٦ﻫـ(
اﻟﺧﺑر  ،و ﺑدو ّ
ِ
اﻟذمِ ،ﻘول ":ﻓﻌﻞ
ﻣﺻطﻠﺢ )اﻹﻧﺷﺎء( اﺳﺗﻌﻣﺎﻻً ّ
ﺧص ﻪ ﻣﺎ ﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺗﻛّﻠم ﻔﻌﻞ اﻟﺗﻌﺟب وأﻓﻌﺎل اﻟﻣدح و ّ
ﺿﻊ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺗﻌﺟب") (٤و"أﻓﻌﺎل اﻟﻣدح ﻣﺎ و ِ
ِ
ﺿ َﻊ ﻹﻧﺷﺎء ﻣدح أو ذم") .(٥وﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻧﺣو ﯾن
اﻟﺗﻌﺟب ﻣﺎ ُو َ
ُ

ﻔرِق ﺑﯾن اﻹﻧﺷﺎء واﻟطﻠب ﻓ ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺷﺎء ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم اﻟذ
ﻣن ُ ّ
أﻧت ُﺣﱞر ،ﻓﻲ ﺣﯾن طﻠ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم اﻟذ
ﻪ ،ﻧﺣو ﻗول اﻟﺳﯾد ﻟﻌﺑدﻩَ :

ﯾﺗﺣﻘ

ﻣﺟرد اﻟﺗّﻠﻔظ

ﯾﺗﺄﺧر ﺗﺣﻘﯾ

)اﺿرب( ،وﻫو أر ﱞ رﻓﺿﻪ ﻓر ٌ ﻣن اﻟﻧﺣﺎة ،ﻘول اﻟﺳﯾوطﻲ )ت٩١١ﻫـ(":
ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋن ﻟﻔظﻪ ﻧﺣو ﻗوﻟك:
ْ
ِ
)اﺿرب( ﻣﺛﻼً وﻫو طﻠب اﻟﺿرب ﻣﻘﺗرٌن ﺑﻠﻔظﻪ،
أن ﻣﻌﻧﻰ
واﻟﻣﺣّﻘﻘون ﻋﻠﻰ دﺧول اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻹﻧﺷﺎء ،و ّ
ْ
)(٦
ﻓﺈن اﻟطﻠب ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺷﺎء ،و ﺻ ﺢ
أﻣﺎ اﻟﺿرب اﻟذ ﯾوﺟد ﻌد ذﻟك ﻣﻌّﻠ ُ اﻟطﻠب ﻻ ﻧﻔﺳﻪ"  ،وﻋﻠ ﻪ ّ
وّ
ﺧﺑر ٕواﻧﺷﺎء.
اﻟﻛﻼم ﻗﺳﻣﯾنٌ :

أن
وﻓﻲ َﻋ ْرض اﻟﻣﺗو ﻞ ﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺳ ﺎﻛﻲ رّ ز ﻋﻠﻰ ﻧوع أﺻﻠﻲ واﺣد )اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم( ،ﻓﯾﺧﻠص إﻟﻰ ّ
ِ
)وﻟﻛﻞ ظﺎﻫرة ﻟﻐو ﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗ ﻣﺔ ﻣﺎ ﻘﺗرﺣﻪ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻﻒ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ
ّ

ﺗﻔﻲ ﻣن

أن ﺳﺗﺟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرو اﻟﻧظرﺔ واﻟﺗﺟر ﺑّﺔ ،ﻏﯾر ّأﻧﻪ
اﻹطﻼق( ،ﻘﺗﺿﻲ ْ
ِ
ِ
ﺻﻠب اﻹﺷ ﺎل
ﺗﻠك اﻟﺷرو ﺷر ﺿرور ُﻣ ّ ن ﻣن اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻟﯾن اﻵﺗﯾﯾن اﻟذﯾن ُﺷ ّ ﻼن ُ
اﻟﻣطروح:

ِ
ﺣد ذاﺗﻬﺎ؟
١ـ ـ ﯾﻒ ﺗﺗم ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺳﺗﻠزام ﻓﻲ ّ
٢ـ ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزم؟ أ

ﯾﻒ ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺣوار ﺎً).(٧

ﱠ
ﺗﺗوﻟد ﻣن ﺧﻼل )ﺧرق( أﺣد
أن ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣوار
ﺑﺧﺻوص اﻟﺳؤال اﻷول أﺟﺎب اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ّ
ﺷرو ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟطﻠب اﻟﺧﻣﺳﺔ )اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ،واﻟﻧداء ،واﻟﺗﻣﻧﻲ واﻻﻣر ،واﻟﻧﻬﻲ( ،ﺑﺈﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻏﯾر ﻣطﺎ ﻘﺔ ،وﻣﺑدأ )اﻟﺧرق( ﻫذا ﻫو أﺳﺎس ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺳﺗﻠزام ،و ذﻟك ﻘﺗرب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ﻟﻬذﻩ

) (١ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ )ﺕ٦٢٦ﻫـ( . ٧٨ :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٧٩ :
) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ٣٣٦ :ـــ . ٣٣٧
) (٤ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ . ٢٢٧ /٤ :
) (٥ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ٢٣٧ /٤ :
) (٦ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻁﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٧٥ ،ﻡ :
. ٧٥
) (٧ﻳﻨﻈﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ . ١٠٠ :



اﻟظﺎﻫرة ﻣن اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻠﻐو ﯾن اﻟذﯾن اﻫﺗﻣوا ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ،ﻓﻘد ﺗﺻد

٦٩

اﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب

ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث ﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐو ﺔ واﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣوار ).(١
اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ُﺳ ﱠ
أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺟواب اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻓﻘد أﺷﺎر اﻟﻣﺗو ﻞ إﻟﻰ آراء ﺟوردن وﻻﻛوف ،وﺳﯾرل ،وﻫﻲ

آراء ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐﺎ ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ )أ

ﻔ ﺔ ﺿ ط اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزم( ،ﻟ ﺻﻞ ﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﻋرض

ﻣوﻗﻒ اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷ ﻣن اﻟﺳؤال ،ﻓﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ّأﻧﻪ " ﺗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻷﻋم ﻣن اﻷﺣوال ﺑذ ر
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟطﻠﺑ ﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ )زﺟر ،إﻧ ﺎر ،وﻋﯾد ،ﺗﻬدﯾد ،اﺳﺗ طﺎء ...اﻟﺦ( ﻣﻊ إﻋطﺎﺋﻬﺎ
أوﺻﺎﻓﺎً ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺛﻞ)ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻣﻘﺎم( أو )ﻣﺎﯾﺗوﻟد ﻣﻌوﻧﺗﻪ ﻗراﺋن اﻷﺣوال().(٢

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ﻣن اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ،ﺗﻣ ﱠ ن اﻟﻣﺗو ﻞ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋد اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن
ً
اﻟﺗﻌﻣ ﻣﺎت اﻵﺗ ﺔ:
ﺗﻌﻣ م " :١ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ )س( إﻟﻰ آﺧر)ص( ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ،ﺧرﻗﺎً ،ﻣن

أﺣد ﺷرو إﺟراء)س( إﻟﻰ ﻣﺎ ﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣن ﺷرو إﺟراء)ص( ،و ﻣ ن اﺷﺗﻘﺎﻗﺎً ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌﻣ م اﻟﻛﻠﻲ ،ﺻوغ

ﺗﻌﻣ ﻣﺎت ﺟزﺋ ﺔ ﺗﺧص اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ُﻣﻌﯾﱠن ﻧورد ﻣﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻌﻣ م اﻵﺗﻲ:
ً

ﺗﻌﻣ م  :٢ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣ ﺔ ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال إﻟﻰ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻧﻲ ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل،

ﺧرﻗﺎً ،ﻣن ﺷر )طﻠب ﻣﻣ ن اﻟﺣﺻول( إﻟﻰ ﺷر )طﻠب ﻏﯾر ﻣﻣ ن اﻟﺣﺻول(").(٣

إن اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺳ ﺎﻛﻲ ـ ـ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ـ ـ ﺗﻌﺎدل اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻊ ﻏ ار س
ّ
وﺳورل وﻏﯾرﻫم؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﺎز :ﺑدﻗﺗﻬﺎ و ﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺔ .وﻻ ﺗﻔﻲ اﻟﻣﺗو ﻞ ﺑوﺻﻒ اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺳ ﺎﻛﻲ
ﺎﻟدﻗﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺔ ،ﺑﻞ ﻔﺗرض إﻣ ﺎﻧ ﺔ طرح ﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺑد ﻼً ﻟﻠﺗﺣﻠ ﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺷرطﺔ أن
ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺗ ﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺷرو اﻟﻣﻘﺗﺿﺎة).(٤

أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
ﻓﯾﺗﺑﯾﱠن ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ـ ـ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺎ ﺎت اﻟﻣﺗو ﻞ ـ ـ ّ
اﻟوظ ﻔ ﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ أﺻول واﻣﺗداد ﻻ ﻋﻼﻗﺔ اﻧﻔﺻﺎل وﻗط ﻌﺔ ،ﻓ ﻼﻫﻣﺎ وظ ﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻪ وأﺻوﻟﻪ؛ ﺑﻞ
إن دﻣﺞ اﻗﺗراﺣﺎت ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث ﻓﻲ ﻧﺣو اﻟﺧطﺎب اﻟوظ ﻔﻲ ﺳﺗﻣ ِّ ن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺗدﻗﯾ ﺗﻌرﻔﺎت
ّ
اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة واﻟ ﻼﻏﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺗو ﻞ ﻗراءة اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ
ﻗوﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن
اﻟﻘد م ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧوزﻩ ،وﻣﺎ ﯾزﺧر ﻪ ﻣن أﻓ ﺎر ﺗُﻌﯾد ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ ﱠ
ﺗطو ر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎﻗﺗراﺣﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﺳ ﺳﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم أﻋﻣ ﻟﻘواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ.

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ـــ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ  ،٤٦ :ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ . ١٠٠ :
) (٢ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ . ١٠١ :
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ١٠٣ :
) (٤ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ . ١٠١ :



٧٠

اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث

اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن
ﺗﻣﺧﺿت ﻋن ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣﻧظور اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻧواﻧﺎت ودراﺳﺎت ﺛﯾرة ،ﻻ

ﺗرد ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣن ﺧﻠﻔ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺗرﺗ ط ﺑوظﺎﺋﻒ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗؤ د ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وﺗﺳﻣﻰ ـ ـ ﻣﺎ ذ رﻧﺎ ـ ـ
)ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث( .
ﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺗواﻓ ﺑﯾن ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن اﻟﻘراءة):(١
و ﻣ ن أن ُﻧ ِّ
أ ـ ـ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘراءة اﻟﺷﻣوﻟ ﺔ،
ب ـ ـ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘراءة اﻟﻘطﺎﻋ ﺔ،
ج ـ ـ اﺗﺟﺎﻩ ﻗراءة اﻷﻧﻣوذج اﻟواﺣد.
وﻫذﻩ اﻟﻘراءات ُ ﱠﻠﻬﺎ ﺗﺣﺎول "ﺷرح و ﺗﻧظ م اﻟﻣﺎدة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗراث") ،(٢ﻣﺣﺎوﻟ ًﺔ " اﻟرط ﺑﯾﻧﻪ و ﯾن ﻣﺎ ﻫو
ﻣوﺟود ﺣﺎﻟ ﺎً ﻣن درس و ﺣث ﻐ ﺔ اﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﻌﺎﺻرة") .(٣وﻗراءة اﻟﺗراث " ﻫﻲ ﺗﻔ ك ﻟرﺳﺎﻟﺔ

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻣﺎ اﻟﺗراث إﻻ ﻣوﺟود ﻟﻐو ﻗﺎﺋم اﻟذات ﻌدﻩ ﺗﻠﺔ ﻣن اﻟدوال اﻟﻣﺗراﺻﻔﺔٕ ،واﻋﺎدة ﻗراءﺗﻪ ﻫﻲ
أن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﻧد ﺑﺛﻬﺎ ﻗد
ﺗﺟدﯾد ﻟﺗﻔ ك رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻋﺑر اﻟزﻣن ،وﻫﻲ ﺑذﻟك إﺛ ﺎت ﻟد ﻣوﻣﺔ وﺟودﻩ ،ﻓ ﻣﺎ ّ
ﺗﺻﺎدف أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ واﺣد ،ﻓ ﻔ ﻬﺎ ﱞﻞ ﺣﺳب أﻧﻣﺎ

ﺟداوﻟﻪ اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﻓﺗﺗﻌدد اﻟﻘراءة آﻧ ًﺎ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ

اﻟواﺣدة ﺣﺳب ﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن ،ﻓ ذﻟك ﺗﺗﻌدد اﻟﻘراءة زﻣﺎﻧ ﺎً ﺑﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣﺗﻘﺑﻠﯾن ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ واﻟﻣﻔ ﯾن ﻟﺑﻧﺎﺋﻬﺎ

ﻋﺑر ﻣﺣور اﻟزﻣن واﻟﺗﺎرﺦ").(٤
أ ـــ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘراءة اﻟﺷﻣوﻟ ﺔ:

ﯾﺗﺟﻪ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘراءة "ﺣول اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻓﻲ ﻠﯾﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﻪ ﻣن ﻗﺿﺎ ﺎ") .(٥وﻫﻧﺎك أﻣﺛﻠﺔ
ﺛﯾرة ﺗُﻣِﺛّﻞ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﺗراث ،ﻣﻧﻬﺎ):(٦
 اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ،د .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻋﺑد اﻟدا م .
 ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث واﻟﻣﻌﺎﺻرة ،د .ﻋﺎطﻒ ﻣد ور.

) (١ﺍﻋﺗﻣﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻟﻠﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ١٣٦ :ـ  ،١٣٧ﻭ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ . ١٣٨ -١٣٥ :
) (٢ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻖ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﻣﻳﺎﺋﻲ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺭﻗﻡ ) ،(٦ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﻛﻠﻳﺔ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ١٩٨٤ ،ﻡ . ٣١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٢ :
) (٤ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ١٢ :ـ . ١٣
) (٥ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ، ١٣٦ :ﻭ ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ .١٣٦ :
) (٦ﻣﺎ ﻧﻭﺭﺩﻩ ﻣﻥ ﻋﻧﻭﺍﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ .
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 اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو وﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث ،د .ﺣﺳﺎم اﻟﺑﻬﻧﺳﺎو .
 اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔ ،د .ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺳد .
 ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن اﻟﻘد م واﻟﺣدﯾث ،د .ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣد ﻫﻼل.
 أﺻول ﺗراﺛ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ  ،رم ز ﻲ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن

ﻧﺑﯾن ذﻟك
وﺳ ِّ
ﻓﺿﻼً ﻋن ﻗراءة اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺗراث ،إذ ﺗﻌ ﱡد ﻗراءﺗﻪ )ﺷﻣوﻟ ﺔ(ُ ،
ﺧﻼل ﻓﺻول اﻻطروﺣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إن ﺷﺎء ﷲ.
اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻘراءة اﻟﺗراث وﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﺣﺎول اﯾﺟﺎد اﻟﺗواﻓ ﺑﯾن )ﻟﺳﺎﻧ ﺎت
إن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺛﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
ّ
ّ
اﻟﺗراث واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة(  ،وﻣن أﺑرز اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﺗوﺟﻬوا إﻟﻰ ﻗراءة اﻟﺗراث ﻗراءة ﺷﻣوﻟ ﺔ ﻫو
اﻟ ﺎﺣث اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺳد  ،إذ درس اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻌﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ

)(١

اﻟﻣوﺳوم

)اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔ() ،(٢إذ ﻧﺟد ﻟﻣﺣﺎت ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﺿﯾﺋﺔ .وُﻌﱡد اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻣن أﺑرز
ﺗﺄﯾت أن أﺗﺧذﻩ اﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﻣوﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل؛ وﻧظ اًر ﻷﻫﻣ ﺔ ﺗﺟر ﺗﻪ وﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ ار ُ

ﻗراءة اﻟﺗراث).(٣

ﻌﺑر اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد
ُ ِّ
ﺣﺿﺎر ﻓ ر إذا ﺗﺣﻘ ﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠذات اﻟﻌر ﺔ أن ﺗﺿﻊ ﻏداً ﻋﻠﻣ ﺎً ﻟﻬﺎ وﻟﻣن ﺳواﻫﺎ ،وﻟ س ﺣظ اﻟﻔرد ﻣن
ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻘوﻟﻪ ":ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣراﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع

)(٤
أن ﻓﻲ
ﻞ ﻣﺷروع ﻣﺗﻌﺎظم إﻻ ﺣظ اﻟﺟزء اﻟﻧزر ﻣن اﻟﻛﻞ اﻟﻣﺗﺷﺎﻣﺦ"  .وﻧﺟد ﻓﻲ ﻼﻣﻪ ﻫذا ّأﻧﻪ ﯾر ّ
ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﻲ ﻣﺎ ﻣ ن أن ُﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔ أوﻻُ ،ودﻓﻊ ر ب اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم

ﺛﺎﻧ ﺎً).(٥

أن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت أﺻ ﺣت ﻣر ز
وﻗد ذ ر اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻓﻲ ﻓﻘرة )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة( ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻧﺻر
اﺳﺗﻘطﺎب ﻟﻠﻌﻠوم ،وﻻﺳ ﻣﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ؛ ﻟﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،و ّ

) (١ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺃﻁﺭﻭﺣﺔ ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ُﻣﻘﺩﱠﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ،ﺑﺈﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ ،ﻧﻭﻗﺷﺕ ﻓﻲ
 /١٢ﻳﻧﺎﻳﺭ١٩٧٩ /ﻡ .
) (٢ﻳﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻﻭﻝ:
)ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻌﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻼﻡ(  .ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﺎﻉ ﻣﺎ ﺗﻧﺎﺛﺭ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ
ﺃﻓﻛﺎﺭ ،ﺛﻡ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺧﻭﺍﺗﻳﻡ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﻧﻭﺍﻧﻬﺎ )ﻧﺣﻭ ﺇﺧﺻﺎﺏ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ( ﻓﻳﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺣﺙ .
) (٣ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺷﻣﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻣﻧﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺿﻲ ﻻ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺳﺩ ﺍﻟﺛﻐﺭﺓ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ،ﺑﻝ ﻋﺳﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻐﻣﻭﺭﺓ ﻣﻥ )ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ( ﺇﺫ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻳﻪ )ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ( ،ﻓﺎﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻭﻛﻭﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﻭﺩ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻻ
ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺗﺄﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻭﺗﻧﻅﻳﺭ ﻁﺭﻕ ﺇﺧﺻﺎﺑﻬﺎ ﻓﺣﺳﺏ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻧ ّﻬﺎ ﺗﻌﻛﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻓﺗﺗﺧﺫ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ
ﻭﻣﻭﺿﻭﻋﺎً ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٣٩ :ـ . ٤٠
) (٤ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٦ :
) (٥ﺍﻋﺗﻣﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻳﺳﺔ ﻫﻲ:
ﺃ ـــ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﺗﻭﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﺻﻧﻔﺎﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﻭﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﻭﺍﻟﻣﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺑﻼﻏﻲ ،ﻭﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ،
ﺏ ـــ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺑﻣﻔﻬﻭﻣﻪ ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ ﺍﺑﺗﺩﺍءﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﺣﻅ )ﺕ٢٥٥ﻫـ( ....ﻭﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ )ﺕ٤٧١ﻫـ( .
ﺝ ـــ ﺛﻡ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ،ﻣﻥ ﻛﺗﺏ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺳﻳﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻛﻼﻡ ،ﻭ ﻫﻭ ﻧﻘﻁﺔ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻘﻳﺩﺓ ﻭﺗﺷﺭﻳﻌﺎ ً ﻭﻣﻧﻁﻘﺎً.
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اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻓروع اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  ،وﻗد ﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﺿﻞ ﺗﺄﺳ س ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻧظرﺔ

واﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﺎﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،وﺗﻣﺎزج اﻻﺧﺗﺻﺎص ،وﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻔرد واﻟﺷﻣول إذ أﺻ ﺣت ﻋﻠﻣﺎً
ﺷﻣوﻟ ﺎً وﻣﻔﺗﺎح ﻞ ﺣداﺛﺔ).(١

أن اﻟﻔ ر اﻟﻐرﻲ ﻗد ﺷ ﱠ طرﻘﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرة إﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ
و ؤ د ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن )اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺗراث( " ّ
ِ
روادﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن
دون ﻗﻔز ﻣوّﻟد ﻟﻠﻘط ﻌﺔ وﻗد ﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ذﻟك ﻔﺿﻞ اﻧﺻﻬﺎر اﻟﻣﺎدة واﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﻔ ﯾر ّ
ِ
ﺣد اﻟطﻔرة أﺣ ﺎﻧﺎً ،وﻟﻛن اﻟﻣﻧظور اﻟﻌرﻲ ﻣﺎ زال ﯾﺗﺻﺎرع واﻟﺣداﺛﺔ ﻣن
ﻓ ﺎن اﻟﺻراع اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺧﺻﯾ ﺎً إﻟﻰ ّ
)(٢
"أن ﻫذا اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣدارﻩ ﻗﺿّﺔ اﻟﺗراث ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﯾدﻋوﻫم
ﺣﯾث ﻫﻲ ﻣوﻗﻒ ﻣﺑدﺋﻲ"  ،وُ ْرِدف ﻣوﺿﺣﺎً ّ
ِ
أن اﻟﻌرب ﯾواﺟﻬون ﺗراﺛﻬم ﻻ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ
اﻟﯾوم إﻟﻰ ﻗراءﺗﻪ ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ـ ـ وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّ
ﺳﺗردوﻩ) ،(٣واﺳﺗردادﻩ ﻫو اﺳﺗﻌﺎدةٌ ﻟﻪ،
طﻞ ﺎﻟﻘوة ﻣﺎ ﻟم
ّ
ﻣﻠك ﺣﺿور ﻟدﯾﻬم وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﻣﻠك اﻓﺗراﺿﻲ ّ
وﺣ ْﻣ ُﻞ اﻟرؤ اﻟﻧﻘدّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠ ﻪ").(٤
واﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ
ّ
اﻟﻣﺗﺟدد َ

وأود أن أُﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻧﻲ ﻻ أر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرؤ ﺔ ّﺄﻧﻬﺎ )ﺿّﻘﺔ( أو)ﺗﻌﺻﺑّﺔ ﻋﻣ ﺎء( ﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ
ﺄن ﻧظرة اﻟﻣﺳد إﻟﻰ اﻟﺗراث "رؤ ﺔ ﺿ ﻘﺔ ﻟﻠﺗراث ،أو رؤ ﺔ ﻣﺑﻧ ﺔ
اﻟ ﺎﺣث ﺻﻼح اﻟدﯾن زرال اﻟذ ﻌﺗﻘد ّ

ﺎﻟﻘوة و ﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺳواء أﻗﺑﻠﻧﺎ ذﻟك أم
ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﺗﻌﺻﺑ ﺔ ﻋﻣ ﺎء ،ﺗر أو ﺗﻌﺗﻘد ّ
أن اﻟﺗراث ﻣوﺟود ّ
رﻓﺿﻧﺎﻩ").(٥

ُﻌﱡد

إن ﺻﻧ ﻊ اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ ﺎن اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻣﺑدأ اﺳﺗﻠﻬﺎم اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ اﻟذ
وأﻗولّ :
ذا ﻗ ﻣﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺄﺻﯾﻞ أﻣﺗﻧﺎ اﻟﻌر ﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻻﺳﺗﻠﻬﺎم ﺧﻠ ﻟﻔ رﻧﺎ اﻟﻌرﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﺗﺄﺳ س
ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻟﻘد ﺎن ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻛﺗﻣﺎل ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗﺻر اﻟزﻣن

أن روادﻩ ﻋ ﻔوا ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م ﯾدرﺳوﻧﻪ و ﺳﺗﻠﻬﻣون ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ُﺳﻬم ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋم
اﻟذ ﻗطﻌﻪّ ،
ﻟﺳﺎﻧ ﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ،ﺗﺄﺧذ ﻣ ﺎﻧﻬﺎ اﻟﻼﺋ ﺿﻣن اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ).(٦
أن اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔ ر ﻓﻲ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ
وﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ،ﯾذ ر ّ
ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻻﻧطﻼق ﻣن ﻧظرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻬﺎ اﻟﻧوﻋ ﺔ ،ﻣﺎ ﻧر ﻓﻲ ﻧﺣو ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ اﻟﺗوﻟﯾد أﺣدث
اﻟﻌﺎﻣﺔ ّ

إن ﺣدﯾث اﻟﻌرب ﻋن ﻟﻐﺗﻬم ﻻ ﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻟم ﯾﻧظروا ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗ ﺎرات اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﯾوم ،ﻓ ّﺄﻧﻪ ﻘولّ :
ﺑوﺻﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺷرﺔ وﻧ ﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻔﺣص اﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟواﻗﻊ أﻧﻬم ﺑﻠﻐوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظر ﻣرﺗ ﺔ اﻟﺗﻔ ﯾر
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٩ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٠ :
) (٣ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻫﻧﺎ ﻳﻔﺳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﺗﺭﺍﺙ ،ﻭﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺗﻪ ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩ ،ﻭﺣﻣﻝ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻋﻠﻳﻪ ،ﺣﺗﻰ ﻟﻛﺄﻥّ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻘﻭﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻛﺎﺩ ﻻ ﺗﻌﺭﻑ ﻭﺟﻭﺩﺍ ً ﻋﻧﺩ ﺳﻭﺍﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻲ ﻋﻠﻳﻪ
ﻋﻧﺩﻫﻡ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ.٢٠ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٥ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ  ٢٠ :ـ . ٢١
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢١ :ـ . ٢٢



٧٣

اﻟﻣﺟرد ،ﻐ ﺔ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻗواﻧﯾن اﻟﻛﻼم ،وﻟﺋن ﺑدا ﻫذا اﻟﺗﻔ ﯾر ﺟزﺋ ﺎً ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،إﻻ ّأﻧﻪ ﯾﺑدو
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗراﺛﻬم ﻏﯾر اﻟﻠﻐو  ،و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻋﻠم اﻟﻛﻼم ،وﻟﻛن ﺣﺎﺟز اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻫو
أن دارﺳﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﻻ ﯾﻧﺗﺑﻬون ﻋﺎدة
اﻟذ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐو ﯾن ﻗّﻠﻣﺎ ﯾﺗطرﻗون إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،ﻣﺎ ّ
)(١
إﻟﻰ آراء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ

أن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌرﻲ ﻋ ﻒ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟر وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﻠﻰ
ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﺗطو ر ﻧظرﺔ ﻟﻐو ﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﻣ وﻧﺎﺗﻬﺎ ﺛﯾ اًر ﻋن ﻣﻔردات )ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث( اﻟذ أﺳس ﻟﻪ ﺳوﺳﯾر

ﻓﻲ ﺑدا ﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن .واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ـ ـﻘﺎﺋﻣﺔ ـ ـ ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﻲ وﻋﻠم اﻟﻠﻐـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻐرﻲ اﻟﺣدﯾث

طور اﻟﻌرب ﻣدرﺳﺗﻬم اﻟﻠﻐو ﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻐرب ﻌﺷرة ﻗرون ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ).(٢
ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻧطﻘ ﺔ ،ﻓﻘد ّ

أن اﻟ ﺣث اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ
وﻗد أﺷﺎر اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن )ﺣظ اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻟدراﺳﺔ ( إﻟﻰ ّ
ﻋﻠوم اﻟﻌر ﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻏﻧﻲ ،وﻟﻛن اﻟ ﺣث ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻛﻼم ﻌﺎﻣﺔ ﻗﻠﯾﻞ ،ﺛم ﺻﻧﻒ اﻟدراﺳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ
ّ
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أﺻﻧﺎﻓﺎً ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ دراﺳﺔ أﺣد أﻋﻼم اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ

أو اﻟ ﻼﻏﺔ أو اﻟدﯾن ﺎﺑن ﺟﻧﻲ )ت٣٩٢ﻫـ( ،واﺑن ﺣزم )ت ٤٥٦ﻫـ( ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻻت ﻓرد ﺔ ﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ
ِ
ﺣد ذاﺗﻪ ،و ﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺟﺗﻬﺎد واﻻﺳﺗﻘﻼل ﺎﻟ أر واﻟﺗﻘدﯾر ،ﻓﻬﻲ ـ ـ ﻣﺎ ﯾر
ﺗﻘﯾ م اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ّ
اﻟﻣﺳد ـ ـ إﻣﺎ اﺳﺗﺷﻔﺎف ﻟﻧظرة ﺷﺧﺻ ﺔ ﺗ ﺣث ﻋن ر ﺎﺋزﻫﺎ اﻟﻧظرﺔ ،أو ﻣﺣﺎوﻻت ﺗ ﺳ ط ﺔ ﺗﻌرف اﻟﻘﺎرئ
اﻟﻌرﻲ ﺄُﺳس اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓروﻋﻬﺎ ،وﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة وﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ
ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ).(٣
إن ﺣﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ دﻓﻌﻪ إﻟ ﻪ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ِّ
دون ﻓﻲ
أن اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد أراد اﻟﻘول ّ
و ﺑدو ّ
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،و ﺎن ﺣﺛﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﻋﯾوب اﻟدراﺳﺎت اﻟراﻫﻧﺔٕ ،وا ْن ﻟم ُ ِّ
ﺻرح ﺑﻬذا .
اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد

إﻟﻰ ﻧﻘد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻫو اﻟد ﺗور ﻋﺑد

أن ﻣن ﺳﺑ
وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ إﻟﻰ ّ
)(٤
اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟذ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ )اﻟﻣﺗﻣﺎوﺗﺔ( ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ وﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد وذات ﺻﻔﺎت ﻣذﻣوﻣﺔ  ،ﻓﺿﻼً
وﺗﻘﺑﱠﻠﻬﺎ ُﺟزاﻓًﺎ دون أ ﻧظر ﻓﯾﻬﺎ
ﻋن إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ّ
أن ﻫﻧﺎك ﺧط اًر ﺑﯾ اًر ﻣن ﺗطﺑﯾ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻧظرﺎت ُ
وأ ﺗﻣﺣ ص ،ﻓﺗؤدﯾﻬم اﻟﻠذة ﺎﻟﺟدﯾد ـ ـ أو ﻣﺎ ﯾﺑدو ّأﻧﻪ ﺟدﯾد ـ ـ إﻟﻰ ﻧﺑذ ﻞ ﻣﺎ أﺑدﻋﻪ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ ﻗد ﻣﺎً ﻓﻲ
ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ،وﻣن ﺛ ﱠم ﺣﺎول ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺗطﺑﯾ اﻟﻧظرﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ ـ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺿﻊ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ٣٥ :ـ . ٣٧
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﻌﺭﺓ ــ ﻧﺣﻭ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ،٢٤٣ :ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺑﺣﻛﻡ ﺍﻧﺩﺭﺍﺝ ﻧﺻﻬﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻓﻲ
ﺻﻠﺏ ﻟﻐﺗﻬﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻧﻅﺎﻣﻬﺎ ...ﻓﺄﻓﺿﻰ ﺑﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺱ ﺷﻣﻭﻟﻲ ﻛﻭﻧﻲ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ
ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻬﺗ ِﺩ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﺅﺧﺭﺍ ً ﺑﻔﺿﻝ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻣﻧﺫ ﻣﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٣٨ :ـ . ٣٩
) (٣ﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻧﻳﺱ ﻭﻋﺛﻣﺎﻥ ﺃﻣﻳﻥ ﻭﻛﻣﺎﻝ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺣﺎﺝ :ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﻛﻣﺎﻝ ﺑﺷﺭ ﻭﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ
ﻭﺃﻧﻳﺱ ﻓﺭﻳﺣﺔ ﻭﺭﻳﻣﻭﻥ ﻁﺣﺎﻥ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٤٢ :ـ . ٤٣
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،
١٩٧١ﻡ . ١٠/١ :



٧٤

ﻷﻧﻬﺎ ﺣدﯾﺛﺔ وأﺗﺗﻧﺎ ﻣن
ﺟدال ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐر ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺗطﺑ ﻘﺎً ﻋﺷواﺋ ﺎً ،ﻻ ﻟﺷﻲء ،إﻻ ّ
ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان).(١
و ذ ر اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ):(٢
أن اﻟﺗراث ﻋﻧدﻩ ﻣﻘﺻود ﺑذاﺗﻪ وﻟذاﺗﻪ ﻟﺟﻼء ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻗراءﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘوﻻت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
أوﻟﻬﻣﺎّ :
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻓﻼ ﺗﻌﺳﻒ ﻓﻲ اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻧﺻوص وﻻ اﻋﺗ ﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄو ﻞ ،وﻻ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻟﻐرب.
وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :ﻓﺣص ﻣﺎدة اﻟﺗراث ،إذ أدرج ﺿﻣن اﻟﺗراث ﻞ ﻣﺎ اﻧﺻﻬر ﻓ ﻪ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻪ ﻧﻘﻠت
أن ط ﻌﻬﺎ طﺎ ﻊ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠم اﻟﻛﻼم.
إﻟ ﻪ ،ﻓﺗﻣﺛّﻠﻬﺎ اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ ،و ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻌد ْ
وﺗﻘوم ﺑﻧ ﺔ اﻟ ﺣث ﻋﻧدﻩ ﻋﻠﻰ ﺟدﻟّﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرك ط ﻘﺎً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻞ ﺧطوة ﻣن ﺧطوات
ﺣﺛﻪ ،ﻫﻲ :أوﻻً اﻟﺗﺣدﯾد واﻗﺗﻔﺎء أﺛر اﻟﺗﻌرﻔﺎت وﺗﺄﺳ س اﻟﻘواﻋد اﻷوﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻠ  ،ﺛم اﺳﺗﻛﺷﺎف

ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻷﺟزاء اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗر ﯾب اﻟﻛﻞ
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ،وأﺧﯾ اًر اﻟدﻻﻟﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﻣر زﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﺎﻟظواﻫر اﻹ ﻼﻏ ﺔ).(٣

ِ
ﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ
ﻟﻘد ﻗﺎم ﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺣث ﻋﻧد اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذ ﺄﺗﻲ ﻓﻲ ُﻣ ّ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ) ،(٤وﻫو ﻣﻧﻬﺞ ﻗﺎﻣت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻌد أن

أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻣﻪ اﻟﻠﻐو اﻟﻣﺷﻬور ﺳوﺳﯾر ،وُﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ،ﯾدرس ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗطورﻫﺎ ،وﻓﻲ زﻣن ﻣﻌﯾن ،دون اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن ،ﻓذﻟك ﺷﺄن

ﺎن ﯾﺑد ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻟﺣﯾن ﻌض اﻟﺿوء ﻣﻧﻪ ُﯾﻧﯾر ﻟﻠﻣؤﻟﻒ ﻌض اﻟﻧﻘﺎ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﺧﻲ) (٥اﻟذ
اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣطروﺣﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺎل ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺣﺛﻪ " :ﺟﺎء ﺣﺛﻧﺎ ﻋﺎﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذا
إن ﯾﻠﺗﺟﺊ إﻟ ﻪ
اﻟﺟدل اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ :اﻵﻧ ﺔ ﻫﻲ ﻗطب اﻟرﺣﻰ ،واﻟزﻣﺎﻧ ﺔ ﻣﺻ ﺎح ﺎﺷﻒ ﺎﻟﺳﻠب واﻹﯾﺟﺎب ،ﻣﺎ ْ
اﻟ ﺣث ﺣﺗﻰ ﻌود ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻣدار اﻟﻔﺣص اﻵﻧﻲ ﻟﯾرﺗﻘﻲ ﺎﻻﺳﺗﺧﻼص إﻟﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺗﺟرد اﻟﻛﻠﻲ ").(٦

ﺣدد ﻓﻲ ﻣدﺧﻞ ﺗﺎ ﻪ اﻷر ﺎن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺛﻪ وﻫﻲ :اﻟﺗﺣدﯾد ،وﺗﺄﺳ س اﻟﻘواﻋد
وﻗد ّ
اﻷوﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧط  ،ﺛم ﺷﻒ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺿو اﻟﻠﻐو  ،وأﺧﯾ اًر اﻟدﻻﻟﺔ).(٧
و ﻠﺣظ ﺑوﺿوح ّأﻧﻪ اﻧطﻠ ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٧٤ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٥٢ :ـ . ٥٥
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٥٥ :ـ . ٥٧
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺯﻭﻳﻥ ،١٠:ﻭﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﺩ .ﻧﻌﻣﺔ
ﺭﺣﻳﻡ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ٢٠٠١ ،ﻡ . ٩٤ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ . ٩٠ :
) (٦ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٣١ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٥٦ :ـ . ٥٧



٧٥

ﻓ ﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت ودﻻﻻﺗﻬﺎ ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد

أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻛﻧز اﻟذ
اﻟﺗﻲ ﺗر ّ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻوات واﻷﺷ ﺎل ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧﺣو  ،و ﻞ ذﻟك ﻣﺧﺗزن ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ،أﻣﺎ اﻟﻛﻼم

ﻓﻬو اﻻﻧﺣ ﺎز اﻟﻠﻐو اﻟﻔرد

اﻟذ

ﯾﺧﺗﺎر ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن ذﻟك اﻟﻛﻧز ﻣﺎ ﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

واﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ اﻵﺧرن ،وﻣن اﻟﻛﻼم ﻧﺳﺗﺷﻒ ﻧظﺎم اﻟﻠﻐﺔ) ،(١و ﺎن ﺣث اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد

ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ

اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ،ﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ..." :ﻧﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﺿو ﺎً ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺻور اﻟﻠﻐﺔ وﻣن

ﺧﻼل ﻣﺗﺻور اﻟﻛﻼم ،ﺛم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫذﯾن اﻟﻣﺗﺻورن إذ إ ّن ﺗﺟﻠ ﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﺗُﻌﯾن ﻋﻠﻰ ُﻣ ﺎﺷﻔﺔ
ﻧﺎﻣوس اﻟﻛﻼم ،وﻣن ﺛ ﱠم ﻓﺈن ارﺗﺳﺎم ﺣﻘﺎﺋ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻓ ر اﻹﻧﺳﺎن ﯾؤد إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎش رﺳوم اﻟﻛﻼم ﻣن ﺣﯾث
)(٢
أن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ
ﻣﯾز اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺟودات"  .وﻗد ﺗﻧّﻪ اﻟﻘدﻣﺎء ﻋﻠﻰ ّ
ﻫو اﻟﻣﻧﺎل اﻟﻛﻠﻲ اﻟذ ُ ِّ

أن ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺎﻟﻛﻼم ﻋﻼﻗﺔ ط ﻊ واﻗﺗﺿﺎء ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻋرض واﺗﻔﺎق) .(٣وﻓﻲ
ﯾﻧوﻧﺗﻪ اﻟﺟوﻫر ﺔ ﻣوﺟود ﻣﺗﻛﻠم و ّ
)(٤
أن اﻟﻛﻼم ﻣﻼزم ﻟﻠوﺟود اﻟ ﺷر ﻣﻬﻣﺎ
ارﺗ ﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺎﻟﻛﻼم وﺟﻬﺗﺎن اﺛﻧﺗﺎن ﻫﻣﺎ  :وﻧ ﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣﻌﻧﻰ ّ

ﺗ ﺎﻋدت اﻷﻣ ﻧﺔ أو ﺗﻌﺎﻗﺑت اﻷزﻣﻧﺔ ،وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧوﻋت اﻷﻟﺳﻧﺔ واﺧﺗﻠﻔت اﻟﻠﻐﺎت ،وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟ ﻪ أﺑو ﺣ ﺎن
ِ
ﻔﺳر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐﺔ ّﺄﻧﻬﺎ :وﺟود ﻣطﻠ ﻻزﻣﺔ اﻟﺣﺿور ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن ،وﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗوﺣﯾد )ت٤١٠ﻫـ( ،إذ ُ ّ
ط ﻌﻬﺎ اﻟﻛوﻧﻲ) ،(٥واﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻫﻲ اﺳﺗﻌداد اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺧﻠﻘﻲ ﻟﻠﻘ ﺎم ﺣدث اﻟﺗﺻو ت) ،(٦ﻣﺎ ﯾر اﺑن
ﺟﻧﻲ اﺳﺗﻌدادﻩ ﺎﻟﻔطرة ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ،إذ ﻗﺎل اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻣراﺗب اﻟزﻣﻧ ﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ
ٍ
ﺣﯾﻧﺋذ أﺣواﻟﻬم وﻋرﻓوا ﻣﺻﺎﯾر أﻣورﻫم ،ﻓﻌﻠﻣوا ّأﻧﻬم ﻣﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟﻌ ﺎرات
اﻟﻘوم ﻟﻠﻐﺗﻬم" :وذﻟك ّأﻧﻬم َوَزﻧوا
ﻻﺑّد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل واﻟﺣروف ،ﻓﻼ ﻋﻠﯾﻬم ﺄﯾﱠﻬﺎ ﺑدأوا ،أ ﺎﻻﺳم ،أم ﺎﻟﻔﻌﻞ أو
ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،و ّأﻧﻬﺎ ُ
ٍ
ﻣﻧﻬن").(٧
ﺑﻬن ُﺟ َﻣ َﻊ ،إذ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن واﺣد ّ
اﻟﺣرف؛ ﻷﻧﻬم ﻗد أوﺟﺑوا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم أن ﺄﺗوا ّ
وﻗد ﺣدد اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﺻﻧ ﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﺄ ﻌﺎد ﺛﻼﺛ ﺔ ﻫﻲ):(٨
١ـ ـ اﻟطول )ﻗراءة اﻟﺗراث(،
٢ـ ـ واﻟﻌرض )ﻗراءة ﻣﺎدة اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو (،
٣ـ ـ واﻟﻌﻣ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(.
ﻓﻘ أر ﻣﺎدة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻓﻲ ﻣظﺎﻧﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ ﺗب اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻣﻧط

وﻋﻠم اﻟﻛﻼم،

ﻟﻐﻧﺎﻫﺎ ﺎﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو  ،وﻻﺳ ﻣﺎ ﻣوﺿوع أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻫذا ﻌﻧﻲ ﺗداﺧﻞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻓﻲ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﻅﺎﻅﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﺩﻣﺷﻖ ،ﻁ١٩٩٠ ،٢ﻡ . ٢٧ :
) (٢ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٨٩ :
ﺃﻗﺭﻩ ﺃﺑﻭ ﻧﺻﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ . ٧٧ :
) (٣ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ّ
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٦٧ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻻﻣﺗﺎﻉ ﻭﺍﻟﻣﺅﺍﻧﺳﺔ ،ﺃﺑﻭ ﺣﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩﻱ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ١٩٥٣ ،ﻡ . ١١١ /١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٦٧ :
) (٧ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٣٠ /٢ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٣٢ :



٧٦

ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت) ،(١وﻟ س ﻫذا اﻟﺗداﺧﻞ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬم ،ﻓﻘد ﺎﻧت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟزءًا ﻻ
ﯾﺗﺟ أز ﻣن اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑدأت ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻷﺧﯾرة ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻓرﻋﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻣن ﻓروع
اﻟﻣﻌرﻓﺔ).(٢

أﻗﺎم ﻓﺻﻼً ﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ ﺗﻧﺎول ﻓ ﻪ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ

أن اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد
وﻣن اﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر ّ
وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ) ،(٣وﻫﻲ ﻗﺿ ﺔ ﺧﻼﻓ ﺔ ﻗد ﻣﺔ أُﺛﯾرت ﻗﺑﻞ اﻟﻣ ﻼد ﻋﻧد اﻹﻏر

" أر

ﻌﺿﻬم ـ ـ وﻣﻧﻬم أﻓﻼطون ـ ـ
اﻵﺧر ـ ـ وﻣﻧﻬم

أن اﻟﻛﻠﻣﺎت وأﺻواﺗﻬﺎ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ ،و أر اﻟﻔر
أن اﻟﻠﻐﺔ ظﺎﻫرة طﺑ ﻌ ﺔ ،و ّ
أن أﺻواﺗﻬﺎ رﻣوز اﺻطﻼﺣ ﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ طﺑ ﻌ ﺔ أو ﻣ ﺎﺷرة ﻟﻬﺎ
أن اﻟﻠﻐﺔ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،و ّ
أرﺳطو ـ ـ ّ
ﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ").(٤

وﻗد ﺗر ت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ أﺛ اًر واﺿﺣﺎً ﻓ ﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣن دراﺳﺎت ﻟﻐو ﺔ وﻧﺷﺄت ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﯾﻬﺎ
ﻧظرﺗﺎنُ ،ﻋ ِرﻓت اﻷوﻟﻰ ﺎﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻗ ﻔ ﺔ واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺎﻟﻧظرﺔ اﻻﺻطﻼﺣ ﺔ أو اﻟﺗواﺿﻌ ﺔ ،واﻣﺗد اﻟﺟدل

ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ،وﺷﻐﻠت ﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر إﻟﻰ زﻣن
ﻗرب ،دون أن ﯾﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ ٍ
ﺳن ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎء
ﺣﻞ ﻟﻠﻣﺷ ﻠﺔ ،ﻣﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ِّ
ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣوﺿوع أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ).(٥

وﻗد اﺧﺗﻠﻒ اﻟ ﺎﺣﺛون اﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛون ﻓﻲ ﻣد ﺟدو اﻟ ﺣث ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻫﻞ ﯾدﺧﻞ

ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت أم ﻻ؟ ،ﻓﯾذﻫب ﻌﺿﻬم) (٦إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن ﺣث ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ اﻟوﺻول ﻓ ﻪ إﻟﻰ
ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ ،وُﺟدر إﻟﺣﺎﻗﻪ ﺎﻟ ﺣوث اﻟﻔﻠﺳﻔ ﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟ س ﻣن اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﻟ س أﻣ اًر ﻟﻐو ﺎً ﺻرﻓﺎً ،ﻟذا
ﻓﻬو ﯾﺧرج ﻋن ﻣﺟﺎل اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ١٧ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٦ :
) (٣ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ )ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻌﺔ( .
) (٤ﺃﺿﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﺩ .ﻧﺎﻳﻑ ﺧﺭﻣﺎ ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ١٩٧٨ ،ﻡ . ٩٦ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ .ﺃﻧﻳﺱ ﻓﺭﻳﺣﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٧١ ،١ﻡ  ،١٦ :ﺇﻥ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺟﺎﺑﻬﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ ﻓﻘﺩ ﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﻏﺭﺑﻳﻭﻥ ﻭﺷﺭﻗﻳﻭﻥ ،ﻓﻘﻬﺎء ﻭﻣﺗﻛﻠﻣﻭﻥ ﻭﺃﺻﻭﻟﻳﻭﻥ ﻭﻟﻐﻭﻳﻭﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺗﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻭﺫﻫﺑﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥّ " ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﻋﺎﺕ،
ﻛﺩﻭﻱ ﺍﻟﺭﻳﺢ ،ﻭﺣﻧﻳﻥ ﺍﻟﺭﻋﺩ ،ﻭﺧﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎء ﻭﺷﺣﻳﺞ ﺍﻟﺣﻣﺎﺭ ...ﺛﻡ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ"  .ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ  ٤٦ /١ :ـ  . ٤٧ﻭﻳﺫﻫﺏ
ّ
ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ )ﺕ ١٧٥ﻫـ( ﻗﺩ ﺳﺑﻖ ﺍﺑﻥ ﺟﻧﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺻﺎﺣﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻋﺑﻘﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ ،ﺩ .ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﺩ.ﻁ،
ﺑﻳﻥ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ:
ٌ
١٩٧٢ﻡ  ٥٢ :ـ  .٥٦ﻭﻟﻼﺳﺗﺯﺍﺩﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ  ٤٧ :ـ  ،٦٦ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ
ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺻﺑﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ(  ٣٣ :ـ . ٣٧
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ :ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ،ﺩ .ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﻭﻟﻲ ،ﻁ ،٢ﻣﺻﺭ١٩٦٥ ،ﻡ  ،٣٢ :ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﺍﻓﻲ،
ﺩﺍﺭ ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻﺭ ،ﻁ ،١٢: ١ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﻣﺻﺭ١٩٧٠ ،ﻡ  ،١٨ :ﻭﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ١٥ :
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"أن ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﺑ ﺎن أﻫﻣ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ وِﻗ َدم ﻣﺷ ﻠﺗﻬﺎ أن ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﻠﻐو ﻋن ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ
وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾر ّ
ﺗﻛن ﻋﺳﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور ،ﻓﻬذا ﻫو اﻟﻣدﺧﻞ اﻟطﺑ ﻌﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟظﺎﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة اﻟﻣﺟﻬوﻟـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻷﺻﻞ ،وﻹﺛﺎرة ﺧ ﺎل
اﻟدارﺳﯾن ﺣوﻟﻬﺎ ،وﻫو أﻣر ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﻓﺎﺋدة ،ﻣﺎ ّأﻧﻪ ﺿرورة ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻻ ﯾﻧ ﻐﻲ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ").(١

أن اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﻠﻐﺔ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ
وﻣن ﺗﺗ ﻊ ﺣث اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﯾر ّأﻧﻪ ﻣن اﻟذﯾن ذﻫﺑوا إﻟﻰ ّ
ﺄن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻧﻔت ﻓﻲ
ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾث ،وﻗد ﻋﻠﻞ ﻟﻬذا ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت واﻟﺷﻣولّ ،

أن
اﻟﺑدا ﺔ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ وراء اﻟطﺑ ﻌﺔ ،وﻋزﻟت ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋن ﻣ ﺎﺣﺛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،إﻻ ّ
ﺻراﻋﺎً ﻗﺎم ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ و ﻧزﻋﺔ اﻻﺳﺗ ﻌﺎب ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟظﺎﻫرة ،ﻓﺗﻐﻠب اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺷﻣول ،وﺻﺎر ﻣن

)(٢
أن ﻫذا ﻫو
ﺣ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت أن ﺗ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ أُﻟﺣﻘت ﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ  .و ﺑدو ّ
أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذ رﺳﻣﻪ
اﻟﺳﺑب اﻟذ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻟدراﺳﺗﻪ اﻗﺗﺿﻰ ﻣﻧﻪ ﻫذا ،ﻓﻣﺿﻰ ﺳﺗﻌرض اﻟﻧظرﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،و ﻠﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﺔ

اﻟﻣواﺿﻌﺔٕ ،واذا ﻗﯾﻞ ":ﻟم ﻌد أﺣداً ﯾﻧﺎﻗش ون اﻟﻠﻐﺔ ﺗوﻗ ﻔﺎً ووﺣ ﺎً أم ﺗواﺿﻌﺎً واﺻطﻼﺣﺎً ،ﺑﻞ ﯾدور اﻟ ﺣث

)(٣
إن اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد
ﺣول اﻟدﻻﻟﺔ و ﻔ ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻔظ ﻟﻠدﻻﻟﺔ وا ﺣﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ"  ،ﻗﻠﻧﺎّ :
ط َﻞ ﺑﻞ ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،وأﻟﺢ إﻟﻰ
أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ وُﺑﯾن ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺎ َ َ

ﻟم ﯾﻧﺎﻗش ﻧظرﺎت

ﺟﺎﻧب ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ).(٤

وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﺎن ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻠﻐﺔ ﻣن أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗب ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﻓﻣﺷ ﻠﺔ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ

وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟ ﺷر اﻟﻠﻐو ﻋﺑر ﺗﺎرﺧﻧﺎ اﻟطو ﻞ ،وﺗﺟﺎذﺑﻬﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﻋﻠﻣﺎء اﻟدﯾن واﻟ ﺎﺣﺛون ﻓﻲ

ﺗﺎرﺦ اﻹﻧﺳﺎن وأﺻﻞ ﻧﺷﺄة اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣﺎ ﺎﻧت ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏﻞ اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘد

دار اﻟﺟدل ﻋﻧد اﻟﻌرب ﺣول اﻟﻠﻐﺔ أﺗوﻗﯾﻒ ﻫﻲ أم اﺻطﻼح ،ﻣن أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟر ) ،(٥واﺧﺗﻼف
آراﺋﻬم ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺻراع اﻟﺟدﻟﻲ اﻟذ ﻗﺎم ﻓﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ ﺑﯾن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ واﻟﻧزﻋﺔ

اﻟﻧﺳﺑ ﺔ اﻟﻐﯾﺑ ﺔ ،و ﺑدو ﻓﯾﻬﺎ اﺧﺗﻼف اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع ،ﻓﻬﻲ إﻣﺎ زﻣﺎﻧ ﺔ أو آﻧ ﺔ وﺻﻔ ﺔ ،وﻗد ﻏﻠﺑت

اﻟﻧظرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدت ﻓﯾﻬﺎ ﻧظرﺔ اﻻﺻطﻼح أو اﻟﻣواﺿﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘط ﺔ ﻟﻠﺗﺻورات اﻷﺧر  ،وآ ﺔ ﻫذﻩ
اﻟﻐﻠ ﺔ أﻣران):(٦

) (١ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٠ ،٣ﻡ .١٢ :
) (٢ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٦ :
) (٣ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ . ٨٥ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٧٤ :ﻭ ٨٧ـ . ٨٨
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ . ٤٥ /١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٧٤ :ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃُﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻧﺷﺄﺓ ﻭﺃﺻﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺧﺫﺕ ﺣﻳّﺯﺍ ً
ﻛﺑﻳﺭﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻘﺩ ﺃُﺷﺑﻌﺕ ﺑﺣﻭﺛﺎ ً ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺭﻯ ﺃﻧّﻪ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻳﻪ ﻭ ﺍﻻﺳﺗﻁﺭﺍﺩ ،ﺇﺫ ﺃﻧّﻪ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﻏﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺑﺣﺙ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻪ ﻓﻲ ـــ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ـــ  :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻛﺎﺻﺩ ﺍﻟﺯﻳﺩﻱ  ٣٤ :ـ  ،٤٦ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ـــ ﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﻁ ،ﺩ .ﺕ  ٥٢ :ـ  ،٥٥ﻭﻣﻭﻟﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺍﺣﻣﺩ ﺭﺿﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ١٩٨٣،ﻡ  ٢٩ :ـ . ٣٨



٧٨

اﻷول :اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻔ رن ﻓﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘول ﻣﺑدأ اﻟﺗطور اﻟﻣطﻠ ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻠﻐﺔ.
ٍ
ﺑوﺟﻪ ﻣﺎ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذ
واﻟﺛﺎﻧﻲّ :أﻧﻪ ﻟ س ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل ﺎﻟﺗوﻗﯾﻒ دون أن ﺳﺗطرد إﻟﻰ اﻻﺻطﻼح
اﺳﺗﻐﻧﻰ ﻣن ﻗﺎل ﺎﻻﺻطﻼح ﻋن اﻷﺧذ ﺎﻟﺗوﻗﯾﻒ أﺻﻼً.
أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻌ ﱡد ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣواﺿﻌﺔ ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻠﻐو  ،وﻟم ﻔت
ﻋﻠﻰ ّ
اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد أن ُﺷﯾر إﻟﻰ ﻫذا  ،وان ﺣﺗﺞ ﻟﻌﻧﺎﯾﺗﻪ ﺎﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻘﺎرﻧﺎً اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺎﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ":ﻻ

إن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو ﻗد ﺎن دوﻣﺎً ﺣرﺻﺎً ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ اﻵﻧﻲ دون ﺗﻔ ك زﻣﻧﻲ
ﻣﺟﺎزﻓﺔ إن ﻗﻠﻧﺎ ّ
ﻟﻬﺎ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗﻛو ﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣﻞ اﻻﻛﺗﺳﺎب ﻟد اﻟطﻔﻞ أو ﻟد اﻟﻛﻬﻞ ،أﻣﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓ ﻣﺎ

ّأﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺷﻣول اﻟﻣﻌرﻓﻲ ودك ﺣواﺟز اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻧﻣط ﺗﻔ ﯾر ﻣﻔروض ﻋﻧوة،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد اﻗﺗﺣﻣت ﺣوزة اﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﺎ اﺗﺻﻞ ﻣﻧﻪ ﺎﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ أو ﻣﺎ ارﺗ ط ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹدراك ﺟﻣﻠﺔ....
واﻟذ

ﻣ ﻧﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻻﻗﺗﺣﺎم أﻣور ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ :ازدﻫﺎر اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺗﻌﻠم

اﻟﻠﻐﺎت ،و روز ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻠﻐو  ،و ذﻟك ﺑروز ﻋﻠم اﻟﺗﺣ م اﻵﻟﻲ").(١

أن اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﺄﺧذ ﺑﻧظرّﺔ اﻟﻣواﺿﻌﺔ) ،(٢إذ ِّإﻧﻲ ﻟم أﺟد ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻟﻬﺎ ـ ـ
و ﺑدو ﻟﻲ ّ
ٍ
أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾدل
اﻟﻣواﺿﻌﺔ ـ ـ ﻓﻲ
ﻓﺻﻞ ﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﯾﻧﻘدﻫﺎ أو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ رﻓﺿﻬﺎ .ﻏﯾر ّ

ﻋﻠﻰ رﻓﺿﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﺔ ،ﻓﺎﻟد ﺗور ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟواﺣد واﻓﻲ ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ ﻘول ":ﻟ س ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﺔ أ

ﺳﻧد

إن ﻣﺎ ﺗﻘرﻩ ﻟﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻧواﻣ س اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظم
ﻋﻘﻠﻲ أو ﻧﻘﻠﻲ أو ﺗﺎرﺧﻲ ﺑﻞ ّ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ").(٣

وﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺧر اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻫﻲ )اﻟﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت( ،إذ أوﻻﻫﺎ

اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻌرب أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺣوﺛﻬم وﻣﻧﻬم اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد  ،إذ ﺎﻧت ﻣوﺿﻊ ﻧﻘﺎش ﻟد ﻪ.

ﺗطرق ﻗﺑﻞ اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد
وﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ إﻟﻰ ّ
ٌ
أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ّ
وﻋرض ﻵراء اﻟﻘداﻣﻰ ﻓﯾﻬﺎ ،إذ ﯾر ّأﻧﻪ ﻻ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت وأ ﺷﻲء ﻣن ﻫذا
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
إﻟﻰ

ﯾﺗﻔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ

اﻟﻘﺑﯾﻞ ﻓﻬو ﻣن ﻣﺣض اﻟﻌﺻﺑ ﺔ)ٕ ،(٤وان ﺻﺢ ﻣﺎ ﺑدا ﻟﻲ ﻓﺈن اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد
أن ﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟ س ﺗﻔﺿ ﻼً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ واﻟﺑدء ﻟﺧﺻﺎﺋص
ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻻّ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت ،و ّ

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ،ﺑﻞ ﻟﻣﺎ ﻻ ﺳﻬﺎ ﻣن ظروف ،ﻓﻠﻘد ﺎن اﻟﻌرب أﻫﻞ ﻓﺻﺎﺣﺔ و ﻼﻏﺔ،

) (١ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٥٠ :
) (٢ﻳﺅﻛﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻣﻌﺗﺯﻟﺔ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﻭﺭﺗﻬﺎ ،ﻳﻧﻅﺭ:
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٨٥ :
) (٣ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،٣٨ ،ﻭﻳﺭﻓﺿﻬﺎ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﻭﻟﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺭﻓﺿﻪ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻧﻰ ﺑﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻳﺳﻣﻳﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﺿﻊ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺷﻛﻼﺕ
ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  ٣٧ :ـ . ٣٨
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ،١١١ :ﻭﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﺑﺣﺙ ﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ١٩٧٢ ،ﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻳﻝ ﺃﺳﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ.
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وﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﺳﻠطﺎن ﻗو  ،ﺛم أﺗت ﻣﻌﺟزة اﻟرﺳول ) (ﻣن ﺟﻧس ﺗﻣﯾزﻫم اﻟﺣﺿﺎر  ،ﻓﺄﻛد اﻟﻘرآن ﻫذا
اﻟﺗﻣﯾﱡز ،و ﻬذﯾن اﻟ ﻌدﯾن اﻟﺣﺿﺎر واﻟدﯾﻧﻲ اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻌر ﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ).(١
و ﻧﺎﻗش اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ و ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻣﺳﺗدﻻً ﺂراء

أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧ ﺔ أو اﻟﻼﺗﯾﻧ ﺔ ﻫﻲ أﻛﻣﻞ
اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻓﻘد اﻋﺗﻘد ﻌض اﻟﻠﻐو ﯾن ّ
أن اﻟﻌﺑرﺔ ﻫﻲ أﻗدﻣﻬﺎ وأﻗدﺳﻬﺎ؛ وﻟذﻟك ﻷﺳ ﺎب دﯾﻧ ﺔ ـ ـ ﻓﻲ ﺗﺻورﻫم ـ ـ)" ،(٢وﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص
اﻟﻠﻐﺎت ،أو ّ
ﺗﻔﺿﯾﻠﻬم ﻟﻠﻐﺎﺗﻬم اﻟﻘوﻣ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أو اﻟﻘد ﻣﺔ ﻓﻬو ﻣن ﻣﺣض اﻟﻌﺻﺑ ﺔ وذﻟك ﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟﺷﻌو ﺔ ﻗد ﻣﺎً
ﻟﻠﻔﺎرﺳ ﺔ واﻟﯾوﻧﺎﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻠﻐﺎت وﻣﺎ رد ﻋﻠﯾﻬم ﻌض اﻷد ﺎء اﻟﻌرب) ،(٣ﻓﺄداﻫم ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌﺻب
ﻣﻣﺎﺛﻞ ﻟﺗﻌﺻب اﻟﻌﺟم وﻏﯾرﻫم").(٤
وُ ِّﻔﻧد اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺟورج ﻣوﻧﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﺧﻪ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻗﺑﻞ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻋن
"أن اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ﺎﻧوا ﯾﺟﻌﻠون ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ أم اﻟﻠﻐﺎت وأﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺟﻧﺔ
ﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﻣن ّ

ﺑﻞ ﻟﻐﺔ ﷲ .أﻣﺎ اﻟﻘول اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻣﺎ رأﯾﻧﺎ أﺣداً ﻣن اﻟﻧﺣﺎة اﻷوﻟﯾن اﻟﺣﻘ ﻘﯾﯾن اﻟﻣﺟﺗﻬدﯾن ﻘوﻟﻪ أو ﯾﺟزم
ﻪ ،ﺑﻞ وﺟدﻧﺎﻩ ﻋﻧد ﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﻣﻔﺳرن ﻣﻣن ﺎن ﯾﺟﻣﻊ ﻞ ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ ﻣن دون أ ﻧﻘد ـ ـ ﻣﺛﻞ اﺑن
إﺳﺣﺎق ـ ـ ﻓﺎﻋﺗﻣدوا اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﻔﻠﻛﻠورﺔ اﻟﺗﻲ ﺎن ﯾروﺟﻬﺎ اﻟﻘﺻﺎص .و ﺎن أﺷد اﻟﻧﺎس راﻫ ﺔ ﻟﻠﻘﺻﺎص
ﻟﻌدم ﺗﺣرﺟﻬم ﻫم اﻟﻧﺣﺎة أﻧﻔﺳﻬم) ،(٥و ﺎن ﻓﻲ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص واﻟﺧراﻓﺎت ﻣﺎ ﻧﻘﻞ أ ﺿﺎً ﻣن
اﻹﺳراﺋﯾﻠ ﺎت .أﻣﺎ اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻠﻐو ون ﻓ ﺎﻧوا ﻣﺳ ون ﻋن ذ ر ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻷﺷ ﺎء وﻗﺻﺎر ﻣﺎ ﻗﺎل ﻌض ﻣﻧﻬم

ﻫو أن " أول ﻣن ﻓﺗ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﺎﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ") .(٦واﻟﻣراد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﻧزل ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن" ....

أﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺷﻧ ﻊ وأﺷﻧﻊ ﻣن ﻫذا أن ﯾﻧﺳب إﻟﻰ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ،ﻓﺈن ﻫذا ﻟم ﻘﻠﻪ أﺣد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء

اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺟﺳ م ﻣﺣض .ﻓﺈذا ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺳﻠم أن ﻘول ﻋن اﻟﻘرآن ّإﻧﻪ ﻼم ﷲ أ ﺧطﺎب Message
ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟ ﺷر وأن ﻌﺗﻘد ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أن ﻓﻌﻞ اﻟﻛﻼم ﺻﻔﺔ ﻟذات ﷲ ﺳﺎﺋر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾذ رﻫﺎ ﺳ ﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ
إن اﻟﻌر ﺔ أو اﻵراﻣ ﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﷲ ﻟﻣﺟرد ﻧزول اﻟوﺣﻲ ﺑﻬﺎﺗﯾن
ﺗﺎ ﻪ اﻟﻌزز ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﻘول ّ
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ وﺳواء ﻗﻠﻧﺎ إﻧﻬﺎ ﻣن ﺗواﺿﻊ اﻟ ﺷر أم إﻟﻬﺎم ﻣن ﷲ ﻓﻬﻲ آﻟﺔ ﻣﺳﺧرة ﻟﻠﺗﺑﻠ ﻎ
اﻟﻠﻐﺗﯾن؛ ّ
وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺧﻠﻘت ﻟﯾﻧﺗﻔﻊ اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ .ﻓﺈذا ﺧﺎطب ﺳ ﺣﺎﻧﻪ اﻟﻧﺎس ﺑوﺳﺎطﺔ أﻧﺑ ﺎﺋﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺎطﺑﻬم ﻣﺎ
ﻔﻬﻣون").(٨)ln m l k j i h g fm X W ،(٧

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٣٨ :ﻭﻳﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﻭﻟﻲ ﺇﺫ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺹ ﻻﺑﻥ ﺣﺯﻡ
ﺍﻷﻧﺩﻟﺳﻲ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ . ٦٧ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١١١ :
) (٣ﻗﺻﺩ ﻫﻧﺎ ﺍﺑﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺍﻟﺻﺎﺣﺑﻲ . ١٢ :
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١١١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺳﺭﺍﺝ )ﺕ٣١٦ﻫـ( ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻔﺗﻠﻲ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ١٩٨٥،ﻡ . ٩٥ /١ :
) (٦ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺑﻳﻳﻥ ،ﺍﻟﺟﺎﺣﻅ )ﺕ٢٥٥ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ . ٢٩٢ /٢ :
) (٧ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ١١١ :ـ . ١١٢
) (٨ﺳﻭﺭﺓ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ  :ﻣﻥ ﺍﻵﻳﺔ ). (٤
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وﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻠﺣظﻬﺎ ﻋﻧد اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن )ﻋﻘد اﻟﻣواﺿﻌﺔ(

أن " ﻓ رة اﻟﻌﻘد ﻣﻔﻬوم ﻧظر ﺗﺗﺣدد ﻪ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣن اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎم ﺣوﻟﻬﺎ ﺳوﺳﯾر وﻟم
ذر ّ
ﯾدر ﻬﺎ اﻹدراك اﻟﻣ ﺎﺷر ،ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺎﺳﺎً وﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﻓﻲ ذﻟك ﻓ رة اﻟﻌﻘد").(١
وﻣﺑدأ اﻟﻌﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن إﻧﻣﺎ ﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟﻣوﺟود ﺎﻟﻘوة اﻟذ ﯾﺧرج إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻞ ﺗﺣﺎور
ﻟﻐو  ،و ﺷﯾر اﻟﻔﺎراﺑﻲ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻔﻬوم )اﻟﺷر ﺔ( ،وﻫﻲ ﺷر ﺔ رﺻﯾدﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻌﻼﻣﺎت).(٢
ﺄن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺻ ﺢ ﻣﻧﺑﻬﺎت ﺗﺗﻣﺛﻞ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ
وﻓﻲ ﻗول اﻟﻔﺎراﺑﻲّ :
اﺳﺗﺣﺿﺎر دﻻﻻﻟﺗﻬﺎ) ،(٣ﺻﻠﺔ ﻗو ﺔ ﺎﻟﻧظرﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ) ،(٤اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻞ ﺑﻠوﻣﻔﯾﻠد Bloomfieldﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ
وﻧﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت ﺗﺗﻠوﻫﺎ اﺳﺗﺟﺎ ﺎت

ﻓﻌرف اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻋﻠﻣﺎً اﺧﺗ ﺎر ﺎً ﻣﺳﺗﻘﻼًّ ،
ﺗﺗﺣول ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻧﺑﻬﺎت ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑدورﻫﺎ اﺳﺗﺟﺎ ﺎت أﺧر ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟرﻣزﺔ):(٥
رد ﻓﻌﻞ
ﻪ=======رد ﻓﻌﻞ......ﻣﻧِّﻪ======== ّ
ّ
ﻣﻧّ
م========ر....

م ========= ر .

وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻣن ﺛراء ﺗﻧظﯾر

ﻣ ن اﻟ ﺎﺣث أن ﯾرط ﺑﯾﻧﻪ و ﯾن اﻻﺳﺗﺧﻼص

و ﻣ ن أن ﻧﺿﯾﻒ إﻟﻰ ﻣﺎ ذ رﻩ اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد

إﺷﺎرات ﺳرﻌﺔ إﻟﻰ ﻌض ﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣن

أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت "ﻣن ﺷﺄﻧﻪ
اﻟﻌﻼﻣﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن رطﻪ ﺎﻷ ﻌﺎد اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ،ذﻟك ّ
أن ُﯾ ِّ
ﻧزﻟﻬﺎ ﻣﻧزﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ وﻫﻲ ّأﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻋﻼﻣﻲ وظ ﻔﺗﻪ اﻹ ﻼغ واﻟﺗﺧﺎطب ،ﻓﺗﻧﻔﻲ ﺑذﻟك ﻋن اﻟﻠﻐﺔ
ّ
ﺳﺟﻞ ﻣن
ﻞ اﻟﺷﺣﻧﺎت اﻟﻣﺎوراﺋ ﺔ و ﻧﻌدم اﻟﺗﻔﺎوت واﻟﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت إذ ﺗﺗﺳﺎو ﺟﻣ ﻌﺎً ﻓﻲ ّأﻧﻬﺎ
ّ
اﻟﺗراﻣز").(٦
ﻧظرات ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﻣﺑدأ اﻟﻧﺳﺑ ﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟذ ذ رﻩ ﻫﻣﺑوﻟت ،وﻫو ّأﻧﻪ ﻟ س ﻟﻠﻔظ ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣدﻟول
ﻋﻠ ﻪ ﺑﻞ ﻟﻠﺻورة اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﻫذا اﻟﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ،ﻣﺑدأ ذ رﻩ اﻟﺳﯾوطﻲ )ت٩١١ﻫـ(ﻓﻲ اﻟﻣزﻫر) ،(٧واﻟﻌرب
ﻫم أول ﻣن ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺿرور ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷﺑﻧ ﺔ واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﻬﺎ ﻌض اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ

) (١ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔ . ١٨٤ :
) (٢ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﻟﻛﺗﺎﺏ ﺃﺭﺳﻁﻭ ﻁﺎﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ،ﺃﺑﻭ ﻧﺻﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ )ﺕ٣٣٩ﻫـ( ،ﻧﺷﺭ ﻭﻟﻬﻠﻡ ﻛﻭﺗﺵ ﺍﻟﻳﺳﻭﻋﻲ ﻭﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﻣﺎﺭﻭ ﺍﻟﻳﺳﻭﻋﻲ،
ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ١٩٦٠ ،ﻡ . ٢٥ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٨٨ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ،ﺩ .ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ١٩٩٨ ،ﻡ .١٣٤ :
) (٦ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٨٩ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ . ٢٥ /١ :



٨١

ﺳﻌﺔ اﻟﻛﻼم وﻧظﻣﻪ ﺎﻟﺣدث واﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺄﺧﯾر وﻏﯾرﻫﺎ) ،(١وﻗد ﺳﺑ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻐرﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻠ ﻼﺗﻬم

اﻟدﻗ ﻘﺔ وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟوﺻﻒ اﻟﺑﻧو اﻟذ

ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑذور ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذ

ﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻐرﯾون ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر).(٢

ﯾوﺟد ﻋﻧد اﻟﻌرب و درس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ وﻣﺟﺎل

اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎٕ ،وان ﻟم ﺗﻛن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﻠﻣﻲ ﺻﺎرم ،وﺗﺑدو ﻓﻲ أﺧذﻫم روا ﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋن اﻷﻋراب ﻓﻲ اﻟﺑواد

ووﺿﻊ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﻠﻬﺟﺎت وﻗ ﺎﺋﻠﻬﺎ).(٣

أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔ ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ
و ذﻫب اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
أورﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟوﺳ ط ﻋن طر اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﯾﻧ ﺔ ،ﻗد ﻏزت أذﻫﺎن اﻟﻛﺛﯾرن ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة
واﻟﺷ ﺎب اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ،ﻓﻌرﻓوا ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ زاد اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧ ﺔ ﻣن ﻟطﺎﺋﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫ م ودﻗﺎﺋ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ،
و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن وﻓﻧوﻧﻪ ،ﻓ ﺎن ﻫذا ﺳﺑ ﺎً ﻓﻲ ﻧﻬﺿﺔ ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن ﻋﻧدﻫم).(٤
وﻗد ﺎن ﻟﻠد ﺗور اﻟﻣﺳد

طرﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻧﺻوص اﻟﻠﻐو ﺔ ﻐ ﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ

اﻟﻛﻠّﺎت ،وﻗﺑﻞ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺎﻟﻧص ـ ـ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ـ ـ ﺎن ﯾذ ر طرﻘﺔ ﺻﺎﺣ ﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﻣﺷروﺣﺔ،
ُ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻗوﻟﻪ ":ﺣﻠﻞ أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﺟ ﺎﺋﻲ ﻣﺑدأ اﻗﺗران اﻟﻛﻼم ﺎﻟﻧ ﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺳﺗﻔ ض ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟﺔ
واﻻﺳﺗدﻻل") ،(٥وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻧﺟدﻩ ﻘول ":ﯾﺗﻔﺣص ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟراز ﺧط ﺔ اﻟﻛﻼم ﺎﺳﺗﻘراء دﻗﯾ
ﻌﺿدﻩ اﻟﺗﺟرد اﻻﺻطﻼﺣﻲ إذ ﯾﻬﺗد

إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﺄﻟ ﻔ ﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﻋﺿو ﺎً ﺎﻟﺗﺷرﺢ

اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﺣﺎل") ،(٦وﻗد ﯾوازن ﺑﯾن طرﻘﺔ ﻣﻔ ر وطرﻘﺔ آﺧر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ اﺳﺗﻘرأﻩ اﺑن ﺣزم واﺑن
رﺷد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎ

واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿﻌﺔ) .(٧وﻗد ﻌﻣم ﻓﯾذ ر طرﻘﺔ أﺣد أﻋﻼم اﻟﺗراث ﻓﻲ

اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗوﺣﯾد ﻣزﺞ ﻣن اﻟﻧظر اﻟﺗﺟرد اﻟﺧﺎﻟص واﻹﻓﺿﺎء اﻷدﺑﻲ

اﻟﻐزر) .(٨و ﺻط ﻎ ﻣﻧﻬﺞ اﺑن ﺣزم اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺎﻟﻣراﻣﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد ﺔ) ،(٩وﻋﻧد اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﺣﯾرة اﺧﺗ ﺎرﺔ

ﻣﻌﻬودة) ،(١٠وﻗد ﯾﺧطو ﺧطوة أﺧر أ ﻌد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣ م ﻓﯾﺗﺣدث ﻋن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻔ رن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬم

ﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻘوﻟﻪ  ":واﻟﻣﺗﺗ ﻊ ﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻻ ﯾﺗﺳﻠﺢ ﻣﺗﺻورات اﻟﻧظر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ

ﺣﺗﻰ ﯾﻬﺗد

إﻟﻰ ﻧﺳﯾﺞ دﻗﯾ

ﻟﺣﻣﺗﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾ

اﻟﻠﻐو اﻟﺧﺎﻟص ،وﺳداﻩ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﺣ ﻣﺔ اﻷﺷ ﺎء ﻟﯾرط

ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﺑﺈﻓ ارزات اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣواﺻﻔﺎت اﻟوﺟود").(١١

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٥٩ /٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٩ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ . ٢١٧ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ٥٦ /٢ :ـ . ٥٧
) (٥ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٨٠ :
) (٦ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٩٨ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٨٢ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٥٥ :
) (٩ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٣١ :
) (١٠ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٥٧ :
) (١١ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٣٩ :



٨٢

واﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻻ ﯾﺗردد ﻓﻲ إظﻬﺎر إﻋﺟﺎ ﻪ ﺑ ﻌض اﻟﻣﻔ رن اﻟﻌرب وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ راﺋد اﻟﻔ ر
اﻟ ﻼﻏﻲ ،إذ ﻗﺎل ﻋﻧﻪ ":ﻌد ﺣ ﻋﻠﻣﺎً ﻣن أﻋﻼم اﻟﺗر ﯾز اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔ؛ ﻷﻧﻪ رط ﻞ
ﻣﺧﺎﺿﻪ اﻟ ﻼﻏﻲ ﻘواﻋد اﻟﺗﺄﺳ س اﻟﻠﻐو اﻟ ﺣت ،ﻓ ﺎن ﻓﻲ ﻧظرﺎﺗﻪ اﻟﺑ ﺎﻧّﺔ ﻻ ﺻدر أﺑداً إﻻ ﻋن
اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻟﻐو ﺻرف ﯾﺗﻣﺧض ﻓ ﻪ اﻟﻧظر ﺧﺎﻟﺻﺎً ﻟﺿوا ط اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺗر ب ﻪ

ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻼم").(١

أﻣﺎ اﻟﻧﺻوص ،ﻓ ﺎن اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد

ﻣﻌن ﻓﻲ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠ ﺔ ﻣﺟﻬر اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم

واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻋدﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ وطرق اﻟﻣﻘﺎر ﺔ) ،(٢ﻓ ﻌد ﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﻘوﻻت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺟد
ّأﻧﻪ أﺧذ ﻧﻔﺳﻪ ﺻراﻣﺔ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧطﺎق ﻣ ﺎﺷر دوﻧﻣﺎ إﻛراﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗول ﻣﺎ ﻟ س ﻓﯾﻬﺎ ،وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر
ﯾﺑﯾن ﻣﺎ وﺿﺢ وﻣﺎ ﻏﻣض ﻣن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻫذﻩ
إﻟ ﻪ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ،وﻓﻲ ﺧﻼل ذﻟك ّ
اﻟﻧﺻوص ،ﻣﺣﻠﻼً ﻋ ﺎراﺗﻬﺎ ،ﺷﺎرﺣﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﻘد ﻣن أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ

ون اﻟﻧص ﻓﻠﺳﻔ ﺎً أو ﻣن

ﻧﺻوص ﻋﻠم اﻟﻛﻼم) ،(٣وﻓﻲ ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻧﺻوص ،ﻗد ﺻوب أر ﺎً ﺷﺎﺋﻌﺎً ﻋﻧد ﻌض

ﻋرﻓﻪ
اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ،ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﯾن ﺗﺣدث ﻋن ﻓ رة اﻟﻣﻘطﻊ ،ﻓﻌﻧد ﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎظرن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺻوات ﻣﺎ ّ

)(٤
أن اﻟﻌرب ﻟم ﻌرﻓوا اﻟﻣﻘطﻊ  ،وﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﯾﻬم ﻘول" :اﻻﺣﺳﺎس ﻔ رة اﻟﻣﻘطﻊ ﻌدﻩ ﺣﺟﻣﺎً
اﻟﻌرب و ﻠورﻩّ ،
ﺻوﺗ ﺎً ﻣﺗطﺎ ﻘﺎً ﻣﻊ م زﻣﻧﻲ ﻣﺗواﺗر ﻟد ُﺟﻞ اﻟذﯾن ﻧظروا ﻓﻲ أﻣر اﻟﻠﻐﺔ ﺳواء ﻣن أ ﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺻو رﻩ

اﻟوﺻﻔﻲ أو ﻣن ﺣﺻروا ﻣﺗﺻورﻩ ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺣﻪ اﻟﻣﺧﺻوص") ،(٥و ﺳﺗﺷﻬد ﺑﻧﺻوص ﻟﻌﺑد اﻟﺟ ﺎر
اﻟﻣﻌﺗزﻟﻲ واﺑن رﺷد واﻟﻔﺎراﺑﻲ.

و ّأﻧﻪ اﺳﺗطﺎع ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻧﺻوص إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻗﺿﺎ ﺎ ﻟﻐو ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،
وﻋدد ﻣن اﻟﻣ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣﻞ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻣن ﻧﺻوص ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟ ﺎر ـ ـ ﺧﺎﺻ ًﺔ ـ ـ

ﻋدة ﻗواﻧﯾن ﺗﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ :ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟطرد
اﺳﺗﻧ ط ّ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻼﻣﻲ وﺳﻌﺔ إ ﻼﻏﻪ) ،(٦وﻗﺎﻧون اﻟﺣﺗﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺑﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ) ،(٧وﻗﺎﻧون اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﻐو

ﺑﯾن اﻋﺗ ﺎط ﺔ

) ،(٨وﻋن

اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ أﺧذ ﻗﺎﻧون اﻟﺗ ار ط ﺑﯾن ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ) ،(٩وﻋن اﺑن ﻓﺎرس ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟطرد
اﻻﻗﺗﺿﺎءات اﻟﺣﺿﺎرﺔ واﻟﺗﺣول اﻟدﻻﻟﻲ).(١٠

ﺑﯾن

) (١ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٠٠ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ .١٩٨ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻫﻭﺍﻣﺵ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ . ٣٧٣ ،٣٤٨ ،٢٥٢ ،١٧٨ :
) (٤ﻣﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،٥٧ :ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻧﻬﻡ،
ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ  :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٩١ :
) (٥ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٩١ :
) (٦ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٤٦ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٣٠ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٥٨٢ :
) (٩ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٥٤ :
) (١٠ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٢٦ :
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وﻗد ذ ر اﻟﻣ ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،ﻓﻣﻣﺎ ذ رﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟظﺎﻫرة

)(١
وﺣدة اﻟﺗ ار ط اﻟﻣﻧطﻘﻲ) ،(٢وﻣﺑدأ ﻧﻔﺎذ ﻫذا اﻟﻔ ر إﻟﻰ ﻫو ﺔ اﻟﻛﻼم اﻧطﻼﻗ ًﺎ
اﻟﻠﻐو ﺔ  .وﻣﺑدأ ﺻراﻣﺔ اﻟﺟدل ّ
ﻣن طﺎ ﻌﻪ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ) .(٣وﻣﺑدأ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ وﻫو اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌر ﺔ

إطﻼﻗﺎً).(٤

أن ﻗراءة اﻟد ﺗور اﻟﻣﺳد ﻟﻠﺗراث ﻗراءة ﺷﻣوﻟ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن وﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋ ﺔ
وﻧﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ ّ
ﻏﯾر ّأﻧﻪ ﻟم َﺷر إﻟﻰ ﻣن ﺳ ﻘﻪ ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب) (٥ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ،إذ ﻧﺟد ﻓﻲ
إن ﺗﺗ ﻊ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻣوﺿوع ﺷﺎﺋك ﻣﺗﺷﺎ ك اﻷطراف،
ﺗﺎ ﻪ ﻣن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ،إذ ّ
ﻟﻛﻧﻪ اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻧﻔذ إﻟﻰ أﻋﻣﺎق ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺳﺗﻧطﻘﻪ ﻌﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻟﯾﺛﺑت أن اﻟﻌرب ﻗد ﺳ ﻘوا
ّ
اﻟﻐرب إﻟﻰ ﻌض اﻟﻧظرات اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،وﻟن ﺻﻞ اﻟﻐرﯾون إﻟﻰ ﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر إﻻ ﻌد ٍ
أﻣد طو ﻞ .
ب ــــ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘراءة اﻟﻘطﺎﻋّ ﺔ :
ﺄن ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﺗو

ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو
ﯾﺗﺟﻪ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘراءة إﻟﻰ اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ "ﻗطﺎع ّ
ِ
ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻧظرّﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺗﻘوم
اﻟﻧﺣو أو اﻟﺻرﻓﻲ أو اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗو ﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﺷ ﻞ ﻓﻲ ّ
اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻘراءة:
ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎدئ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ") . (٦وﻣن اﻟدراﺳﺎت
ِّ
 ﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧظر اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث /د .ﻧﻬﺎد اﻟﻣوﺳﻰ.

 اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﺻوﺗﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺗﺣدﯾث /د .ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻗﻧﺎو .
 اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﺿوء دراﺳﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث /د .اﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔرج.

 اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻوﺗﻲ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر /د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
ﻣرﻋﻲ اﻟﺧﻠﯾﻞ.

 ﻧﺣو اﻟﻧص ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺣداﺛﺔ /د .اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟراﺿﻲ.
 اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟدﻻﻟﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ  /د.ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺗم اﻟﺣﺳن
وﻗد ﺗﻌددت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗواﻓ ﺑﯾن ﻓروع اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت

أن دراﺳﺔ اﻟﻘدﻣﺎء" ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو واﺣدٕ ،واﻧﻣﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻓﻘد ﺗوﺻﻞ اﻟد ﺗور ﻋﺑدﻩ اﻟراﺟﺣﻲ إﻟﻰ ّ
ﺷﻣﻠت ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟ ﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣدﯾث ،ﻓدرﺳوا اﻷﺻوات واﻟﺻرف واﻟﻧﺣو واﻟدﻻﻟﺔ") .(٧وﻓﻲ اﻟﺳ ﺎق ﻧﻔﺳﻪ

أن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ " ﺗﻧﺎوﻟوا ﻓﻲ ﺣوﺛﻬم ﻞ ﻓروع اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌدﻫﺎ اﻟﯾوم
أﺷﺎر اﻟد ﺗور ﻣﺎل ﺷر إﻟﻰ ّ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٨٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٨٣ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٧٩ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٢٢ :
) (٥ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻗﺩ ﺃﺷﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺑﻘﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻠﻣﺣﺎﺕ .
) (٦ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ، ١٣٦ :ﻭ ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ .١٣٧ :
) (٧ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﺟﺣﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ١٩٧٩ ،ﻡ . ١٨٣ :
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)(١
أن دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻠﻐﺔ
ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻟﻌﻠم اﻟﻠﺳﺎن"  ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ دﻩ اﻟد ﺗور إﻣﯾﻞ ﻌﻘوب اﻟذ ﻻﺣظ ّ
ﺷﻣﻠت ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﺎﻓﺔ :اﻟﺻوﺗ ﺔ واﻟﺻرﻓ ﺔ واﻟﻧﺣو ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟ ﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣدﯾث).(٢

و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻓﻬﻲ ﺟواﻧب ﺗﻛﺷﻒ ﻋن ﺗواﻓ واﺿﺢ ﺑﯾن ﻓروع اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م وﻓروع اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻌﺎﺻر .وﻣن اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ أوﻻﻫﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻌرب أﻫﻣ ﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم ﻫﻲ):(٣
١ـــ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗر ﯾﺑّ ﺔ:

ﺗُﻌﱡد اﻟ ﺣوث اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ ﻣن أﻫم ﻣﺟﺎﻻت اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺎﻫﺗﻣﺎم ﺑﯾر ،إذ ﻧﺟد ﺗواﻓﻘًﺎ
واﺿﺣﺎً ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﺗر ﯾب) (syntaxوﻋﻠم اﻟﻧﺣو ،ﻓﻘد " ﺎن ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس اﻟذ ﻗﺎم ﻋﻠ ﻪ
اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،وﺗﺟددت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟم ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻌﻠم اﻟﻧﺣو ﻋﻧدﻩ ﻌﻧﻲ ﻋﻠم اﻟﺗراﻛﯾب اﻟذ

ﯾﺧﺗص ﺑدراﺳﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺗر ﯾﺑﻬﺎ ،واﻟﺿوا ط اﻟﺗﻲ ﺗﺿ ط ﻞ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ،وﻋﻼﻗﺔ
ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﻌﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض ،وطرﻘﺔ رط ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻞ وأﻧواﻋﻬﺎ ،وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدرس ﻌرف ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﺣدﯾث ﺎﺳم  ، syntaxأ دراﺳﺔ ﺑﻧ ﺔ اﻟﺗراﻛﯾب structuresأو اﻟﺟﻣﻞ").(٤

وﻗد ظﻬرت دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﻟﻠﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟد ﺗور اﺣﻣد

ﻣﺣﻣود ﻧﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت):(٥اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺣو اﻟﻘد م أو اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء وﻣن ﺣذا ﺣذوﻫم
ﻣن اﻟﻣﺣدﺛﯾن؛ اﺗﺟﺎﻩ ﯾرط اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ أورﺎ وأﻣر ﺎ ﺣﺛًﺎ

ﻋن ﻣﻧﻬﺞ ﺟدﯾد ُﻌﯾد ﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻘد م ﻋﻠﻰ أﺳس أﻛﺛر ﻋﻠﻣ ﺔ...؛ اﺗﺟﺎﻩ ﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗراث
اﻟﻧﺣو واﻟ ﻼﻏﻲ اﻟﻘد م ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﻣﻌﺎﺻر.
وﻗد اﺧﺗرت أﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻟﻘراءة ـ ـ اﻟﻘراءة اﻟﻘطﺎﻋ ﺔ ـ ـ ﻫو اﻟد ﺗور ﻧﻬﺎد اﻟﻣوﺳﻰ) ،(٦ﻣن

ﺧﻼل ﺗﺎ ﻪ اﻟﻣوﺳوم ﺑــ)ﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧظر اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث( واﻟذ

ﺻﻧﻒ ﺗﺎ ﻪ

ـ ـ ﻓﻲ ﻧظر ـ ـ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ
ﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ).(٧ﺑدﻟﯾﻞ ﻗوﻟﻪ ":وﺗَ َﺷ ﱠ ﻞ اﺗﺟﺎﻩ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧﻔس ﺻﺎﺣ ﻪ ﺗَ َﺷ ﱡ ﻠﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ
إﺣﺳﺎس ﻗو ّ ﺄن ﺛﯾ اًر ﻣن اﻷﻧظﺎر اﻟﺗﻲ وﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗب اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻣن اﻟﻐرﯾﯾن ،وﻻَ َﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿراﺗﻬم

) (١ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ .ﻛﻣﺎﻝ ﺑﺷﺭ ،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺻﺭ١٩٧١ ،ﻡ . ٢١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،ﺩ .ﺇﻣﻳﻝ ﺑﺩﻳﻊ ﻳﻌﻘﻭﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻣﻼﻳﻳﻥ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ. ٩٥ : ١٩٨٢ ،
) (٣ﺩﺭﺍﺳﺗﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻳﺳﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ،ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﺧﺗﺎﺭﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻖ ﺑﻳﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧﺩ
ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ،ﻭﻣﺩﻯ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻡ .
) (٤ﺃﺻﻭﻝ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﺭﻳﻡ ﺯﻛﻲ ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ . ٢٤ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٦٨ :ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ٥٩:ــ.٦٠
) (٦ﻳُﻌﺗﺑﺭ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻭﻟﻪ ﻣﻧﻬﺞ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﻧﺎﻭﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻓﺄﺳﻬﻡ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ً ﻓﻌّﺎﻻً ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ
ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻟﻭﺟﻭﻩ ﺍﻻﺋﺗﻼﻑ ﻭﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﻅﺎﺭ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺃﻧﻅﺎﺭ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﻳﻥ .
) (٧ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ،ﺩ .ﻋﺑﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﺣﺟﻲ ١٤٣،ـ . ١٥٨



٨٥

وﻣﻘﺎ ﺳﺎﺗﻬم ،ﯾواﻓ ﻋﻧدﻩ ﻋﻧﺎﺻر ﺛﯾرة ،ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻗ أر ﻋﻧد اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب ﻣﺻرﺣﯾن ﻪ ﺣﯾﻧًﺎ وﺻﺎدرن ﻋﻧﻪ
ﻘدر اﻟ ﺎﺣث ـ ـ ﺛﯾ اًر ﻣن اﻷﺣ ﺎن") .(١وﻗد ﺗر زت ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﻣﺣورن:
ـ ـ ﻓﻲ ﻣﺎ ّ

اﻷول :درس أﻋﻣﺎل اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب درﺳﺎً ﻣﻧﻬﺟّﺎً ﺗﺣﻠﯾﻠّﺎً ،اﺳﺗطﺎع ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻏﻧﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ
ﺄﺻول أﺿﺎﻓت إﻟﻰ ﺑﻧ ﺎن اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .
واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺣﺎول ﻗراءة اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻗراءة ﻣﻘروﻧﺔ ﺑرؤ ﺔ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن أﺟﻞ
اﻹ ﺎﻧﺔ ﻋن وﺟوﻩ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ،وﻫو ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺛواﺑت ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐو ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻗراءات

طورﻩ اﻟﻠﻐو ون
ﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠ ﻪ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣﺎ ّ
ﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻟظواﻫر اﻟﻌر ﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻣﯾ ﻟﻘﺿﺎ ﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ُ ّ
اﻟﻐرﯾون .ﻓﺿﻼً ﻋن ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠﻌﻠم ّﺄﻧﻪ ﻋ ﺎرة ﻋن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻠﻘﺎت ،ﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﺗرﺗ ط ﺄﺧﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ
واﻟﻼﺣﻘﺔ.
أن اﻟﻣزﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث اﻟذ ﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻧظرﺔ ﻌﺗﻘد ّأﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق
و ﻘرر اﻟ ﺎﺣث ّ
ظرون اﻟﻣﻌﺎﺻرون " أﺻ ﺣوا ﻘررون أن
إﻟﯾﻬﺎ ،ﻓ ﻪ ﻣن اﻟزﻫو اﻟﻌﻠﻣﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﻣﻧ ّ

ﻧظرﺎﺗﻬم ذات اﻟﺑر

ﻟم ﺗﻧﺑﺛ

ﻣن اﻟﻔراغ ،و ﺣﺎوﻟون أن ﯾﻠﺗﻣﺳوا أﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻐرﻲ ،و ﻌﺗرﻓون

ّﺄﻧﻬم ﻟم ﻘﻔوا ﻋﻠﻰ ﺟﻬود اﻟﻠﻐو ﯾن ﻏﯾر اﻟﻐرﯾﯾن ،ﻣﻊ أﻧﻬم ﻣوﻗﻧون ّﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧطو ﻋﻠﻰ أﻧظﺎر ﻗ ﻣﺔ")،(٢
ﻓﺄﻏﻠب ﻣن ﺗب ﻋن ﺗﺎرﺦ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻘﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘ ﺔ اﻟﻌر ﺔ ،أو ُﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ إﺷﺎرة ﺧﺎطﻔﺔ ،واﻟﻌﯾب ﻟ س

ﻓﻲ اﻟﻧظر اﻟﻐرﻲٕ ،واﻧﻣﺎ اﻟﻌﯾب ﻓﻲ أﻧظﺎر اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾرﺗ طوا ﺣﻠﻘﺎت ﻧﺣوﻫم اﻟﻘد م

وﺗطو رﻩ ﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة)ٕ ،(٣واﻧﻣﺎ ﯾر

ﻞ ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻋرﻲ ﺎﺳم اﻟﺣداﺛﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﺻرة

ﯾﺗﻣر ز ﺣول ﻧظرﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻏر ّﺔ ﺳﺗﻠﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺎﺗﻬﺎ وطرﻗﻬﺎ اﻻﺟراﺋ ﺔٕ ،وان ﻟم ﺗﺗﺟﺎﻧس ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌر ﺔ؛ ﻓﺎﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ " ظﻔرت ﻣﻧزﻟﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓذة ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧظر اﻟﻠﻐو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﻗد ﻣﺎً وﺣدﯾﺛًﺎ ،أﺻ ﺣت ﻞ ﻧظرﺔ ﻟﻐو ﺔ أﺧر ﺗﺣﺎول أن ﺗﺣدد ﻣوﻗﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻋﻠﻰ وﻓ
ﺄﻧظﺎر ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﺄﻋ ﺎﻧﻬﺎ").(٤

درﺟﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ

ٕواذا ﺎن اﻟ ﺷر ﺟﻣ ﻌًﺎ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﯾن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺟﻬم اﻟﻠﻐو اﻟﺗﺷﺎ ﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ اﻟﺗﺷﺎ ﻪ اﻟﻧﺳﻘﻲ؛ ﻷن ﻟﻛﻞ أﻣﺔ
ﺗﻌﺑر ﻪ ،ﻓﺈن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣﺗﺷﺎﺑﻬون ﻓﻲ طرق اﻟﻧظر اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧرج ـ ـ ﻓﻲ ﻧظر
ﻟﺳﺎﻧﺎً ّ
اﻟﻣؤﻟﻒ ـ ـ ﻋن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻵﺗ ﺔ :ﻣﻌط ﺎت ﻟﻐو ﺔ /ﻗواﻋد ﻧﺣو ﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﺗب اﻟﻧﺣﺎة /أﺻول ﻧظرﺔ ﺳﺗﺧﻠﺻﻬﺎ

ظرون ﻣن ﺗب اﻟﻧﺣﺎة .وﻫﻲ ﻻ ﺗﺳﯾر ﺷ ﻞ ﺧطﻲ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺛﺎ ﺔ دواﺋر ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺻﻌب اﻟﻔﺻﻞ
اﻟﻣﻧ ّ
)(١

ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ ،ﻋ ّﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ١٩٨٠ ،ﻡ ٩ :

) (٢ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٤ :
) (٣ﻧﺟﺩ ﻓﻲ ﻋﺻﺭﻧﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ ﺗﻁﻭﻳﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺣﻭ ﻹﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻭﺍﺳﻳﺏ ﺑﻔﺿﻝ ﻣﺟﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ،
ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ :ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  -ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ  ،ﻭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ
ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﺣﻭﺛﻪ ﺣﻭﻝ ﺣﻭﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ .
) (٤ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٦ :
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ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺗطﺑﯾ  ،وﻟﻛن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻔرض ﻫذا اﻟﺗﻘط ﻊ اﻟﻘﺳر ّ  ،وﻫذا اﻟﺗﻘط ﻊ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻫو اﻟذ
ﺳﻣﺢ ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م) . (١ﻘول اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ " :ﻓﺈﻧﻧﻲ

أﻗﻣت ﻣﻘﺎ ﻼﺗﻲ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﺛﯾرة ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻟﻠﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب ﻗدرت أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻼﻗ ﺔ ﻣﻊ أﺻول

ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧظر اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث").(٢

واﻟ ﺎﺣث ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧظر اﻟﻧﺣو ﻋﻧد اﻟﻌرب ،وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدرس اﻟﻠﻐو

اﻟﺣدﯾث ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳ ﺎق اﻟﺗﺎرﺧﻲ واﻟﻧظر اﻟﻣﻌرﻓﻲ.

وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﻘﺎ ﻼت اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﺑﯾن اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻟرؤ ،

ﻧﺗﻧﺎول ﻌﺿﺎً ﻣﻧﻬﺎ:

أن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ
 اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣ ﺎﺷرة :ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ أطﻠﻘﻪ ﺑﻠوﻣﻔﯾﻠد ﻟ ﻌﻧﻲ ﻪ ّ
ﺧطﻲٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن وﺣدات دﻧ ﺎ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻟﺗﻛون ﻣؤﻟﻔﺎت ،وﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻟﺗﻛون
ﻣؤﻟﻔﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ،وﻫ ذا ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻣؤﻟﻔﯾن اﻟرﺋ ﺳﯾﯾن اﻟﻠذﯾن

وﻧﺎن اﻟﺟﻣﻠﺔ ،اﻟﻣؤﻟﻔﺎت

اﻟﻣ ﺎﺷرة ـ ـ اﻟﻣوﺿوع ،واﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣ ﺎﺷرة ـ ـ اﻟﻣﺣﻣول ،وﻗد وازن اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﺑﯾن ﻫذا اﻟﺗﻘﺳ م

)(٣
أن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ
وﺗﻘﺳ م اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء .اﻟذﯾن ﯾرون ّ
 ﻣ ّوﻧﺔ ﻣن ﻣﺑﺗدأ وﺧﺑر ،و ﻔﻣﺎ ﺎن ﺗوﺳ ﻊ اﻟﻣﺑﺗدأ أو اﻟﺧﺑر ﻓ ظﻞ ﻣﻧط اﻟﺟﻣﻠﺔ واﺣداً:

اﻟﻣﺑﺗدأ

اﻟﺧﺑر

اﻟﻌﻠم
ُ

ﻧور
ٌ

ﻣﻌرﻓ ُﺔ اﻟﺣ ِ
ﻣﻌرﻓ ُﺔ اﻟﺣ

ﻧور
ٌ
ﻏﺎ ﺔ اﻟﻌﻘﻞ...

أن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ
أن اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ اﻋﺗﻣد اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ ،ﻣﻬﻣﻼً اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻣﻊ ّ
واﻟﻣﻼﺣظ ّ
أن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن) :(٤ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣ ﺔ وﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠ ﺔ ،اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺗﺻدرﻫﺎ اﻻﺳم،
ﯾر ّ
واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﯾﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻔﻌﻞ.

) (١ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺻﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ .١٣ :
) (٢ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ. ١٩ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٦ :
) (٤ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ،ﻭﺯﺍﺩ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺳﺭﺍﺝ )ﺕ٣١٦ﻫـ( ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻳﺔ ،ﺛﻡ ﺫﻛﺭ ﺍﺑﻥ ﻫﺷﺎﻡ )ﺕ  ٧٦١ﻫـ( ﻧﻭﻋﺎ ً ﺭﺍﺑﻌﺎ ً ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺷﺭﻁﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺭﺃﺳﻬﺎ ،ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ
ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﻋﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٢٢ : ٢٠٠٥ ،ـ . ٢٥
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أﻣﺎ اﻟﻧﺣو اﻟﻐرﻲ ﻓﻠ س ﻟﻪ إﻻ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ ﻓﻘط ،اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣ ﻊ ﺗﺣﻠ ﻼﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ،

واﻟﻣ وﻧﺔ ﻣن ﻣوﺿوع ﻣﺣﻣول ،وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻫو اﻟذ

أد

ﺄﺣد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ اﻻﻧزﻻق

اﻟﻛﺗﺎب( ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾرد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت
ﺣﻣﻞ اﻟﺗﻠﻣﯾ ُذ
َ
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺄن ﯾﺗﺣدث ﻋن ) ُ
اﻟﻛﺗﺎب() ،(١وﻫذا ﻣرﺗ ط ﺎﻟرﺗ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻫﻞ
ﺣﻣﻞ
اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ )اﻟﺗﻠﻣﯾ ُذ
َ
ُ
ﻫﻲ :ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌول ﻪ؟ أم ﻫﻲ :ﻓﺎﻋﻞ وﻓﻌﻞ وﻣﻔﻌول ﻪ؟ أم ﻫﻲ :ﻓﻌﻞ وﻣﻔﻌول ﻪ وﻓﺎﻋﻞ؟.

ﺗﻘدﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ،
أن اﻟﻣﻔﻌول ﻗد ﺷﺎع ﻋﻧدﻫم وأ ّ
طرد ﻓﻲ ﻣذاﻫﺑﻬم ﺛرة ّ
ﻘول اﺑن ﺟﻧﻲ ":وذﻟك ّ
أن ﺗﻘدم اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻗﺎﺋم ﺑرأﺳﻪ ،ﻣﺎ ّ
ﺣﺗﻰ دﻋﺎ ذﻟك أ ﺎ ﻋﻠﻲ إﻟﻰ أن ﻗﺎلّ :
ﻗﺳم ٌ
إن ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ٌ
ﻗﺎﺋم ﺑرأﺳﻪٕ ،وان ﺎن ﺗﻘد م اﻟﻔﺎﻋﻞ أﻛﺛر").(٢
ﻗﺳم أ ﺿﺎً ٌ
ُ
وﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻷﺻول ﻣن ﻧظرّﺔ اﻟﺗﺣو ﻞ واﻟﺗوﻟﯾد ،ﯾر اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ أن ﻧﻘد ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻟﻠﺑﻧﯾو ﯾن
أن اﻟﻣﻌرﯾن ﻓﻲ
ﻷن اﻟﺑﻧﯾو ﯾن ﻗﺑﻞ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻟم ﯾﻬﺗﻣوا ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻣﺎ ّ
ﻣﺎﺛﻞ ﻧﻘد اﺑن ﻫﺷﺎم ﻟﻠﻣﻌرﯾن؛ ّ

إﻋراﺑﻬم ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ).(٣

واﻟﻧﺣو ﻋﻧد اﻟﺗوﻟﯾدﯾن ﻧظﺎم ﻣن اﻟﻘواﻋد ﻗﺎﺋم ﻓﻲ ﻋﻘول اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ،و ﺳﻌﻰ اﻟ ﺎﺣث اﻟﺗوﻟﯾد

إﻟﻰ

وﺻﻒ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﺳﻠ ﻘﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ،وﻫذا ﻓﻲ ﻧظر اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﻣﺎﺛﻞ ﻣﺎ ﺗ ﻪ اﻟﺧﻠﯾﻞ
)ت١٧٥ﻫـ( واﺑن ﺟﻧﻲ ،و ﺗﺟﻠﻰ ﻼم اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻓ ﻣﺎ أوردﻩ ﻋﻧﻪ اﻟزﺟﺎﺟﻲ )ت٣٣٧ﻫـ( ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ )اﻹ ﺿﺎح

ﻓﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﻧﺣو( ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺷّﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑدار اﻟﺑﻧﺎء ،ﻋﺟﯾ ﺔ اﻟﻧظم واﻷﻗﺳﺎم ،دﺧﻞ إﻟﯾﻬﺎ رﺟﻞ ﻓﺑدأ ﻌﻠﻞ أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ وﻓ ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻫو ،ﻗد ون اﻟ ﺎﻧﻲ أراد ذﻟك أو ﻟم ُﯾ ِرد " ،ﻓﺎﻟﻌرب ﻋﻠﻰ ﺳﺟﯾﺗﻬﺎ وط ﺎﻋﻬﺎ ،وﻋرﻓت

ﺎﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ

ﻣواﻗﻊ ﻼﻣﻬﺎ ،وﻗﺎم ﻓﻲ ﻋﻘوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻠﻪ ٕوان ﻟم ﯾﻧﻘﻞ ﻋﻧﻬﺎ") ،(٤ﻓﺎﻟ ﺎﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﯾرد أن ﻘﺗد
ﺗﻌﻠﯾﻠﻪ ،وﻗد ﺻﯾب ﻫذا اﻟ ﺎﺣث اﻟﻬدف وﻗد ﯾﺧطﺊ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﻬﻣﺎً ﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطو ر ﻧﻣﺎذﺟﻪ،

واﻟ أر ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺟدﻩ ﻋﻧد اﺑن ﺟﻧﻲ ﺣﯾن ﻘول ":ﻓﻣﺎ ﺗﻧ ر أن

ون ذﻟك ﺷﯾﺋﺎً ط ﻌوا إﻟ ﻪ ،ﻣن ﻏﯾر اﻋﺗﻘﺎد

ﻷن آﺧ اًر ﻣﻧﻬم ﺣذا ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﻬم ﻟﻌﻠﻠﻪ وﻻ ﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﻘﺻود اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺳﺑﻬﺎ إﻟﯾﻬم ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﻪ وأﻏراﺿﻪ ،ﺑﻞ ّ
ﻧﻬﺞ اﻷول ﻓﻘﺎل ﻪ").(٥

أن اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﺎن ﻣن اﻟﻣؤ دﯾن ﻟﻔ رة ﺗﺄﺛر ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﺎﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻬو
وﺣرﱞ ﺎﻟذ ر ّ
ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘول ﺑﺗﺷﺎ ﻪ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻣﻊ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻣ ﺎن أﺧذ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻋن
اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ) ،(٦ﻓﻬو ﻘول" :وﻟ س ﺗﻘرر اﻟﺷ ﻪ ﺑﯾن اﺑن ﻫﺷﺎم وﻫو ﻣﺑﻠت ﺛم ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺣﺿﺎﺭﻳﺔ . ١٢١ :
) (٢ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٢٩٥ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٤٦ :
) (٤ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻲ . ٦٧ :
) (٥ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٢٣٨ /١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻳﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ،٧٤ :ﻭﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ.٢٩٥ :
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)(١
"إن اﻟﺗﺷﺎ ﻪ ﻐر
ﻣﺣﺗﺎﺟًﺎ إﻟﻰ أن ُﯾﺗﻛّﻠﻒ ﻟﻪ اﻟﺗﺄو ﻞ"  ،ﺛم ﻌﻠ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ﻗﺎﺋﻼًّ :
ﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻌض ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب ﻣن اﻟﻌرب ﻓﻲ إطﺎر )اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻠم اﻟﻌرﻲ
اﻟﻬﺎﺟس ّ

إﻟﻰ اﻟﻐرب اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ( .وذﻟك أن )اﻟﻣﺳﺗﻌرب( ﺳﻠﻔﺳﺗرد

ﺎﻟﺗﺄﻣﻞ ،و ﻘو ﻣﻌﻪ

ﺳﺎﺳﻲ ـ ـ ﺎن ﻣﺗﺿﻠﻌﺎً ﻣن ﻋﻠوم اﻟﻌر ﺔ ـ ــ ،وﻣﺎ

أﻧﺗﺟﻪ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﺣو اﻟﻌر ﺔ وﻣﺎ ﺗرﺟﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ ﻣن ﺗب اﻟﻧﺣو واﻟﺗﺟو د اﻟﻘد ﻣﺔ ﯾدل
ﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟذ

ّون...

ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ أدرك إدراﻛﺎً ﻻ ﺄس ﻪ ﻣﻔﺎﻫ م وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب .ود
ﻓون ﻫوﻣﺑﻠت وﻏﯾرﻩ ،وأﻫم ﺷﻲء اﻛﺗﺳ ﻪ ﻫؤﻻء ﻣن دروس د ﺳﺎﺳﻲ ﻫو اطﻼﻋﻬم ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻬم

ﻟﻠﻌر ﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣّﺔ اﻷﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﻐو ﺔ واﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﺗﻧﻘﺻﻬم ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم
اﻟﻔﯾﻠوﻟوﺟ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ،و ذﻟك ﺎن اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺣو واﻟﺻوﺗ ﺎت .و ﺎن د ﺳﺎﺳﻲ ﻣﺗﺷﻌ ﺎً ﻣ ﺎدئ اﻟﻧﺣو
اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻠﻲ ،وﻫو ﻣﺛﻞ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ذﻟك اﻟﻣذﻫب اﻟذ ﺗﻧﺎﻗﻠﻪ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر

ﻋن طر ﺟ ﻣس ﻫﺎرس وﺳﻧ ﺗﯾوس اﻹﺳ ﺎﻧﻲ ﻋن اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ﻣ ﺎﺷرة أو ﻋن ﻟﻐو ّ اﻟﺳ وﻻﺳﺗ ك ﻋن
ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌرب .وﺗﻼ د ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣ ﺎدئ ﺗﻠﻣﯾذﻩ ﻓون ﻫوﻣﺑﻠت").(٢
أن اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﺎن ﻓﻲ ﺗﺗ ﻌﻪ ﻣﺳﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫ م
أن ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾر ّ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
أطر ﻼﻣﻪ ﺄدق ﻣﺎ ون ﻣن اﻟﺗﺣﻔظ) ،(٣وﻓﻲ ﻧظر
اﻟﻧﺣو ﺔ ﺣﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﺣذ اًر ﺟداً ،ﻓﻘد ّ
ﺻﻪ ـ ـ اﻟﺳﺎﺑ
أن اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﻟم ن ﻣﺗﺣﻔظﺎً ﻧﻬﺎﺋ ﺎً ﻓﻲ ّ
ّ
أن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻗد ﺗﺄﺛر ﺎﻟﻧﺣو اﻟﻌر ﻲّ ،ﻓﻧ َ
اﻟذ ر ـ ـ واﺿﺢ وﺻرﺢ و ﻌ ﺎرات ﻣ ﺎﺷرة ﻣن دون ٍ
ﺣذر أو ﺗﺣّﻔظ .

ﻗدم
أن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ّ
وﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﻋن اﻟﺟواﻧﻲ واﻟﺑراﻧﻲ أو اﻟﻌﻣﯾ واﻟﺳطﺣﻲ ،ﯾر ّ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻟﻠﺑﻧﯾو ﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ :ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺟﻣﻞ اﻟﻣﻠ ﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻣﻞ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ،
ﻓﻣﺟﻣﻠﻪ )ﻧﻘد ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻧﻘد ﻣﺑرر( ،ﺗرد إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺗﯾن ﻋﻣ ﻘﺗﯾن ،واﻟﻣﻘرر ﻋﻧد ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذﺟﻪ اﻷوﻟﻰ،

أن اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺗﻛﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ ،أﻣﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺑﻧّﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ ﻓﻼ ون إﻻ ﻋﻠﻰ
ّ
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ
ﺷ ﻞ إﺟراءات ﺗﻘﻧ ﺔ طﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣو ﻼت ،و ّ
اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ أو إﺿﺎﻓﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻔﻌوﻟﻪ)ٕ ،(٤وان ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗﻧﺳب ﻋﻧد ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ إﻟﻰ
)(٥
ﻷن ﻟﻠﻣﺻدر اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﺣول اﻟﺗﺄﺳ م ؛ ّ

أن اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺛﻞ :اﻟ ﻌد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر
وﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
ٌ
دل ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد
اﻟﻠﻐو ﺔ ،واﻟﻣﻘﺎم ،واﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷﺎﻫدة ،وﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ،وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗّ ﱡ

) (١ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٥٤ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٥٤ :ـ . ٥٥
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﻳﺩ ﻣﻳﻼﺩﻩ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻥ ،ﺩ .ﺣﻣﺯﺓ ﺑﻥ ﻗﺑﻼﻥ ﺍﻟﻣﺯﻳﻧﻲ . ٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٧٣ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  -ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ﻭﺩﻻﻟﻳﺔ . ١٦٨ :
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اﻟﺗداوﻟﻲ ﻋﻧدﻩ.وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﺗداوﻟّﺔ() ،(١إﻻ ّأﻧﻪ اﻫﺗم ﺛﯾ اًر ﺎﻟ ﻌد اﻟﺧﺎرﺟﻲ،
أن اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻋﺗﻣدوا ﻫذا اﻟ ﻌد أﺻﻼً ﻣن أﺻوﻟﻬم ،ﺻدروا ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠ ﻼﺗﻬم اﻟﻧﺣو ﺔ،
وذﻫب إﻟﻰ ّ

ٕوان ﻟم ُﺻرﺣوا ﺑذﻟك ﺗﺻرﺣﺎً ﻣ ﺎﺷ اًر.

وﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗداوﻟّﺔ ﻋﻧدﻩ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﺣو ﺔ )اﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷﺎﻫدة( ،و ﻘﺻد ﺎﻟﺣﺎل
اﻟﻣﺷﺎﻫدة :اﻟوﺳط واﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻠذﯾن ﻘﻊ ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣدث اﻟﻛﻼﻣﻲ وﺳﺎﺋر اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ط ﺑﻬذا اﻟﺣدث).(٢
أن اﻟﻛﻼم
وﻗد ّﻧوﻩ اﻟﻣوﺳﻰ إﻟﻰ ﺗداوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﺳﯾﺑو ﻪ ﻘوﻟﻪ ":ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ُﻼﺣظ ﺳﯾﺑو ﻪ ّ
ﯾﺗﺄﻟﻒ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻐوّﺔُ ،ﻼﺣظ ّأﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر ﻟﻐوّﺔ ،وﻋﻧﺎﺻر أﺧر ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
ﻧﺷﻣﻬﺎ أو ﻧذوﻗﻬﺎ ،وﺗﺻ ﺢ ﻫذﻩ اﻷﺷ ﺎء اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺧﺑرة
ﻧﺣﺳﻬﺎ أو ّ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧراﻫﺎ أو ﻧﺳﻣﻌﻬﺎ أو ّ
اﻟﺣواس ﻋﻧدﻩ ّﺄﻧﻬﺎ أﺟزاء ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐوّﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣن اﻷﻟﻔﺎ ").(٣

ﺳدد ﺳﻬﻣﺎً ﻓﺳﻣﻌت
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷﺎﻫدة أﻧك ﺗﻘول " :إذا رأﯾت رﺟﻼً ﻗد ّ
ﺻوﺗﺎً :اﻟﻘرطﺎس وﷲ ،أ  :ﺻﺎﺣب اﻟﻘرطﺎس ،أو رأﯾت ﻗوﻣﺎً ﯾﺗوﻗﻌون ﻫﻼﻻً ،ﺛم ﺳﻣﻌت ﺗﻛﺑﯾ اًر ﻗﻠت:

اﻟﻬﻼل وﷲ ،أ

أروا اﻟﻬﻼل").(٤ﻓﻠﺣواس اﻟﻣﺧﺎطب أﻫﻣ ﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻔﻬم ،إذ ﺗﻛون " ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻟﻣدﻟول اﻟﻔ رة

اﻟﺗﻲ ﯾراد إ ﻼﻏﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻟﺳﻣﻊ واﻟ ﺻر ﻐﻧ ﺎن ﻋن ذ ر ﻌض اﻷﻟﻔﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ طﺎﺋﻞ ﻣن ذ رﻫﺎ"

)(٥

وﻫ ذا ﺗﻛون اﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻋﻧدﻫم ﻣﺛﺎ ﺔ اﻹطﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذ

ﻘﻒ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻌط ﺎﺗﻪ ﻋﻧﺻ اًر

ﯾواز ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣ ّوﻧﺔ ﻟﻠﺗر ﯾب ،ﻓ ﻐﻧﻲ ﻓﻲ أﺣ ٍ
ﺎن ﺛﯾرة ﻋن ﻌض ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر
و ﺣﻞ ﻣ ﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد).(٦

وﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗداوﻟ ﺔ اﻷﺧر اﻟﺗﻲ ﻣ ن ﺗّﻠﻣﺳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ )ﻣوﻗﻒ اﻹﺷﺎرة( ،إذ إ ّن ﻓﻬم
اﻟﻠﻐﺔ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ﻣﺣ وم ﺄ ﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت أ ﻌﺎداً داﺧﻠّﺔ أم أ ﻌﺎداً ﺧﺎرﺟّﺔ.

و)ﻣوﻗﻒ اﻹﺷﺎرة( ﻣن اﻷ ﻌﺎد اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ّﻧوﻩ إﻟﯾﻬﺎ اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ،ﺑوﺟودﻫﺎ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ؛ ﻓﻬو ﯾذ ر
أن ﺳﯾﺑو ﻪ ﯾﺧطﺊ ﻣن ﻘول) :ﻫذا أﻧت( ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ ُﻌد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺣض) .(٧إذ ﻘول ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻞ ذﻟك:
ّ

) (١ﺗ ُﺷﻛﻝ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﺩﺭﺳﺎ ً ﺟﺩﻳﺩﺍ ً ﻭﻏﺯﻳﺭﺍ ً ﻟﻡ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺑﻌﺩ ﺣﺩﻭﺩﺍ ً ﻭﺍﺿﺣﺔ ،ﺍﻧﺑﺛﻖ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﻳﺩ ﺃﻧّﻪ ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺟﺎﻭﺯﻩ ﻟﻳﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻳﺩﺭﺱ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺛﻬﻡ ﻭﺧﻁﺎﺑﺎﺗﻬﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻳُﻌﻧﻰ ﻣﻥ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﻡ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺙ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻣﺳﻌﻭﺩ ﺻﺣﺭﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻳﻌﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ٢٠٠٥ ،ﻡ . ١٥ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ . ٣٩٤ :
) (٣ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٩٠ :
ﺍﻟﻣﺑﺭﺩ )ﺕ٢٨٥ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺧﺎﻟﻖ ﻋﺿﻳﻣﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ١٩٦٥ ،ﻡ  ،١٢٤/٤ :ﻭﻳﻧﻅﺭ:
) (٤ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﺏ ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ
ِّ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ٢٥٧ /١ :ـ٢٥٨
) (٥ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﺑﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﺧﻔﺎﺟﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﻁ٢٠٠٨ ،١ﻡ .٦٠:
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﺯﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻟﻁﻳﻔﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﺩﺑﻲ٢٠٠٣ ،ﻡ .١٠٥ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٠٣ :
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"ﻷﻧك ﻻ ﺗُﺷﯾر ﻟﻠﻣﺧﺎطب ،إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ذﻟكٕ ،واّﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ،أﻻ ﺗر ّأﻧك ﻟو أﺷرت
إﻟﻰ ﺷﺧﺻﻪ ﻓﻘﻠت :ﻫذا أﻧت ﻟم ﺳﺗﻘم").(١

أن ﻣوﻗﻒ اﻹﺷﺎرة
ﻓﻬذا اﻟﺗﻌﻠﯾﻞ ﻋﻧدﻩ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣوﻗﻒ اﻹﺷﺎرة ،وﻗد ﻻﺣظ اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ّ
ٍ
ﺟﻬﺎت ﺛﻼث :اﻟﻣﺗﻛِّﻠم )اﻟﻣﺷﯾر(،واﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ،
ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ " ﻘوم ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﻓﺔ ﻋﻠﻰ

أن اﻟﻣﺧﺎطب ﺟﻬﺔ ﻻزﻣﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ،وﻟﻛﻧﻪ ﺟﻬﺔ واﺣدة ،ﻓﻼ ﯾﺟوز
واﻟﻣﺧﺎ َ
طب )اﻟﻣﺷﺎر ﻟﻪ( وﻻﺣظ و ّ
ﻓﻲ ﺣ م اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌ ﺎرة أن ون اﻟﻣﺧﺎطب ﻣﺷﺎ اًر إﻟ ﻪ وﻣﺷﺎ اًر ﻟﻪ ﻓﻲ ٍ
آن واﺣد ﻣﻌﺎً ،وﻟو وﻗﻒ
ِ
ﺣد اﻟﻧظرة اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﻣﺟردة ﻟﻛﺎن ﺣﻘﺎً ﻋﻠ ﻪ أن ُﯾﺟﯾز ﻗول اﻟﻘﺎﺋﻞ :ﻫذا أﻧت ،ﻣﺎ ُﯾﺟﯾز ﻗوﻟﻧﺎ:
ﺳﯾﺑو ﻪ ﻋﻧد ّ
ﻫذا ﺳور اﻟﻘدس ،ﻫذا ﺟواﺑﻬم.(٢)"...

إن ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور اﻟﻣوﺳﻰ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻧﺑﻬت اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌرﻲ
وﺧﺗﺎﻣﺎً أﻗول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋّ ﺔّ :
إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺟر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﻲ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺣدﯾﺛﺔ ،وأ ﺎن ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻧزﻩ اﻟﺗراث اﻟﻧﺣو ﻣن ظواﻫر ﺻﺎﻟﺣﺔ
ِ
ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻩ ـ ـ ﻧظرﺔ
ﻹظﻬﺎرﻫﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗوﺿ ﺣﻪ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م ،وﻫو ﻣﺎ ﻫﺟﺳت ﻪ ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ـ ـ ﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻣن أﻫﻣ ﺔ دراﺳﺔ اﻷﻧﺣﺎء اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ﻓﻲ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﺣدﯾث اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،وﺗﻐذﯾﺗﻪ ﻣﻔﺎﻫ م

ﺟدﯾدة ،ﻗد ﺗﺛﻣر ﻌد ٍ
زﻣن ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ ﻌض اﻟﺗﺻورات اﻟراﺋﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟداﺧﻠ ﺔ ،و ذا ﺳﺑﻞ

ﻋرﺿﻪ وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ واﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول
ٍ
ﻋﺟﻞ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ )اﻟﻌر ﺔ ﻧﺣو ﺗوﺻﯾﻒ ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ(.
اﻟ ﺎﺣث اﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
٢ـــ اﻟدراﺳﺎت اﻟدﻻﻟّ ﺔ:
ﻣﺟﺎل اﻟ ﺣوث اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﺑﯾن
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ،و ظﻬر اﻟﺗواﻓ

ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﺎﻫ م ﺗﻧدرج ﻓﻲ

أن ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ ﺟﻬوداً ّﻧﯾرة وذ ﺔ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐو
اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداوﻟ ﺎت ،ﻓﻼ ﯾﺧﻔﻰ ّ
ﻋﻣوﻣﺎً واﻟدﻻﻟﻲ أو ﻋﻠم اﻟﻣﻌﻧﻰ semanticsـ ـ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ـ ـ ﺧﺻوﺻﺎً.

ﻋﻠم ﻗد م ٕوا ْن ﺑدا ّأﻧﻪ ﺣدﯾث  .ﻓﻣﺎ ﻣن أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم إﻻ و ﺣﺛت ﻓﻲ
ّ
إن ﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ ـ ـ ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ـ ـ ٌ
)(٣
أﻟﻔﺎ ﻟﻐﺗﻬﺎ  ،ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذ ﺣﻣﻠﻪ اﻟﻠﻔظ ﻋﻧدﻣﺎ ون ﻣﻔرداً ،و ﺎن ﻣﺎ ﯾؤول إﻟ ﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ

أن اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺿوح واﻟﻐﻣوض
ﻋﻠم ﻗد م ﺎﻋﺗ ﺎر ّ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﺗر ﯾب .ﻫو ٌ
واﻟﺻﺣﺔ وﻋدﻣﻬﺎ) (٤وﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎ ﻣن ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر وأﺳ ﺎب ﻫذا
وﻣﻼﺣظ ﻓﻲ أﻗدم ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺗراث.
اﻟﺗﺣول وﻣظﺎﻫرﻩ ،ﻣﺷﺎﻫد ُ

) (١ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ١٤١ /٤ :
) (٢ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٩٢ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ(  ،٢٦١ :ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﺩ .ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻧﻳﺱ ٥ :ـ . ٧
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٢ /١ :
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طورت ﻧظرﺎﺗﻪ ،ووﺿﻌت أﺻوﻟﻪ،
ﺛم ﻫو ﻋﻠم ﻣﺳﺗﺣدث ﻔﺿﻞ ّ
أن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ّ
ووﺿﺣت ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ،و ّﯾﻧت ﺻﻠﺗﻪ ﺎﻟﻌﻠوم اﻷﺧر  ،ﻓﻐدا ﻋﻠﻣﺎً ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﺑذاﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻧﻬﺟﻪ وﻧظرﺎﺗﻪ ،ﻌد أن ﺎن

ﻓﻲ ﺿﻣن اﻟﻌﻠوم اﻷﺧر

ﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻣﻧط وﻋﻠم اﻟﻧﻔس).(١

ﻣس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗواﻓ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻊ ﺟﺎﻧب
وﻣن ﻣ ﺎﺣث ﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث واﻟﺗﻲ ﻧْﻠ ُ
ﻣن ﻣ ﺎﺣث اﻟﺗراث اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟدﻻﻟ ﺔ) ،(٢ﻣﺎ ﺄﺗﻲ:
أ ـــ اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟّ ﺔ:
ﻟﻌﻠم اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗرد ﻋﻧد اﻟدارﺳﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑــ)اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟ ﺔ( ،وﻫﻲ

ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ  semanticunitوﻻ ﻧرد أن ﻧﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ وﺗﻔﺳﯾرات وﺗﻘﺳ ﻣﺎت اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻟﻬﺎ.
ٍ
ﺗﻌرﻒ ﻟﻬﺎ ﺄﻧﻬﺎ :اﻟوﺣدة اﻟﺻﻐر ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ).(٣
ﻓﻬﻲ ﻓﻲ أ ﺳط

إن اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﻫﻲ )اﻟﻛﻠﻣﺔ( ،ﺳواء ﺎﻧت اﺳﻣﺎً أو ﻓﻌﻼً أو ﺣرﻓًﺎ،
ّ
ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣ وﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻛﻼم ﻣﻧطوﻗﺎً وﻣ ﺗو ﺎً .إذ ّأﻧﻪ ﻣن دون ذﻟك ﯾﻧﻌدم اﻟﻛﻼم .و ظﻬر ﻫذا
ِ
أن "اﻟﻛﻠم اﺳم وﻓﻌﻞ وﺣرف ﺟﺎء
ﺟﻠّﺎً ﻋﻧد ﺗﺣدث ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ ) ﺎب ﻋﻠم ﻣﺎ اﻟﻛﻠم ﻣن اﻟﻌر ﺔ( .إذ ﺑﯾﱠن ّ
ﻟﻣﻌﻧﻰ").(٤
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ أﺻ ﺢ اﻟﻠﻔظ ﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻘﺎﻣت اﻟدراﺳﺎت ﺑﺑ ﺎن وﺗوﺿ ﺢ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة

ﻣن ﺣﯾث):(٥

١ـ ـ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧطﻘﻬﺎ ﻧطﻘﺎً ﺻﺣ ﺣﺎً ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋن اﻟﻌرب.
٢ـ ـ ﺑ ﺎن ﺻ ﻐﻬﺎ.
٣ـ ـ ﺑ ﺎن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ.
٤ـ ـ ﻣﻌرﻓﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟوﺿﻊ اﻟذ

ﻘﺗﺿ ﻪ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )ﻋﻣﺭ(  ١٥ :ـ  ،٢٠ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﺻﻭﻟﻪ ﻭﻣﺑﺎﺣﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻣﻧﻘﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻣﺷﻖ٢٠٠١ ،ﻡ . ٢٠ :
) (٢ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻭﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺣﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ،ﻭﺳﺄﺫﻛﺭ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻲ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻠّﻣﺳﺗﻪ ﻣﻥ ـــ ﺑﻌﺽ ـــ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻖ
ﺑﻳﻥ ﻣﺑﺎﺣﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻭﻟﻠﺗﻔﺻﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻬﺭ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﻋﻣﺎﻥ ،ﻁ٢٠٠١ ،٢ﻡ  ١٦٠ :ـ  ،١٧٢ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺭﻳﺧﻳﺔ ﺗﺄﺻﻳﻠﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ،ﺩ .ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﺩﺍﻳﺔ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻛﺭ ،ﺩﻣﺷﻖ١٩٩٦ ،ﻡ ٢٧١ :ـ  ،٣٧٣ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﺎً ،ﺩ .ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﻟﻭﺷﻥ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺭ ﻳﻭﻧﺱ ،ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ ،ﻁ،١
١٩٩٥ﻡ  ٥٥ :ـ  ،٥٨ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ،ﺩ .ﻓﺭﻳﺩ ﻋﻭﺽ ﺣﻳﺩﺭ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ٢٠٠٥ ،١ﻡ  ٥٩ :ـ ،٧٠
ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭﻅﻼﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﻧﺱ ﻋﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ ،ﻁ٢٠٠٧ ،٢ﻡ  ٣٧٦ :ـ . ٣٩٣
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )ﻋﻣﺭ(  ٣١ :ـ  ،٣٥ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ،ﺩ .ﺳﻣﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ  ٢٦٢ :ـ  ،٢٦٦ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭﻅﻼﻝ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ . ٢٧١ :
) (٤ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ.١٦/١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ )ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ(  ٢٦٢ :ـ  ،٢٦٦ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭﻅﻼﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ .٢٧١ :
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٥ـ ـ ﺑ ﺎن اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤد إﻟﻰ ﺗﻌدد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ .

أن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﺗﻣﺛﻞ أﻫم اﻟوﺣدات اﻟدﻻﻟّﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﺳﺎس
ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾؤ د ّ
اﻟﻛﻼم .ﻓﻬﻲ اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟ ﺔ اﻟﺻﻐر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺣدات اﻟدﻻﻟ ﺔ اﻷﺧر  .وﻫذا ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻻﻟﺔ

)(١
ﻘﺳم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣدﺛون  .ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗﺣدد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ ﺗر ﯾب  .ﻫذا اﻟﺗر ﯾب ُ ﱠ
اﻵﺗﻲ):(٢

أ ـ ـ ﺗر ﯾب إﺿﺎﻓﻲ :وﻫو اﺿﺎﻓﺔ ﻠﻣﺔ إﻟﻰ ﻠﻣﺔ أﺧر )اﺳم إﻟﻰ اﺳم( ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﺟدﯾد،
ﻘوﻟﻧﺎ :أ ﱡم اﻟﺧ ﺎﺋث ،اﻟﺧﻣر ﺳوق اﻟﻣﺎل.
ب ـ ـ اﻟﺗر ﯾب ﻋن طر

اﻟوﺻﻒ :وﻫو أن ﺗﺄﺗﻲ ﺎﺳم ﻋﺎم ﺛم ﺗﺣددﻩ ﻋن طر

اﻷرض اﻟزراﻋ ﺔ ،اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳ ر .

اﻟوﺻﻒ ﻣﺛﻞ:

ج ـ ـ ﺗر ﯾب اﻟﻌ ﺎرة وﻏﺎﻟ ﺎً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻗوﻻً ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺣ ﻣﺔ أو ﻣﺛﻞ أو ﺗﺟرﺔ ،ﻣﺛﻞ ":اﻟﺻﯾﻒ ﺿ ﻌت

اﻟﻠﺑن")(٣أ  :ﻓﺎت اﻷوان .

د ـ ـ ﺗر ﯾب اﻟﺟﻣﻠﺔ :وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻹﺳﻧﺎد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺻ اًر أﺳﺎﺳ ﺎً وﻫو " ﺗﻌﻠﯾ اﻟﻛﻠم ﻌﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض

رم( ﻓﻘد أﺳﻧدت اﻟﻛرم ﻟﻣﺣﻣد ،و ذﻟك ﻗوﻟك )ﺧرَج
وﺟﻌﻞ ﻌﺿﻬﺎ ﺳﺑب ﻣن ﻌض") ،(٤ﻓﺈذا ﻗﻠت:
ٌ
)ﻣﺣﻣد ٌ
وﺿﺢ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ذﻟك ﻘوﻟﻪّ ":إﻧﻪ ﻻ ون ﻼم ﻣن ﺟزٍء واﺣد
ٌ
زد( أﺳﻧدت اﻟﺧروج ﻟزد ،وﻗد ّ
)(٥
ٍ
أن اﻟ ﺎﺣث اﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر ﻟم ﯾﺗﺣدث ﻋن ﺟذور
ﻣﺳﻧد وﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ" .
ﻻﺑد ﻣن
و ّأﻧﻪ ّ
وﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ ّ
ٌ
اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ.
ب ـــ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل:
ظﻬرت ﻧظرﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎﻗّﺔ ﺗﻌود ﻟﻔظﺔ ) (contextإﻟﻰ
اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧ ﺔ) (contexereوﺗﻌﻧﻲ رط رﺎطﺎً وﺛ ﻘﺎً ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح اﻟﻠﻐو ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻐو ﺔ،
أو ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻠﻐﺔ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣدث اﻟﻛﻼﻣﻲ).(٦

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )ﻋﻣﺭ( . ٣٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩ .ﻋﻠﻳﺎﻥ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺎﺯﻣﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ،ﺝ ،١٥ﻉ،٢٧
١٤٢٤ﻫـ . ٧٠٨ :
) (٣ﺃﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻟﻠﻣﻔﺿّﻝ ﺍﻟﺿﺑﻲ. ٥١ :
) (٤ﺩﻻﺋﻝ ﺍﻹﻋﺟﺎﺯ . ٤ :
) (٥ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٧ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ . ١٥٧ :
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ﻌرف ّﺄﻧﻪ " اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑ أو ﺗﻌﻘب
وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎﻗّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳ ﺎق اﻟذ ُ ﱠ
وﺣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ") ،(١أو ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،وﺗﻌرف ﺎﻟﺳ ﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐو  ،أو
ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل".(٢) "Contexte desituation

ﻣﻲ ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ
أن ﻣدرﺳﺔ ﻟﻧدن ُﻋ ِرَﻓ ْت ﻣﺎ ُﺳ ﱠ
وﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ أن اﻟ ﺎﺣث اﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر َذ َر ّ
اﻟﺳ ﺎﻗﻲ  Contextual Approachأو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ، Operaional Approachو ﺎن زﻋ م ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ
ّ

 Firthاﻟذ وﺿﻊ ﺗﺄﻛﯾداً ﺑﯾ اًر ﻋﻠﻰ اﻟوظ ﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ ...وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻧد أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ
ﻫو )اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ(").(٣

أن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ Contextualtheoryﻗد ارﺗ طت ﺎﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺑرطﺎﻧﻲ ﻓﯾرث،
ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك ّ
وﺗﻘوم اﻟﻧظرﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑوﺻﻔﻪ وظ ﻔﺔ ﻓﻲ ﺳ ﺎق.
وﻗد ارﺗ ط ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳ ﺎﻗﻲ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻘﺎم ،ﻘول اﻟ ﺎﺣث ﻣﺣﻣد اﺣﻣد أﺑو اﻟﻔرج ـ ـ

ﯾوﺿﺣﻪ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ،وأﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﻞ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل
ﻣوﺿﺣﺎً اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷول ــ" :ﻧﻘﺻد ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳ ﺎﻗﻲ ﻣﺎ
ّ
ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻧﻲ اﻟذ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ أﺳﺗﺎذﻧﺎ ﻓﯾرث وﻗد ﺎن ﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗ ﺎر اﻷﻗوال واﻷﺷﺧﺎص
ﻓ ﻪ اﻟﺧطﺎب أو ﻣن اﻟﻘراﺋن

واﻷﻓﻌﺎل ،(٤)"...واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺎﻣﻲ :ﻣﻌﻧﻰ ُﻔﻬم ﻣن اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذ
ً
اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺣب اﻟﻠﻔظ ﻣن اﻟﻣوﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﻗﯾﻞ ﻓ ﻪ اﻟﻧص ،ﻓﺎﻟﻣﻘﺎم" ﻫو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ

اﻟﻧص ،و دﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺗﻪ واﻟﻣراد ﻪ ،ﻓﻘد ﻧﻌﺟز ﻋن ﻓﻬم اﻟﻣراد إذا اﺟﺗُ ﱠث اﻟﻧص ﻣن
اﻟذ أُﻧﺗﺞ ﻓ ﻪ ّ
ﺳ ﺎﻗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﺳوء اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن ﻋدم اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘراﺋن اﻟﺧﺎرﺟّﺔ ،ﻣﺛﻞ :اﻟﻣ ﺎن واﻟزﻣﺎن واﻷﻓراد
اﻟﻣﺷﺎر ﯾن ﻓﻲ اﻟﺣدث ،واﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،وﻗﻧﺎة اﻟﺗواﺻﻞ").(٥

وﻧﺔ
و ﺷﻣﻞ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻒ اﻟﻛﻼﻣﻲ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣ ّ

ﻟﻠﺣﺎل اﻟﻛﻼﻣ ﺔ):(٦

١ـ ـ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﺳﺎﻣﻊ ،وﺗﻛو ﻧﻬﻣﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،وﺷﺧﺻ ﺎت ﻣن ﺷﻬد اﻟﻛﻼم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﺳﺎﻣﻊ

ـ ـ إن وﺟدوا ـ ـ و ﺎن ﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻐو .

٢ـ ـ اﻟﻌواﻣﻞ واﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻐو ﻟﻣن ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻒ
اﻟﻛﻼﻣﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟو إن ﺎن ﻟﻬﺎ دﺧﻞ ،و ﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺳ ﺎﺳﻲ ،و ﻣ ﺎن اﻟﻣﺗﻛﻠم...
) (١ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ . ٣٨٠ :
)Jeanatubois, dic onnaire de linguis que, 120 – 121 . (٢
) (٣ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )ﻋﻣﺭ(  ،٦٨ :ﻭﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ،ﺩ .ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ،ﻁ ،٢ﺩ.ﺕ :
 ،١٥٧ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭﻅﻼﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ، ١٢٠ :ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ .٣٨٦ :
) (٤ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻁ. ١٥ : ١٩٦٦ ،١
) (٥ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ . ٣٨١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ( . ٣١١ :
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٣ـ ـ أﺛر اﻟﻧص اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗر ﯾن ،ﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ،أو اﻷﻟم ،أو اﻹﻏراء أو اﻟﺿﺣك...
و ذﻟك ﯾﺗﺷ ﻞ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ط ﺎﻟﻛﻼم ،وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب

وﻋﻲ ﺗﺎم ﺑدور ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟدﻻﻟﺔ ،ﻓﻘد أﻋطوﻩ ـ ـ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل أو ﺳ ﺎق اﻟﻣﻘﺎم ـ ـ
اﻟﻘداﻣﺎء ﻣن
ٍّ
أﻫﻣّﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ،وﻓﻲ اﺳﺗﻧ ﺎ اﻷﺣ ﺎم اﻟﺷرﻋ ﺔ ،ﻓ ﺣﺛوا ﻓﻲ أﺳ ﺎب اﻟﻧزول واﻟظروف

ﺣددﻫﺎ اﻟﺳ ﺎق اﻟﻠﻐو واﻟﺳ ﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ...
اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ
ﺎﻟﻧص ،واﻟﻠﻔظ ﻌطﻲ أﻛﺛر ﻣن دﻻﻟﺔ ،و ّ
ّ
ﻔﺳر ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ...ﻓﻘد ﻋرف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﻣﻧذ ﻣدة ﻣ رة ﺟداً،
وﻫﻧﺎك ﺳ ﺎق ﺧﺎرﺟﻲ ُ ّ
ِ
أن ون ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺎﻟﻘراءات ،ﻣﺗﻘﻧﺎً ﻟﻠﺗﺻرﻒ و اﻻﺷﺗﻘﺎق ،
ﻓﺎﻟﻣﻔﺳرون اﺷﺗرطوا ﻟﻣن ﻘوم ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن ْ
ّ
واﻟﻧﺣو ،وﻋﻠوم اﻟ ﻼﻏﺔ ،واﻟﻣﻌﺟم  ،وأﺳ ﺎب اﻟﻧزول ...إﻟﺦ  ،و ﻞ ﻫذا ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻣﻔﻬوم اﻟﺳ ﺎق). (١
ِ
اﻟﻣﻔﺳرن ـ ـ ﻫو
وﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن اﻟذﯾن ﺣﺛوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ـ ـ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﻋﻧد
ّ
ﻟﻠﻣﻔﺳر ﻣن اﻟوﻋﻲ ﺎﻟﺳ ﺎق واﻟﻣﻘﺎم ﻗﺑﻞ ﻣ ﺎﺷرﺗﻪ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص
اﻟد ﺗور ﻫﺎد ﻧﻬر ،ﻓﻘد أﺷﺎر إﻟﻰ ّأﻧﻪ ُ
ﻻﺑﱠد " ُ

اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرم"

)(٢

 .ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟوﻋﻲ ﺄﺳ ﺎب اﻟﻧزول اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻧﻘﺎ

ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرم) . (٣ﻓﻌدم اﻟوﻋﻲ ﺄﺳ ﺎب اﻟﻧزول ﯾؤد

اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ

إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﻣن اﻵ ﺔ،

وﻣن ذﻟك ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰË ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Ám :

)(٤
أن اﻟرﺳول )(
 . lØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ìﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﺑب ﻧزوﻟﻬﺎ ّ
ﻗد آﺧﻰ ﺑﯾن أﺻﺣﺎ ﻪ ﻓﺟﻌﻠوا ﯾﺗوارﺛون ﺑذﻟك ﺣﺗﻰ ﻧزﻟت اﻵ ﺔ اﻟﻛرﻣﺔ ﻓﺗوارﺛوا ﺎﻟﻧﺳب.

ﻓﻠوﻻ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﺑب اﻟﻧزول ـ ـ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ـ ـ ﻣﺎ ﺎن ﻟ ظﻬر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ ،إذ اﻟﺳ ﺎق
اﻟﻠﻐو وﺣدﻩ ﻫﻧﺎ ﻻ ﻔﻲ ﺑ ﺎﻧﺎً ﻟﻠدﻻﻟﺔ اﻟﻣطﻠو ﺔ.
وﻗد أدرك اﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب ﻣﻌﻧﻰ )ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل( ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم ،ﻓﻘد ﻻﺣظوا )ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل( أو )اﻟﻣﻘﺎم(

أن ﻌض اﻟﻠﻐو ﯾن واﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب
اﻟذ ﺗﺟر ﻓ ﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺷﺎطﺎً ﺗواﺻﻠّﺎً ،ﻓﻘد أﻛد اﻟد ﺗور ﻫﺎد ﻧﻬر " ّ
ﺗﻣ ﻧوا ﻣن ﺑﻧﺎء ﻧظرﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳ ﺎﻗ ﺔ دﻻﻟ ﺔ ،ﺗؤ د وﻋﯾﻬم ﻓﻲ ٍ
وﻗت ﻣ ر ﻷﻫﻣ ﺔ ﺗر ﯾب اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ وﻓ
اﻟﺳ ﺎق اﻟذ ﯾرطﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ").(٥

ِ
ﻌﺿد ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ ﺑﻧﺻوص ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ذ رﻩ ﻣن
وﻗد ﺑدأ اﻟد ﺗور ﻫﺎد ﻧﻬر ُ ّ
أﻫﻣ ﺔ )ﻧظرﺔ اﻟﻧظم( وراﺋدﻫﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ اﻟذ أﺳس " ﻟﻧظرﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟم ﺳﺑ اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب

أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻟﺗؤ د وﻋﻲ ﻟﻐو ﯾﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ
ﻓﯾﻬﺎ أﺣد ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻘداﻣﻰ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌرب و ّ

) (١ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ . ٣٨٩ :
) (٢ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٢١٩ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٢٠ :
) (٤ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ  :ﺍﻵﻳﺔ ). (٧٥
) (٥ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٢٣٤ :
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ﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐو وﻋ ًﺎ دﻗ ﻘﺎًٕ ،وادراﻛﻬم اﻷﺛر اﻟﻣﻌﻧو " ﻓﺿﻼً ﻋن "إدراﻛﻬم ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ

وأﺣوال اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ،وﻣﻘﺎﺻدﻫم ،وﻏﺎ ﺎﺗﻬم وأﺣوال اﻟﺳﺎﻣﻌﯾن ،واﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﯾدور ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻛﻼم").(١

أن
أن اﻟد ﺗور ﻫﺎد ﻧﻬر ﻗد ّ
رد ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻣﻌﺎﺻرن ﻓﻲ دﻋواﻫم اﻟﺗﻲ ﺗر ّ
وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ ّ
ﻧﺎء ،ﺛم
اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻘداﻣﻰ " ﻗد ﺿّﻘوا داﺋرة ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ﻓﻘد ﺣﺻروﻩ ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻋن أواﺧر اﻟﻛﻠم إﻋ ار ﺎً و ً

)(٢
أن
أوﻟوا ُﺟ ّﻞ ﻋﻧﺎﯾﺗﻬم ﻟظﺎﻫرة اﻹﻋراب ،وﺗﻔﺻﯾﻞ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ"  .إذ ﯾر اﻟ ﺎﺣث ـ ـ اﻟد ﺗور ﻫﺎد ﻧﻬر ـ ـ ّ
إن ﺛﯾ اًر ﻣﻣﺎ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻣن ﺻﻧ ﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾدل ﺗﺄﻛﯾدﻫم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ
ّ
اﻹدﻋﺎء ُﻌداً ﻋن اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ...إذ ّ
)(٣
أن ُ ِّﻞ ﻣوﻗﻒ وﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣﺎل ﺗر ﯾ ﺎً ﯾﺗﻼءم ﻣﻌﻪ " ،ﻓﻼ ﻧظم ﻓﻲ
ﻣن اﻷﻣور ...ﻣﻧﻬﺎ :ﺗﺄﻛﯾدﻫم ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻛﻠم ،وﻻ ﺗرﺗﯾب ﺣﺗﻰ ﻌﻠ ﻌﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض ،و ﺑﻧﻰ ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض ،و ﺗﺟﻌﻞ ﻫذﻩ ﺳﺑب ﻣن ﺗﻠك ﻣﺎ
ﻻ ﯾﺟﻬﻠﻪ ﻋﺎﻗﻞ ،وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ٍ
أﺣد ﻣن اﻟﻧﺎس").(٤

وﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟذﯾن أدر وا ﻣﻌﻧﻰ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل اﺑن ﺟﻧﻲ اﻟذ

ﺎن "ﻋﻠﻰ إدراك واﺿﺢ ﺑﻬذا

اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻗرر ﻓ ﻪ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻗد ﻻ ﯾوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ إﻻ ﺎﻟظروف اﻟﺗﻲ
أﺣﺎطت ﺑﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺗﻔﻲ اﻟﻠﻐو

أ

ﺣ ط ظروف اﻟﻛﻼم").(٥

ﺎﻟﺳﻣﺎع ،ﺑﻞ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﯾﺟﻣﻊ إﻟ ﻪ اﻟﺣﺿور واﻟﻣﺷﺎﻫدة،

ﻣﻬم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺣدﯾد اﻟدﻻﻟﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن
ﻓﺎﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺗﻲ ﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣدث اﻟﻛﻼﻣﻲ
ٌ
ﻋﻧﺻر ٌ
وﻧﻬﺎ ـ ـ ﻋﻧد أﺑن ﺟﻧﻲ ـ ـ ِّ
ﻣﺳوﻏﺎً ﻟﺣذف أﺣد ﻣ وﻧﺎت اﻟﺗر ﯾب اﻟﻣﻔﯾد) ،(٦ﻓ ون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ـ ـ اﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷﺎﻫدة ـ ـ
ون أﺳ ﺎب

ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟدﻻﻟّﺔ ،ﻘوﻟﻪ  ":ﻧﻌم وﻗد ﻣ ن أن
ﻟﻌﻞ اﻷول وﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻋﻠم ﻟم
اﻟﺗﺳﻣ ﺔ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻟ ﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ّ
ﻋﻧﺎ ،أﻻ ﺗر إﻟﻰ ﻗول ﺳﯾﺑو ﻪ) :أو ّ
ﻟﻪ وﻣن أﺟﻠﻪ ﻣﺎ وﻗﻌت

ﺷﺎﻫ َد اﻟﺣﺎل ،ﻓﻌرف اﻟﺳﺑب اﻟذ
ﺻﻞ إﻟﻰ اﻵﺧر( ،ﻌﻧﻲ ّ
أن اﻷول اﻟﺣﺎﺿر َ
ﻋﻠ ﻪ اﻟﺗﺳﻣ ﺔ .واﻵﺧر ــﻠ ﻌدﻩ ﻋن اﻟﺣﺎل ـ ـ ﻟم ﻌرف اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺗﺳﻣ ﺔ ،أﻻ ﺗر إﻟﻰ ﻗوﻟﻬم ﻟﻺﻧﺳﺎن إذا رﻓﻊ

ﺻوﺗﻪ :ﻗد رﻓﻊ ﻋﻘﯾرﺗﻪ ،ﻓﻠو ذﻫﺑت ﺗﺷﺗ ﻫذا ،ﺄن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻوت ،و ﯾن ﻣﻌﻧﻰ )ع ق ر( ﻟَ ُﻌ َد
ﺛم ﺻرخ ﺄرﻓﻊ
ﻋﻧك
وﺗﻌﺳﻔت .وأﺻﻠﻪ ّ
ّ
أن رﺟﻼً ُﻗطﻌت إﺣد رﺟﻠ ﻪ ،ﻓرﻓﻌﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر ّ ،
ﯾرددﻩ").(٧
ﺻوﺗﻪ ،ﻓﻘﺎل ّ
ﻣﻣﺎ أﻟزﻣﻪ أﺑو ر أ ﺎ إﺳﺣﺎق ﻓﻘﺑﻠﻪ ﻣﻧﻪ ،وﻟم ّ
اﻟﻧﺎس :رﻓﻊ ﻋﻘﯾرﺗﻪ .وﻫذا ّ
ٍ
دل دﻻﻟﺗﻪ واﻟﺣذف
أن اﺑن ﺟﻧﻲ ﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ ّ
وﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ّ
أن "اﻟﺣﺎل ﻘوم ﻣﻘﺎم ﻼ ٍم ﻣﺣذوف و ّ
اﻟذ ﺷﯾر إﻟ ﻪ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﻫﻧﺎ إﻧﻣﺎ أﺗﻰ ﻓﻲ ﻣو ٍ
اﻗﻒ ﻣﺣّددة ،وأﺣو ٍ
ال ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرن رﺋ ﺳﯾن
ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ،وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺗﻛِّﻠم واﻟﻣﺳﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﺣدﯾد Highly
) (١ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٢٣٥ :
) (٢ﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﻧﺣﻭ :ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ . ٣٦ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٢٣٦ :
) (٤ﺩﻻﺋﻝ ﺍﻹﻋﺟﺎﺯ . ٦١ :
) (٥ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦٨ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،٢٣٩ :ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ . ١٦٣ :
) (٧ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ٧١ /١ :ـ  ،٧٢ﻭﻻﺑﻥ ﺟﻧﻲ ﻧﺹ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ،٢٤٨ /١ :ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ .١٦٤ :
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اﻟﺳطﺣ ﺔ،
 determinateﻌﻣد اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣذف واﻻﺧﺗزال ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﺔ ّ

)(١
وﺿﺢ اﻟ ﺎﺣث ﻓرد ﻋوض ﺣﯾدر ﻣﺎ ذ رﻩ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
واﺳﺗﺧدم أ ﺿﺎً ﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺎﻫد اﻟﺣﺎل ، "...وﻗد ّ
أن ﻣن ﺷﺎﻫد ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل،
اﻷولّ :
اﻟﺳﺎﺑ ﻘوﻟﻪ" :ﺑﯾﱠن ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا ّ
اﻟﻧص أﻣرن ﻓﻲ ﻏﺎ ﺔ اﻷﻫﻣ ﺔّ ،

أن ُﯾدرك اﻷﺳ ﺎب اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻻرﺗ ﺎ اﻷﻟﻔﺎ
اﻟذ ُﻘﺎل ﻓ ﻪ اﻟﻛﻼم ،ﺳﺗط ﻊ ّ
ٍ
ﻟﻣﺎدﺗﻬﺎ").(٢
ﺗﻣت إﻟﻰ أﺻﻞ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ّ
اﻟﺣﺎل ﻌطﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت دﻻﻻت ﻻ ّ

ٍ
أن ﺳ ﺎق
ﻣﻌﯾﻧﺔ .اﻟﺛﺎﻧﻲّ :
ﻣﻌﺎن ّ

أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻟﻔﺎ
و ﻠﻔت اﻧﺗ ﺎﻫﻧﺎ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب ﻣن " ّ
واﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ ،ﯾﺑدو ﻟﻣن ﻻ ﻌرف اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺋﻬﺎ ،أو اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ،

ﻋﺎدة ،ﻣﻧﻘطﻌﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻷﺻﻞ اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﻲ اﻟذ
ّأﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟذ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓ ﻪ
ً
ﻓﻲ اﻟﺣﯾرة ّأو ِل اﻷﻣر ،ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﺳب ،اﻟذ ﻣ ن أن طﻠ

أﺧذت ﻣﻧﻪ ...وﻗد وﻗﻌت
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن

ﺑت ﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺣﺎت) :اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﺧﻲ( و)اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ( و)اﻷﺻﻞ اﻟﺗﺎرﺧﻲ(
اﻷﻟﻔﺎ واﻟﺗﻌﺑﯾرات .وﺗﻘّﻠ ُ
و)اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺎرﺧﻲ( و)ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل( . Context of situationوذ ّ ر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺧﯾر،

ﺑﺈطﻼق اﺑن ﺟﻧﻲ ﻋ ﺎرة) :ﺷﺎﻫد اﻟﺣﺎل( ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻗرب ﻣﻣﺎ ﻧﺣن ﻓ ﻪ ،ﻓرأﯾت ﻓ ﻪ ﻣﺻطﻠﺣﺎً ﻋر ّ ًﺎ ﻗد ﻣﺎً
ﺎﻟرﻋﺎ ﺔ واﻹﺣ ﺎء").(٣
أوﻟﻰ ّ
أﻗرﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ
أن ﺷﺎﻫد اﻟﺣﺎل ﻫو
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑ ّ
ٌ
ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر )ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل( ﻣﺎ ّ
ﻘر ﺎﺳﺗﺑدال ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ
ﻓﺈن ﻣن اﻟﺻﻌب أن ُﻧ ﱠ
أو ﻣﺎ ّ
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ
ﻗدﻣﻬﺎ اﺑن ﺟﻧﻲ ،و ً

اﻟﻐرﻲ )ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل( ،ﻓﻣﺛﻼً ﻘول اﺑن ﺟﻧﻲ ... ":وﻣن ذﻟك ﻣﺎ أﻗ م ﻣن اﻷﺣوال اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻣﻘﺎم اﻷﻓﻌﺎل

ﺳدد ﺳﻬﻣﺎً ﻧﺣو اﻟﻐرض ﺛم أرﺳﻠﻪ ﻓﺗﺳﻣﻊ ﺻوﺗﺎً ﻓﻧﻘول :اﻟﻘرطﺎس وﷲ
اﻟﻧﺎﺻ ﺔ ﻣن ذﻟك أن ﺗر رﺟ ً
ﻼ ﻗد ّ
أن دﻻﻟﺔ اﻟﺣﺎل
أ أﺻﺎب اﻟﻘرطﺎس .وأﺻﺎب ﻓﻲ ﺣ م اﻟﻣﻠﻔو ﻪ اﻟﺑﺗﺔ ٕوان ﻟم ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ ،ﻏﯾر ّ

ﻋﻠ ﻪ ﻧﺎﺑت ﻣﻧﺎب اﻟﻠﻔظ ﻪ و ذﻟك ﻗوﻟﻬم ٍ
ﻟرﺟﻞ ٍ
ﻣﻬو ﺳﯾﻒ ﻓﻲ ﯾدﻩ :زداً ،أ اﺿرب زداً ،ﻓﺻﺎرت ﺷﻬﺎدة
اﻟﺣﺎل ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻠﻔظ ﻪ").(٤

اﻟﻬو ﱡ ﺎﻟﺳﯾﻒ ،ﺣدﺛﺎن ﻏﯾر ﻼﻣﯾﯾن ﻧﺎب ﻣﻧﺎب اﻟﺣدث اﻟﻛﻼﻣﻲ؛
ﻓﺎﻟﺣﺎل اﻟﻣﺷﺎﻫدة ،إرﺳﺎل اﻟﺳﻬم و ُ
ﻷﻧﻬﻣﺎ ﺟزء ﻣن ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﻓﺎﺳﺗﻐﻧﻰ ﺑﻬﻣﺎ ﻋن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻧﺎﺻب ،إذ ﺎﻧت ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟدﻻﻟﺔ وﻧﻔس اﻟﻌﻣﻞ.

أن اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل إﻧﻣﺎ ﻻﺑن ﺟﻧﻲ ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب).(٥
وﻣ ن ّ
ﺗﺣﯾز ـ ـ ّ
ﻋد اﺑن ﺟﻧﻲ ـ ـ دون ّ
أن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن اﻟﻌرب ﻗد ﺗوّﻟد اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳ ﺎق ﺑﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻣن ﻧظرّﺔ
ﻓﺿﻼً ﻋن ّ

)ﻓﯾرث( اﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ؛ ﻷﻧﻬم ﺗﻠﻘوا ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﯾد ﻪ ـ ـ ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرـ ـ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫؤﻻء،

) (١ﻓﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ،ﺩ .ﻓﺭﻳﺩ ﻋﻭﺽ ﺣﻳﺩﺭ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻁ٢٠٠٥ ،١ﻡ . ١٢٩ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٠٠ :
)(٣
ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠّﻐﻭﻱ ﻣﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﻋﻠّﻠﻪ ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻧﻪ ،ﺩ .ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٩٧ ،ﻡ . ١٥٥ :
ّ
) (٤ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٢٦٤ /١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ . ١٦٤ :
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ﺣﺳﺎن ،واﻟد ﺗور ﻣﺎل ﺷر ،واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻌران ...وﻏﯾرﻫم ،و ظﻬر ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻓﻲ
اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ّ
ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣ ﺔ).(١

ﺣﺳﺎن ﻋﻧد ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎﻗّﺔ ،ﺣﺎول ﺗﻠﺧ ص ﻧظرﺔ أﺳﺗﺎذﻩ ﻓﯾرث ،
وﻧﻠﺣظ ّ
أن اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ّ
أن اﻟﻔ رة اﻟﻣر زﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظرﺔ ﻫﻲ )اﻟﻣﺎﺟرﺎت( ،وﻫو ﻣﺻطﻠﺢ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟ ﺎﺣث ﻣﻘﺎ ﻼً ﻋر ﺎً
ﻣﺑﯾﻧﺎً ّ

ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺟﻠﯾز ) ، (Context of situationو راد ﻪ " ﻣﺟﻣوع ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣ طﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ،

ﺗﺷﻣﻞ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻛو ن اﻟﺷﺧﺻﻲ ،واﻟﺗﺎرﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺷﺧص ،و دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ،وﻫذا اﻻﺻطﻼح ـ ـ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ـ ـ ُﻗ ِ
ﺻ َد ﻪ داﺋﻣﺎً ﺳ ﺎق اﻟﻧص ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳ ﺎق اﻟﻛﻼﻣﻲ
وﺿﻊ ـ ـ ﻣﻬﻣﺎ ﺎن ـ ـ ﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻ اًر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﺟرﺎت").(٢
اﻟﻌﺎد ﻓ ﱡﻞ
ٍ
ﺣﺳﺎن ﻋن ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل أو اﻟﻣﺎﺟرﺎت ﻫو أول ﺣدﯾث ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ
ّ
إن ﺣدﯾث اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ّ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌر ﺔ ،وﻗد ﻋﻧﻰ ﻪ ُ ﱠﻞ ﻣﺎ ﺣ ط ﺎﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻛﻼﻣﻲ ،ﺣﯾث ﺷﻣﻞ اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﺳﺎﻣﻊ ،واﻟﻛﻼم وﺟﻣ ﻊ
ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻛﻼم ﻣن اﻧﻔﻌﺎﻻت ،و ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﺎﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻛﻼﻣﻲ ،و ؤﺛر ﻓ ﻪ).(٣

أن اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﻟم ُﺷ ْر إﻟﻰ ﻓﯾرث ﻣن ﻗرب أو ﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ إﻟﻰ ّ
ﻣن ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎق ،ﻘول " :اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ أن أُﻟﻘﻲ ﺿوءاً ﺟدﯾداً ﺎﺷﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث
اﻟﻠﻐو ِّﻠﻪ ﻣﻧ ﻌﺛﺎً ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ"). (٤
وﻗد أﺷﺎر اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ إﻟﻰ ﺗﻌرض اﻟ ﻼﻏﯾﯾن اﻟﻌرب ﻟﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل ﻓﻲ

إطﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬم ﻟﻔ رة )ﻟﻛﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل( ﻓوﺟد ّأﻧﻬم ﺳّﺎﻗون ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠدرس اﻷورﻲ ٍ
ﺑزﻣن ﺑﯾر ،ﻘول ":ﻟﻘد
ﺎن اﻟ ﻼﻏﯾون ﻋﻧد اﻋﺗراﻓﻬم ﻔ رة اﻟﻣﻘﺎم ﻣﺗﻘدﻣﯾن أﻟﻒ ﺳﻧﺔ ﺗﻘر ﺎً ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻧﻬم ﻷن اﻻﻋﺗراف ﻔ رﺗﻲ

اﻟﻣﻘﺎم واﻟﻣﻘﺎل ،ﻌدﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾن ﻣﺗﻣﯾزن ﻣن أﺳس ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻌد اﻵن ﻣن اﻟﻛﺷوف اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻐﺎﻣرات اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ").(٥

أن اﻟﺑ ﺎن ﯾﺗﻧﺎول
أن ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوظ ﻔﻲ و ّ
وﻓﻲ اﻟﺳ ﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﻘول  ":إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ ّ
أن اﻟ ﻼﻏﺔ
أن ﻋﻠم اﻟﺑد ﻊ ﯾﺗﻧﺎول ﺻﻧﻌﺔ ﻓﻧ ﺔ ﯾﺗﺣﺗم ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻋﻠﻣﺎً ّ
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ،و ّ

اﻟﻌر ﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻧﺎوﻻً ﻣﻘﺻوداً وﻟﻛﻧﻬﺎ ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ـ ـ ﻗدﻣت ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ

ﻌدان اﻟﯾوم ﻣن أﻧﺑﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻋﻠم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻻﻟﻲ ،ﻣﺎ أُﺳﻣ ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺣث ﻓ رﺗﯾن ﺗُ ّ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺣﺛﻪ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدﻻﻟﻲ :وأوﻟﻰ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻔ رﺗﯾن ﻓ رة اﻟﻣﻘﺎل Speech

 eventواﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓ رة اﻟﻣﻘﺎم ، Context of situationوأﻧﺑﻞ ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻣﺎء اﻟ ﻼﻏﺔ رطوا ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن

اﻟﻔ رﺗﯾن ﻌ ﺎرﺗﯾن ﺷﻬﯾرﺗﯾن أﺻ ﺣﺗﺎ ﺷﻌﺎ اًر ﯾﻬﺗﻒ ﻪ ﻞ ﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﻌ ﺎرة اﻷوﻟﻰ )ﻟﻛﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل(

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،٢٥١ :ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ٦٤ : ،ـ  ،٦٦ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ( ٣٣٧ :ـ . ٣٤١
) (٢ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ٢٨٦ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ، ١٦٤ :ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ .٣٧٥ :
) (٤ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭﻣﺑﻧﺎﻫﺎ. ٣٣٧ :
) (٥ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭﻣﺑﻧﺎﻫﺎ .٣٤٠:



واﻟﻌ ﺎرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ )ﻟﻛﻞ ﻠﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎم(").(١ﻓﻧﺟدﻩ طﺎﺑ
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ﺑﯾن )ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل( ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن،

و)اﻟﻣﻘﺎم( ﻋﻧد اﻟ ﻼﻏﯾﯾن ،و ذﻟك أﺳﻬﻣت اﻟ ﻼﻏﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓ رة ﻫﻲ أﻧﺑﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن.

و ﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑ أن اﻟ ﺎﺣث ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻻﻟﺔ " ،ﻗد ﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﻣﺎﺟرﺎت(

اﻟذ ﺻﺎﻏﻪ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ( ﻣﻘﺎ ﻼً ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺟﻠﯾز ،Contextof situation
ِ
ﻣﻔﺿﻼً ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﻣﻘﺎم( ،ﺛم ﺳﻌﻰ ﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺄﺻﯾﻞ ﻓ رة
واﺗﻛﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو  ،وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟ ﻼﻏﻲّ ،
ِ
ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎرﺗﯾن وردﺗﺎ ﻋن اﻟ ﻼﻏﯾﯾن اﻟﻌرب ،ﻫﻣﺎ ِ
و)ﻟﻛﻞ ﻠﻣﺔ ﻣﻊ
)ﻟﻛﻞ ﻣﻘﺎ ٍم ﻣﻘﺎل(
ّ
ّ

ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎم(* ،ﻓﻘد ﻓطن اﻟ ﻼﻏﯾون اﻟﻌرب إﻟﻰ ﱠ
أن ﺻورة اﻟﻣﻘﺎل) ، (Speech eventﺗﺧﺗﻠﻒ ﺣﺳب

اﻟﻣﻘﺎم (٢) " Context of situationﻓﻘد "ﻓطﻧوا – اﻟ ﻼﻏﯾون  -إﻟﻰ ﱠ
أن اﻟﻠﻐﺔ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،و ّأﻧﻬﺎ
ﱠ
أن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣ ن ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺣﺻر
ﺷدﯾدة اﻻرﺗ ﺎ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌب اﻟذ ﯾﺗﻛﻠﻣﻬﺎ ،و ّ
أﻧواع اﻟﻣواﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ ﱡﻣون ُ ﻼً ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎً ،ﻓﻣﻘﺎم اﻟﻔﺧر ﻏﯾر ﻣﻘﺎم اﻟﻣدح ،وﻫﻣﺎ

ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻋن ﻣﻘﺎم اﻟدﻋﺎء أو اﻻﺳﺗﻌطﺎف أو اﻟﺗﻣﻧﻲ أو اﻟﻬﺟﺎء ،وﻫﻠم ﺟرا").(٣

واﻟﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟ ﻼﻏﻲ اﻟﻌرﻲ ﯾﺟد ﺑوﺿوح ﺗﺎم ﻣوﻗﻒ اﻟ ﻼﻏﯾﯾن واﻷد ﺎء واﻟﱡﻧﻘﺎد ﻣن اﻟﺳ ﺎق

اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﻘﺎﻣﻲ ،ﻓﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻛﻼم ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُ ِّ
ﺻرح ﻪ اﻟﺧطﯾب اﻟﻘزو ﻧﻲ )ت٧٣٨ﻫـ( " ،ﻓﻣﻘﺎم
اﻟﺗﻧ ﯾر ُﯾ ﺎﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻌرﻒ ،وﻣﻘﺎم اﻻطﻼق ُﯾ ﺎﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾد ،وﻣﻘﺎم اﻟﺗﻘد م ُﯾ ﺎﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﺗﺄﺧﯾر ،وﻣﻘﺎم

اﻟذ ر ُﯾ ﺎﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﺣذف ،وﻣﻘﺎم اﻟﻘﺻر ُﯾ ﺎﯾن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﻪ ...وﻣﻘﺎم اﻹﯾﺟﺎز ُﯾ ﺎﯾن ﻣﻘﺎم اﻹطﻧﺎب
ِ
ﻟﻛﻞ ﻠﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎم ...وارﺗﻔﺎع ﺷﺄن اﻟﻛﻼم ﻓﻲ
واﻟﻣﺳﺎواة ،و ذا اﻟذ ﻲ ُﯾ ﺎﯾن ﺧطﺎب
اﻟﻐﺑﻲ ،و ذا ّ
ّ
اﻟﺣﺳن واﻟﻘﺑول ﻣطﺎ ﻘﺗﻪ ﻟﻼﻋﺗ ﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ،واﻧﺣطﺎطﻪ ﻌدم ﻣطﺎ ﻘﺗﻪ ﻟﻪ ،ﻓﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ﻫو اﻻﻋﺗ ﺎر
اﻟﻣﻧﺎﺳب ،وﻫذا أﻋﻧﻲ :ﺗطﺑﯾ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل") .(٤وﻫذا ﻋﯾن ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟ ﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة .

إن أﻏﻠب دراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن اﺗﺟﻬت إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﯾر ،
ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻘول ّ :
و ُ
ﺗﻌرﻔﺎً ،وﺗﻘﺳ ﻣﺎً ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ إذ ﻧﺟد ﻧﻣﺎذج ﺗوﺿ ﺣ ﺔ وﻗﻒ ﻋﻧدﻫﺎ اﻟ ﺎﺣﺛون  ،ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل اﺗﺳﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن اﻟدﻻﻟ ﺔ ﺑوﺿوح اﻟﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﺗر ﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ

أﺳﺎﺳ ﺔ ﻫﻲ)ﺳ ﺎق اﻟﺣﺎل( ،ﻣﺣﺎوﻻً اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن اﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻐرﻲ واﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ

ﺗوﻓ ﻘ ﺔ ﻣﻬﻣﺔ ،ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄﺳ س ﻟﻧظرﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻋر ﺔ ﺟدﯾدة ﺗرط اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑﻠورﺗﻪ

ﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ﺎق ﺗطﺑ ﻘ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ ) اﻟﺑ ﺎن ﻓﻲ رواﺋﻊ اﻟﻘرآن( .

)(١ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭﻣﺑﻧﺎﻫﺎ. ٢٠ :
)*( ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ٨٠ :ﻓﻣﺎﺑﻌﺩﻫﺎ
) (٢ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ .١٧٥ :
) (٣ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭﻣﺑﻧﺎﻫﺎ. ٣٣٧ :
) (٤ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺑﺩﻳﻊ ،ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻳﻧﻲ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ . ٤٢ :
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ج ـــ اﻟﺣﻘول اﻟدﻻﻟ ﺔ:

ﻋﺎدة ﺗﺣت ﻟﻔظ ﻋﺎم ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ) ،(١وأﻫم ﻏﺎ ﺎت
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗرﺗ ط دﻻﻻﺗﻬﺎ ،وﺗوﺿﻊ
ً
اﻟﺣﻘﻞ اﻟدﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت "دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻔردات داﺧﻞ اﻟﺣﻘﻞ أو اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ").(٢
أن ﻓ رة اﻟﺣﻘول اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻏﺎﺋ ﺔ ﻋن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ـ ـ ٕوان ﻟم
و ﺟد ﻟﺳﺎﻧﯾو اﻟﺗراث ّ
طﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻧﻔﺳﻪ ـ ـ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻧ ﻔﻬم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟدﻻﻟ ﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ
ٍ
ﻣﺟﺎل دﻻﻟﻲ واﺣد) ،(٣ﻓﻘد أﻓرد اﻟد ﺗور ﻫﺎد ﻧﻬر ﻓﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن )اﻟﺣﻘول
اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ
اﻟدﻻﻟ ﺔ( ﺗﻧﺎول ﻓ ﻪ  :اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻧﺷﺄة ،وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟدﻻﻟ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن إﻓرادﻩ ﻣ ﺣﺛﺎً ﻟﻣﻧﻬﺞ

وﺗطﺑﯾ اﻟﺣﻘول اﻟدﻻﻟ ﺔ).(٤

أن اﻟ ﺎﺣث ﻗد أﺷﺎر ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ إﻟﻰ أن "ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﻲ ﯾﻧطو ﻋﻠﻰ
وﻣن اﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر ّ
ﺗﺻب ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﺣﻘول اﻟدﻻﻟ ﺔ") .(٥وﺟﻬودﻫم ﺗﻌ ﱡد اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أو
ﺟﻬود ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ
ّ
ﻣﻌﺎﺟم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻣﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾن ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺿﺎرة اﻷور ﺔ ،و ﻣﺛﻞ ﻣﻌﺟم

)اﻟﻣﺧﺻص( ﻻﺑن ﺳﯾدﻩ اﻷﻧدﻟﺳﻲ )ت٤٥٨ﻫـ( أﺿﺧﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق وأﻛﻣﻞ ﺻورة ﻟﻔ رة اﻟﺣﻘﻞ اﻟدﻻﻟﻲ

ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ،وذﻟك ﺑﺗﺑو ب اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ وﻓ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﯾﺗﺻﻞ ﻌﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض دﻻﻟ ﺎً ﺣﯾث ﯾﺗﻣ ن

ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ اﻟﻔروﻗﺎت
اﻟﻧﺎط ﺎﻟﻌر ﺔ ﻣن إﯾراد اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎ
ّ
اﻟﺟزﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ٍ
ﺣﻘﻞ دﻻﻟﻲ واﺣد ﻌﺿﻬﺎ ﻋن ﻌض).(٦
وﻟم ﯾذﻫب اﻟ ﺎﺣث رم ز ﻲ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻌﯾداً ﻋﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور ﻫﺎد

ﻧﻬر ،إذ ﺧﻠص إﻟﻰ

ﻌدة ﻗرون ،وان
أن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗد اﻫﺗدوا "إﻟﻰ ﻓ رة اﻟﻣﺟﺎل اﻟدﻻﻟﻲ وﻓطﻧوا إﻟﯾﻬﺎ ،وﺳ ﻘوا اﻷورﯾﯾن ّ
ّ
ﻟم ﻌطﻬﺎ أﺣد ﻣﻧﻬم اﻻﺳم ،و ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻣﺣﺎوﻻت اﻷورﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ أو اﻟﻠﻐو ﯾن ﻟﺗﺻﻧﯾﻒ

ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻣﻌﺟم ﺷﻣﻞ ﻋدداً ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣوﺿوٍع واﺣد ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧر اﻟرﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ اﻟﻠﻐو ون اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻗﺗﺻر ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل دﻻﻟﻲ واﺣد ﺧﻠ اﻹﻧﺳﺎن واﻹﺑﻞ،
واﻟﺧﯾﻞ ،واﻟﺷﺎة ...واﺷﺗﻣﻞ ﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﺎل دﻻﻟﻲ ،ﻣﺎ وﺻﻞ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت
إﻟﯾﻧﺎ ﺗﺣت ﻋﻧﺎو ن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ ﺗب اﻟﺻﻔﺎت ،أو اﻟﻐرب أو اﻷﻟﻔﺎ ").(٧

) (١ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻋﻧﺩ ﺃﻭﻟﻣﺎﻥ)" (ullmannﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ" ،ﻳﻧﻅﺭMeaning and :
 stye, Vllmann, Oxford, 1973 : 26 ‐ 27 .ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻻﻳﻧﺯ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ":ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺟﺯﺋﻳﺔ ﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ "  ،ﻳﻧﻅﺭSemantics, :
 ، J.loyons, Vol.1, Cambridge Vniversity. Press, 1977 : 268.ﻭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﺩ.ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ . ١٩١ :
) (٢ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )ﻋﻣﺭ( . ٧٩ :
) (٣ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ :ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺑﻲ ﻋﺑﻳﺩﺓ ﻣﻌﻣﺭ ﺑﻥ ﺍﻟﻣﺛﻧﻰ )ﺕ٢١ﻫـ(ﻭﺍﻷﺻﻣﻌﻲ )ﺕ٢١٣ﻫـ( ،ﻭﺍﺑﻥ ﻓﺎﺭﺱ
)ﺕ٣٩٥ﻫـ( .ﻭﻗﺩ ﺩﻭﻧﻭﺍ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﺳﻣﺎء ﺃﺣﻭﺍﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻭﺳﻌﻭﺍ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺑﺣﺛﻬﻡ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺧﻳﻝ  :ﻟﻛ ِ ّﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺿﺭ ﺑﻥ ﺷُﻣﻳﻝ )ﺕ٢٠٤ﻫـ( ﻭﺃﺑﻲ ﻋﻣﺭﻭ ﺍﻟﺷﻳﺑﺎﻧﻲ )ﺕ٢٠٦ﻫـ( ،ﻗﻁﺭﺏ )ﺕ٢٠٦ﻫـ( ﻭﺃﺑﻲ ﺇﺳﺣﺎﻕ
ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ )ﺕ٣١٠ﻫـ(
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ٤٦٥:ـ.٤٨٢
) (٥ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ .٤٦٨ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٤٦٩ :
) (٧ﺃﺻﻭﻝ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ٢٩٨ :ـ . ٢٩٩



وﻗد أﺷﺎر ﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻرن إﻟﻰ ﺳﺑ

١٠٠

ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﺗطﺑﯾ

ﻫذﻩ

اﻟﻧظرﺔ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم اﻟﻠﻐو ﺔ ،واﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذ ُﯾﻠﻣس ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ أُﻓردت
ﻟﺣﻘﻞ دﻻﻟﻲ واﺣد ،ﻣﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣطر ،واﻟﺳﺣﺎب ،واﻹﺑﻞ  ،واﻟﻐﻧم  ،واﻟﻧ ﺎت  ،واﻟﻧﺧﻞ ،واﻟﻠﺑن...إﻟﺦ.
ٍ
ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ
ﺣﻘول دﻻﻟ ﺔ ﻣﺗﻌددة ،ﻣﺛﻞ  :اﻟﻣﺧﺻص
ﻻﺑن ﺳﯾدﻩ  ،وﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺛﻌﺎﻟﺑﻲ )ت٤٢٩ه( وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺳ ﻘت ﻣﺛ ﻼﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
ﻋدة
اﻷورو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻘرو ٍن ّ

)(١

.

أن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء أول ﻣن ﺧﺎض ﻏﻣﺎر ﻣﻌﺎﺟم
وﻧﺧﻠص ﻣن أﻗوال اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب إﻟﻰ ّ
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘول اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻓوﺿﻌوا ﻟﻬﺎ رﺳﺎﺋﻠﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،و ذﻟك ﺳ ﻘوا ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﺗﻧ ﻪ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ،واﻟﺗﺄﻟﯾﻒ ﻓﯾﻬﺎٕ ،واذا ﺎن ﻫﻧﺎك ﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻸﻋﻣﺎل

اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ ﻓذﻟك ﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺟﻬد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﻋﻣﺎل  ،وﻫذا ّﻠﻪ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ
ﻻ ،ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ أﻣ اًر طﺑ ﻌ ﺎً ﻻ ُﻘِّﻠﻞ ﻣن ﻗ ﻣﺔ ﻋﻣﻞ،
ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل ﻗد ﻣﺎً و ﺣدﯾﺛﺎً ُﺣ ﻣﺎً ﻋﺎد ً
أو ﯾرﻓﻊ ﻣن ﺷﺄن آﺧر.
ج ـــ اﺗﺟﺎﻩ ﻗراءة اﻻ ﻧﻣوذج اﻟواﺣد:

ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻘراءة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ "ﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻐو ﺔ ﻋر ﺔ ﻗد ﻣﺔ ﯾدرس ﻓ رﻫﺎ اﻟﻠﻐو  ،وطرﻘﺔ ﺗﺻورﻫﺎ،

و ﻔ ﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو ").(٢

و ﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘراءة ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل:

 اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ /د .ﺑوﺷﺗﻲ اﻟﻌطﺎر.
 اﻷﺳس اﻹ ﺳﺗﻣوﻟوﺟ ﺔ واﻟﺗداوﻟ ﺔ ﻟﻠﻧظر اﻟﻧﺣو ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ /د .إدرس ﻣﻘﺑول.

 اﻟ ﺣث اﻟدﻻﻟﻲ ﻋﻧد اﺑن ﺳﯾﻧﺎ دراﺳﺔ أﺳﻠو ﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت /د .ﻣﺷ ور ﺎظم اﻟﻌواد .

 ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺣداﺛﺔ ﻋﻧد ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ /د .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب.

 اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ /د .ﻧور اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد دﻧ ﺎﺟﻲ.

 اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺧﻠدون _ دراﺳﺔ أﻟﺳﻧ ﺔ  /د.ﻣ ﺷﺎل ز رﺎ .
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻟﻘراءة ﻟﻠﺗراث اﻟﻌرﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﻧد ﻋﺎﻟم ﻣن

اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء ،أو ﺗﻘﻒ ﻋﻧد ﻗﺿ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺗب اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب

اﻟﻣﺣدﺛﯾن َﻣ ْن ُﻔرد ﻓﺻﻼً ﻣن ﺗﺎ ﻪ ﻟﻘراءة وﺗﺄﺻﯾﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺟد اﻟد ﺗور ﺣﺳﺎم اﻟﺑﻬﻧﺳﺎو ُﻔرد ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو وﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث(
ﺧص أﺣدﻫﻣﺎ :ﻟدراﺳﺔ ﺗﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻻﺑن ﺟﻧﻲ و ﺎن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﺎب وﻣؤِّﻟﻔﻪ،
ﻓﺻﻠﯾن ﱠ
) (١ﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺻﺎﺭ ،١٣٤-١٢٣ﻭ ،٢١٣ -٢٠٦ﻭ ﺍﻷﺻﻭﻝ )ﺩ.ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ( ٢٧٣:ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ  ،ﻭﻋﻠﻡ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ)ﻋﻣﺭ( ١٠٨ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ  ،ﻭﺃﺻﻭﻝ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ، ٣٠٣ -٢٩٨ :ﻭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﺩ.ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ  ، ١٩٣ :ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ .٣٨٤ :
) (٢ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ . ١٣٧ :
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واﻵﺧر :دراﺳﺔ اﻟﻠﻐو اﻟﺷﻬﯾر اﺣﻣد ﺑن ﻓﺎرس )ت٣٩٥ﻫـ( ﻋﻧوﻧﻪ ﺑـ )اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ() ،(١ﻓﻘﺻد
ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗﻘد م ﻌض اﻟﺟﻬود ﻟ ﻌض اﻷﻋﻼم ،وﺗﻘد م ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ

ﺿوء ﻣﻌط ﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻪ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﻣن

ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت وﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن درﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺗﺿﻌﻬم

ﻋﻠﻰ َﻗ َدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺗوﺻﻠوا إﻟ ﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟ ﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
وﻧظرﺎت).(٢
إن
أﻣر واﺟب ،ﻘولّ " :
وﻧﺟد ّ
أن اﻟ ﺎﺣث ُﯾﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗراءة اﻟﺗراث ﻋﻧد اﻟﻌرب و ﺻﻔﻪ ّﺄﻧﻪ ٌ
أﻣر واﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدارﺳﯾن واﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻠﻐو ﯾن ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ
إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب ٌ
ﻞ ﻣ ﺎن وزﻣﺎن ،ﻟﺗ ﻘﻰ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧ ﻌﺎً ﺛرّﺎً ،وﻣﻌﯾﻧﺎً ﻻ ﯾﻧﺿب ،وﺗﺄﺻ ﻼً ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ

ﺎء ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺎت وﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟذﯾن ﻧﻬﺿوا ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟزﻣن").(٣
اﻟﻣﻌﺎﺻرةٕ ،واﺣ ً
ﻌد ﻣن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث
ﻓﺗﻧﺎول ﻗﺿ ﺔ )اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع( اﻟﺗﻲ ﺗُ ُ
و ﺎﻟﺧﺻوص ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،وﻓﻲ أﺣدث ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻔﺎرق اﻟﻛﺑﯾر
ﻫذا

ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﺑن ﻓﺎرس اﻟذ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﻣﻧﺷﺋﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻌﻠ
ٍ
ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم). (٤
اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻧد اﻟﺗوﻟﯾدﯾن ﺎﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘول اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن
إن " ﻟﻌﻠم اﻟﻌرب أﺻﻼً وﻓرﻋﺎً ...واﻟﻧﺎس ﻓﻲ ذﻟك رﺟﻼن :رﺟﻞ ُﺷ ِﻐ َﻞ ﺎﻟﻔرع ،ﻓﻼ
ﻓﻘد ذ ر اﺑن ﻓﺎرس ّ
ﻌرف ﻏﯾرﻩ ،وآﺧر ﺟﻣﻊ اﻷﻣرن ﻣﻌﺎً ،وﻫذﻩ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ").(٥
ﻓﺗﻘﺳ م اﺑن ﻓﺎرس ﻟﻠ ﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو "ﯾﺗﻔ

ﻣﻊ ﻣﺎ ُﯾﻧﺎد

ﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻠﻐو ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻋن

ﻣراﺣﻞ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو  ،ﻓﺛﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟوﺻﻔ ﺔ ،اﻟﺗﻲ رّ ز ﻓﯾﻬﺎ اﻟ ﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد

اﻟوﺻﻒ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو ﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﺗﻲ أطﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺟﺳدة).(٧)"(٦

ﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )أﻫﻣ ﺔ اﻟرط ﺑﯾن اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب وﻧظرﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث(

ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ  ،ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟرط اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو

اﻟﺣدﯾث ؛ إذ – ﺣﺳب اﻟﺑﻬﻧﺳﺎو – ﺳُظ ِﻬر ﻫذا اﻟرط ﻣد اﺳﺗﻣرارﺔ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻋﺑر اﻟزﻣن،
ﻓﺿﻼً ﻋن "إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻘدﻣﺎء ،وﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟذ ﻗﺎم ﻪ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻌﻧﺎ ﺔ اﻟدﻗ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟوﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ أﺻول اﻟﻠﻐﺔ و ّﻟم ﺷﺗﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﻧ ﺎ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ .ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺑﻬﻧﺳﺎﻭﻱ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ . ١٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٨ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٩ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٦ :
) (٥ﺍﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻧﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ . ٢ :
) (٦ﻳﺫﻛﺭ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺷﺎﺋﻊ ،ﻭﺻﻑ ﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺣﻭﻟﻬﺎ :ﻫﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﺅﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ...ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺑﻧﻳﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺻﻔﻳﺔ ،ﻭﻛﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺗﺟﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ )ﻛﺎﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﻣﻝ( ﻳﺯﺍﻭﺝ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻛﻧﻅﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ . ٧٧ :
) (٧ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ١٣:
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ﺑﻞ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺎﻟﻺﻣ ﺎن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ اﺗوا ﺑﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣ ن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑ ﻌض
اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ"

)(١

.

أن ﻧظرة ﻣوازﻧﺔ دﻗ ﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ
و ر اﻟﺑﻬﻧﺳﺎو " ّ
أن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻟم ن ﻌﯾداً ﻋن
اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،و ﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳﺎﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﻟﺗؤ د ﻟﻧﺎ ّ
ﻫذﻩ اﻷُﺳس واﻷﻓ ﺎر"). (٢وﻗد اﺗﺟﻪ اﻟﺑﻬﻧﺳﺎو إﻟﻰ ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو واﻟ ﻼﻏﻲ اﻟﻌرﻲ ﻋن طر إﯾﺟﺎد

اﻟﺗواﻓ ﺑﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ و ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ؛إذ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﺳﺑ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق اﻟدﻗ ﻘﺔ

ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾ و ﻏﯾر اﻟﻌﻣﯾ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﻠﺔ  ،وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻔرﻘﻪ ﺑﯾن اﻟﻧظم واﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻠﯾ ،
ﻓﺟﻌﻞ اﻟﻧظم ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ،وﻫو ﺗﻣﺎﻣﺎً اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ ﻋﻧد ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ .أﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻬو اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ

اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻌد اﻟﺗرﺗﯾب ﻋن طر
اﻟﺳ ﺎق).(٣

أن اﻟﺗﻌﻠﯾ
اﻟﻛﻠﻣﺎت  ،ﻣﺎ ّ

ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻻﻟﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ

وﻫﻧﺎك أﻣور ﺛﯾرة ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﺗواﻓﻘﺎً واﺿﺣﺎً ﺑﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر وﺗﺷوﻣﺳ ﻲ  ،وﻗد أﺷﺎر اﻟﺑﻬﻧﺳﺎو إﻟﻰ

)(٤
ٍ
أن " اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ
ﻌض ﻣﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ) اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ ( ﯾذ ر ّ
أن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻞ ﻣﺗﻛﻠم أو ﻣﺳﺗﻣﻊ ﺟﯾد ﻟﻠﻐﺗﻪ  ،واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ْ

ﺑﺗوﻟﯾد ﻋ ﺎرات وﺟﻣﻞ ﻻ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌ ﱡد ﻣن أﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ  ،ﻟم ﺗﻛن – ﻫذﻩ اﻟﻘدرة

)(٥
أن ﻟ س اﻟﻧظم
اﻟﻠﻐو ﺔ – ﺧﺎﻓ ﺔ ﻋن إدراك ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر أو ﻋن إدراﻛﻪ ﻟﻣد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ"  .ﻓﻬو ﻘول ":إﻋﻠم ْ
أن ﺗﺿﻊ ﻼﻣك اﻟوﺿﻊ اﻟذ ﻘﺗﺿ ﻪ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ،وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾﻧﻪ وأﺻوﻟﻪ  ،وﺗﻌرف ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ اﻟﺗﻲ
إﻻ ْ
ﺗزﻎ ﻋﻧﻬﺎ  ،وﺗﺣﻔظ اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ رﺳﻣت ﻟك  ،ﻓﻼ ﺗُ ِﺧ ﱡﻞ ٍ
ﺷﺊ ﻣﻧﻪ") . (٦ﻓﯾﺗﺿﺢ ﺑذﻟك ﻹدراك ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر

أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻛﻞ ﻣﺗﻛﻠم وﻣﺳﺗﻣﻊ ﺟﯾد ﻟﻠﻐﺔ.
ﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ ْ
ﻓﺿﻼً ﻋن إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرب ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣو ﻠﯾﯾن ﻟﻠﻧﺣو ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠ ﻘﺔ ﻋﻧد أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻓﺎﻟﺟﻣﻞ اﻟﺗﻲ

؛ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ ،
ﯾﺗم ﺗوﻟﯾدﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗ ﺔ ،ﻫﻲ "ﺟﻣﻞ أﺻوﻟ ﺔ ّ
)(٧
ﻋد
أن ﯾراﻋﻲ ﻗواﻋد ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻟﻛﻲ ون ﻼﻣﻪ ﺻﺣ ﺣﺎً وﺟﻣﻠﻪ ﺳﻠ ﻣﺔ"  ،وﻗد ّ
و ﻧ ﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻛﻠم ْ
)(١
)(٢
)(٣

أﻫﻣ ﺔ اﻟر ط ﺑﯾن اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب وﻧظر ﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث .٣١ :
اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.٣٠:
ﯾﻧظر :ﺗﻌﻠ م اﻟﻧﺣو ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ .١١٤:

)(٤
ﻣﯾز ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﺑﯾن ﺛﻧﺎﺋﯾﯾن ﻫﻣﺎ) :اﻷداء( و ) اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ( ،ﻓﻸداء ﻫو
ﺗﻧدرج اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ ﺿﻣن ﺗﻘﺳ ﻣﺎت )اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ( ،اذ ّ
أن اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث وﻫﻲ
اﻧﻌ ﺎس ﻣﺣدود ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧ ﺔ ﻘواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟذﻫﻧ ﺔ ،ﻓﻘد أﻛد ّ

اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﻼق واﻻﺑداع وﻋن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﯾﻧظر ُ :ﻠّ ﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺿوء
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،د .ر م ﻋﺑﯾد ﻋﻠو  ،ﻣﻧﺷورات ﺿﻔﺎف  ،ﺑﯾروت،ط٢٠١٣ ،١م.٤٤:

)(٥

أﻫﻣ ﺔ اﻟر ط ﺑﯾن اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب وﻧظر ﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث.٣٢:

)(٦

دﻻﺋﻞ اﻻﻋﺟﺎز.٨١ :

)(٧أﻫﻣ ﺔ اﻟر ط ﺑﯾن اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب وﻧظر ﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث ،٣٣:و ﻧظر :ﻧظر ﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌر ﻲ ،٥٠:وﻧظر ﺔ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺣو ﻠﻲ.٨٦:



١٠٣

اﻟد ﺗور ﻣ ﺷﺎل ز رﺎ "اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷﺻوﻟ ﺔ" ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،

وﻋرﻓﻬﺎ ّﺄﻧﻬﺎ" اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺟﯾد ﻣواﻓ ﻟﻘواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻛﻔﺎ ﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻠﻐﺔ،
ّ
أ اﻟﻘواﻋد اﻟﺿﻣﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻛﻠم واﻟﺗﻲ طّﻘﻬﺎ ﻣﺗﻛِّﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﺻورة ﻻ ﺷﻌورﺔ ﺣﯾن ﯾﻧﺗﺞ
ﺟﻣﻠﻪ .(١)".وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻓﻲ ﻗول ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ  ":وذﻟك أﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻠم ﺷﯾﺋﺎً ﯾﺑﺗﻐ ﻪ اﻟﻧﺎظم
زد
أن ﯾﻧظر ﻓﻲ وﺟوﻩ ﻞ ﺎب وﻓروﻗﻪ ،ﻓﯾﻧظر ﻓﻲ اﻟﺧﺑر إﻟﻰ اﻟوﺟوﻩ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟكٌ :
ﺑﻧظﻣﻪ ،ﻏﯾر ْ
وزد ﻫو اﻟﻣﻧطﻠ ،
زد ٌ ،
وزد اﻟﻣﻧطﻠ ُ  ،واﻟﻣﻧطﻠ ُ ٌ
زد ٌ ،
زد  ،وﻣﻧطﻠ ٌ ٌ
وزد ﯾﻧطﻠ ُ  ،و ﻧطﻠ ُ ٌ
ﻣﻧطﻠ ٌ ٌ ،
وزد ﻫو ﻣﻧطﻠ ") ، (٢ﻓﻬذﻩ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﺟﻣﻞ أﺻوﻟ ﺔ ﺻﺣ ﺣﺔ اﺳﺗوﻓت ﻗواﻋد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗ ﺔ وﺟﺎءت ﻣﺗواﻓﻘﺔ
ٌ

ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺎب اﻟﺧﺑر ،وﺗﻛون اﻟﺟﻣﻠﺔ أﺻوﻟ ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺄﺗﻲ ﺗر ﯾﺑﻬﺎ

ﺗر ﯾ ﺎً ﺳﻠ ﻣﺎً ﺟﯾداً  ،وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻞ ﻣر ﺔ وﻓ

ﻗواﻋد أﻟﺳﻧ ﺔ ﺿﻣن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻛﻠم و ط ﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم

ﺻورة ﻻ ﺷﻌورﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﯾﺟب ّأﻻ ﺗﻧﺣرف ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻷ ﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن ﺗواﻓ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ  :اﻟﺻوﺗﻲ  ،واﻟﺗر ﯾﺑﻲ  ،واﻟدﻻﻟﻲ). (٣

أن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﺗﻠك ﻗدرة
أن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ وﺗﺷوﻣﺳ ﻲ " ﻓﻲ ّ
ﻧﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ ّ
أن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو – ﻋﻧد ﻋﺑد
ﻟﻐو ﺔ – أُﺗ ﺣت ﻟﻪ ﻋن طر اﻟﻧﺣو -ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻟﯾد ﻋ ﺎرات ﻻ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ  .ذﻟك ّ

اﻟﻘﺎﻫر – ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓروق ووﺟوﻩ ﻟ س ﻟﻬﺎ ﻏﺎ ﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻧدﻫﺎ  ،وﻧﻬﺎ ﺔ ﻻ ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ازد ﺎداً ﻌدﻫﺎ ،و ﻠﻬﺎ ﻣن
إﺑداع ﺻﺎﺣب اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟذ ﯾﺗوﺧﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ﻓ ﻣﺎ ﻘول .

أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟرﺎﺿﻲ اﻟذ ﯾؤ د ﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗر ﯾب ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺟود
و ﺎﻟﻣﺛﻞ أر ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ّ
أﻧﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ  .وﻟ ﺳت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺟرد ﺗﻼﺣم ﺑﯾن اﻟﺻ ﻎ أو رﺻد ﻠﻣﺎت ٕ ،واﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧﺿﻊ ﻓﻲ

اﻻﻋﺗ ﺎر داﺋﻣﺎً اﻟﺻﻼت اﻟﻣﻌﻘدة  ،ﻣﺗﺟﺎورة ﺎﻧت أو ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎورة "

)(٤

ﻗدﻣوا ﻟﻣﺣﺎت دﻗ ﻘﺔ ﻟﻠدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ )اﺑن ﺟﻧﻲ( ،إذ ﻧﺟد
وﻣن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ اﻟذﯾن ّ
ﺛﯾ اًر ﻣن دراﺳﺎﺗﻪ ﺗﺣﻣﻞ ﻧ ض ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث،إذ ﻧﺟد ﻻﺑن ﺟﻧﻲ ﻧظرات ﺛﺎﻗ ﺔ وﻣﻧﻬﺟﺎً ﻣﺣ ﻣﺎً ﻓﻲ

اﻟ ﺣث ،ﻓﻘد ﻋﻣد إﻟﻰ ﺗﻧظ م اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﺗﻧظ ﻣﺎً دﻗ ﻘﺎً ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻣﻧط ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻣﺎ
ﺗطرق إﻟﻰ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻣن ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ :ﺻوﺗ ﺔ ،ﺻرﻓ ﺔ ،ﻧﺣو ﺔ ،دﻻﻟ ﺔ ،ﻼﻏ ﺔ ...وﻫو
ﺟﻞ ﺗﺟﻠ ﺎﺗﻪ وﻧظرﺎﺗﻪ ﯾواﻓ إﻟﻰ أ ﻌد اﻟﺣدود ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن). (٥
ﻓﻲ ّ
وﻗد ﺟﺎد اﺑن ﺟﻧﻲ أّﻣﺎ إﺟﺎدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺻوﺗ ﺔ ،إذ اﺗﺳﻣت ﺟﻬودﻩ ﺎﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح،

"واﺳﺗطﺎع ﻌﻘﻠﻪ ودراﺳﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ أن ُﻘ م ﻋﻣد اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ،وأن ﯾوطد أر ﺎن ﻋﻠم
اﻟﻠﻐﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺻوﺗ ﺎت ،وﺳﺑ اﻷورﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺎب ،ﺄﺻوات اﻟﻠﯾن،
) (١ﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﺳﻧﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ.٤٩٠:
) (٢ﺩﻻﺋﻝ ﺍﻻﻋﺟﺎﺯ ،٨١:ﻭﻳﻧﻅﺭ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﺗﺧﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ:ﺹ.٨٣ ، ٨٢
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺳﻧﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ٤٩:ﻓﻣﺎﺑﻌﺩﻫﺎ.
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺑﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻭﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ.٣٤:

) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﺟﻌﻔﺭ ﺩﻙ ﺍﻟﺑﺎﺏ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﺩﻣﺷﻖ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٨١ ،٣٤ﻡ .٤٧ :



١٠٤

وﻣﻘﺎﯾ ﺳﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ داﻧ ﺎل ﺟوﻧز اﻹﻧﺟﻠﯾز  ،وﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻠﻔوﻧ م وﻧظرﺗﻪ ﻗﺑﻞ ﻫذا اﻟﻌﻠم اﻷورﻲ ،ﻣﺎ
وﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗّﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت ،وﺻراﻋﻬﺎ ،وطرق اﻧﻘﺳﺎﻣﻬﺎ وأﺳ ﺎ ﻪ ،وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،وﺣﯾن ﯾﺗﻼﻗﻰ
اﻟﻌرﻲ ﻣﻊ أﺧ ﻪ ،وﺗﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋواﻣﻞ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺻﺣراو ﺔ واﻟﺣﺿرﺔ ،وذﻟك واﺿﺢ ﻓﻲ أﻫم ﺗ ﻪ
اﻟﺧﺻﺎﺋص وﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب").(١

أن ﻣﺎ ﻧوﱡد اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳ ﺎق ﻫو اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻟﻠﺻوت أ )اﻟﻔوﻧ م(
وﺟدﯾر ﺎﻟﺗﻧو ﻪ إﻟﻰ ّ
ٌ
)(٢
وﻧﻪ ـ ـ اﻟﻔوﻧ م ـ ـ ﻟﻪ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻻت اﻟﻛﻠﻣﺎت .
واﻟﻔوﻧ م ﻫو :أﺻﻐر وﺣدة ﺻوﺗ ﺔ ﻋن طرﻘﻬﺎ ﻣ ن اﻟﺗﻔر ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ) ،(٣واﻟﻔوﻧ م ﻧوﻋﺎن).(٤
اﻟﻧوع اﻷول :ﻗطﻌﻲ  Segmentalو ﺷﻣﻞ اﻟﺻواﻣت واﻟﺻواﺋت .

أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻓ ـو ﻗطﻌﻲ  Suprasgmentalو ﺷﻣﻞ اﻟﻧﺑرات واﻷﻧﻐﺎم.

وﻧظرﺔ اﻟﻔوﻧ م ﻧظرﺔ ﻣن ﻧظرﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث ،وﻗد اﺧﺗﻠﻒ اﻟدارﺳون ﻓﯾﻬﺎ ،ﻓﻘد ﺗﻌددت اﻵراء

واﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﯾن ﻣؤ دﯾن وراﻓﺿﯾن ﻟﻬﺎ).(٥

ﻓﺻﻞ اﻟﻘول
أن ﺧﯾر ﻣن ﱠ
إن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻟﻠﺻوت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗد ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو  ،ﻏﯾر ّ
ّ
ﻧم
ﻓﯾﻬﺎ ـ ـ ﻓﻲ ﻧظر ـ ـ ﻫم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘدﻣﺎء اﻟذﯾن ﺎﻧت ﻟﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻔﺗﺎت طرﻔﺔ ،وﻧظرات ﺎرﻋﺔ ﺗَ ُ

ﻋﻠﻰ وﻋﯾﻬم ٕوادراﻛﻬم ﻟﻬﺎ.
ﻋدة ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺑدﯾﻞ  ، Substitutionوﻣﺎ ﻧﻘﺻدﻩ ﻟ س
وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻟﻠﺻوت ﻓﻲ ﺟواﻧب ّ
)اﻹﺑدال( ﻣﻔﻬوم اﻟﻘدﻣﺎء ،واﻟذ ﻌﻧﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺣرف ﻣ ﺎن ٍ
ﺣرف آﺧر ﻓﻲ ﻠﻣﺔ واﺣدة واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد ،واﻟذ
ون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻷﻋم إﻣﺎ ﺿرورة ٕواﻣﺎ ﺻﻧﻌﺔ واﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎً ،و ﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺻطﻠﺢ
 . (٦)Mutationﺑﻞ ﻧﻌﻧﻲ ﺎﻟﺗﺑدﯾﻞ إﺣﻼل ﺻوت ﻣ ﺎن ﺻوت آﺧر ﺣﯾث ﯾؤد إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ

دﻻﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،وﻫذا اﻟﻧوع ﻧﺟدﻩ

ﺛرة ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ،ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬم ﻟم ُﺷﯾروا إﻟﻰ

ﻌد اﺑن ﺟﻧﻲ واﺣداً ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن اﺷﺗﻬروا ﺎﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻷﺻوات وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن
ذﻟك ﺻرﺢ اﻟﻌ ﺎرة ـ ـ و ّ
دور ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻻت اﻟﻛﻠﻣﺎت؛ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ط ﻌت ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ دﻻﻻت
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺣد ﻌﯾد ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن :ﻓﻘد ﺗطرق
وطرﻘﺔ اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺻوات ﺗﺷ ﻪ إﻟﻰ ً
أن
إﻟﻰ ﻣﺿﻣون ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺎﻟﻔوﻧﺗ ك ،واﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ ،واﻟﻔوﻧ م ...ﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﺷر ﺢ ،ﻣﺎ ّ

ﺗﺣﻠ ﻼﺗﻪ ﺗﻧطﺑ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ).(٧

) (١ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺙ )ﻫﻼﻝ(.٥٥:
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ،ﻁ١٩٦٩ ،١ﻡ ١٣٢ :ﻓﻣﺎﺑﻌﺩﻫﺎ.
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ٢٠٠٤ﻡ ،١٦١ :ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺧﻼﻑ ﺣﻭﻝ ﺗﻌﺭﻳﻔﻪ ،
ﻟﻛﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺎﺫﻛﺭﻧﺎﻩ.
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﻘﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ )ﻋﻣﺭ(  ١٦٦ :ـ . ٢٠٢
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ،ﺩ .ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ. ١٠٦ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ.ﺟﻌﻔﺭ ﺩﻙ ﺍﻟﺑﺎﺏ . ٢٢:



١٠٥

أن ﻟﻠﻔوﻧ ﻣﺎت دو ًار أﺳﺎﺳ ﺎً ﻓﻲ
أن اﺑن ﺟﻧﻲ ﻗد أدرك ﻌ ﻘرﺗﻪ اﻟﻔذة ّ
و ر اﻟد ﺗور ﺟﻌﻔر دك اﻟ ﺎب ّ
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﻻﻻتٕ ،وا ْن ﺎن اﺑن ﺟﻧﻲ ﻟم
ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت ،ﻧﺎﻫ ك ﻋن أن إﺑدال اﻟﺻواﻣت ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ّ
ِ
أن ﻓﻲ ﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑذﻟك .ﻘول ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص "ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎ
ُﺷر إﻟﻰ ذﻟك ﺻرﺢ اﻟﻌ ﺎرة إﻻ ّ
ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ أﺻواﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﺣداث ﻓ ﺎب ﻋظ م واﺳﻊ وﻧﻬﺞ ﻣﺗﻠﺋب ﻋﻧد ﻋﺎرﻓ ﻪ ﻣﺄﻣوم ،وذﻟك أﻧﻬم ﺛﯾ اًر ﻣﺎ

اﻟﻣﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻓ ﻌد ﻟوﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ و ﺣﺗذون ﻋﻠﯾﻬﺎ .وذﻟك
ﯾﺟﻌﻠون أﺻوات اﻟﺣروف ﻋﻠﻰ ﺳﻣت اﻷﺣداث
ّ
ﻧﻘدرﻩ ،وأﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻌرﻩ .ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻬم :ﺧﺿم ،وﻗﺿم ،ﻓﺎﻟﺧﺿم ﻷﻛﻞ اﻟرطب ،ﺎﻟ طﯾﺦ
أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ّ

واﻟﻘﺛﺎء وﻣﺎ ﺎن ﻧﺣوﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺄﻛول اﻟرطب ،واﻟﻘﺿم ﻟﻠﺻﻠب اﻟ ﺎ س ،ﻧﺣو :ﻗﺿﻣت اﻟدا ﺔ ﺷﻌﯾرﻫﺎ وﻧﺣو

ذﻟك ...ﻓﺎﺧﺗﺎروا اﻟﺧﺎء ﻟرﺧﺎوﺗﻬﺎ ﻟﻠرطب ،واﻟﻘﺎف ﻟﺻﻼﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠ ﺎ س ،ﺣذواً ﻟﻣﺳﻣوع اﻷﺻوات ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺳوس
اﻷﺣداث .وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻬم :اﻟﻧﺿﺢ ﻟﻠﻣﺎء وﻧﺣوﻩ ،واﻟﻧﺿﺦ أﻗو ﻣن اﻟﻧﺿﺢ ،ﻗﺎل ﷲ ﺳ ﺣﺎﻧﻪÌ m :

 .(١)lÎ Íﻓﺟﻌﻠوا اﻟﺣﺎء ﻟرﻗﺗﻬﺎ ـ ـ ﻟﻠﻣﺎء اﻟﺿﻌﯾﻒ ،واﻟﺧﺎء ـ ـ ﻟﻐﻠظﻬﺎ ـ ـ ﻟﻣﺎ ﻫو أﻗو ﻣﻧﻪ").(٢

ﻣﻬم ،إذ إﻧﻪ
ﻓﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﺑن ﺟﻧﻲ ﻓﻲ ﻧظر ﻟﺳﺎﻧﯾﻲ اﻟﺗراث ـ ـ وﻣﻧﻬم ﺟﻌﻔر دك اﻟ ﺎب ـ ـ ٌ
ﻋﻣﻞ ٌ
أدرك ﻣﺎ ﯾﺗوﻟد ﻣن دﻻﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔوﻧ ﻣﺎت ،و ﻧﻼﺣظ ذﻟك ﻓﻲ :ﺧﺿم وﻗﺿم ،وﻧﺿﺢ وﻧﺿﺦ.

وﻗد ﺣﺎز اﺑن ﺟﻧﻲ ﺷرف اﻟﺳﺑ إﻟﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻣﺗﻘدﻣﺎً ﺑذﻟك ﺟﻣ ﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺣدﺛﯾن،

ﻓﻬذا اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻬوﻟﻧد

 posﺑوص ،ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ اﺑن ﺟﻧﻲ ﺑﺧﺻوص اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟ ﺔ

ﻟﻠﺻوت اﻟﻔوﻧ م) .(٣إذ " إن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻔوﻧ م اﻟذ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء آﺧر

أن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﺗﺄﻟﻒ ﻣن ﻓوﻧ ﻣﺎت،
ﻻ ﻌد اﻧﺗﻘﺎﻻً ﺑﯾ اًر ،و ﺧﺎﺻﺔ إذا وﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻋﺗ ﺎرﻩ ـ ـ وﻷول ﻣرة ـ ـ ّ
أن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﺗراﻛﯾب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ اﺧﺗﻼﻓﺎً ﺟذرّﺎً ﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت وﻫﻲ
وّ
ﻣﻔردة").(٤

ِ
ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻌض ﻣﺟﺎﻻت اﻟ ﺣث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
ﻓﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﺑن ﺟﻧﻲ ﻟم ن

ﺑﻞ ﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻪ اﻟدﻗ ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺷﺄﻧﺎً وﺳﻠو ﺎً ﻋن طر

اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ دراﺳﺔ

اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻬو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐو ﺔ و ﺑدأ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ،ﺛم ﻌد اﺳﺗ ﻔﺎﺋﻪ اﻟ ﺣث ﻓﯾﻬﺎ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ).(٥

اح ﻋدداً ﻣن أ ﺣﺎث اﻟﺻوﺗﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرن،
أن ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﺑن ﺟﻧﻲ ﻣﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻧو ٍ
ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
أن اﺑن ﺟﻧﻲ ﻗد
وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎول أن ﯾﺛﺑﺗﻪ اﻟد ﺗور ﻣﺎل ﺷر ،ﻘول " :وﻟﺳوف ﻔﺧر اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾن ﻌﻠم ّ

ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠم اﻷﺻوات ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﺻوات واﻟ ﺣث
اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ ﱡ

ﻓﻲ ﻣﺷ ﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﺻوﺗﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﻘول :وﻟﻬذا اﻟﻌﻠم ـ ـ ﻋﻠم اﻷﺻوات
) (١ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ  :ﺍﻵﻳﺔ ). (٦٦
) (٢ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ  ١٥٧ /٢ :ـ . ١٥٨
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ٣١ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
) (٥ﻳﻧﻅﺭ  :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺙ )ﻫﻼﻝ(  ، ٤٠ :ﻭﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺩ . ٤٠٨ :
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أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
واﻟﺣروف ـ ـ ﺗﻌﻠ وﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣوﺳ ﻘﻰ ﻟﻣﺎ ﻓ ﻪ ﻣن ﺻ ﻐﺔ اﻷﺻوات واﻟﻧﻐم .وﻓﻲ ظﻧﻧﺎ ّ
ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة و ﻫذا اﻟﺗر ﯾب ﻗد ﺟﺎء ﺳﺎ ﻘﺎً ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻷورﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻫو .(١)" Phonetiesوﻟو أردﻧﺎ

ﺗﻘﺻﻲ ﻞ ﺟواﻧب اﻟﺗواﻓ واﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻓ ر اﺑن ﺟﻧﻲ واﻷﻓ ﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر  ،ﻟﻣﺎ
أﻧﻬﯾﻧﺎ ﻼﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋّﺔ .

أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
وﻧﺧﻠص إﻟﻰ ّ

اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣوازﻧﺗﻪ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺗواﻓ أو اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗراث واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﺷر أﻻّ
ﺟرد اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻔ ر ﻋن زﻣﺎﻧﻪ وﻋن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻪ ،ﻓﻬذا ُﯾ ِّ
ُﻧ ِّ
ﺟردﻩ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ وﻣﻐزاﻩ ،ﻣﻊ وﺟوب اﻟﺗﻧّﻪ إﻟﻰ
أن ﻧﺣﺎول اﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾن ﻣﺎ أد إﻟ ﻪ ﻋﻠم اﻟﻘدﻣﺎء وﺟﻬدﻫم ﻓﻲ
اﻻﺧﺗﻼف اﻟزﻣﻧﻲ واﻟﻔوارق اﻟﺣﺿﺎرﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ  ،و ْ
ﺧدﻣﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن  ،وﻣﺎﻋﻧدﻧﺎ اﻟﯾوم  ،وﻧﺧرج ﻣن ﻞ ذﻟك ﻣﻧﻬﺞ

ﻔﻞ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛرﻣﺔ ،

واﺳﺗﻣرار ﺗطورﻫﺎ .
ﺗﻣﯾزت ﺗﺟﺎرﻬم ﺑﺈﻋﺎدة ﻗراءة
وأﺧﯾ اًر أﻗول  :ﻌد أن وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬود ﻌض اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن اﻟذﯾن ّ

اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ  ،إذ ﺣﺎوﻟوا إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣد اﻟﺗواﻓ ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
 ،إذ ﻟم ﻘﺻدوا ﺑﻬذﻩ اﻟﻘراءة أو) إﻋﺎدة اﻟﻘراءة ( إﺳﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ أو اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو
؛ ﺑﻞ ﻟوﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م واﻟﺗﺻورات اﻟﻌﻠﻣ ﺔ  ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻋﻧد أﻗدم اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب

ِ
أﺟﻞ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء وأﻛﺛرﻫم دﻗﺔ ﻫم  :اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن أﺣﻣد
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻣ ًﺔ ﻋﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،وﻣن ّ

اﻟﻔراﻫﯾد

 ،وﺳﯾﺑو ﻪ  ،وأﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ  ،واﺑن ﺟﻧﻲ  ،واﻟﻔﺎراﺑﻲ  ،وﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ  ،واﻟرﺿﻲ

اﻻﺳﺗرﺎد .
ﺄن ﺗُﻌﺎد ﻗراءﺗﻬﺎ ﻋن طر
ﻓﺗراﺛﻧﺎ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺣﻠ ﻼت واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟدﯾرة ْ

رطﻬﺎ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث

اﻟﻠﻐو اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر) اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ( ﺑﯾن اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻻﻧﻌدم ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب
ﻣن ﯾوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗوﺿ ﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻋن طر

ﺗﺟﺎرﻬم اﻟﻣﻣﯾزة ٕ ،واذا

أﻣﻌﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﻘولّ :إﻧﻬﺎ ﺗوﺿ ﺢ ٕواظﻬﺎر ﻟﻸُﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘد ﻣﺔ،

وﻫﻲ دﻟﯾﻞ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻣﻘوﻣﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺻﺣ ﺢ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م واﻟﺣدﯾث

ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻓﻘد أدرك اﻟ ﺎﺣﺛون اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛون ﺟواﻧب اﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻋﻠﻰ وﻓ
اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ أﻋﻣﺎﻟﻬم أﻛﺛر وﺿوﺣﺎً وﺳﻬوﻟﺔ و ﺳﺎطﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ.

) (١ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺩ . ٣٥ :

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻴﱠـــﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــــﺔ
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ :ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
 ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﺚ :ﺍﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴ ﻴﺮﺍﻟﻨﺤﻮﻱ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑ ﻊ :ﻣ ﻨﻬﺞ ﺍﻟ ﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺤ ﺎﺝ ﺻ ﺎﻟﺢ ﻓ ﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ.
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ﺗوطﺋﺔ:

ُﻋ ِرف اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺑدا ﺔ اﻟﺳ ﻌﯾﻧ ﺎت ـ ـ وﻫﻲ ﻣدة ﻟ ﺳت
ﻗﺻﯾرة ـ ـ ﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺎﻟﻛﺗﺎ ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗوﻓ ﻘﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔﻪ ﻣن رؤ ﺛﺎﻗ ﺔ

ﻟﻠﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻌد ﻗراءة ﻣﺳﺗﻔ ﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺧﻠﯾﻞ )رﺣﻣﻪ ﷲ(
ـ ـ اﻟﺗﻲ وﺻﻞ اﻟﯾﻧﺎ ﻌﺿﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﻋن طر

ﺳﯾﺑو ﻪ ـ ـ وﻓﻲ ﻧﺻوص ﺳﯾﺑو ﻪ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺑن اﻟﺳراج،

واﺑن ﺟﻧﻲ ،واﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ واﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎد ُ ،ﻣﺣﺎوﻻً ﺻ ﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟرؤ ﻓﻲ ﻧظرﺔ ﻧﺳﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﻞ
وﺳﻣﯾت ﻫ ذا ﺎﻟﺗﻐﻠﯾب؛ ﻷن اﻟﺧﻠﯾﻞ ٕوان ﺎن ﻫو ِ
اﻟﻌﻣﺎد ﻓﯾﻬﺎ إﻻ ّأﻧﻪ ﻗد أﺧذ ﺛﯾ اًر ﻋن ﺷﯾوﺧﻪ ،و ذﻟك
ْ
ّ
اﻟﻣﻘِّﻠدﯾن أﺑداً) ،(١وﻗد ُﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺎﺳم )اﻟﻧظرﺔ
ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻬو ﻟم ْن ﻣن ُ
اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ().(٢

وﻋﻧدﻣﺎ ُﺳِﺋ َﻞ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ إﺣد ﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ ،ﻫﻞ ْأﻧﺗُم ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن؟
ِ
ﺟدداً ،وﻟﻛن أ ﺣث ﻋن اﻟﻣﻔﯾد ،اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘد م ﺷﯾﺋﺎً ﻋظ ﻣﺎً ﻟم ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ
ﻟﺳت ُﻣﺣﺎﻓظﺎً وﻻ ُﻣ ّ
ﻓﺄﺟﺎبُ :
اﻟﺣدﯾث ،وﻟو اﻛﺗﺷﻔﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻷﺧذﻧﺎ ﻪ) .(٣و ﺈﺟﺎﺑﺗﻪ ﻫذﻩ ون ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻻ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ،وﻻ ﺗﺟدﯾدًا ﻓ ﻪ ،إذ ﻫو ﺳﯾرورة ﻟﻠﻌﻠم اﻟﻠﻐو وﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓ ﻪ،

ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﻔرﺿﻬﺎ أﻓ ﺎر ﺗ ﻌ ﺔ ﺣﺗﻣ ﺔ ﻻ ﻟﻠﻘد م ،وﻻ ﻟﻠﺟدﯾد ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﻣذﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺑﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ

اءة دﻗ ﻘ ًﺔ ﻣﻌﻣﻘ ًﺔ،
اﻻﻛﺗﺷﺎف ﻻ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻷﻋﻣﻰ .ﻓﻘد ﻗ أر اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻗر ً
ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺗ ﻌﻪ ﻟﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟ ﻪ أ ﺣﺎث اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ ،واﻛﺗﺷﻒ اﻟﺳﺑﻞ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،واﻟرﺎﺿ ﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﯾزت اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،ﻓﺎﻗﺗﻧﻊ ﻔ رة إﻋﺎدة إﺣ ﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ،وآﺛر أن ﺗﻛون اﻟﻧظرﺔ

ﺎﺷر ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ
اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﺗُﻌﱡد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ اﻣﺗداداً ﻣ اً
وﻣن ﺟﺎء ﻌدﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻷﻓذاذ) .(٤ﻓﻧظرﺗﻪ ﻣن ﺎب اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﺣو .وﻗد ﻧﺎﻓس ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ـ ـ
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن ﻧظرﺎت ﻏر ﺔ وﻋر ﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻌر ﺔ

اﻷﺻﯾﻠﺔ،وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻌﺻرٕ ،واظﻬﺎر ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن روح اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،واﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ اﻟذ ﻣ ّ ﻧﻬﺎ ﻣن أن ﺗُ ْﺳﺗَ َﻐﻞ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ،وﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ اﻟﻠﻐﺎت.
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.٢٠/١:
) (٢ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺳﻧﺔ ١٩٧٩ﻡ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺣﺔ ﻧﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ ﻣﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﺑﻭﻥ ﺑﺑﺎﺭﻳﺱ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ:
Linguistique arabe et lingui stique generale essaide methodologie etdepisemologieduilmal – Arrabiyya These
 dactylogr aphiee, Parise, Sorbonne 1979.ﻭﻗﺩ ﺿﻣﺕ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ـــ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻁﺭﺣﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ـــ ﺇﺫ ﺩﻋﻰ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺑﻣﻧﻅﺎﺭ ﻋﻠﻣﻲ ﺑﻌﻳﺩﺍً ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺳﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻧﻁﺎﻕ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ،ﻭﺑﻔﺿﻝ ﺟﻬﻭﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻭﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺗﺟﺭﺑﺗﻪ
ﺍﻟﺭﺍﺋﺩﺓ ،ﻋ ﱠَﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻭﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻪ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ً ﻣﻥ ﻣﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﻓﺄﺛﺑﺗﺕ ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﻭﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺭﺧﻭﺍ ﻟﻠﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎﺕ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﺽ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ
ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺷﻣﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ،ﻭﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺷﻔﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺧﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺑﺭﺍﻫﻳﻣﻲ ،
ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ ،ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺑﻭ ﺷﺣﺩﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺑﺷﻳﺭ ﺍﺑﺭﻳﺭ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ.
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﺭﻱ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ٢٠١٠ ،ﻡ ٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺩ .ﺧﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺑﺭﺍﻫﻳﻣﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻁ. ١٣٥ : ٢٠٠٦ ،٢
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اﻟﻣ ﺣث اﻷول

اﻟﻧﺷﺄة واﻟﻣﻔﻬوم
ﻗﺑﻞ اﻟﺑدء ﺎﻟﺣدﯾث ﻋن ﻧﺷﺄة وﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،أود أن أُﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﺔ

ﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﺳﺗﻧ ﺎطﻬم ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﻋﻣوﻣﺎً ،ﻓﺎﻟﻧظرﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻔروض اﻟذﻫﻧ ﺔ أو اﻟﻌﻘﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﯾدرﺳوﻧﻬﺎ) .(١و ﻘول ﻌض اﻟﻠﻐو ﯾن ﻓﻲ ﺗﻌرﻒ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔّ :أﻧﻬﺎ "ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض ﻣﺗﻣﺎﺳ ﺔ
ﺷ ٍﻞ ٍ
ﺑﯾر أو ﻗﻠﯾﻞ ُﯾراد ﻪ ﺷرح ﻣد اﻟظواﻫر").(٢

ٕواذا راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻠﻔظ ﻣﻌﺟﻣّﺎً
اﺣﺗﻣﻞ أن ون ﺗﻔ اًر ﻓ ﻪ وﺗدﺑ اًر

ﻟﻸﺟﺳﺎم ،وﻣﺎ

ﺎن ﺎﻟ ﺻﺎﺋر

)ت٨١٦ﻫـ( "ﻫو اﻟذ

ﺣﺎدث").(٤

واﺻطﻼﺣً ًﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾرد ﻣﻌﺟﻣ ﺎً ﻣﺎ ﺄﺗﻲٕ ":واذا ﻗﻠت ﻧظرت ﻓﻲ اﻷﻣر
ﺎﻟﻘﻠب ....واﻟﻧظر ﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺳﺎم واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻣﺎ ﺎن ﺎﻷ ﺻﺎر ﻓﻬو
ﺎن ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ") .(٣وﻣن ﻫﻧﺎ

ﺎن )اﻟﻧظر ( ﻋﻧد اﻟﺷرﻒ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ

ﯾﺗوﻗﻒ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧظر و ﺳب ﺻور اﻟﻧﻔس واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺗﺻدﯾ

ﺄن اﻟﻌﺎﻟم
ّ

ِ
ﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض وَ ُرﱡدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺑدأ
ﻣﻲ َﯾ ْر ُ
ض َﻋِﻠ ﱡ
و ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ّ
أن اﻟﻧظرﺔ ﻫﻲَ :ﻓ ْر ٌ
ط ﻗواﻧﯾن ﻋﱠدة َ ْﻌ َ
واﺣد ﻣ ن أن ﺗﺳﺗﻧ ط ﻣﻧﻪ أﺣ ﺎﻣﺎً وﻗواﻋد).(٥
أن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺳﺗﻧﺗﺟون اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻞ
أن اﻟﻧظرﺔ ﻫﻲ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻧظﺎم؛ ذﻟك ّ
واﻟﺣﻘ ﻘﺔ ّ
ص اﻟﻠﻐو ون اﻟﻣﻌﺎﺻرون
ﻘدﻣون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻒ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ .وﻗد َﻧ ﱠ
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟظواﻫر ،ﻓ ّ

ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧظرﺔ ﺎﻟﻧظﺎم و وﻧﻬﺎ ﺟﻬداً ذﻫﻧّ ًﺎ وﻓ رّﺎً ﻟﻠﻐو ﯾن أﻧﻔﺳﻬم ،إذ ﯾؤ د ﻫﯾﻠﻣﺳﻠﻒ Hyelmsle
أن اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ )اﺳﺗﻧﺗﺎﺟ ﺔ( ﻓﻬﻲ ﻧظﺎم اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻲ ﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن
ّ
)(٦
ِ
ﻘدﻣﺎﺗﻬﺎ .
ُﻣ ّ

وﻗد وﻗﻒ ﺗراﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻌﻠﻣﺎء إذ ﺗﺗﻣﺛﱠﻞ ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ،ﻘول اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎد ﻋن
اﻷﺻول أو اﻷﻧظﻣﺔ أو اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺻرف ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م أﻓراد اﻟظﺎﻫرة اﻟﺻرﻓ ﺔ ":ﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻛﻠ ﺔ اﻟﻣﻧط ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزﺋ ﺎت ،ﻘوﻟﻬم ﻣﺛﻼً :ﻞ واو أو ﺎء إذا ﺗﺣر ت واﻧﻔﺗﺢ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ُﻗِﻠﺑت

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٧ :
) . Syntactic Theory ,N.chomsky ,cambride ,MitParis, 1972; 15. (٢ﻧﻘﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٨ :
) (٣ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ٢١٧ /٥ :ـ ) ٢١٨ﻣﺎﺩﺓ ﻧﻅﺭ( .
) (٤ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻧﺻﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺗﻭﻧﺳﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ،١ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ. ٣٨٢ : ٢٠٠٧ ،
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٧٩ ،ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻁ. ٢٠٢ : ٢
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٩ :
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)(١
أن اﻷﺻول
أن ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻫﻲ اﻟﺗﺻرﻒ ﻻ اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ"  ،وﻫو ـ ـ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ـ ـ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ّ
أﻟﻔﺎً ،واﻟﺣ ّ
ﺗﺻور ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻘوم ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟدارﺳﯾن،
أن ﱡ
ﺷﻲء ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ ـ ـ ﺎﻟﺻرف ﻣﺛﻼً ـ و ّ

وﻫو ﺑﺗﻌﺑﯾر اﻟ ﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻧظرﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ
اﻟظواﻫر ﻧﻔﺳﻬﺎ.

أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺧﺻوﺻ ﺎت اﻟﻣﻣﯾزة
ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣ ﺎدئ وﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗﺟﻠ ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫ م أﺳﺎﺳ ﺔ أُﻗ ﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ

ﺗﻣﯾزت ﻪ ﻣن ﻧزﻋﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ واﺗﺟﺎﻩ
وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺻﯾﻞ ،واﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﺗﻛﻣن ﻓ ﻣﺎ ّ
ﻣﻧﻬﺟﻲ وﻋ ﻘرﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺷﺎف واﻻﺧﺗراع.
واﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ ﺗﻌﻧﻲ ـ ـ ﻣﺎ ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ":أن

ون

اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺑدﻋﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﺎن ﻋﺻرﻩ؛ أ أن ﻻ ون ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻐﯾرﻩ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻓ ﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ ،ﻓﺎﻷﺻﯾﻞ
ﻫو ﻣن ﻟ س ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻐﯾرﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﺎن اﻟزﻣﺎن ،وﻗد ﺗﻛون أﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ٍ
زﻣن ﻗد م وﻗد ﺗﻛون أﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ
ﻫذا ،وﻗد

ون اﻟرﺟﻞ ﻓرداً ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺧﺎص أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟ ﻌض اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ وﻫذا ﯾﻧطﺑ

ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﻞَ :ﻟ ْم ُﯾ َر ﻣﺛﻠﻪ ﻗط ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ اﻟرﺎﺿ ﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻠﻐﺔ.(٢)"...
اﻟذ

وُﺷﯾر اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟوﺿﻌﻲ ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾث وﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﻲ
إن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻐرب اﻟذ
وﺿﻌﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻷول اﻟﻬﺟر  ،إذ ﻘولّ ":

وﻣ ْن ﺗﺎ ﻌﻪ ،و ﯾن اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﻠﻣ ﺔ
وﺟدﻧﺎﻩ ﺑﯾن اﻷوﺿﺎع اﻟﻧظرﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﻓ ر اﻟﺧﻠﯾﻞ َ
أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻟن ون ﻟﻬﺎ أ ﺷﺄن إذا ﻟم ﯾرﺟﻊ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن
اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ..وﻗد أ ﻘﻧﺎ ّ
اﺣﻣد و ﺣﺎوﻟوا أن ﯾﺗﻔﻬﻣوا ﻣﺎ ﻗﺻدﻩ ﻫذا اﻟرﺟﻞ اﻟﻌ ﻘر ﺑﺗﻌﻠ ﻼﺗﻪ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐﺔ ،وذﻟك ﺎﻟرﺟوع أوﻻً إﻟﻰ
ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ وﺷروﺣﻪ ...و ﺎﻟرﺟوع ﺛﺎﻧ ﺎً إﻟﻰ ﻣن أدرك ﻣﻘﺎﺻدﻩ ﺣ اﻹدراك ﻣﺛﻞ اﺑن اﻟﺳراج وأﺑﻲ ﻋﻠﻰ

ﺣﺑذا ﻟو درﺳوا ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻧظرﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾث؛
اﻟﻔﺎرﺳﻲ واﺑن ﺟﻧﻲ واﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎد  .و ﺎ ّ
ﻷﻧﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻔﺎﻫ م ،ﻟو ﺗدﺑروا ﻟوﺟدوﻫﺎ ﺷدﯾدة اﻟﺷ ﻪ ﻣﺎ ﯾﺟدوﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻛﺗب اﻟﻘد ﻣﺔ ،ورّﻣﺎ
ّ
ﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﺎ ﻻ ﯾزال ﻏﺎﻣﺿﺎً ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻧظرﺎت اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ").(٣

ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺳﺗطﺎع اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺄﺳ س ﻧظرﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﻧظرﺎت اﻟﻧﺣو
و ً
ﺗﻔرد ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔَ ،ﻓ ُﻌﱠدت ﻣﻌﻠﻣﺎً ﺎر اًز
اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻠﺔ )اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ( ،إذ ّ

ﻟﻪ ،إذ إّﻧﻬﺎ "ﻧظرﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﺔ ﺗَ ﱠم ﻋرﺿﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﻋﺎم ١٩٧٩م") ،(٤ﻓﻬﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﻧظرﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ
) (١ﺷﺭﺡ ﺷﺎﻓﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ ،ﺍﻟﺭﺿﻲ ﺍﻻﺳﺗﺭﺑﺎﺩﻱ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﺣﻣﺩ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٧٥ ،١ﻡ ١ /١:ـ ٢
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٠ /١ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٠ :
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٠٨ /١ :

 





١١٠

)ﺣدﯾﺛﺔ( ُﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻧظرﺔ أوﻟﻰ )ﻗد ﻣﺔ( ،إذ ﺣﺎول اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ " ﻣﻧذ ﻣﺎ ﻘرب ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ
أن ﺣﻠﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﯾﻧﺎ ﻣن ﺗراث ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﯾدان اﻟﻠﻐﺔ وﻻﺳ ﻣﺎ ﻣﺎ ﺗر ﻪ ﻟﻧﺎ ﺳﯾﺑو ﻪ وأﺗ ﺎﻋﻪ ﻣﻣن ﯾﻧﺗﻣون
إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ .و ﻞ ذﻟك ﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟ ﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ") ،(١و ذ ر

ﺻﻒ ّﺄﻧﻬﺎ اﻣﺗداد
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ
أن اﻟﻐﺎ ﺔ ﻣن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻌرﻒ ﺎﻟﻧظرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُْو َ
ﻣﻧﺗﻘﻰ ﻟﻶراء واﻟﻧظرﺎت اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة اﻷوﻟون وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺷﺎر ﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﺣدث ﺻورﻩ وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟ ﺣث اﻟﻣﺗﻌﻠ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ).(٢

وﺗُﻌﱠد اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻣﺗداداً ﻣﺧﺗﺎ اًر ﻣن اﻵراء واﻟﻧظرﺎت اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻷواﺋﻞ
ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧظرﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻧظﯾر و ﺣث ﻓﻲ اﻷﺳس ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻷوﻟﻰ)،(٣

ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻬﺎ ﻗراءة ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗراث ٕواﻋﺎدة ﺻ ﺎﻏﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫ ﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ وﻣوازﻧﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟ ﺣث
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ذﻟك ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ.
إن اﻟﻧظر ﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ ـ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﺗﺗﺑوأ ﻣ ﺎﻧﺎً وﺳطﺎً ﺑﯾن ﺗوﺟﻬﯾن ،أﺣدﻫﻣﺎ:
ّ
ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن رؤ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ،واﻵﺧر :ﯾﺗﺟﺎﻫﻞ
ﯾﺗﺟﺎﻫﻞ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﺎ ّ
اﻟﺗراث ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻪ ﻓﺿﻼً ﻋن ﺟﻌﻞ اﻟﺗراث ُ ﱠﻠﻪ واﺣداً ،و ﻌض أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣﻘﺗﻧﻌون
اﻗﺗﻧﺎﻋﺎً ﺗﺎﻣﺎً ّأﻧﻪ ﻗد ﺗﺟﺎوز زﻣﺎﻧﻪ أو ﻫو وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻻ ﻣ ن أن ﺗﺳﺎو وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ).(٤
أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذ

ﺳﻠﻛﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻧظر ﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫو

اﻟﺗﺄﺻﯾﻠﻲ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗواﻓﻘﻲ ) ،(٥إذ ﯾﻧﺗﻬﺞ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬم ﻟﻠﺗﺄﺻﯾﻞ ﺑﯾن ﺟواﻧب ﻣن

اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ ،وﺟواﻧب ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧظر اﻟﻠﻐو اﻟﺣدﯾث).(٦

وﻗد اﻧطﻠ اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺗﺟرﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻣن ﺧﻼل )اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ،وﻫﻲ
ﻧظرﺔ دﻗ ﻘﺔ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ وﻣﻔﺎﻫ ﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ﻓ ﻣﺎ ﺗر ﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء،
و ﺗﺿﺢ ذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗراث ﻟ س ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظرﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻘطٕ ،واﻧﻣﺎ ﺑدراﺳﺔ ا ﺳﺗﻣوﻟوﺟ ﺔ
ﻟﺗﺻور اﻟﻧﺣﺎة
)ﻣﻌرﻓ ﺔ( دﻗ ﻘﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧﺣﺎة وﺗﺻوراﺗﻬم وطرق ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ،وﻣن دون اﺳﻘﺎ أ ﺗﺻور آﺧر
ّ
اﻟﻌرب اﻟﻣﺗﺄﺧرن أو ﺗﺻور اﻟﻐرﯾﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ).(٧

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ٢٠٨ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻗﺩﻳﻣﺎ ً ﻭﺣﺩﻳﺛﺎً :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻋﻠﻡ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﺭﻱ ) . ١٣٨ :ﺍﻁﺭﻭﺣﺔ ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ(
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢٢٧ /١ :ـ . ٢٢٨
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ،ﺩ.ﺣﺳﻥ ﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻠﺦ . ١٤١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣١٦ /١ :

 





١١١

وﺗﻧطﻠ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻓﻲ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗراث وﺗﺄﺻﯾﻞ أﻓ ﺎرﻫﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠﻘﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ):(١

ِ
أن ُﻧﺳﻘط
ﻔﺳرﻩ إﻻ ﺗﺎب )ﺳﯾﺑو ﻪ( .وﻣن اﻟﺧطﺄ ْ
ﻔﺳر اﻟﺗُراث إﻻ اﻟﺗراث :ﻓ ﺗﺎب )ﺳﯾﺑو ﻪ( ﻻ ُ ّ
١ـ ـ ﻻ ُ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث ﻣﻔﺎﻫ م وﺗﺻورات دﺧﯾﻠﺔ ﺗﺗﺟﺎﻫﻞ ﺧﺻوﺻ ﺎﺗﻪ اﻟﻧوﻋ ﺔ.
أن اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﺎﻣ ًﺔ واﻟﻠﻐو ﺔ ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻟ س ط ﻘﺔ واﺣدة ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﺎﻟﺔ
٢ـ ـ ّ
واﻹﺑداع ،ﻓﻬﻧﺎك ﺗراث وﺗراث.
ﻓﺎﻟﺗراث اﻟذ

ﻗﺻدﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫو اﻟﺗراث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐو اﻷﺻﯾﻞ اﻟذ

ﺗر ﻪ أوﻟﺋك

اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺑدﻋون اﻟذﯾن ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ زﻣﺎن اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﺷﺎﻓﻬوا ﻓﺻﺣﺎء اﻟﻌرب ،وﻗﺎﻣوا
ﺎﻟﺗﺣرﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻣدوﻧﺔ ﻟﻐو ﺔ ﺷﺎﻫدﻫﺎ ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ .وأﻣﺎ اﻟذﯾن

ﺟﺎؤوا ﻣن ﻌدﻫم ﻓ ﺎﻧوا ﻋﺎﻟ ًﺔ ﻋﻠﯾﻬم ،إذ ﺿّﻘوا ﺣدود اﻟﻧﺣو اﻟواﺳﻌﺔ ،واﺳﺗﺑدﻟوا ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻘدﻣﺎء اﻹﺟ ارﺋ ﺔ
اﻟﻧﺷطﺔ ﻣﻔﺎﻫ م أﺧر ﺗﺄﻣﻠ ﺔ) ،(٢ﻣﻊ ﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب).(٣
أﻣﺎ ﺳﺑب ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑـ)اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ( أو )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ( ،ﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد

ـ ﺗﻐﻠﯾ ﺎً ﻟﻪ  ،إذ ﻌﺗﺑرﻩ ـ ـ اﻟﺧﻠﯾﻞ ـ ـ اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳس اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن

ﺿﻞ اﻟﺳﺑ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟرﺎﺿ ﺔ ﻟﺿ ط ﻧظﺎم اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺳﺑ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌر ﺔ إذ َﻟ ُﻪ َﻓ ْ
اﻟزﻣر ،وﻗﺳﻣﺔ
ووﺿﻊ ﻋﻠم اﻟﻌروض ،ﻓﻘد ﺑﻧﻲ ﻋﻠوﻣﻪ ﻋﻠﻰ أُﺳس ﻣﻧطﻘ ﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ وذﻟك ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ ،و ُ
اﻟﺗر ﯾب...اﻟﺦ .ﻣﺎ ﻟﻪ اﻟﺳﺑ ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻌﺟم اﻟﻌﯾن اﻟذ ُ ﱡ
ﻌد ﻣدرﺳﺔ اﺗ ﻌﻬﺎ ﺛﯾ اًر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻣﻌﺗﻣداً إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ـ ـ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻣﻣن ﺷﺎﻓﻬوا اﻟﻌرب اﻷﻗﺣﺎح اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻘرن
ً
)(٤

ﻻ ﯾزال

اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟر ـ ـ وﻫﻲ اﻟﻣدة اﻟﺧﺻ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ اﻟﻣﺑدع ـ ـ وﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻬﺟر .

ﻓﺷ ﻠت ﻟﻪ اﻟﻌﻠوم اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻘراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن
ﻓﺈن
ﻻﺑﱠد ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻬﻣﺔ ّ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ طرﻘﻪ ،إذ ﻘول اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢُ ":

اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻟ س ﻫو وﺣدﻩ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻞ ﻣﺎ أﺑدﻋﻪ ﻋ ﺎﻗرة اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻷوﻟﯾن؛ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﻋﺎﺻرﻩ و ﺎن ﻋ ﻘر ﺎً
ﻣﺛﻠﻪ وﻣن ﺟﺎء ﻌدﻩ و ﺎن ﻋ ﻘر ﺎً ﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﻫؤﻻء اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻓﻬو ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻓﻲ

اﻟﻧﺣو وﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ،(٥)"...إذ ﻌﺗﻣد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﻋﺎﺻروا اﻟﺧﻠﯾﻞ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦٨ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺄﻣﻠﻲ ،ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺕ ﺑﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﺗﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻷﺭﺳﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺗﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ
ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﻭﻥ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦٩ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٠٨ /١ :
) (٥ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٢٠٩ /١ :ﻭ. ١٦٥

 





١١٢

أو ﺟﺎءوا ﻌدﻩ ،ﻓﻠﻬم اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻛﺑر ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﺗراث اﻟﺻورة اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌرﻓﻬﺎ اﻵن ،إذ اﺳﺗﻠﻬم

اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺟرة وﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻬﺟرة ﻣﻊ

ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﺎ اًر طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن ﻣﻧﻬم :اﻷﺧﻔش اﻷوﺳط )ت٢١٥ﻫـ( ،واﺑن اﻟﺳراج
)ت٣١٦ﻫـ( ،واﻟرﻣﺎﻧﻲ)ت٣٨٤ﻫـ( ،واﺑ ـ ـ ـ ـ ـن ﺟﻧـ ـ ـ ـ ـﻲ ،واﻻﺳﺗرﺎد

)ت٦٨٧ﻫـ( وﻫو ﻣن أرﺻن اﻟﻌﻠﻣﺎء

ﻧﺎدر ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ) .(١و ﻬذا اﻟﻣزﺞ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺗﺷ ّﻠت ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
وأﻛﺛرﻫم أﺻﺎﻟﺔ وُﻌﱡد ًا
اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء.
ﻟﻌﻞ
أن اﻟﻣﺗﺗ ﻊ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾر ّ
وﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ّ
أن ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻌﻠﻣ ﺔّ ،
ﻻﺑّد ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﻲ
أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ذ رﻩ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن " ّأﻧﻪ ُ
اﻷﺻﯾﻞ  ...واﻟﻧظر ﻓ ﻣﺎ ﺗر ﻪ أوﻟﺋك اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻔطﺎﺣﻞ اﻟذﯾن ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ اﻟﺻدر اﻷول ﻣن اﻹﺳﻼم ﺣﺗﻰ

وﺗﻔﻬم ﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ وأﺛﺑﺗوﻩ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻗّﻠﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻞ ﻣن ﺟﺎء
اﻟﻘرن اﻟ ار ﻊ اﻟﻬﺟر
ّ
ﻣن ﻗﺑﻠﻬم ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻬﻧد واﻟﯾوﻧﺎن وﻣن ﻌدﻫم ﻌﻠﻣﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب") ،(٢ﻓﻬﻲ ﺗﻌ س
اﻟﻔ ر اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑدع اﻟﺧﻼق ﻓﻲ أﺳﺳﻪ وﻣ ﺎدﺋﻪ اﻟﻧظرﺔ وﻣﻔﺎﻫ ﻣﻪ واﺟراءاﺗﻪ اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ).(٣

و ذﻟك ﺗؤ د اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ دور اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ،وﻣوازﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ
ﻋدة ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ":ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ آﻟ ﺎً ،وﻫﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ إﺣ ﺎء
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻘوﻣﺎت ّ
ﺎء اﺟﺗﻬﺎد ﺎً ﻻ ﺗﻘﻠﯾداً أﻋﻣﻰ ﻌ س اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣورﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻣ ﺎدئ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﺣو اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ ...إﺣ ً

اﻟﻣدرﺳﺔ") ،(٤إذ

وﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻌرض
إ ّن ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻫﻲ اﻷُﺳس اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺷ ﻠت ﻟﻧﺎ أر ﺎن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ّ
ﻋن اﻹﺑداع واﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻣﺗطور ،ﻓﻘد ﺳﻌﻰ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧذ

ﻟﻐو ﺟدﯾد َﯾ ُﻧ ْم
ظﻬور اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ إﻟﻰ ﻌث اﻟﺟدﯾد ﻋﺑر إﺣ ﺎء اﻟﻣ ﺗﺳب ﻓﺗﺟﺎوزت ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻗﺗ ﺎس اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻧد ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﻋن اﻟﻐرب ،أو ﻋﻧد ﻧﺷرﻫﺎ ﻋن اﻟﻌرب) .(٥وُﻣ ﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳ م اﻟﻘراءات اﻟﺗراﺛ ﺔ  ،ﺎﻋﺗ ﺎر ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷود ﻋﻠﻰ
ﯾﻠﺧﺻﻬﺎ اﻟد ﺗور ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎن ﻓﻲ):(٦
ﺛﻼث ﻗراءات أﺳﺎﺳّﺔ ّ ،
 .١ﻗراءة ﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ ،ﺗﺣﺎول ﺗﺄﺳ س ﻣ ِ
ﺎﻧﺔ ﻟﻠﻔ ر اﻟﻠﻐو ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌﺎم.
ٌ

ﺗﻧوﻩ ﺎﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وﺗﺿﻌﻪ ﻓوق اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
 .٢ﻗراءةٌ ﺗﻣﺟﯾدّﺔ ّ ،

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ١١ /١ :ﻭ . ٢٠
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٦٩ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺩ .ﺑﺷﻳﺭ ﺍﺑﺭﻳﺭ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ،
٢٠٠٥ﻡ .١٣ :
) (٤ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ،ﺩ .ﺷﻔﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ،ﺣﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻡ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ٢٠٠٧ ،ﻡ .٣:
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٦٣ /١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ١٣٧ :ـ. ١٣٨

 





١١٣

 .٣ﻗراءةٌ اﺻﻼﺣ ﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺧﻠ ص اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻣن ّﻞ ﻣﺎ ﺗَﻌّﻠ
واﻟﺣذف واﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺗﻘدﯾر..

ﺎﻟﺗﺟرد واﻟﺗﻌﻠﯾﻞ
ﻪ ﻣن ﺷواﺋب
ّ

ﻓﺈﻧﻪ ﻣ ﻧﻧﺎ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﺗﺟرﺗﻪ ـ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ
و ﺎﻟﻌودة اﻟﻰ ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢّ ،
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ ـ ﺿﻣن اﻟﻘراءة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ

واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،اذ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾث اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻧﻬوض ﻪ اﻟﻰ واﺟﻬﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻠﻐو ﺔ،
ﻓﺈﻧﺎ ُﻧﻌﻧﻲ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل َﻣّدﻩ ﺑرواﻓد ﻋر ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن
أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ّ
ﺗﻌﻣﯾ
ؤﻣن ُ ْﻌداً ﺗراﺛ ﺎً
ﺗﻔﻬﻣﻧﺎ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻋﺑر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،ﻣﺎ ﺗُ ّ
ّ
)(١
ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ّﺔ ﺗﻬﺗم ﻘﺿﺎ ﺎ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌر ﺔ وﺗﺣّﻠﻞ ﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ.
أن اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﯾذ ر أﻫم اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺗﻲ اﻧﻣﺎزت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ – اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ،
ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
)(٢
وﻫﻲ:
ﻋﻠم ﻣﺣض وﻟ ﺳت ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .١اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ  :ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫدة  ،وﻫﻲ ﺑذﻟك ٌ
اﺧﺗ ﺎرات ﺗﻌﺳﻔ ﺔ ﺗﻔرض ﻣﻌ ﺎ اًر ﻟﻐو ﺎً ﻣﻌﯾﻧﺎً ،وﺗﻬدر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧر .
 .٢اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎﻫو راﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟزﻣﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ا

اﻟﺗﺎرﺦ ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن ،و ﯾن ﻣﺎﻫـ ـ ـ ـ ـ ــو آﻧﻲ

) (Synchronicﺧﺎص ﺎﻟﻧظﺎم اﻟ ﺎطﻧﻲ ﻟﻠﻐﺔ.

 .٣اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟرﺎﺿ ﺔ ..وﻫذا ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﻪ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ
ﺎﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ.

وﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻧّﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ـ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ـ ﻌدم ﺟﻌﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ان ﻫذ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟرﻗﻲ ﻣﺎ
ﻣﻘ ﺎﺳﺎً ﻣطﻠﻘﺎً ﯾﺟب اﺗّ ﺎﻋﻪ واﻻﺣﺗذاء ﻪ وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺧروج ﻋﻧﻪ؛ اذ ّ

َﺑَﻠﻐﺗُﻪ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﺎﺋ ﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧ ﺔ ـ ـ وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ـ ـ ﻓﻠم ﺗﺑﻠﻎ ﻌد ﻫذا
اﻟﺷﺄن ،ﺣﯾث ﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﺣث اﻟﻌرﻲ أو ﻏﯾر اﻟﻌرﻲ أن ﯾدﺣض ﻌض ﻣ ﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ و ﺄﺗﻲ
ﺎﻟﺑدﯾﻞ .وﻫذا ﻻ ﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻟم ِ
ﺗﺄت ﺑﺟدﯾد ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ﻓﻘد ﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﺣوث ﻓﯾﻬﺎ راﺋﻌﺔ ،ﻟﻛن ﻫذا ﻻ
ّ
)(٣
ﯾﺑرر اﻟﺧﺿوع ﻟﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺻوراﺗﻬﺎ وﻓرﺿ ﺎﺗﻬﺎ .
أن ﺛﯾ اًر ﻣﻣﺎ أﺑدﻋﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗد
وﻻﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ وأﺗ ﺎﻋﻪ ﻣن أﻫﻣ ﺔ ﻻ ﻣ ن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ  ،ﺑﯾد ّ
أن ﺧطورة ﻫذا اﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ اﻟﻌظ م ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺧطورة ﻣﺎ
اﺧﺗﻔﻰ واﺳﺗﻐﻠ ﻓﻬﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣدﺛﯾن ،و ّ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ٢٦٣/١:ــ.٢٦٤
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ١٠٣/١:
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ.١٠٤/١:



 



١١٤

ﺳ ﺻﯾر اﻟ ﻪ ﻣﺳﺗواﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﺗﺟﺎﻫﻧﺎ اﻟﻔ ر " ﻓﺈﻣﺎ أن ﻧ ﻘﻰ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗراث اﻟﻣﺗﺄﺧرن

)(١

ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر و ﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎﻫﻠﻧﺎ ﻟﻠﻧﺣﺎة اﻻوﻟﯾن ﺑﻞ وﺟﻬﻠﻧﺎ اﻟﻣطﺑ ﻟﻣﻔﺎﻫ ﻣﻬم وﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾد

اﻷﻋﻣﻰ ﻻ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺗﺄﺧرن ﻓﻘط ،ﺑﻞ أ ﺿﺎً ﻟﻣﺎ ﻘوﻟﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻐر ﯾون ﻣن دون أ ﺗﻣﺣ صٕ ،واﻣﺎ أن
ﻧﺣﺎول اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻘو ﻣ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﺑﯾن ﻞ ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻘﺻد اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫ م دﻗ ﻘﺔ أﺻﯾﻠﺔ ذات

ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  ،وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟذ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ").(٢

اﺧﺗﺎرﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠﺔ

ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ دﻋوة اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻰ ﺗرك اﻟﻧظرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣذﻫب ﻣن ﻣذاﻫب
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ّ
أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣذﻫب اﻟذ ﯾرﺗﺋ ﻪٕ .واﻧﻣﺎ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ـ او ﻏﯾرﻫﺎ ـ ـ ﻓﻠﻠ ﺎﺣث اﻟﺣ ﻓﻲ ْ
ٍ
ﺗﻛن ﻗﺿ ﺔ أُ ْﺧِﺗُﺑ َرت
اﻟﻌرب أن ﻘوﻣوا ﺑﺗﻣﺣ ص ﻣﺎ ﺄﺧذوﻧﻪ ،وأﻻ ُﺳّﻠﻣوا اﻟﻰ ﺷﻲء أو ﻧظرﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺎ ْ
ُﺟ ِﻣ َﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻻ ﺄس أن ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟ ﺎﺣث أ َﺔ ﻓ رة أو ﻣذﻫب ﺎن إذا
ﺻﺣﺗﻬﺎ أو ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾ وأ ْ
أن ﻘ ُم ﺣوا اًر ﺳﻬﻼً،
أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻫذﻩ اﻟﻔ رة وﻏﯾر ﻫذا اﻟﻣذﻫب .ﻓﻌﻠﻰ اﻟ ﺎﺣث ْ
ﻟم ﻣﻧﻌﻪ ذﻟك ﻣن ْ

ﻓﻬذا اﻟﺣوار ﺿرور ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ ﻞ ﺣث ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت  ،وﺳﯾزد اﻟﺣوار ﺳﻬوﻟﺔ ﻟو ﺣﺎول
أن ُﯾو ّﺳﻊ داﺋرة ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ـ ـ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ـ ـ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ
ﻞ ﺎﺣث ْ
اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ.

) (١ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﻭﻥ ﻫﻡ ﻣﻥ ﺟﺎءﻭﺍ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻥّ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﻭﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﻭﺍﺑﻥ
ﺍﻟﺳﺭﺍﺝ ﻭﺍﺑﻥ ﺟﻧﻲ ﻭﺍﻟﺭﺿﻲ ﺍﻻﺳﺗﺭﺑﺎﺩﻱ.
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.٥٣/٢:

 





١١٥

اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻻﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظر ﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠّ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺗُﻣِﺛّﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫ م ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻓ ﺎر واﻟﻧظرﺎت وأﺣ ﺎﻧًﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺑرات وﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻣﻞ ﻓ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺳ
اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ ﻌود إﻟ ﻪ و ﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻔ ر ؛ وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻷ ﻓرع أو ﺣﻘﻞ

ﻣﻌرﻓﻲ )إ ﺳﺗﻣوﻟوﺟﻲ( ُﻌﱡد اﻟﻣدﺧﻞ اﻷول ﻟﺗﻔ ك ذﻟك اﻟﻔرع أو اﻟﺣﻘﻞ ﺷ ﻞ ﺳﻣﺢ ﺑﺗﺷﺧ ﺻﻪ وﺗﺣدﯾد
وﺿﻌﯾﺗﻪ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣ ﺎدﺋﻪ وﻣداﺧﻠﻪ).(١
واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ ،إذ

ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ اﺗﺟﻬت إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗراث
اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ؛ و ّ
اﻟﻠﻐو اﻷﺻﯾﻞ واﻟ ﺣث ﻋن ﺧ ﺎ ﺎﻩ؛ ﻟذا ﺎﻧت اﻟﻣﻔﺎﻫ م واﻟﻣ ﺎدئ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫ م

ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ،إذ ﻟﻬﺎ دور ﻋظ م ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﻣﺟردة

اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻟﻠﻐﺔ ،وﻣن ﺛَ ﱠم ﻓﻲ ﺗطو ر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻧﺎ ﺣول اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐو ﺔ) .(٢وﻣن اﻟﻐرب ﺟداً ـ ـ ﻣﺎ ﻘول
اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿﺎﻫﯾﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ أﺑدﻋﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء

اﻟﻐرﯾون ﻓﻲ أﺣدث أﻋﻣﺎﻟﻬم ،ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻧﻬﻬﺎ وﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻧد ﺛﯾر ﻣن اﻟدارﺳﯾن واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن
اﻟﻣﻌﺎﺻرن) ،(٣واﺳﺗﺣﺿر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻧﺎ ﻫذا ﻣﺎ ذ رﻩ أﺳﺗﺎذ

اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن اﻟﺧﺎﻟد

ﻣن ّأﻧﻪ

ﻣﺎ زاﻟت ﻫﻧﺎك إﺷﺎرات ﻣﺿﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗب ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ـ ـ وﻻﺳ ﻣﺎ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ـ ـ ﻟم ﻧﻘﻒ ﻋﻧدﻫﺎ اﻟوﻗﻔﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ  ،وﻣﺛّﻞ ﻟﻬﺎ ّﺄﻧﻬﺎ ﺗُﻣِﺛّﻞ ﻣﺛﻠث ﻣﻌﻧو دﻻﻟﻲ ﯾرط ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب) ،(٤ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل
ِّ
اﻟﻣﺗﻛون ﻣن ﺳﯾﺑو ﻪ )ت١٨٠ﻫـ( واﻟﻔراء )ت٢٠٧ﻫـ( واﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ )ت٤٧١ﻫـ(.
اﻟﻣﺛﻠث
واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻧظرﺗﻪ )اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ﻫﻲ
ﺎﻵﺗﻲ:

) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺩ .ﻁﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﻧﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﻁ٢٠٠٨ ،١ﻡ . ٧ /١ :
) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٦٩ /١ :
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
)(٤ﻣﺪﻭﻧﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ،ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .٢٠١٢/٤/٨

 





١١٦

١ـــ ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ:

ﻋﻘد ﺳﯾﺑو ﻪ ـ ـ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺗﺎ ﻪ ـ ـ ﺎ ﺎً ﺳﻣﺎﻩ " ﺎب اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﻼم واﻹﺣﺎﻟﺔ ")(١اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓ ﻪ

ﻣﺻطﻠﺣﻲ )اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻻﺣﺎﻟﺔ( ،ﻟﻺ ﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻧﺎف اﻟﺟﻣﻞ اﻟﻌر ﺔ واﻟﺗﻔر

ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺟوز ﻣن أوﺟﻪ

اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻧﺣو ﺔ وﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻧﻬﺎ؛ ﻟ طرح ﻣﺎ ﻻ ﺻﻠﺢ ﻼﻣﺎً ،و ﻧﺳﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻧوال ﻣﺎ ﺣﺳن ﻣﻧﻪ)،(٢

ﻣﺣﺎل ذب .ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘ م
ﻓﻘﺎل ":ﻓﻣﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘ م ﺣﺳن ،وﻣﺣﺎل ،وﻣﺳﺗﻘ م ذب ،وﻣﺳﺗﻘ م ﻗﺑ ﺢ ،وﻣﺎ ﻫو
َ
أول ﻼﻣك ﺂﺧرﻩ ،ﻓﺗﻘول :أﺗﯾﺗك
ﻓﺄن ﺗﻧﻘض) (٣ﱠ
اﻟﻣﺣﺎل؛ ْ
اﻟﺣﺳن؛ ﻓﻘوﻟك :أﺗﯾﺗُ َك أﻣس ،وﺳﺂﺗ َك ﻏداً .وأﻣﺎ َ
ﻣﺎء اﻟ ﺣر وﻧﺣوﻩ .وأﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘ م
اﻟﺟﺑﻞ،
ﺣﻣﻠت
ﻏداً وﺳﺂﺗ ك أﻣس .وأﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻛذب ،ﻓﻘوﻟك:
ُ
ُ
َ
وﺷرت َ
ِ ِ
أﯾت ،و ﻲ زداً ﺄﺗ ك وأﺷ ﺎﻩ ﻫذا .وأﻣﺎ
اﻟﻘﺑ ﺢ ،ﻓﺄن ﺗﺿﻊ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻪ ،ﻧﺣو ﻗوﻟك :ﻗد زداً ر ُ
أﺷرب ﻣﺎء اﻟ ِ
ﺣر أﻣس").(٤
ﻓﺄن ﺗﻘول :ﺳوف
اﻟﻣﺣﺎل اﻟﻛذب؛ ْ
ُ َ
ﺗﻛﻣ ْن ﺑذور ﻧظرﺔ ﻧﺣو ﺔ دﻻﻟ ﺔ ،إذ
ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑ وﻫو ٌ
ﻧص ﻣوﺟز ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ـ ـ ُ
ﺗﻧدﻣﺞ ﻗواﻧﯾن اﻟﻧﺣو ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟدﻻﻟﺔ ،وُﻣ ن أن ﺳﻣﻰ " اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺣو اﻟدﻻﻟﻲ") .(٥ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﻘﺳ ﻣﺎت ـ ـ
ﻗدﻣﻬﺎ ﺳﯾﺑو ﻪ ـ ـ ﺗدور ﺣول اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ ،واﻟﻛﻼم
اﻟﺗﻲ ّ

)(٦

ﻋﻧدﻩ ﻗﺳﻣﺎن:

ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ:
أﺣدﻫﻣﺎ :أطﻠ ﻋﻠ ﻪ ّﺄﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘ م ،واﻻﺧر :اﻟﻣﺣﺎل ،وﺗﺣت ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓروع ،ﻣﺎ ّ
اﻟﻛﻼم
ﻣﺳﺗﻘ م

ﻣﺳﺗﻘ م َﺣ ِﺳ ْن ﻣﺳﺗﻘ م ﻗﺑ ﺢ

ﻣﺣﺎل

ﻣﺳﺗﻘ م ذب

ﻣﺣﺎل

ﻣﺣﺎل ذب

) (١ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ٢٥ /١ :ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ" :ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ :ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ،ﻳﻘﺎﻝ :ﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﺮ ...ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻲء ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻡ :ﺍﻋﺘﺪﻝ ﻭﺍﺳﺘﻮﻯ ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺳﻨّﺔ ﻧﺒﻴﻪ )... (ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ :ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﻲء
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،l G F E D C B A m :ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ)ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﻮﺍ( ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭﻟﺰﻣﻮﺍ ُ

ﻭﺍﺳﺘﻮﺍﺅﻩ"  .ﻣﺎﺩﺓ )ﻗﻮﻡ( ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻮﺍء ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﺇﺫﺍ ً ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﻭﺣﻮﻟﻪ  :ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺤﺎﻻً ...ﻭﻳﻘﺎﻝ :ﺃﺣﻠﺖُ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃُﺣﻴﻠﻪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ
ﻋﺪِﻝ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻪ.
ﻳﻨﻘﺺ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎً .ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎً :ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ :ﻣﺎ ُ
ّ
ﻷﻭﻟﻪ.
ﺃﻓﺴﺪﺗﻪ" .ﻣﺎﺩﺓ )ﺣﻮﻝ( ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ؛ ﻟﻨﻘﺾ ﺁﺧﺮﻩ ّ
) (٢ﺃﺷﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ )ﺕ٣٩٥ﻫـ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﺒﻴّﻦ ﺃﻥّ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﺻﻮﺭﺍ ً ﻧﺒّﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻴﻘﻒ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ،ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻛﺎﻥ ﺟﺪﻳﺮﺍ ً ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ً ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺻﻮﺍﺑﻬﺎ؛ ﻟﻴﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻴﺮﺗﺴﻤﻬﺎ ،ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﺘﺠﻨﺒﻬﺎ .ﻳﻨﻈﺮ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ ــ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ ،ﺩ.ﺕ  ٧٥ :ـ . ٧٦
ﺾ( ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﻘﺾ
ﺾ :ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﻦ َ
ﺾ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺽ ﺇﺫ ُﻫ ِﺪ َﻡ ﻣﺎﺩﺓ )ﻧَﻘَ َ
ﻋ ْﻘﺪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎء ...ﻭﺍﻟﻨﱠ ْﻘ ُ
) (٣ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ":ﺍﻟﻨﱠ ْﻘ ُ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻓﺴﺎﺩﻩ.
) (٤ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ٢٥ /١ :ـ . ٢٦
) (٥ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ــ ﻣﺩﺧﻝ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٨٣ ،١ﻡ . ٦١ :
ﻣﻌﺎﻥ ﻛﺛﻳﺭﺓ ،ﻣﻧﻬﺎ )ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ( ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ  ،٣٢٤:ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ
) (٦ﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ
ٍ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ١٤:ـ ،١٨ﻭﺑﻧﺎء ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ  ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٨٢ ،ﻡ٢٦:ـ .٢٧
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ِ
ِ
ﻘدم ﺗﻌرﻔﺎً إﻻ ﻟﻠﻣﺣﺎل وﻟﻠﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻘﺑ ﺢ ،ﺗﺎر ﺎً َﻓ ِﻬم اﻟﻣراد ﻣن
وﻣن ﻧص ﺳﯾﺑو ﻪ
اﻟﻣﺗﻘدم ﻧﻠﺣظ ّأﻧﻪ ﻟم ُ ّ
ّ
ِ
ﻟﻛﻞ ﻧوٍع ،ﻣﻣﺎ ﻓﺗﺢ اﻟ ﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋ ﻪ أﻣﺎم ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ـ ـ ﻣن
اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ َ
ﺿ َر ﻬﺎ ّ
اﻟﺟ َﻣﻞ
اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻣﺣدﺛﯾن ـ ـ واﻛﺗﺷﺎف اﻷُﺳس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ وﺻﻒ ﻫذﻩ ُ
ﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ.

و ﺑدو ﻟﻲ ﱠ
أن ﺳﯾﺑو ﻪ اﺳﺗﻘﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻷﻗﺳﺎم اﻟﻛﻼم ﻣن أﺳﺗﺎذﻩ اﻟﺧﻠﯾﻞ ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم
ﺗﺻرﺣﻪ ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ــ ،ﻓﻘد ﻧﻘﻞ ذﻟك اﺑن ﻣﻧظور )ت٧١١ﻫـ( ﻓﻲ )ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب( إذ ﻗﺎل ":ورو اﺑن
ُﺷﻣﯾﻞ ﻋن اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد ّأﻧﻪ ﻗﺎل :اﻟﻣﺣﺎل :اﻟﻛﻼم ﻟﻐﯾر ﺷﻲء ،واﻟﻣﺳﺗﻘ م ﻼم ﻟﺷﻲء ،واﻟﻐﻠط ﻼم
ٍ
ﻐر ﻪ").(١
ﻟﺷﻲء ﻟم ﺗُ ِرْدﻩُ ،واﻟﻠﻐو ﻼم
ﻟﺷﻲء ﻟ س ﻣن ﺷﺄﻧك ،واﻟﻛذب ﻼم ﻟﺷﻲء ﺗَ ﱡ

)(٣
)(٢
أن ﺳﯾﺑو ﻪ ﺗﺟﺎﻫﻞ أﻧواﻋﺎً ﻣن اﻟﻛﻼم ﺎﻟﻐﻠط واﻟﺧطﺄ واﻟﻠﻐو ُ ،ﻣﺳﺗﻧداً
و ذ ر أﺣد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ّ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ ﻗول اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣر )ت٤٧٦ﻫـ( ﻓﻲ ﺑ ﺎﻧﻪ ﻣﻌﻧﻰ أﻗﺳﺎم اﻟﻛﻼم اﻟواردة ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ ،إذ ﻗﺎل

و)ﺷرت ﻣﺎء اﻟ ﺣر(؛ ﻷن ﻫذا ﯾدل
اﻟﺟَﺑﻞ(
ص
اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣر  ":ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ
ّ
ُ
ُ
)ﺣﻣﻠت َ
ﺎب...ﻓﺈﻧﻣﺎ َﺧ َ
ﻋﻠﻰ ﺎذب ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺻﻔﺢ واﻟ ﺣثٕ ،واﻻ ﻓ ﻞ ﻼم ﱠ
ﺗﻛﻠم ﻪ ﻣﺧﺑرﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﯾوﺟ ﻪ اﻟظﺎﻫر،
ِذب َﻋِﻠ َم أو ﻟم َ ْﻌَﻠ ْم.
أن ُﺳﻣ ﻪ ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺎً ﻗﺑ ﺣﺎً؟ وﻫﻞ ﻫذا إﻻ ﻣﻧزﻟﺔ
ﯾﻒ ﺟﺎز ْ
وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ) :اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻘﺑ ﺢ(ْ .
ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞَ :
إن َ
أن اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺿرﯾن :ﻼم ﻣﻠﺣون ،و ﻼم ﻏﯾر
ﻷن اﻟﻣﺳﺗﻘ م ﻫو اﻟﺣﺳن؟ ﻓﺎﻟﺟواب ّ
ﻗوﻟكَ :ﺣ َﺳ ٌن ﻗﺑ ﺢ؛ ّ

ﻣﻠﺣون ،واﻟﻣﻠﺣون ﻫو اﻟذ ُﻟ ِﺣ َن ﻓ ﻪ ﻋن اﻟﻘﺻد ،أ ﻋدل ﻋن وﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ .وﻣﺎ ﻟم َ ُ ْن ﻣﻠﺣوﻧﺎً :ﻓﻬو
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻد وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  ،ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻘ م ﻣن طر اﻟﻧﺣو ،ﻫو ﻣﺎ ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻد ﺳﺎﻟﻣﺎً ﻣن اﻟﻠﺣن ،ﻓﺈذا
أﯾت ،ﻓﻬو ﺳﺎﻟم ﻣن اﻟﻠﺣن ،ﻓ ﺎن ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺎً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ وﻫو ﻣﻊ ذﻟك ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻏﯾر
ﻗﻠت :ﻗد زداً ر ُ
ﺿرت
ﻣوﺿﻌﻪ ﻓﻬو ﻗﺑ ﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ .ﻗﺎل اﻷﺧﻔش*  :وﻣﻧﻪ اﻟﺧطﺄ ،وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻣدﻩ ﻧﺣو ﻗوﻟك:
ُ

زداً .ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔظ ﻣﺳﺗﻘ م ،و ﻘﺎل ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ ﻗ ﺎس ﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻣن اﻟ ﺎب :ﻣﺳﺗﻘ م ذب وﻣﺳﺗﻘ م ﻗﺑ ﺢ،

ﻷن ﻟﻔظﻪ ﻻ ﯾدل ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﺧطﺄٕ ،واّﻧﻣﺎ ظﺎﻫرﻩ ّأﻧﻪ ﺻوابٕ ،واﻧﻣﺎ ﺣ ﻰ
أن ﺳﯾﺑو ﻪ ﻟم ﯾذ ر ﻫذا اﻟﻘﺳم؛ ّ
إﻻ ّ
ﺳﯾﺑو ﻪ أﻗﺳﺎﻣﺎً ظﺎﻫرﻫﺎ دال ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﻗ ِ
ﺻد ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠم").(٤

أن ﺳﯾﺑو ﻪ ﻟم ﻐﻔﻞ ﻫذا
أن اﻟد ﺗور ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﻟم ن دﻗ ﻘﺎً ﻓ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ؛ ذﻟك ّ
ﻣﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ﯾﺑدو ﻟﻲ ّ
اﻟﻘﺳم )اﻟﺧطﺄ( ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ ،ﺑدﻟﯾﻞ ﻣﺎ ذ رﻩ ﻓﻲ أﺑو ٍ
ﻋدة ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ) ﺎب ﻣﺟر اﻟﻧﻌت ﻋﻠﻰ
اب ّ
) (١ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻣﺎﺩﺓ )ﺣﻭﻝ( .
) (٢ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺎﻟﻡ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻳَ ْﻌ َﻣ ُﻝ ُﻣﺩﺭﺳﺎ ً ﺑﻛﻠﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ـــ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻛﺭ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺎﻟﻡ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ٢٠٠٦ ،١ﻡ . ١٤٣ :
* ﻫﻭ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺳﻌﻳﺩ ﺑﻥ ﻣﺳﻌﺩﺓ ،ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺑﺎﻷﺧﻔﺵ ﺍﻷﻭﺳﻁ )ﺕ٢١٥ﻫـ( ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﺭﺟﻣﺗﻪ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ :ﺇﻧﺑﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺑﺎﻩ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ
.٣٦/٢:
) (٤ﺍﻟﻧﻛﺕ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ،ﺍﻷﻋﻠﻡ ﺍﻟﺷﻧﺗﻣﺭﻱ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺩ .ﻳﺣﻳﻰ ﻣﺭﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٥ ،١ﻡ  ٣٣ /١ :ـ . ٣٤
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اﻟﻣﻧﻌوت واﻟﺷرك ﻋﻠﻰ اﻟﺷرك واﻟﺑدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدل ﻣﻧﻪ وﻣﺎ أﺷ ﻪ ذﻟك( ،إذ ﻧﺟد ﺗوﺟ ﻪ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻷﺣد
ِ
ﻓﯾﺧﺎﻟﻔﻪ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻓ ﻘول ﺷﯾﺋﺎً آﺧر ،ﻘول
اﻟﺗراﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺻد ،ﺣﯾن ﯾﺗﻛﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻟ ﻘول ﺷﯾﺋﺎً ُ
ٍ
ٍ
أﺑدﻟت اﻟﺻﻔﺔ
ﺑرﺟﻞ ر ٍم ﺑﻞ ﻟﺋ مٍ(،
ﻣررت
طﺎﻟﺢ( و)ﻣﺎ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻞ
ﺑرﺟﻞ
)ﻣررت
ﺳﯾﺑو ﻪ ":وﻣﻧﻪ أ ﺿﺎً:
ٍ
ٍ
َ
ُ
ُ
ﺻﺎﻟﺢ
)ﻣررت َﺑر ُﺟ ٍﻞ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ)ﺑ ْﻞ( ﻓﻲ اﻹﺟراء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻌوت .و ذﻟك
اﻻﺧرة ﻣن اﻟﺻﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ،وأﺷر ت
ٍ
ُ
َ
ﻷﻧﻪ اﺑﺗدأ ﺑواﺟب").(١
َﺑ ْﻞ
ٍ
ﻼﻣ ُﻪ؛ ّ
ﺟﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳ ﺎن أو اﻟﻐﻠط ،ﻓﯾﺗدارك َ
طﺎﻟﺢ( ،وﻟﻛﻧﻪ َﯾ ُ
أن ﺗﺑدأ ﺑﻧﻔﻲ،
)ﺑ ْﻞ( ْ
ﻻﺑﱠد ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗو ﻋﻠﻰ َ
ﻓﺳﯾﺑو ﻪ ﻟﻣﺎ وﺟد ُﻧطﻘﺎً ﻻ ُﺳﺎﯾر ُﻋ ْرف اﻟﻠﻐﺔ ،إذ ُ
ﻏﯾر ّأﻧﻪ ﺟر ﺧﺎﻟ ﺎً ﻣن اﻟﻧﻔﻲ ،وذﻟك ﺣدث ﺣﯾن ﯾﺗدارك اﻹﻧﺳﺎن ﺧطﺄﻩ .
أن اﻷﺧ ﺎر)(٢ﺗﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧ ﺔ أﻗﺳﺎم" :اﻟﺻﺣ ﺢ
وﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
أن أ ﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ)ت٣٧٧ﻫـ( ﯾذ ر ّ
ٌ
اﻟﻘرب ﻣن اﻟﻔﻬم ،واﻟﺧطﺄ ،واﻟﻛذب اﻟﻣﻘرون ﺑدﻟﯾﻞ اﻟﺧﻠﻞ ﻓ ﻪ ،واﻟﻛذب اﻟﻌﺎر ﻣن
اﻟﺳﻠ م ،واﻟﻘﺑ ﺢ اﻟﻧظم
ُ
)(٣
ﺻﻞ أﻗﺳﺎم
اﻟﻣﻠﻐﻰ ،واﻟﻣﻘﻠوب"  .و ﺑدو ﻣن ﺗﻘﺳ ﻣﺎﺗﻪ ﻫذﻩ ّأﻧﻪ َﻓ ﱠ
اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿﻊ ﻋﯾ ﻪ ،واﻟﻣﺧﺗﻞ ،و ُ

أن ﺗﻘﺳ ﻣﺎﺗﻪ ﻫذﻩ ﻟﻬﺎ أﻫﻣ ﺔ ﺑﯾرة ،ﻓﻬﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧص ﺳﯾﺑو ﻪ طرﻘﺔ
اﻟﻛﻼم ﻌﻣ أﻛﺛر ،واﻟﺣ ّ
ﻋﻣ ﻘﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ّدﻗﺔ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻣﺎ َﯾّدل ﻋﻠ ﻪ ﻞ ﻣﺻطﻠﺢ ،ﻓﻘد ﺟﻣﻊ أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﺿﻼً ﻋن أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﺳﯾراﻓﻲ)ت٣٦٨ﻫـ( اﻟذ ﻗﺎم ﺷرح )اﻟﻛﺗﺎب( ﻟﺳﯾﺑو ﻪ،
ﻓﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﺎﻧت ﻣﺣﺎوﻟﺔ راﺋدة وﺟﺎدة ﻻﻛﺗﺷﺎف ﺧ ﺎ ﺎ ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻌﻣﯾ .

و ﺎن اﻟﺳﯾراﻓﻲ أﺑرز ﻣن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻬذا اﻟﻧص ﺎﻟﺷرح واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ـ ـ ﻣن اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ــ ،إذ ﺣﺎول

اﺳﺗﻧ ﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳ م ،ﻓﻘﺎل ":ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟﺣﺳن :ﻓﻘوﻟك أﺗﯾﺗك أﻣس،

ٍ
دال ﻋﻠﻰ ذب ﻗﺎﺋﻠﻪ ،و ذﻟك ﻞ
وﺳﺂﺗ ك ﻏداً ،وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎل؛ ّ
ﻏﯾر ّ
ﻷن ظﺎﻫرﻩ ﻣﺳﺗﻘ ُم اﻟﻠﻔظ واﻹﻋراب ُ
أن ون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل وﻟم َ ُ ْن ﻓﻲ ﻟﻔظﻪ ﺧﻠﻞ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻧﺣو ،ﻓﻬو ﻼم
ﻼم ﺗﻛّﻠم ﻪ ُﻣﺗﻛّﻠم ﻓﺄﻣ ن ْ
ِ
ﯾﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذا ﱠ
ﻼﻣﻪ ّأﻧﻪ ذب ...إﻻ
ﺎذب ﻓ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓ ﺣ م ﻋﻠﻰ
أن ﻗﺎﺋﻠﻪ
ﻣﺳﺗﻘ م ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ،وﻗد ّ
ُ
ِ
دت اﻟﺳﻣﺎء ،ﻓﻲ ّأﻧﻪ ذب ،ﻏﯾر
ﺣﻣﻠت اﻟﺟﺑﻞ،
ّأﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻠﻔظ ،و ﻠﺣ ﻘوﻟﻪ:
وﺻﻌ ُ
ُ
ُ
ﻣﺎء اﻟ ﺣرَ ،
وﺷرت َ
ِ
اﻟﻠﻔظ
أن اﻟذ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘ م أن ون ﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻠﻔظ واﻹﻋراب ﻓﻘط ،وﻋﻧﻰ ﺎﻟﻣﺳﺗﻘ م
ّ
أن ون ﺟﺎﺋ اًز ﻓﻲ ﻼم اﻟﻌرب دون أن ون ﻣﺧﺗﺎ اًر ...وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣﺎل ّأﻧﻪ أُﺣﯾﻞ ﻋن وﺟﻬﻪ
واﻹﻋراب ْ
ِ
أن اﻟﻣﺣﺎل إﻧﻣﺎ ﻫو اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺗﺿﺎدات ..أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘ م
ﻗوم ّ
ﻔﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ إذا ﺗُ ُﻛّﻠ َم ﻪ ،وزَﻋ َم ٌ
اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟذ ُ َ
ُ
ﻷن ﻣن
اﻟﻘﺑ ﺢ ْ
ﻓﺄن ﺗﺿﻊ اﻟﻠﻔظ ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻪ ،ﻧﺣو ﻗوﻟك :ﻗد زدًا رأﯾت ،و ﻲ زداً ﺄﺗ َكٕ ،واﻧﻣﺎ َﻗ ُ َﺢ ﻫذا؛ ّ

) (١ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ،٤٩٩ /١ :ﻭﻳُﻧﻅﺭ ﺃﻳﺿﺎ ً  :ــ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ــ) :ﻫﺫﺍ ﺑﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻳُﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻡ ﺛﻡ ﻳﺑﺩﻝ ﻣﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﺳﻡ ﺁﺧﺭ ﻓﻳﻌﻣﻝ
ﻓﻳﻪ ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ( ،١٥١ /١ :ﻭ)ﻫﺫﺍ ﺑﺎﺏ ﺑﺩﻝ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻛﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺑﺗﺩﺃﺓ( ١٦ /٢ :
) (٢ﻗﺻﺩ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﻛﻼﻡ.
) (٣ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ،ﺃﺑﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ،
ﺑﻐﺩﺍﺩ١٩٧٨ ،ﻡ . ٢٠٢ :

 





١١٩

ﻷﻧﻬﺎ ُﺟﻌﻠت ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻧزﻟﺔ اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻣﻊ اﻻﺳم...و) ﻲ( ﻗد
أن ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ وﻻ ُﻔﺎرﻗﻬﺎ؛ ّ
ُﺣ ُ م )ﻗدْ ،
ﻣﺣﻞ)أن( ،ﻓﺈ ﻼؤﻫم
ﯾﻠﯾﻬﺎ دون اﻻﺳم إذ ﺎﻧت
ْ
)أن( أو ﻣﻌﻧﻰ )اﻟﻼم( ...ﻓﺣ م اﻟﻔﻌﻞ ْ
ﺟﻌﻠت ﻣﻌﻧﻰ ْ
أن َ
أن ﺗﻘول :ﺳوف أﺷرب ﻣﺎء اﻟ ﺣر
إ ﺎﻫﺎ اﻻﺳم وﺿﻊ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻪ ..وأﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎل اﻟﻛذب ،ﻓﻬو ْ
أﻣس ،ﻓﻬو ﻣﺣﺎل ذب ،ﻓﺄﻣﺎ اﺳﺗﺣﺎﻟﺗﻪ ﻓﻼﺟﺗﻣﺎع ﺳوف وأﻣس ﻓ ﻪ وﻫﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗﺿﺎن و ﺗﻌﺎﻗ ﺎن ،وأﻣﺎ اﻟﻛذب

أن ُﻘﺎل ﻓﻲ
ﻓﻪ ّ
ﻓﺈﻧﺎ ﻟو أﻧزﻟﻧﺎ ﻋﻧﻪ أﻣس اﻟذ ﯾوﺟب اﻟﻣﻧﺎﻗﺿﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟ ﻘﻲ ذ ﺎً .و ﺎن اﻷﺧﻔش ُﯾﻧ ر ْ
ﻓﻸن اﻟﻛذب ﻧﻘ ض اﻟﺻدق،
ﻓﺑﯾن ،وأﻣﺎ إﻧ ﺎرﻩ أن ون ذ ﺎً ّ
اﻟﻣﺣﺎل ﺻدق أو ذب ،ﻓﺄﻣﺎ إﻧ ﺎرﻩ اﻟﺻدق ِّ
ٍ
أن
أن ُﻘﺎل ﻓ ﻪ ﺻدق ﺑوﺟﻪ ﻣن اﻟوﺟوﻩ اﺳﺗﺣﺎل ْ
واﻟﻣﺣﺎل ﻻ ﯾﺟوز أن ون ﺻدﻗﺎً ﺣﺎل ،ﻓﺈذا اﺳﺗﺣﺎل ْ
ُﻘﺎل ذب").(١
ﻋرﺿت ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻹطﺎﻟﺔ ـ ـ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﺿﻼً ﻋن
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم
ُ
اﻟﺧﻠﯾﻞ وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء.
أن ﯾﺟﻌﻞ )ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ( ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ
وﻗد ﺣﺎول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ْ
ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ ﯾذ ر ّ
أن" ﺳﯾﺑو ﻪ ـ ـ ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﺧﻠﯾﻞ * ـ ـ ﻫو أول ﻣن ّ

اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻔظ )اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟﺣﺳن ،اﻟﻘﺑ ﺢ( ،واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﻣﺳﺗﻘ م /اﻟﻣﺣﺎل ،ﺛ ﱠم ﻣﯾﱠز
ﻣﯾز ﻟﻐﺔ ﻣن ﻟﻐ ٍﺔ أﺧر ( واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ
أ ﺿﺎً ﺑﯾن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻘ ﺎس)أ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذ ُ ّ
ﻔرﺿﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن)وﻫذا ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن وﻫو اﺳﺗﺣﺳﺎن اﻟﻧﺎطﻘﯾن أﻧﻔﺳﻬم( :ﻣﺳﺗﻘ م/

ﺣﺳن .ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﻬذﻩ اﻟﻛ ﻔ ﺔ:

ـ ـ ﻣﺳﺗﻘ ٌم ﺣﺳن= ﺳﻠ ٌم ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎس واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل.
ـ ـ ﻣﺳﺗﻘ ٌم ﻗﺑ ﺢ = ﻏﯾر ﻟﺣن وﻟﻛﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋن اﻟﻘ ﺎس وﻗﻠﯾﻞ.
ـ ـ ﻣﺣﺎل = ﻗد ون ﺳﻠ ﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎس واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،وﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﺳﻠ م ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ").(٢
أن "اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟﺣﺳن = ﺳﻠ م ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎس واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل"
أن ﻣﺎ ﻗﺻدﻩ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣن ّ
و ﺑدو ﻟﻲ ّ
ّﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﺎن ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ واﻟﺗر ﯾب)اﻹﻋراب( ،وﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾدل ﻋﻠﻰ ذب ﻗﺎﺋﻠﻪ ،ﻓﺎﻟﺣ م
ﱠ
أن
ﺎﻹﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺄﺗﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔظ واﻹﻋراب ،ﻘول اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻓﻲ ذﻟك  ":و ذﻟك ﻞ ﻼم ﺗﻛﻠم ﻓﺄﻣ ن ْ
ون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل ـ ـ أ ﻫو ﺣﺳن ﻏﯾر ذب ـ ـ وﻟم ن ﻓﻲ ﻟﻔظﻪ ﺧﻠﻞ ﻣن ِ
ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻧﺣو ﻓﻬو ﻼم
َُ ْ
) (١ﺷﺭﺡ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ،ﻟﻠﺳﻳﺭﺍﻓﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺩ .ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ١٩٩٠ ،ﻡ  ٨٩ /٢ :ـ . ٩٤
* ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻳﻝ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﻣﺎ ﺫﻫﺑﺕُ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﺃﻥّ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﺇﺳﺗﻘﻰ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻣﻥ ﺃﺳﺗﺎﺫﻩ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺻﺣﻳﺢ ،ﺑﻣﺎ ﺍﺳﺗﺩﻟﻳﺕُ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﺑﻥ
ﻣﻧﻅﻭﺭ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺹ)  (١٢٠ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ .٢١٨ /١ :



 



)(١
أن اﻟذ
ﻣﺳﺗﻘ م"  ،ﺛم ﺣﺳم ﻣﻌ ﺎر اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺷ ٍﻞ ﻗﺎطﻊ ﻘوﻟﻪ" :ﻏﯾر ّ
ون ﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻠﻔظ واﻹﻋراب ﻓﻘط").(٢

١٢٠

اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘ م

أن ﻣﻌ ﺎر اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ وﻋﻠﻰ ُﺧطﻰ اﻟﻘدﻣﺎء ـ ـ ﻫو اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﻠﻔظ
ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ّ
ﯾن وﻧﻪ
واﻹﻋراب ،أو ـ ـ ﻌ ﺎرﺗﻪ ـ ـ اﻟﻘ ﺎس واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،و ِﻣ ْن ﺛَ ﱠم ﻓ ﱠ
ﺻﻞ ﺑﯾن أن ون اﻟﺗر ﯾب ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺎً و َ

أن اﻟذ
ﻣﺣﺎﻻً اﻟذ ﻗد ون ﺳﻠ ﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎس واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﺳﻠ م ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ ،أﻋﺗﻘد ّ
أن اﻟﻣﺣﺎل=" ﻏﯾر ﺳﻠ م ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ" ﻫو ﻣﺎ ﯾﺧص
ﻘﺻدﻩ د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ّ
اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻧﺣﺎة أﻧﻔﺳﻬم وﻟ س ﻋدم اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻼم اﻟﻌرب ،وُﺳﻣ ﻪ اﻟﺳﯾراﻓﻲ "ﻣﺳﺗﻘ ٌم ﻣﺣﺎل").(٣
أﻣﺎ "اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻘﺑ ﺢ" ="ﻏﯾر ﻟﺣن وﻟﻛﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋن اﻟﻘ ﺎس وﻗﻠﯾﻞ" ،ﻓﻘد ﻗﺻد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّأﻧﻪ ﻟم ﺣدث ﺗﺻﺎدم ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻧﺣو ﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠﺗﻬﺎ
ﻏﯾر أن ﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻗد ُﻓ ِ
ﺻﻠت ﻋن ﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻓَﻠ ْم ﺗُوﺿﻊ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﺻﺣ ﺢ ،ﻓﺎﺧﺗﻞ ﺑﻬﺎ
ّ
ﺷر اﻟورود اﻟﻧﺣو )اﻟرﺗ ﺔ(؛ وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ُوﺻﻒ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻼم ﺎﻟُﻘ ﺢ ﻣﻊ وﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺎً .و ذﻟك
ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘول :إ ّن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ـ ـ اﻟﺳﺎﺑ ـ ـ ﻟﻧص ﺳﯾﺑو ﻪ ﻣﺛﻞ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺣﺎة
أن اﻹﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻻﻟ ﺔ وﻧﺣو ﺔ ﻣﻌﺎً) ،(٤ﻓﻬﻧﺎك ﺗواؤم ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋﻒ
اﻟذﯾن ﯾرون ّ

اﻟﻧﺣو ﺔ واﻟﻣﻔردات ﺑدﻻﻻﻟﺗﻬﺎ اﻷوﻟ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﻣ ن أن ﻧﺳﺗﺷﻒ ﻣن ﻼم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أﻣرن): (٥

) (١ﺷﺭﺡ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ،ﻟﻠﺳﻳﺭﺍﻓﻲ ٩٠/٢ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ .٩١ :ﻳُﻔﺿﻲ ﺑﻧﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺭﻧﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﻣﻔﻬﻭﻣﻳﻥ ﻣﻬﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ـ ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ــ ﻭﻫﻣﺎ :ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﺷﺩﻳﺩ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ﺇﺫ ﺃﻧّﻪ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺔ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺣﺳﺎﻥ ﻓﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﺃﻱ ْ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ .ﻭﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻣﻳﻥ ﻳﻭﺭﺩ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﺍﻵﺗﻳﺔ:
1 Colourless green ideas sleep Furiously.
2 Furiously sleep ideas colour less green.
3 John arrives later to school.
ﻓﻌﻧﺩ ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻧﻼﺣﻅ ﺃﻥّ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ) (١ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻱ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﺳﺎﻥ )ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ( ﻓﻬﻲ ﻏﻳﺭ
ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﻘﻝ ﺃﻥّ ﻟﻸﻓﻛﺎﺭ ﺃﻟﻭﺍﻧﺎ ً ْ
ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﻭﻧﺔ ﺛﻡ ﺗﻧﺎﻡ ﺑﻐﺿﺏ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ) (٢ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﺣﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ) (٣ﻓﻧﺟﺩﻫﺎ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ
ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ .ﻳﻧﻅﺭStructures syntaxiques, Noamchomsicy, :
 ،leseuil, Paris, 1969: 54ﻭﻣﺑﺎﺩﻯء ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ )ﺧﻭﻟﺔ ﺍﻹﺑﺭﺍﻫﻳﻣﻲ(  ،١٠٥ :ﺇﺫ ﻧﺟﺩ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﻳُﻣ ِﻳّﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ )ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻳﺔ(
ﻭﺍﻟﺟﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺗﻛﻠﻡ ﻭﺍﻟﺳﺎﻣﻊ ﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻐ ٍﺔ ﻣﺎ ﻳُﺩ ِﺭﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻫﻲ )ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ( ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻛﻼﻡ
ﻭﻓﻬﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ــ ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻬﺎ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ــ ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺟﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ،ﻭﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻔﺿﻳﻝ  ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻓﻲ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﺭﺍﻛﻳﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬﺞ ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ،ﺩ .ﺧﻠﻳﻝ ﺍﺣﻣﺩ ﻋﻣﺎﻳﺭﺓ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ،ﻁ ٥٦ : ١ـ  ،٥٧ﻭﺑﺣﻭﺙ ﺃﻟﺳﻧﻳﺔ
ﻋﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ  ٤٧ :ـ  ،٥١ﻓﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﻳﺷﺑﻪ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﻧﺣﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ﻛﻣﺎ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﻓﻲ
ﻧﺹ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻛﺭﻧﺎﻩ ﺃﻋﻼﻩ.
)َ (٤ﻣﺛﱠﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ﻭﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ١٠٢ :ـ  ،١٠٣ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ٦٤ :ـ . ٦٦
) (٥ﻳﻧﻅﺭ  :ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺩ.ﺑﺷﻳﺭ ﺍﺑﺭﻳﺭ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ-ﺑﺳﻛﺭﺓ ،-ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ ٢٠١٢ ،ﻡ .

 





١٢١

أوﻟﻬﻣﺎ  :ﺑﻧو ﺷ ﻠﻲ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﺣو ﺔ وﺗﻘﺑﻠﻪ .

و ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ  :ﺧطﺎﺑﻲ إﻋﻼﻣﻲ إﺧ ﺎر  ،و ﻫو ﻓﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﺳﯾﺑو ﻪ اﻟﻣذ ورة ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻟﺳﺎﺑ ﻣن ﺧﻼل

اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ واﻟﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺗﺧﺎطﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﯾﻬﺎ  ،وﻫذﻩ ﻣﯾزة أﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻬو ﻣﯾز ﺑﯾن
ﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﻘ ﺎس ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذ

ﻣﯾز ﻟﻐﺔ ﻋن أﺧر  ،و ﯾن ﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل

ﺣﺳب اﻷوﺿﺎع واﻟﻣﻘﺎﺻد واﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﯾردﻫﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم وﻫذا ﻣﺎ أرادﻩ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج

ﺻﺎﻟﺢ .
ﻣﯾز
ﺛم ُ ِّ
ُﻓ ِّﺳر ﺎﻟﻠﺟوء

اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣطﻠ ﺑﯾن اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻓﺈذا ُﺣ ِّدد اﻟﻠﻔظ أو
إﻟﻰ اﻋﺗ ﺎرات ﺗﺧص اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫو )ﻣﻌﻧو ( ،أﻣﺎ إذا ﺣﺻﻞ اﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ

اﻟﻠﻔظ دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫو )ﻟﻔظﻲ( ،إذ ﻘول ":وﻣن ﺛم ﺟﺎء اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣطﻠ
أن اﻟﻠﻔظ إذا ُﺣ ِّدد أو ُﻓ ِّﺳر ﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻋﺗ ﺎرات ﺗﺧص اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫو ﺗﺣﻠﯾﻞ
واﻟﻣﻌﻧﻰ .وأﻋﻧﻲ ﺑذﻟك ّ
ﻣﻌﻧو ) (Semantiquoﻻ ﻏﯾر  .أﻣﺎ إذا ﺣﺻﻞ اﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﻧﻔﺳﻪ دون أ اﻋﺗ ﺎر
ﺑﯾن اﻟﻠﻔظ

ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ،ﻓﻬو ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻔظﻲ ﻧﺣو  ،( (Semiologico grammaticalواﻟﺗﺧﻠ ط ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻻﻋﺗ ﺎرن

ﻌد ﺧطﺄ أو ﺗﻘﺻﯾ اًر") .(١و ﻘﺻد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓ ﻣﺎ ذ رﻩ ـ ـ أ
ُ ّ
أن اﻟﻔﻬم اﻟذ ﺣدث ﻋﻧد اﻟﻠﻐو ﯾن وﻟ س ﻋن ﻼم اﻟﻌرب ،ﻓﻬو ﺗﺣدث ﻋن )اﻟﻔﻬم اﻟﻧﺣو (،
واﻟﻣﻌﻧﻰ ـ ـ ّ
اﻟﺗﻔر

ﺑﯾن اﻟﻠﻔظ

وﻧﻘدﻩ ﻫذا ُﻣّوﺟﻪ إﻟﻰ )اﻟﻔﻬم اﻟﻠﻐو ( ،ﻓﻬو ﯾﻠﻔت اﻧﺗ ﺎﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐو ون ﻓﻲ ذﻟك) ،(٢وﻣن ﺧﻠطﻬم
اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ ،واﻟذ ﯾؤد أﺣ ﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﻓﺳﺎد اﻟﺗر ﯾب ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻼ ﯾﻧ ﻐﻲ أن
ِ
دل ﻋﻠﻰ
ﺣد اﻟﻔﻌﻞ ّﺄﻧﻪ " :ﻣﺎ ﱠ
ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﻓﻘط ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ّ
ﺣدث وزﻣﺎن") ،(٣ﻓﻬذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻫذا ﺟﯾد وﻟﻛﻧﻪ ﻣن وﺟﻬﻪ اﻟﻣﻌﻧﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ
ٌ

ﻓﻬو" ﻣﺎ ﺗدﺧﻞ ﻋﻠ ﻪ ﻣن زواﺋد ﻣﻌﯾﻧﺔ ـ ﻗد واﻟﺳﯾن .(٤)"...ﻓﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ـ ـ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ـ ـ ﻣرﺗ طﺔ )ﺑﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ(

ﺎﻟﺣ ْﺳن أو اﻟﻛذب ﯾﺗﻌﻠ
ﻓﺿﻼً ﻋن ارﺗ ﺎطﻬﺎ ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻧو واﻟدﻻﻟﻲ ،ﻓﺎﻟﺣ م ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ُ
ﺣدد
أن اﻟﺻواب اﻟﺳ ﺎﻗﻲ ﻫو اﻟذ ُ ّ
ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذ ﺗُﻔﯾدﻩ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗ ار ط ﻧﺣو ﺎً ،ﻣﻣﺎ ﻌﻧﻲ ّ

اﻟوﺟﻪ اﻟﻧﺣو اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣ ًﺔ ﻟﻠﺳ ﺎق اﻟﻛﻼﻣﻲ .ﻓﻘد ﺑﻧﻰ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ،ﻘول د.
ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺗ ﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن أوﻻً ،ﺛم ُْﻔ َﻬم
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ":وﻗد ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧﺣﺎة أ ّـن اﻟﻠﻔظ ﻫو اﻷول؛ ّ

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٨ /١ :
) (٢ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺟﺯﻳﺋﺔ ﻣﻊ ﺃﺳﺗﺎﺫﻱ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ٢٠١٤/٣/٣١ :ﻡ .
) (٣ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔﺻّﻝ ،٢/٧:ﻭﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻁ٢٠٠٧ ،١ﻡ.٤١:
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ،٦٢/٧:ﻭ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ.٤٤:

 





١٢٢

ون ﻣن اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ أ ﺳط أﺣواﻟﻪ وﻫو

أن
أن اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﯾﺟب ْ
ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ
اﻷﺻﻞ اﻟذ ﻟ س ﻓ ﻪ زﺎدة وﻻ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻪ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ُﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ").(١

َﻧ ْﺧُﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻘول :إّﻧﻧﺎ ﻟو ط ﻘﻧﺎ اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟذ ﻓﻬﻣﻧﺎﻩ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻟﻧص ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟ ﺎب ،ﻟوﺟدﻧﺎ ﻓ ﻪ ﺣﻼً ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﺗﻲ واﺟﻬت ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫذا اﻟﻧص وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﻼم"

اﻟﻣﺳﺗﻘ م اﻟﻘﺑ ﺢ" ﻓﻘد ﺟﻌﻞ اﻟﺳﯾراﻓﻲ ﻣﻌ ﺎر اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌ ﺎ اًر ﻧﺣو ﺎً ﺗر ﯾﺑ ﺎً ،وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ
اﻟذ

اﻟﻧﺣو

أﺷﺎر إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،وﻫو اﻟذ

ﯾﺗم ﻓ ﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗو اﻟوظ ﻔﻲ

واﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻔردات اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﺑدﻻﻻﻟﺗﻬﺎ ﻷداء ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋﻒ ،ﻓﺎﻟﺗﻼﺣم ﺑﯾن اﻟﻣﻔردات

ﻷن اﻟﻣﻔردات
ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻧﺣو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ دﻻﻟﻲ ﻧﺣو ﻣﻌﺎً ،ﻻ ﻣ ن ﻓﺻﻞ أﺣدﻫﻣﺎ ﻋن اﻵﺧر؛ ّ
ﻣن ﻏﯾر ﻧظﺎم ﻧﺣو ﺣ ﻣﻬﺎ ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻟﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎع إﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظ م اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻓﺣﺳب واﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺣو ﻣن

ﻏﯾر ﻣﻔردات ﺗﻘوم ﻪ وﺗﺣﻘ وﺟودﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻋﺎء ﻓﺎرغ وﻻ ﻘوم إﻻ ﻓﻲ ﻋﻘول أﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐﺔ).(٢
٢ـــ ﻣﻔﻬوم اﻹﻧﻔراد أو )اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء(:

ُﻌﱡد ﻣﻔﻬوم )اﻻﻧﻔراد( ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ ُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
أن ﻣﻧطﻠ اﻟﻧﺣﺎة اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو ﻣن )اﻻﺳم اﻟﻣﻧﻔرد( ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟﻧواة أو
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
اﻷﺻﻞ اﻟذ ﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻪ أﺷ ﺎء أﺧر .

ﻓﻘد أطﻠ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ )اﻻﺳم اﻟﻣظﻬر( ،إذ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻧﻘﻼً ﻋن اﻟﺧﻠﯾﻞّ ":إﻧﻪ ﻻ
ٍ
ﻷن اﻟﻣظﻬر ﺳ ت ﻋﻧدﻩ وﻟ س ﻗﺑﻠﻪ ﺷﻲء وﻻ ﯾﻠﺣ ﻪ ﺷﻲء").(٣
ون اﺳم ﻣظﻬر ﻋﻠﻰ َﺣ ْرف أﺑداً؛ ّ
ﻓﺎﻟذ ﺳ ت ﻋﻧدﻩ وﻟ س ﻗﺑﻠﻪ ﺷﻲء ﻫو اﻻﺳم اﻟذ " ﯾﻧﻔﺻﻞ و ﺑﺗدأ") .(٤ﻣﺎ أطﻠ ﻋﻠ ﻪ اﻟزﻣﺧﺷر
)ت٥٣٨ﻫـ( واﺑن ﻌ ش واﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎد ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﻠﻔظﺔ(.

ﻋرﻓﻬﺎ اﻟزﻣﺧﺷر ـ ـ اﻟﻛﻠﻣﺔ ـ ـ ﻘوﻟﻪ ":ﻫﻲ اﻟﻠﻔظﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔرد ﺎﻟوﺿﻊ .(٥)"...ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ ﺟﻧس
ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ واﻟﻣﻬﻣﻞ ودﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔرد ﺎﻟوﺿﻊ ﺣدد وﻧﻬﺎ ﻠﻣﺔ؛ وﻟذا ﺎﻧت
ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ؛ ّ
ﻋرﻓﻬﺎ اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎد
ﻞ ﻠﻣﺔ ﻟﻔظﺔ وﻟ س ﻞ ﻟﻔظﺔ ﻠﻣﺔ ﻣﺎ ذ ر اﺑن ﻌ ش) .(٦ﻣﺎ ﱠ

ُوﺿﻊ ﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔرد).(٧

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٩ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ . ١٦٦ :
) (٣ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٣٠٤ /٢ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٩٦ /١ :
) (٥ﺍﻟ ُﻣﻔﺻﱠﻝ . ٢٣ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔﺻﱠﻝ . ١٩ /١ :
) (٧ﺷﺭﺡ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ ،ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﺭﺑﺎﺩﻱ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﺣﻣﺩ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻘﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ.ﺕ . ١٢ /١ :

ّﺄﻧﻬﺎ :ﻟﻔظ

 





١٢٣

واﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎﺳﯾن ،أوﻟﻬﻣﺎ :ﻣﻘ ﺎس)اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء( أو)اﻟوﻗﻒ
ﻪ ﺷﻲء أو ﯾﺑﺗدئ ﻓﻼ ﺳ ﻘﻪ ﺷﻲء،

واﻻﺑﺗداء( ،ﻓﻬﻲ أﻗﻞ ﻣﺎ ُﯾﻧط ﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻔﺻﻞ ﻓُﺳ ت ﻋﻧدﻩ وﻻ ﯾﻠﺣ
ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ":ﺎن اﻟﻣﻧطﻠ ـ ـ ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة ـ ـ ﻋﻧدﻫم ﻞ ﻣﺎ ﯾﻧﻔﺻﻞ و ﺑﺗدأ وﻫﻲ

أن ﯾﻧطﻠ ﻣن أﻗﻞ ﻣﺎ
ﺻﻔﺔ اﻻﻧﻔراد ،و ﻣ ن أن ون ﺑذﻟك اﻷﺻﻞ ﻷﺷ ﺎء أﺧر ﺗﺗﻔرع ﻋﻠ ﻪ؛ وﻟﻬذا ﻓﯾﺟب ْ
ﯾﻧط ﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻔﺻﻞ و ﺑﺗدأ )=ﯾﻧﻔرد( وﻫو اﻻﺳم اﻟﻣظﻬر ﺎﻟﻌر ﺔ .و ﻞ ﺷﻲء ﯾﺗﻔرع ﻋﻠ ﻪ وﻻ ﻣ ن ﻟﻣﺎ

ﻓﻲ داﺧﻠﻪ أن ﯾﻧﻔرد ﻓﻬو ﻣﻧزﻟﺗﻪ ،وﻟﻬذا ﺳﻣﻰ اﻟﻧﺣﺎة اﻷوﻟون ﻫذﻩ اﻟﻧواة ﺎﻻﺳم اﻟﻣﻔرد ...وأطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻬﺎ
)اﻟﻠﻔظﺔ( وﺗرﺟﻣﻧﺎﻫﺎ ﺑـ).(١)"( lexie
ﻓ ﻣ ن ﺗرﺗﯾب اﻟﻘطﻊ اﻟﻠﻐو ﺔ ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء إﻟﻰ اﻟﻣراﺗب اﻵﺗ ﺔ:
أ ـ ـ وﺣدات ﯾﺑﺗدئ ﺑﻬﺎ وﻻ ﯾوﻗﻒ ﻋﻠﯾﻬﺎ)ﻣﺎ ﯾﺑﺗدئ وﻻ ﯾﻧﻔﺻﻞ( ،ﻣﺛﻞ )ﺣروف اﻟﺟر( ،إﻟﻰ ،ﻓﻲ):ﻓﻲ ِ
اﻟدار
ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ() ،إﻟﻰ اﻟﻘﺳمِ(.
ُ

وﺧرﺟت.
دﺧﻠت،
ب ـ ـ وﺣدات ﻻ ﯾﺑﺗدئ ﺑﻬﺎ و وﻗﻒ ﻋﻠﯾﻬﺎ)ﻣﺎ ﯾﻧﻔﺻﻞ وﻻ ﯾﺑﺗدئ( ،ﻣﺛﻞ )ﺗﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ( ﻓﻲ:
ُ
ُ
)ﻣ ْن َد َﺧ َﻞ؟(.
ج ـ ـ وﺣدات ﯾﺑﺗدئ ﺑﻬﺎ و وﻗﻒ ﻋﻠﯾﻬﺎ )ﻣﺎ ﯾﻧﻔﺻﻞ و ﺑﺗدئ( ﻣﺛﻞ:
ٌ
)رﺟﻞ( ﻟﻠﺟواب ﻋن َ
وﻧﺳﺗط ﻊ ﻌد ذﻟك أن ﻧﺣﺻﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻘطﻊ اﻟﺻﻐر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻋﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻣﯾﻧﺎً ،وﻣﺎ ﻌدﻫﺎ ﺳﺎ اًر
أن اﻟﻠﻔظﺔ ﻫﻲ أﺻﻐر ﻗطﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻣﻣﺎ ﻣ ن أن
ﻓﯾﺑﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻛﻼم ،وﻗد ﺗﺑﯾن ﻌد اﻻﺳﺗﻘراء اﻟدﻗﯾ ّ
ﺗﺑﺗدئ وﺗﻧﻔﺻﻞ).(٢
أﻣﺎ اﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻣﻘ ﺎس اﻟﺗﻣ ن) ،(٣إذ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﻠﻔظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟزﺎدة ﻣﯾﻧﺎً و ﺳﺎ ًار

ﻋﻠﻰ ﻣﺣور اﻟﺗﻌﺎﻗب ،واﻻﺳم ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ أﻛﺛر اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﻣ ﻧﺎً ،إذ ﻘﺑﻞ ﻋدداً ﺑﯾ اًر ﻣن اﻟزﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟ ﻣﯾن
ﺣدد اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ )اﻟﺗﻔرﻊ( ﻣن )اﻟﻧواة = اﻟﻠﻔظﺔ( ـ ـ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺣددﻩ اﻟﻧﺣﺎة
و اﻟ ﺳﺎر .ﻓﻘد ّ
اﻟﻘدﻣﺎء ـ ـ ﻓﺗﻔرع إﻟﻰ زﺎدات ﻗﺑﻠ ﺔ و ﻌد ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،دون أن ﺗﺧرج ﻋن وﻧﻬﺎ )ﻟﻔظﺔ( )أ ﻗطﻌﺔ واﺣدة( وﻗد
أن ﻟﻬذا اﻟﺗﻣ ن درﺟﺎت ﺗﺗرﺗب ﺎﻵﺗﻲ):(٤
ﺳﻣﻰ اﻟﻧﺣﺎة ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ )اﻟزﺎدة( ﺑــ)اﻟﺗﻣ ن( ،وﻻﺣظوا ّ
أ ـ ـ اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﻣﺗﺻرف ،وﻫو اﻟﻣﺗﻣ ن اﻷﻣ ن .
ب ـ ـ اﻟﻣﻣﻧوع ﻣن اﻟﺻرف ،وﻫو اﻟﻣﺗﻣ ن ﻏﯾر اﻷﻣ ن.

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٩ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٤٩ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٢٠ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.

 





١٢٤

ج ـ ـ اﻟﻣﺑﻧﻲ ،وﻫو ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣ ن وﻻ أﻣ ن.

ِ
ﺣدد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﻔظﺔ ﺗﺣدﯾداً إﺟراﺋ ﺎً ،إذ ﻗﱠدم ﻣﺛﺎﻻً واﺣداً ﻟﺗوﺿ ﺢ
و ﻬذا ُ ّ
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﻫو ﻣﺛﺎل )اﻟﻠﻔظﺔ اﻹﺳﻣ ﺔ( إذ ﻧذ رﻩ ﻣﺎ ﺗﺻورﻩ ﺻﺎﺣب اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ﻞ
اﻵﺗﻲ):(١

ﺣد اﻻﺳم ) ﺗﺣدﯾدﻩ اﻻﺟراﺋﻲ(
زﺎدة ﻣرﺗ ﺔ
أﺻﻐر ﻗطﻌﺔ ﻣﺗﻣ ﻧﺔ

اﻻﺻﻞ

ﺗﺻﺎرﻒ
ﻓروع

اﺳم

زﺎدة

ﺎﻟزﺎدة

زﺎدة

ﻌد

#

ﺗﺎب

#

ﻌد

اﻻﺻﻞ

 #اﻟـ

ﺗﺎب

#

اﻻﺻﻞ

 #ــ

ﺗﺎب

ــُ ن ﻣﻔﯾد #

#
#

#

ــ

ﺗﺎب

ــُ زد ﻫذا #

#

ـ

ﺗﺎب

ــُ زد اﻟﻣﻔﯾد#

ﺑـ

اﻟـ

ﺑـِ

ــ

2

1

ـ

ﺗﺎب

واﻟﺗﻌﺎﻗب

 -اﻟﻣﻔﯾد #

ﺗﺎب ـ ـ  -زد اﻟذ ﻫو ﻫذا#
0

1

2

3

اﺳم واﺣد
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ٢٢٠ /١ :ﻭ . ٢٥٠ﻭﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ) ــ  (# ،ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺗﻣﺛﻝ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍء ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺗﺩﺍء
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ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣدﯾد اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺳﺎﺑ ﻟﻼﺳم ﻣﺎ ﺄﺗﻲ):(١

أ ـ ـ إ ّن اﻟﺗﺣو ﻞ ﺎﻟزﺎدة واﻟﺗﻌﺎﻗب ﻫو اﻟذ

ﺣدد اﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ.

ب ـ ـ إ ّن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض ﺗُ ِّ
ﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات ﺑﻧ ﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح
اﻟرﺎﺿﻲ ﺎﻟزﻣرة).( structure de gooupe
ج ـ ـ إ ّن ﻞ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض ﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻞ ﻫﻲ ﻧظﺎﺋر ﻣﻧواة ﻣن ﺣﯾث إﻧﻬﺎ
وﺣدات ﺗﻧﻔرد أوﻻً وﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺎﻟزﺎدة ﺛﺎﻧ ﺎً.
أن ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ـ ـ اﻹﺳﻣ ﺔ ـ ـ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرط ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳم ﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت
ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
وﻣﺧﺻﺻﺎت ﺿﻣن ﻋﻼﻗﺎت وﺻﻠ ﺔ ،أﻣﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺧﺻ ص ﻟﻺﺳم ﻣﺛﻞ دﺧول أداة

اﻟﺗﻌرﻒ ﻋﻠ ﻪ أو ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻞ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﺣرف اﻟﺟر واﻻﺳم اﻟﻣﺟرور ﻪ ،ﻓﻠﻛﻞ وﺣدة ﻣوﺿﻌﻬﺎ
ِ
ﻧﻘدم أو ﻧؤﺧر ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر،
ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ ﻣﺣددة ﻻ ﯾﺗﻐﯾر ،إذ إ ّن اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﯾﻬﺎ ﺛﺎﺑت ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ أن ّ
أن دﺧول وﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻘﺗﺿﻲ ﺧروج اﻷﺧر ﻓﺈذا دﺧﻠت أداة
وﺗﺗﻌﺎﻗب ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳم أ ّ

اﻟﺗﻌرﻒ )ال( ذﻫﺑت ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﻧ ﯾر أ )اﻟﺗﻧو ن( ﻓﻬﻣﺎ إذاً ﯾﺗﻌﺎﻗ ﺎن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻌﺎﻗب )اﻟﺗﻧو ن( )اﻹﺿﺎﻓﺔ(
ِ
ﻷن اﻟﻣﺟرور داﺧﻞ ﻓﻲ
ﻌرف اﻻﺳم اﻟﻣﺿﺎف وﺗﺧﺻﺻﻪ ﻋﻠﻰ َﺣّد ﺗﻌﺑﯾر ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ ذﻟك؛" ّ
اﻟﺗﻲ ﺗُ ّ
اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ ﻣﻌﺎﻗب ﻟﻠﺗﻧو ن").(٢
أﻣﺎ اﻟﻣوﺿﻊ اﻷﺧﯾر ﻓﻬو ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت )اﻟﺗﻲ ﻣوﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎر اﻻﺳم( ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺿﯾﻒ

ﻣﻘﯾداً ﻣن ﺣﯾث اﻟطول ،ﺑﻞ ﻣ ن أن
ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻟﻠﻔظﺔ ،واﻟﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
أن ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻟ س ﻣﺣﺻو اًر ّ
ﺄن ﻧﻘول :اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻣ ﺗ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺎﻟﻘرب ﻣن ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳرح اﻟﺗﻲ ُﻋ ِرﺿت
ﻧطوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎ ﺔ ْ
ّ
ﻓ ﻪ آﺧر ﻣﺳرﺣ ﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻟﻣﺷﻬور...اﻟﺦ ،إﻻ أن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻧﻔر ﻣن ﻫذا اﻟﺗطو ﻞ وﻻ ﺳﺗط ﻊ اﻟﻣﺗﻛِّﻠﻣون
ﺗذ ر ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ اﻟطو ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻬد اﻟﻣﺗﻛِّﻠم اﻟذ

ﯾﺗﻠﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺳﺎﻣﻊ اﻟذ

ﯾﺗﻌب ﻋﻧد ﺗﺗ ﻌﻬﺎ

ورﻣﺎ ﻓﻲ إدراك ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ .واﻻﺳم ﯾﺧﺻص ﺎﻟﻧﻌت واﻟﺑدل واﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ و ﺗر ﯾب اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻣوﺻول واﺳم
اﻹﺷﺎرة ،وﻗد ﺄﺧذ اﻟﻣﺧﺻص ﺷ ﻞ ﺑﻧ ﺔ ﻼم ﻣﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻧﻌت واﻟﺑدل ،...ﻣﺛﻞ ﻗوﻟﻧﺎ :ﺗﺎُك رأﯾﺗُﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟطﺎوﻟﺔ).(٣
ﻌد ﻣﻧطﻠ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟرﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ
ﻻﺑّد ﻣن اﻟﺗﻧﺑ ﻪ أن ﻣﻔﻬوم )اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء( ُ ّ
وُ
ﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺑﻧ ﺔ
اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﺑﻧﻲ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻣﻘﺎﯾ س )اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء( ﻣﻌﺎﯾﯾر ّ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ. ٢٢١ /١ :
) (٢ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ١٤ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٩٩ :
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اﻟﺟﻣﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء اﻧﻘﺳﻣوا ﻋﻠﻰ ﻓر ٍق) ،(١ﻓﻣﻧﻬم ﻣن اﻧطﻠ ﻣن :ﻣﻌ ﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻘﺳﻣﻬﺎ ـ ـ اﻟﺟﻣﻠﺔ

إﻟﻰ ﺧﺑرﺔ وﻏﯾر ﺧﺑرﺔ ،أو ﻣن ﻣﻌ ﺎر اﻟﺗر ﯾب ،ﻓﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻐر و ﺑر  ،أو ﻣن ﻣﻌ ﺎر اﻟﺻدر،
ِ
وﺿﺢ اﻧطﻼﻗﺎت
ﻓ ﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻌﻠ ﺔ ذات ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ أو اﺳﻣ ﺔ ذات ﻣﺑﺗدأ وﺧﺑر،
وﻟﻌﻞ اﻟﻣﺧطط اﻵﺗﻲ ُﯾ ّ
ّ
اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺗﻘﺳ ﻣﻬم ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ وﻓ ﺗﻘﺳ ﻣﺎﺗﻬم ﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ:

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ

ﻏﻳﺭ ﺧﺑﺭﻳﺔ

ﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ

ﺧﺑﺭﻳﺔ

ﺻﻐﺭﻯ

ﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺻﺩﺭ

ﻛﺑﺭﻯ

ﻓﻌﻠﻳﺔ

ﻓﺎﻋﻝ

ﺃﺳﻣﻳﺔ

ﻓﻌﻝ

ﺧﺑﺭ

ﻣﺑﺗﺩﺃ

ﻼ
وُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ واﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ ﻓﺿ ً
أن اﻟﺑﻧﯾو ﯾن ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم
ﻋن اﻟﺑﻧﯾو ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم )اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء( إذ ُﺷﯾر إﻟﻰ ّ
ﻟﻠﻛﻼم اﻟ ﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘط ﻊ واﻻﺳﺗﺑدال) ،( Sementation/Commutionإذ ﯾﺟزﺋون اﻟﻣدوﻧﺔ

اﻟﻛﻼﻣ ﺔ إﻟﻰ ﻗطﻊ و ﺳﺗﺑدﻟوﻧﻬﺎ ﺄﺧر  ،ﻓﺈذا ﻘﻲ اﻟﻛﻼم ﻣﺳﺗﻘ ﻣﺎً ﻣﻔﯾداً ،ﺎن دﻟ ﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
أن ﻞ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺗر ﯾب اﺳﻣﻲ
ّﺄﻧﻬﺎ وﺣدة ﻣن وﺣدات ﻫذا اﻟﻛﻼم ،وأﻣﺎ اﻟﺗوﻟﯾدﯾون ﻓﺈﻧﻬم ﻔﺗرﺿون ّ

وﺗر ﯾب ﻓﻌﻠﻲ) (Verb-phrase/Noun-phrasﻓﻬم ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن ﺷﯾﺋﯾن و ﻣﺛﻠون ﻫذﻩ اﻟﺑﻧ ﺔ ﻣﺷﺟرن
اﻷول ﻟﻠﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ).(٢

أﻣﺎ ﻣﻧطﻠ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻐﺎﯾر ﺗﻣﺎﻣﺎً ،إذ ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن واﻗﻊ اﻟﺣدث اﻟﻛﻼﻣﻲ أ
اﻟﺧطﺎب ﻧﻔﺳﻪ ،و ﻌﺗﻣدون ﻣﻔﻬوم )اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء( أ ﻣﺎ ُ ِّون ﻗطﻌﺔ ﻣﻧﻔردة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻛﻼﻣ ﺔ
اﻟﻣﻔﯾدة ﻻ ﺳ ﻘﻬﺎ وﻻ ﺄﺗﻲ ﻌدﻫﺎ ﺷﻲء ﻣن اﻟزواﺋد و ﻣ ن اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻓﺎﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء " ُﻣ ِّ ن
اﻟ ﺎﺣث ﻣن اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﺣدود اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ،و ﻬذا ﯾﻧطﻠ اﻟ ﺎﺣث ﻣن اﻟﻠﻔظ أوﻻً وﻻ
ﻣن

أن ﻔﺗرض أ اﻓﺗراض ﻣﺎ ﻔﻌﻠﻪ اﻟﺗوﻟﯾدﯾون وﻏﯾرﻫم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ.
ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ْ
أن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ وﺣدة ﻟﻔظ ﺔ ) (unite Semiologiqueﻻ
ﻻﺑﱠد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ ّ
وُ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻐﻧﻲ ﺍﻟﻠﺑﻳﺏ  ٤٩٠ /٢ :ـ  ،٤٩٧ﻭﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔﺻّﻝ . ٨٨ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٤٨ /١ :

 





١٢٧

ِ
ﺣددﻫﺎ إﻻ ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﻠﻔظ ،وﻫو اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء ووﺣدة إﻓﺎد ﺔ
ُ ّ
أن ﺗﻛون ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻔﯾدة ...وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﻞ ﻣ ﺎﻧﺎً ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻓ ﻪ
Communicationnelle؛ ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﻣ ن ّ
unite

اﻟﻠﻔظ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ أو اﻟﺑﻧ ﺔ ﺎﻹﻓﺎدة").(١

أن اﻟﻔﻌﻞ أو ﺣد اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﻣﻘﺎﯾ س ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻻﺳم )اﻟﻠﻔظﺔ اﻹﺳﻣ ﺔ( ـ ـ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻻﺑﺗداء واﻟﺗﻣ ن ــ ،إﻻ أن اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﺗﻐﯾر وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠﻔظﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ؛ إذ إ ّن ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ

ﻐﯾر ﺑﻧﺎﺋﻪ ،وﺗﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻗطﻌﺔ ﻟﻐو ﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل
اﻟﺧﺎﺻﺔّ ،
ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺗﺻﻞ ﻪ زواﺋد ﺗُ ِّ
واﻻﺑﺗداء ،وﻫﻲ :ﺗﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث ،وﻧون اﻟﻧﺳوة ،وأداة اﻟﺟزم واﻟﻧﺻب وأﺣرف اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ).(٢
٣ـــ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ:
ﯾرد ﺛﯾ اًر ﻓﻲ ﻼم اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ﻣﺟﻲء ﻋ ﺎرات ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻔظﺔ )ﻣوﺿﻊ( ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
ِّ
اﻟﻣﺑرد )ت٢٨٥ﻫـ( ":ﻓﻣن ذﻟك
اﻟﻛﺗﺎب ":ﻫذا ﻣوﺿﻊ ﻻ ﯾدﺧﻠﻪ ،(٣)"...و" ﻣوﺿﻌﻪ اﺳم ﻣﻧون") ،(٤و ﻘول

أن
اﻷﺳﻣﺎء م وأﯾن و ﯾﻒ وﻣﺎ وﻣﺗﻰ وﻫذا ﻫؤﻻء وﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟذ واﻟﺗﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾث ،وأﻋﻠم ّ
أن ﻣﺎ ذ رﻧﺎﻩ أﺳﻣﺎء وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ اﻷﺳﻣﺎء وﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺗؤد ﻪ ﺳﺎﺋر اﻷﺳﻣﺎء") .(٥ﻓﻧﻠﺣظ
اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ّ

ّأﻧﻪ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﻓﺻول ﺗب اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن ﻟﻔظ )اﻟﻣوﺿﻊ( أو ﻣﺎ ﺷﺗ ﻣﻧﻪ؛ إذ إ ّن اﻟﻧﺣو ﯾن
ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ )ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿﻊ( ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺛﯾ اًر ﻣن اﻷﺑواب اﻟﻧﺣو ﺔ ،ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﻣوﺿﻊ ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة

اﻟﻘدﻣﺎء؟ وﻫﻞ ﻫو ﻣﺟرد ﻣوﺿﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐو ﺔ )اﻟﻠﻔظﺔ( ﻓﻲ ﻣدرج اﻟﻛﻼم أو ﺷﻲء أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺗﺟرداً؟

وﻫﻞ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﻣﺎﺛﻞ أو ﻘﺎرب ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ؟

ِ
ﯾؤﺻﻞ
وﻧﺟد ﻓ ﻣﺎ ذ رﻩ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أﺟو ﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ اﻵﻧﻔﺔ اﻟذ ر ،إذ ﻧﺟدﻩ ّ

ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻓﺿﻼً ﻋن وﺟود ﻣﺎ ﻘﺎرﻪ أو ﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن
ِ
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ـ ـ
ﺧﻼل اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ إّﻧﻪ ﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ُ ﺗب اﻟﻘدﻣﺎء ّ
اﻟﻣوﺿﻊ ـ ـ وﻣﺎ ﻌﻧ ﻪ ﻋﻧدﻫم.
أن اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠوا ﻣﻔﻬوم )اﻟﻣوﺿﻊ( ،ﻣﻘ ﺎس
ﯾذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ
)(٦
ﻋدة ﻣﺎ ﺄﺗﻲ):(٧
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻧس اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻠﻐو وﺣ ﻣﻪ  ،وﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت ّ
) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٩ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٩٩ :
) (٣ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٢٢٦ /١ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٧٦ /١ :
) (٥ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﺏ . ١٧٢ /٣ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٠ /٢ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ١٠ /٢ :ـ ١٦

 





١٢٨

أ ـ ـ اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﺗر ﯾب:

أن "اﻟوﺣدات اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣواﺿﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗر ﯾب اﻟﻛﻼم ﻓﺈذا وﺿﻌت ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻬﺎ
و ﻘﺻد ﻪ ّ
ﻓﺈﻣﺎ أن ﻘ ﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺷﻌر ٕواﻣﺎ أن ون ﻟﺣﻧﺎً ﻟم ﺗﺗﻛﻠم ﻪ اﻟﻌرب ،واﻟﻣوﺿﻊ ﺗﻌرف ﻪ أﺟﻧﺎس ﻫذﻩ

اﻟوﺣدات ،ﻓ ﻞ وﺣدة ﺗﺳﺗط ﻊ أن ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻷﺳﻣﺎء أو ﻣوﺿﻊ اﻷﻓﻌﺎل أو ﻣوﺿﻊ ﺣروف

اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّأﻧﻬﺎ ﺗﻧدرج ﺗﺣت أﺣد ﻫذﻩ اﻷﺟﻧﺎس و ون ﻣﺟراﻫﺎ وﺣ ﻣﻬﺎ )= ﻣﺳﻠﻛﻬﺎ واﺣواﻟﻬﺎ(
ﻣﺛﻞ ﻣﺟراﻫﺎ وﺣ ﻣﻬﺎ ..وﻗد ون ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟواﺣد أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻓﯾﺗﺣول ﺣ ﻣﻪ وﻣﺟراﻩ ﺣﺳب اﻟﻣوﺿﻊ

ﻓﯾﺟر ﻣﺟر اﻟ ﺎب اﻟذ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣوﺿﻊ").(١

و ﺳﺗﺷﻬد ﺂراء ﻟﻌﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ،إذ ُﯾورد أﻗواﻻً ﻟﻬم ﻟ ﺳﺗدل ﺂراﺋﻬم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺻواب ،إذ ﯾذ ر ﻗول
ِّ
اﻟﻣﺑرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد :أﻣﺎ َﻣ ْن ﻓﺗﻛون ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻔﻌوﻟﺔ وﻏﯾر ذﻟك ...وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﻊ:
ِّ
ن
ن
اﻟﻣﺑرد اﻟﺳﺎﺑ
اء ) .(٢ﻓﻔﻲ ﻗول
ﺗﻛو ﺧﺑ اًر ﻣﻌرﻓﺔ إذا وﺻﻠت ،وﻧ رة إذا أﻧ رت ،وﺗﻛو اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎً و ﺟز ً
ﺷﯾر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّأﻧﻪ " ﻗد ﻘﻊ اﻻﺳم ﻣوﺿﻊ اﻟﺣرف ﻓﯾﺑﻧﻰ وﻻﺳّﻣﺎ إذا ﻟزم ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ وﻫذا ﻫو
ِ
ﺿﻣن ﻣﻌﻧﺎﻩ ،دون أن ﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن
ّ
ﺳر ﺑﻧﺎء ﻞ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣرف و ﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ّأﻧﻬﺎ ﺗُ ّ

ﻷﻧﻪ ـ ـ وﻫذا ﺷﻲء اﻣﺗﺎز ﺎﻛﺗﺷﺎﻓﻪ اﻟﻌرب ـ ـ ﻗد ﻘﻊ اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎرة
وﻧﻬﺎ أﺳﻣﺎء؛ ّ
)ﻣ ْن( ـ ـ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ
ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّأﻧﻪ ﺳﺗط ﻊ أن ﻐطﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻋ ﺎرة واﺣدة ،وذﻟك ﻣﺛﻞ َ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣرف ،ﺗﻛون ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻬﻣزة ...ﻓﺗﻘدم وﺟو ﺎً وﺗﻛون ﻓﻲ
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ـ ـ ّ ...
اﻟﺗر ﯾب ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺧﺑر ...وﻟ س ﻣن اﻟﺿرور أن ون ﻣﺟر اﻟﺷﻲء ﻣﻣﺎﺛﻼً ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻟﻣﺟر
اﻟ ﺎب اﻟﻣﻧﻘول إﻟ ﻪ ﻣوﺿﻌﻪ"

)(٣

ﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ﻓ ﻪ ـ ـ ﺷﻲء آﺧر ،و ر

ﺄن اﻟﻣوﺿﻊ ﺷﻲء وﻣﺣﺗواﻩ ـ ـ أ
و ﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ
أن "ﻣوﻗﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐو ﺔ
ﻫﻧﺎك أﻣ اًر ﻣﻬﻣﺎً ﺟداً ﻗد ﻓﺎت ﻋدد ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻐرﯾﯾن وأﺗ ﺎﻋﻬم ﻣن اﻟﻌرب وﻫو ّ
)(٤
ِ
وﺿﺢ ذﻟك ﻘوﻟﻪ ":إ ّن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ وﻣوﻗﻌﻪ أ
ﻓﻲ ﻣدرج اﻟﻛﻼم ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻬﺎ"  ،و ّ
ﻣﺣﺻﻞ ) (actualizedﻓﻲ ﻣ ﺎن ﻣﺣﺳوس ﻣن ﻼم ﻣﻠﻔو ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫو
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذ ﺗﻘﻊ ﻓ ﻪ ﻓﻲ ﻼم
ّ

ﺟوﻫر اﻟﻣذﻫب اﻟذ

ّﺄﻧﻪ

اﺧﺗص ﻪ اﻟﻣﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺳﺗﻐراﻗ ﺔ أو اﻟﻘراﺋﻧ ﺔ اﻷﻣر ﺔ .ﻓﺎﻟـ

) (Distributionﻋﻧدﻫم ﻫو اﺳﺗﻐراق اﻟﻘراﺋن اﻟﺗﻲ ﻣ ن أن ﺗﻛﺗﻧﻒ ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدة أ ﺟﻣ ﻊ ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﻣ ﻧﺔ

ﻓﻲ اﻟﻛﻼم أو ﻣﺎ ﻘول ﻋﻧﻬﺎ اﻟرﻣﺎﻧﻲ) :ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣواﻗﻊ(").(٥
) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ١٠/٢:ـ.١١
) (٢ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﺏ ،٥٦٥ /٢ :ﻭ  ، ٥٦٩ -٥٦٧ﻭ .٥٧٧ -٥٧٣
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ. ١١ /٢ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٥ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٢ /٢ :

 





١٢٩

ب ـ ـ اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﻠﻔظﺔ:

)اﻷﺳﻣﺎء أو اﻷﻓﻌﺎل( ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟزواﺋد

أن اﻟﻣواﺿﻊ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎ
ُﺷﯾر اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
وﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﻌﻣﻠ ﺎت اﻟوﺻﻞ  ،(١) Simple concatenationإذ إّﻧﻪ ﺛﯾ اًر ﻣﺎ ُﺷﯾر ﺳﯾﺑو ﻪ إﻟﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ
اﻟﻣواﺿﻊ أ  :اﻷﺷ ﺎء اﻟداﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظﺔ ،ﻣﺛﻞ ":ﻫو ﻣن اﺳﻣﻪ") (٢وﻗد ﯾﻧﻔﻲ ذﻟك ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ أﺷ ﺎء ﻻ
ﺗدﺧﻞ ﻋﻠ ﻪ ﻓ ﻘول ":ﻟ ﺳت ﻣن اﺳﻣﻪ")(٣أو" ﻫو ﻣﻧﻔﺻﻞ ﻋﻧﻪ") ،(٤وﻋﻠ ﻪ ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋدداً ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ
ﺗﺻور
ون ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺿﻌﺎً ﺧﺎﺻًﺎ ﻹﺣد اﻟزواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظﺔ)اﺳم أو ﻓﻌﻞ( ﻓﻲ
ّ
اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ أ ﺑﻧ ﺔ وﻣﺛﺎل ،وﺗُﻣِﺛّﻞ ﻫذﻩ اﻟزﺎدات )اﻟﺗﺣو ﻼت اﻟﺗﻔرﻌ ﺔ( اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎل

ﻣن اﻷﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔروع أو اﻟﻌ
س)رد اﻟﻔروع إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ( ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود،
ّ
ﻣن ﺣﯾث اﻟطول واﻟﻘﺻر ﺑﯾن اﻟﻌ ﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺎﻟﺗﺣو ﻞ اﻟﺗﻔرﻌﻲ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣوﻟد ﻟﻠﻔظﺔ
scheme generateur؛ ) ﺗﺎب ،اﻟﻛﺗﺎب ،ﺎﻟﻛﺗﺎب ،ﺗﺎب ٍ
اﻟﻛﺗﺎب اﻟذ ﻗرأﺗﻪ أﻣس...اﻟﺦ( ،إﻻ ّأﻧﻬﺎ
زد،
ُ
ُ
ﺗُﻌﱡد ﻋ ﺎرات ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺎﺻطﻼح اﻟرﺎﺿ ﺎت ،وﻻ ﯾﺧرﺟﻬﺎ ذﻟك ﻋن وﻧﻬﺎ ﻟﻔظﺔ ،و ﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ
اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﯾﺗﺣدد ﻣوﺿﻊ ﻞ ﻋﻧﺻر ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﺛﺎل ،ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ):(٥
ﺣروف اﻟﺟر اداة اﻟﺗﻌرﻒ
2

1

اﻟﻧواة اﻻﺳﻣ ﺔ
0

ﻋﻼﻣﺔ اﻻﻋراب اﻟﺗﻧو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن او اﻟﺻﻔ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻣﺿﺎف اﻟ ﻪ

1

2

3

ج ـ ـ اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠم:
إن اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠم ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل )اﻟﻛﻠﻣﺔ= اﻟﻠﻔظﺔ( ،ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻔردة اﻟﻣﺗﺻرﻓﺔ ﺗﺗﺣﻠﻞ
ّ
إﻟﻰ ﻣﺎدة أﺻﻠ ﺔ وﻣﺛﺎل أو وزن ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل َ ) :ﺗَ َب ،ﺗﺎبَ ،ﻣ ْ ﺗَب... ،اﻟﺦ( ﻓﻠﻛﻞ ﺣرف ﻣوﺿﻊ

)(٦
ﺣددﻫﺎ اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎد
ﻫو رﺗﺑﺗﻪ  .وﻗد اﻟﺗﻔت اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء إﻟﻰ وزن اﻟﻛﻠﻣﺔ ،وﻗد ّ
ﺣروﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺗ ﺔ وﺣر ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ وﺳ وﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻋﺗ ﺎر اﻟﺣروف اﻟزاﺋدة واﻷﺻﻠ ﺔ ﻞ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ").(٧

ﻘوﻟﻪ ":ﻋدد

ﻓﺟذر اﻟﻛﻠﻣﺔ)ف ع ل( ﻣواﺿﻌﻪ ﻣﺗﻐﯾرة ،وﻣواﺿﻊ اﻟزواﺋد وﻫﻲ اﻟﺛواﺑت ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠوزن ،وُﺷﯾر اﻟد ﺗور
ﻷﻧﻪ "ﻣوﺿﻊ اﻟﻔﺎء أو اﻟﻌﯾن أو اﻟﻼم ﻣﺛﻼً ﻗد ون ﺧﺎﻟ ﺎً،
أن اﻟﻣوﺿﻊ ـ ـ ﻫﻧﺎ ـ ـ اﻋﺗ ﺎرﺎ؛ ّ
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
ِ
ﻣﺛﻞ)ف( ﻓﻲ ﺻ ﻐﺔ اﻷﻣر ﻣن)وﻓﻰ( ﻓﻣوﺿﻊ اﻟﻔﺎء وﻣوﺿﻊ اﻟﻼم ﺧﺎﻟ ﺎن") .(٨ﺛم ُﯾ ِّﺑﯾن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻫذا
وذﻟك

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٢٢ /١ :
) (٢ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٤٤ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٠٢ /١ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٠٨ /١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢٢٢ /١ :ﻭ . ١٤ /٢
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ. ١٥ /٢ :
) (٧ﺷﺭﺡ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ.١٤/١:
) (٨ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.١٥/٢:

 





١٣٠

أن "اﻟﺧﻠو ﻫﻧﺎ ﻗﺳر واﺿطرار وﻫو ﻟﻌﺎرض ﺻوﺗﻲ ،أﻣﺎ
اﻟﻣﺳﺗو )ﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠم( واﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻫو ّ
ﻣﺳﺗو اﻟﻠﻔظﺔ وﻣﺎ ﻓوﻗﻬﺎ ﻓﻬو ﻣن ﻣﺣض اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺗﻛﻠم ...ﺛم ﻫﻧﺎك ﻓرق آﺧر ﺑﯾن ﻣﺳﺗو اﻟﺗراﻛﯾب وﻣﺎ
أن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ واﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻻ ﻣ ن أن ﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘد م وﺗﺄﺧﯾر ،أﻣﺎ
ﺗﺣﺗﻪ وﻫو ّ
اﻟﻣﺳﺗو اﻷﻋﻠﻰ ﻓ ﻣ ن ذﻟك ﻓﻲ ﻌض اﻷوﺿﺎع ﻟﻛن ﺷرو ﻣﻌﯾﻧﺔ").(١
د ـ ـ اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﺧطﺎب:

أﻣر أو ﻧﻬ ﺎً أو
ﺧﺑر أو اً
ﯾرﺗ ط اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﺧطﺎب ﺎﻟﻛﻼم وﺣ ﻣﻪ ﻣﺎ إذا ﺎن اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎً أو اً
ﻏﯾر ذﻟك) ،(٢وﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ أﺷﺎر إﻟ ﻪ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻘول ِّ
اﻟﻣﺑردٕ ":واّﻧﻣﺎ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر إﻟﻰ

)(٣
أن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو ﻣرﺗ ط
ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻓﺈن ﺎن اﻟﻣوﺿﻊ ﻌدﻫﺎ أﻣ اًر أو
دﻋﺎء ﻟم ن إﻻ ﻧﺻ ﺎً"  .ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ً
اﻟﻛِﻠم(.
ارﺗ ﺎطﺎً ﻣ ﺎﺷ اًر ﺎﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ )اﻟﺗر ﯾب ،اﻟﻠﻔظﺔَ ،

أن اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺣول اﻟﻧواة)اﻹﺳﻣ ﺔ أو اﻟﻔﻌﻠ ﺔ( ﻣﯾﻧﺎً و ﺳﺎ اًر ﺗدﺧﻠﻬﺎ
وﻣﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟ ﻪ ّ
ﻷن
اﻟزواﺋد)اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ( وﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﻌﻣﻠ ﺎت اﻟوﺻﻞ ،وﻗد ﺗﻛون ﻓﺎرﻏﺔ ،أ ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر؛ ّ

اﻟﻣوﺿﻊ ﺷﻲء وﻣﺎ ﺣﺗو ﻋﻠ ﻪ ﺷﻲء آﺧر .وﻫذا اﻟﺧﻠو ﻣن اﻟﻌﻧﺻر ﻣﻊ ﻘﺎء أو ﺛ ﺎت اﻟﻣوﺿﻊ ﻫو ﺗرك

ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ وﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ ،و طﻠ اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ (Expression

) ،(٤)zeroو رﻣز ﻟﻬﺎ ﺎﻟﻌﻼﻣﺔ )  ( Øوﺗﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود اﻟﻛﻼم ﺟﻣﻠﺔ ﺟﻣﻠﺔ ،وﻗطﻌﺔ ﻌد ﻗطﻌﺔ ،ﻓ ﻘﺎﺑﻠوا
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻹظﻬﺎر اﻟﻔوارق ﻣن ﺣﯾث ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻧو ﯾن )اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣن

ظﺎﻫر اﻟﻛﻼم ﻓﻘط( ،ﺑﻞ ﺣﻣﻠون ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ذاك ﺣﺗﻰ ظﻬر اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻧظم )ﻻ اﻟﺻﻔﺎت اﻟذاﺗ ﺔ
ﻓﻘط(.
أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺛﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ
و ﺧُﻠص اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
ﻷن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧدﻫم ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ظﺎﻫر اﻟﻛﻼم ،واﻟﻌرب أ ﺿﺎً ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن اﻟﻛﻼم ﻓﻲ
إطﻼﻗﺎً؛ وذﻟك ّ
ظﺎﻫرﻩ ،ﻟﻛن ﻻ ﯾﺗﻧﺎوﻟون اﻟﻛﻼم ﺟﻣﻠﺔ ﺟﻣﻠﺔ واﻟﻘطﻌﺔ ﻌد اﻟﻘطﻌﺔ ﻓ ﻘﺎﺑﻠوﻧﻬﺎ ﻹظﻬﺎر اﻟﻔوارق ﻣن ﺣﯾث
ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ ...ﻓﯾﺗﻣ ﻧوا ﺑذﻟك ﻣن اﺳﺗﻧ ﺎ

اﻟﻣواﺿﻊ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣواﺿﻊ ،وﻫذا اﻟﺣﻣﻞ ﻫو ﻋﻣﻠ ﺔ

رﺎﺿ ﺔ) ،(٥وﻫذا ﻫو أﻋظم ﻓﺎرق ﻔﺗرق ﻓ ﻪ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻋن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ) ،(٦ﻓﺿﻼً ﻋن
أن اﻟﻣوﺿﻊ ﺷﻲء وﻣﺣﺗواﻩ أ
ﺗﻧﺑﯾﻬﻪ ـ ـ اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ

ﻣﺎ ﯾدﺧﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺷﻲء

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.١٥/٢:
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٦ /٢ :
) (٣ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﺏ . ٢٢١ /٣ :
) (٤ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺭﻩ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﻭﻫﻭ "ﺍﻟﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ" ﺃﻭ" ﺗﺭﻛﻬﺎ"  ،ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ٧/١ :ﻭ .٣٤٠
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢١ /٢ :ـ  ،٢٢ﻭ. ٢٥١ /١
) (٦ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٩ /٢ :

 





١٣١

ِ
ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻬﺎ رﻣز رﺎﺿﻲ ﻣﺣض)،(١
أن ﻋدم وﺟود اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ّ
آﺧر ،واﻟواﻗﻊ ّ
وﺗﺧﺗﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﻟﻌﻼﻣﺔ ظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ،ﻓﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗذ ﯾر اﻟﻌدﻣ ﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
ﻋﻼﻣﺔ ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﻧث ) ﺎﺣث ـ ﺎﺣﺛﺔ( ،وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣﻔرد اﻟﻌدﻣ ﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺗﺛﻧ ﺔ
واﻟﺟﻣﻊ ،وﻋﻼﻣﺔ اﻻﺑﺗداء اﻟﻌدﻣ ﺔ)اﻟﺗﺟرد ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ(

)(٢

ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻔظ ﺔ ظﺎﻫرة وﺗﻧطﺑ

اﻟﻌﻼﻣﺔ

ﻏﻧﺔ اﻟﻣ م و ﻼﻫﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺧرج
ﻏﻧﺔ اﻟ ﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ّ
اﻟﻌدﻣ ﺔ أ ﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯾن اﻟﺣروف اﻟﺻوﺗ ﺔ ،ﻌدم ّ
واﺣد.
إن ﻫذﻩ اﻟطرﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻼم ،واﻛﺗﺷﺎف اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻛﻣ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻧﺣﺎء ،ﻗد ﺑﻧﺎﻫﺎ
ّ
اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م واﻟﺗﺻورات ،وﻋدد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻛﻼم ،ﻓﺎﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ـ ـ
أن
ﻣﺎ ﻘول اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ،وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗﻧﺎوﻟون ﻋﻠ ﻪ ﺷﻲء آﺧر ،و ّ
ﻣوﻗﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﻣدرج اﻟﻛﻼم ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻬﺎ ،وﻫذا ﻣﻣﺎ ﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻐرﯾﯾن

واﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن) ،(٣ﻓﻧﺟد ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن)(٤ﻣن َ ﱡ
ﻌد اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣوﻗﻊ ﺷﯾﺋًﺎ
ﻓﻌرﻓﻬﺎّ :ﺄﻧﻬﺎ )اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌ ﺔ( ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗ ﻣﺔ
واﺣد ،إذ َﯾ ِرد ﻋﻧدﻩ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﻣوﻗﻌ ﺔ( ﻣﻌﻧﻰ )اﻟﻣوﺿﻊ(ّ ،
أن اﻟﻣوﻗﻊ ﻻ ون ﻣﻧﺳو ﺎً إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻔردةٕ ،واﻧﻣﺎ ون ﺣﯾن ﺗوﺟد اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺳ ﺎق
اﻟﻣوﻗﻊ ،واﻟﻣﻌروف ّ
ٍ
ﻠﻣﺎت أﺧر ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ،ﻓ ﻠﻣﺔ)اﻟﻣوﻗﻊ( ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣ ﺎن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن
ﯾرطﻬﺎ
اﻟﻛﻠﻣﺎت).(٥
٤ـــ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ:

ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﺗب اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻣن )ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ() ،(٦إذ ُﻌﱡد اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻧﺣو
اﻟﻔ رة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ)اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ( ،إذ " ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻣن وﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻔﻬم ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو،
)(٧

) (١ﻳﻧﻅﺭ:ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٢٢٢ /١ :ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥّ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﻳﻥ ﺍﻗﺗﺑﺳﻭﺍ ﻣﻔﻬﻭﻡ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ( ﻣﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺇﻻ ﺃﻥّ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻣﻧﺫ ﻋﺻﻭﺭ ﺧﻠﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻬﻧﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء
ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٩١ :
) (٢ﺍﻟﺗﺟﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻳﺩﺧﻝ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻓﻲ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ( ﺃﻭ ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ )ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﻔﺭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺑﻲ( ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻛﻠﻣﺔ )ﺯﻳﺩ( ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺄﻱ ﻋﺎﻣﻝ)ﻟﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻭﻱ( ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻧﺻﻭﺑﺔ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻧﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺑﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﺻﻔﺭ)ﻭﺭﻣﺯﻫﺎ  ،( Øﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺧﻠﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ـ ﻣﺛﻼً ـ )ﺯﻳ ٌﺩ ﻣﺟﺗﻬﺩٌ( ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻹﻋﺭﺍﺑﻳﺔ)ﺍﻟﺭﻓﻊ( ،ﺃﻱ ﺃﻥّ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﺑﺔ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺻﻔﺭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ .ﻳﻧﻅﺭ :ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ . ١٥١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١١ /٢ :
) (٤ﻫﻭ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺣﺳﻳﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﺣﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ :ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ــ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻳﺎﻗﻳﺔ.
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ــ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻳﺎﻗﻳﺔ ،ﺣﺳﻳﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﺣﺳﻳﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ،ﻁ٢٠٠٥ ،١ﻡ . ١٩ :
) (٦ﻳﻁﻠﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ ﻣﺻﻁﻠﺢ)ﻧﻅﺭﻳﺔ( ،ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ " :ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥّ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻅﺭﻳﺔ)ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ(" .ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺯﻣﺧﺷﺭﻱ ،ﺩ .ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ. ٦٣ : ١٩٧١ ،
) (٧ﻳﺫﻛﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻥّ ﺍﻷﻭﺭﺑﻳﻳﻥ ﻗﺩ ﺗﺭﺟﻣﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﺷﺭ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩﻱ ﻣﺻﻁﻠﺢ)ﻋﻣﻝ( ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
 Regereﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ،ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎءﺕ ﻛﻠﻣﺔ Rectionﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ،ﺛﻡ ﻗَ ﱠﻝ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺣﺗﻰ ﺃﺣﻳﺎﻩ
ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺎﺳﻡ  Governmentﻭﻫﻲ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﺳﻣﻳﺔ ﻗﺩﻳﻣﺔ .ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٩٦ /١ :

 





١٣٢

ِ
ﻔﺳر ﺛﯾ اًر ﻣن ظواﻫرﻩ ﺗﻔﺳﯾ اًر ﺗﻌﻠ ﻣ ﺎً ،وﺗﻘود إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳرار اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻠﻐو ﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت
ﺗُ ّ
ﺗرﺗ ط ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺄﺻول اﺳﺗﻘراﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن اﻟﻧﺻوص وﺟﻌﻠوﻫﺎ أﺷ ﻪ ﺎﻟﻧظرﺔ").(١
وﺗطور ﻌد ذﻟك ﺑﺗطور
ﻓﻘد اﻧطﻠ ﻣﻧﻪ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ أﻗدم أﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ وﺻﻞ إﻟﯾﻧﺎ،
ّ
ﺗرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧﺣو )ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ( اﻟذ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺿ ط
أﺳﺎﻟﯾب ﺻوغ ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،ﺣﺗﻰ ﱠ
ِ
وﺗﻔﺳرﻫﺎ ظﺎﻫرة اﻹﻋراب .و ﻌﻧﻲ اﻟﻘدﻣﺎء ﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ":اﻟﻌﻧﺻر
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌر ﺔّ ،
اﻟﻠﻐو اﻟذ ﯾؤﺛر ﻟﻔظًﺎ وﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﺟﻣ ﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌر ﺔ وﻣﺎ ﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻬو ﻣﻌﻘول ﻣن
ﻣﻧﻘول") ،(٢وﻗد ﺳﻠك ﻧﺣﺎة اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﻔﻪ ﻣﺳﻠﻛﯾن):(٣

ﻋد اﻟﻌﻣﻞ ﺟﺎﻟ ﺎً ٍ
ﻷﺛر إﻋراﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻣول ﻷﺟﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ.
اﻷولّ :
واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻗﺻر دور اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻷﺛر اﻹﻋراﺑﻲ ﻣن ﻏﯾر ﻗرن اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻣﻌﻣول ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ

ﺻﻔﺔ ِّ
ﻣطردة.

أن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻠﻔظ ﺔ أﻣﺎرات
أن اﻟﻘدﻣﺎء أدر وا ّ
واﻟﻣﺳﻠك اﻷول أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻓ رة اﻟﻌﺎﻣﻞ؛ ذﻟك ّ
ودﻻﻻت) (٤وﻟ ﺳت أﻟﻔﺎظﺎً ُﯾؤِﺛّر ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻌض وﻗد ﻋﺑﱠر اﺑن ﺟﻧﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ أر ﻘوﻟﻪ ":وﻣﺛﻠﻪ اﻋﺗ ﺎرك
ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻌول ﻓﻬذا اﻋﺗ ﺎر ﻣﻌﻧو ﻻ
ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ،وﻧﺻﺑت ﻫذا ّ
ﺄن ﺗﻘول رﻓﻌت ﻫذا ّ
ﺎب اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻣﻔﻌول ﻪ ْ

ﺿ َر َب
ﻟﻔظﻲ ،وﻷﺟﻠﻪ ﻣﺎ ﺎﻧت اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻠﻔظ ﺔ راﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ إﻟﻰ ّأﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ،إﻻ ﺗراك إذا ﻗﻠتَ :
ﺿ َر َب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﺎﻟﺿﺎد
ٌ
ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔ اًر ّ
ﺗﺣﺻﻞ ﻣن ﻗوﻟكَ :
ﻓﺈن َ
)ﺿ َر َب( ﻟم ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﺷﯾﺋﺎً ،وﻫﻞ ُ
أن ون ﻣﻧﺳو ﺎً إﻟ ﻪ اﻟﻔﻌﻞٕ .واّﻧﻣﺎ
واﻟراء واﻟ ﺎء ﻋﻠﻰ ﺻورة)َﻓ َﻌ َﻞ( ﻓﻬذا ﻫو اﻟﺻوت واﻟﺻوت ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ْ

أن ﻌض اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺗﻲ ﻣﺳﺑ ﺎً ﻋن ﻟﻔظ ﺻﺣ ﻪ ،ﻣررت
ﻟﯾروك ّ
ﻗﺎل اﻟﻧﺣو ون :ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻔظﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻧو ُ
وﻟﯾت ﻋﻣ اًر ﻗﺎﺋم ،و ﻌﺿﻪ ﺄﺗﻲ ﻋﺎر ًﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﻔظ ﯾﺗﻌﻠ ﻪ رﻓﻊ اﻟﻣﺑﺗدأ ﺎﻻﺑﺗداء ،ورﻓﻊ اﻟﻔﻌﻞ
ﺑزدَ ،

ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ وﻣﺣﺻول اﻟﺣدﯾث ،ﻓﺎﻟﻌﻣﻞ
ﻟوﻗوﻋﻪ ﻣوﻗﻊ اﻻﺳم ،ﻫذا ظﺎﻫر اﻷﻣر وﻋﻠ ﻪ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻘولّ ،
اﻟﺟر واﻟﺟزم ّإﻧﻣﺎ ﻫو ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻟﺷﻲء ﻏﯾرﻩٕ ،واﻧﻣﺎ ﻗﺎﻟوا ﻟﻔظﻲ وﻣﻌﻧو  ،ﻟﻣﺎ
ﻣن اﻟرﻓﻊ واﻟﻧﺻب و ّ
ظﻬرت آﺛﺎر ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺗﻛﻠم
ﻣﺿﺎﻣﺔ اﻟﻠﻔظ ﻟﻠﻔظ ،أو ﺎﺷﺗﻣﺎل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ وﻫذا واﺿﺢ").(٥
ّ
) (١ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ . ٨١ :
) (٢ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ )ﺕ٩١١ﻫـ( . ٣ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﺳﻠﻳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻭﺃﺛﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﺍﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٩١ ،ﻡ ، ٢١ :ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ،ﺩ.ﺑﺗﻭﻝ ﻗﺎﺳﻡ ﻧﺎﺻﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ١٩٩٩، ١ﻡ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﻣﺅﻳﺩﻳﻪ ﻭﺭﺍﻓﺿﻳﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ،ﺩ.ﺧﻠﻳﻝ ﻋﻣﺎﻳﺭﺓ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ  ،ﺩ.ﻁ ،ﺩ.ﺕ  ٤٩ :ﻓﻣﺎﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٤ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃُﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻫﻭ)ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ( ،ﺑﺩﻟﻳﻝ ﻗﻭﻝ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ )ﺕ٥٧٧ﻫـ( ،ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ":ﻓﺎﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻠﻔﻅﻳﺔ ﻟﻳﺳﺕ
ﻣﺅﺛﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺣﻘﻳﻘﺔً ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺑﺕ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻫﻲ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻌﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻲء ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺷﻲء ...ﻭﺇﺫ ﺛﺑﺕ ﻫﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻠﻔﻅﻳﺔ ﻋﺎﻣﻼً" .ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ،
ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺑﺭﻛﺎﺕ ﻳﻭﺳﻑ ﻫﺑﱡﻭﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ ﺑﻥ ﺃﺑﻲ ﺍﻷﺭﻗﻡ  ٦٨ :ـ . ٦٩
) (٥ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ  ١٠٩ /١ :ـ . ١١٠

 





١٣٣

ﻓ ﻞ ﺣر ﺔ ﻣن اﻟﺣر ﺎت اﻹﻋراﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ أواﺧر اﻟﻛﻠم ،و ذﻟك ﻞ ﺗﻐﯾﯾر ﺣدث ﻓﻲ

اﻟﻣﺑﻧﻰ واﻟﻣﻌﻧﻰ ّإﻧﻣﺎ ﯾﺟﻲء ﺗ ﻌﺎً ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب ،ﻓﻼ ﻧﺟد ﻣﻌﻣوﻻً إﻻ وﺗﺻور ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻷواﺋﻞ ﻋﻧﺻ اًر
ِّون ﻣﻊ ﻣﻌﻣوﻟﻪ زوﺟﺎً ﻣرﺗ ًﺎ ، Coupleordonneو ﻧطﻠ
ﻟﻔظ ﺎً أو ﻣﻌﻧو ﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﻫو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟذ

اﻟﻧﺣﺎة ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺣﻣﻠ ﺔ اﻹﺟراﺋ ﺔ)ﺣﻣﻞ اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء( ﻓ ﺣﻣﻠون ﻣﺛﻼً أﻗﻞ اﻟﻛﻼم ﻣﻣﺎ ﻫو أﻛﺛر

زد ﻣﻧطﻠ ٌ  ،ﺛم ﺷرﻋون ﻓﻲ ﺗﺣو ﻠﻬﺎ
ﻣن ﻟﻔظﺔ و ﻧطﻠﻘون ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺻرن ،ﻧﺣوٌ :
ﺎﻟزﺎدة ﻣﻊ إ ﻘﺎء اﻟﻧواة) ﻣﺎ ﻓﻌﻠوا ﺎﻟﻠﻔظﺔ( ﻟﻠ ﺣث ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ أ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ وﺗﺷﺗرك

ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻧواع اﻟﻛﺛﯾرة ﺑﻞ اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫ ﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻞ) .(١وُ ِّ
أن ﻋﻧﺻرن اﺛﻧﯾن ﻻ ﺗﻛﺎد
ﺻرح)ﺳﯾﺑو ﻪ( ﻓﻲ)اﻟﻛﺗﺎب( ّ
ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻬﻣﺎ أﺑداً اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻠﻔظ ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ،وﻫﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻣﻌﻣول اﻷول).(٢
واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧوﻋﺎن):(٣
أ ـ ـ ﻣﺎ أﺛﱠر ﻧﺣو ﺎً ﺎﻟﻧواﺳﺦ واﻷﻓﻌﺎل.
ب ـ ـ ﻣﺎ أﺛﱠر دﻻﻟ ﺎً ،وﻫو اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺗﺻدﯾر وﻣﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎﻣﻞ.
وﻟﻬذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﺎل "،ﻓﻘد

ون اﻻﺑﺗداء)اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ( اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗر ﯾﺑﻲ

اﻹﺳﻧﺎد اﻻﺳﻣﻲ ،أ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ و اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ،أو اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻣﻔردة ذات ﺧﺎﺻ ﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب
ِ
اﻟوﻟد ﻧﺎﺻﺣﺎً .وﻫو ﺷﻣﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ
ﺎﻷﻓﻌﺎل أو اﻟﺗر ﯾب اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻو ﯾن ،ﻧﺣوَ :ﺣﺳ ْﺑ ُت َ
)(٤
أن ﻣوﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟ س ﻟﻪ ﻣ ﺎن ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣدرج اﻟﻛﻼم ،ﺑﻞ ﻫو
ﺗﻧﺻب ﻣﻔﻌوﻟﯾن"  .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ّ
ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﺛﺎل أو اﻟﺣد .ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﻲء و ﻣﺣﺗواﻩ ﺷﻲء آﺧر .ﻓﻘد

ون ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ)ﻓﻌﻞ

أو)إن وأﺧواﺗﻬﺎ( أو ﺗر ﯾب آﺧر ،ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻠﻔظ ﺔ)اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ( اﻵﺗ ﺔ):(٥
ﺗﺎم( أو)ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺦ(
ّ

ﻣوﺿﻊ

ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻌﻣول اﻻول

ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻌﻣول اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻌﺎﻣﻞ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢٢٢ /١ :ـ . ٢٢٣
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  . ٢٣ /١ :ﻭﺃﻭﺩ ْ
ﺃﻥ ﺃُﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺭﻯ ﺃﻥّ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ ﺍﺣﻣﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻧَﻔَ َﺫ ﺇﻟﻰ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﻣﻼﺣﻅﺔ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺗﺂﻟﻑ ﻭﺗﻧﺎﻓﺭ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺑﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﻝ  .ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻛﻭﻓﺔ ،ﺩ .ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ . ٢٧٤ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ، ٥١ /٢ :ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ .١٣ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٨٧ /٢ :ـ . ٨٩
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ٢٢٣ /١ :ﻭ . ٨٨ /٢

 




ز ٌد

إن
ّ
ﺎن
َ
اﻻﺑﺗداء)اﻟﺧﻠو ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻠﻔظ ﺔ(

ﺣﺳﺑت
ُ
أﻋﻠﻣت ﻋﻣ ًار
ُ

ﻗﺎم
َ
ﺿرب
َ
َﺿَر ْب

١٣٤
ﻣﻧطﻠ ٌ

ز داً

ﻣﻧطﻠ ٌ
ﻣﻧطﻠﻘﺎً

ز داً

ﻣﻧطﻠﻘﺎً

ز ٌد
ز داً

ﻣﻧطﻠﻘ ًﺎ

زد

......

ز ٌد
ُت

ﻋﻣ ًار

اﻻﺻﻞ واﻟﻧواة

ﻋﻣ ًار

اﻻﺻﻞ

ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗﺣو ﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺣث ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ
ﻓﻧﻠﺣظ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ أو ﻣﺎ ﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ)اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻠﻔظ ﺔ(

ﻣﻼﺣظﺎت ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ):(١

إن اﻷﺻﻞ ﯾﺗﺣدد ﻌدم اﻟزﺎدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻣوﺿﻊ اﻟزﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﻓﺎرغ ،و ﺷﯾر إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور
١ـ ـ ّ
(.
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟرﺎﺿ ﺔ )
إن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟذ ﯾﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب اﻟﻛﻼﻣﻲ و ؤﺛر ﻓ ﻪ ﺑﻞ ﻫو اﻟﻣﺣور اﻟذ ﯾﻧﺑﻧﻲ
٢ـ ـ ّ
ﻋﻠ ﻪ وﻗد ون ﻣﺳﺎو ﺎً ﻟﺻﻔر ـ ـ ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ـ ـ وﻫذا اﻟذ ﺳﻣ ﻪ اﻟﻘدﻣﺎء ﺎﻻﺑﺗداء .ﻌﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻣول
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻟﻛن اﻷﻫم ﻫو
اﻷول واﻟﻣﻌﻣول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻔظﺎً وﻣﻌﻧﻰ ،إذ ون ﺳﺑ ﺎً ﻓﻲ إﻋراﺑﻬﻣﺎ وﺳﺑ ﺎً ﻓﻲ ّ
ّأﻧﻪ ﺳﺑب ﺑﻧﺎء اﻟﻛﻼم ﻓﻼ ﻼم ﻣﻔﯾد ﺑدون ﺑﻧ ﺔ ون أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
٣ـ ـ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻣﻌﻣوﻻن)اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ( واﻟﻣﺧﺻص ـ ـ إن وﺟد ـ ـ ﻫﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺟردة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ
أﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻼم)اﻟﺗراﻛﯾب( وﻟ ﺳت اﻟﻠﻔظﺔ وﺣدﻫﺎ أو ﺗر ﯾﺑﻬﺎ ﻣﻊ أﻟﻔﺎ

أﺧر  .ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ ﻫو

ﺎن

أن ﻣﺣﺗواﻩ ﻗد
اﻋﺗ ﺎر  ،ﻓﻬو ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ داﺧﻞ ﺑﻧ ﺔ)وﻟ س ﻣوﻗﻌﺎً ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻛﻼم( ،واﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ
اﺣدة)إن( ،وﻗد ون
اﻷﻫم ﻣن ﻞ
ون ﻠﻣﺔ و
ﻟﻔظﺔ)ﺣﺳﺑت( ،وﻗد ون ﺗر ﯾ ﺎً
ُ
ُ
ّ
ﺄﻛﻣﻠﻪ)أﻋﻠﻣت ﻋﻣ اًر( ،و ّ
ﻷن ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻗد
ﻫذا ّأﻧﻪ ﻗد ون "...ﻻﺷﻲء" ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺎﺿﻲ أ ﺻﻔ اًر ،وﻫو ﻋﻧد اﻟﻌرب ُ
اﻟﺧُﻠّو؛ ّ
ﯾﺧﻠو و ﺗﺟرد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﻠﻔو .

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٨٨ /٢ :ـ . ٩٠

 





١٣٥

ﺗرد ﻞ وﺣدة ﻓﻲ ﻫذا)اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣوّﻟد( إﻟﻰ
٤ـ ـ ﻟﻛﻞ ﺗﺣو ﻞ أو ﺗﻔرﻊ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧظﯾرة ﻟﻪ ،ﻣ ن أن ّ
ﻣﺎ ﺎﻧت ﻋﻠ ﻪ ﻓ ﻣﺎ ﺳ ﻘﻬﺎ.
٥ـ ـ ﻣ ن أن ُﺷﺎر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛ ﺎﻧﺎت وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻌﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض ﺑﻬذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ:
])ع___ م ± (١م ± [٢خ
)ع= اﻟﻌﺎﻣﻞ ،م =١اﻟﻣﻌﻣول اﻷول ،م =٢اﻟﻣﻌﻣول اﻟﺛﺎﻧﻲ ،خ= اﻟﻣﺧﺻص(.
ﯾﺗﻘدم أﺑداً ﻋﻠﻰ ع)اﻟﻌﺎﻣﻞ(.
أن م ١ﻻ ﻣ ن أن ّ
)م __١م (٢ﻫو زوج ﻣرﺗب ُﺷﯾر إﻟﻰ ّ

إن ﻋ ﺎرة
ﻓﺎﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ُﯾ ْ
ﺛﺑت اﻣﺗﻧﺎع ﺗﻘد م اﻟﻣﻌﻣول اﻷول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ،إذ ّ
)(١
ﺗﻘدم
ﺳﯾﺑو ﻪ ":أول ﻣﺎ ّ
ﺗﺷﻐﻞ ﻪ اﻟﻔﻌﻞ" ﺗﺳﺗﻠزم ـ ـ ﻣﺎ ﻘول اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﺷﯾﺋﺎً آﺧر وﻫو اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ّ
ﺗﻐﯾرت ﺑﻧ ﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ دون ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟوﺿﻌﻲ).(٢
اﻟﻣﻌﻣول اﻷول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﺎن ،ﻓﺈذا ّ
ﺗﻘدم ّ
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ذ رﻧﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧوﻋﺎن):(٣
١ـ ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺗر ﯾﺑﻲ و ﺳﻣ ﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻔظﻲ أو ﺑﻧﺎﺋﻲ ﯾﻬ ﻣن ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ.
٢ـ ـ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻧو

ﺑﺗﻌﺎﻗب اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻔظﻲ.

ﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو ﺔ ﺎﻟﻣﻔﻌوﻟ ﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ واﻟﺣﺎﻟ ﺔ...اﻟﺦ ،اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ

ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣﻞ إذاً ،ﻫو ﻣﻔﻬوم إﺟراﺋﻲ ﻣ ن أن ﺗﻔرع ﻋﻠ ﻪ و ﻪ ﺟﻣ ﻊ اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ .وﻗد ﻻﺣظ )ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ()ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻧﺣو ( ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣو ﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻو ٍرة

ﻻ ﺗﺑﺗﻌد ﺛﯾ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ) ،(٤ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬوم ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
ٍ
ﺑﻧﺎء ،ﻗﺎﻧوﻧﺎً ودﻻﻟ ًﺔ) ،(٥ﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺣﺿﺎرة وﻣﻧﻬﺞ
اﻟﻌرﻲ واﻟﻐرﻲ ﻋﻠﻰ ّ
ﺣد ﺳواء؛ إﻻ ّأﻧﻪ ﯾﺗﻣﺎﯾز ﻓﯾﻬﻣﺎ ً
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ.

) (١ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٨٠ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٢٥ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ، ٢٢٥ /١ :ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ .١٧:
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ . ١٤٨ :
) (٥ﻣﻘﺩّﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﺔ ،ﻣﺭﺗﺿﻰ ﺟﻭﺍﺩ ﺑﺎﻗﺭ . ١٤٨ :

 





١٣٦

واﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ ـ ـ ﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ـ ـ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﺧﺿﺎﻋﻪ ـ ـ

ﻗدﻣﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻷوﻟون ،و ﺷﻒ أﺳرارﻫم
ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ ـ ـ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج اﻵﻟﻲ ،ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣن أﺟﻞ إﺑراز ﻣﺎ ّ
ﻷﻧﻪ ﻟ س ﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ُﯾﺟﻬﻞ ﻞ اﻟذ ﺗر وﻩ ﻟﺳﺑب واﺣد وﻫو ِﻗ َد َﻣﻪ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ٕواﻋﺎدة اﻻﻋﺗ ﺎر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ؛" ّ
وﻋدم ظﻬورﻩ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر").(١
إن ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ذا اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﻟم ﯾﻠﺗ ِ ﻣﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑﻞ ّإﻧﻪ طرح
ّ
أ ﺿﺎً ﻣﻔﺎﻫ م أﺳﺎﺳ ﺔ وأُﺳس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﺑر اﻟزﻣن ،إذ ُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
أن)ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ( ﻫو ﻣن أﻫم ﻣﺎ أﺑدﻋﺗﻪ)اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ( ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺎ ّﯾدﻋ ﻪ
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
ﻓﺈن ﻧظرﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ ﻣن أروع ﻣﺎ أﺑدﻋﻪ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد وأﺻﺣﺎ ﻪ
ّ
اﻟﻣدﻋون ،ﻘول اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ ":
)رﺣﻣﻬم ﷲ( وﻣن أﺧطر اﻟﻧظرﺎت اﻟﺗﻲ ﺳ ون ﻟﻬﺎ دور ﻋظ م ﻓﻲ ﺗطو ر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻧﺎ ﺣول اﻟظواﻫر

ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗر ﯾﺑﻲ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻓ ﻔﺿﻠﻪ

ﻷن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣﻞ ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟذ
اﻟﻠﻐو ﺔ؛ وذﻟك ّ
ﺳﺗط ﻊ اﻟﻠﻐو أن ﯾرﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو أﻛﺛر ﺗﺟرداً ﻣن اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﺳﻔﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗو ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات

ﺄن ﻣﺳﺗو اﻟﺗر ﯾب  Syntaxﻫو
اﻟﺧطﺎﺑ ﺔ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘر ﺔ .وﻫذا ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أﻋﻣ
ﺛﯾر ﻣن اﻟﻘول ّ
ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗر ﯾب اﻟوﺣدات اﻟداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻣورﻓ ﻣﺎت ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﻐرﯾﯾن .وأول دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو
أن ﻣﺛﻞ
إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻣﻞ ...ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺻوص ﺎﻟﺣﺎﺳب .ﻓﻧظرﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﺗط ﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐو ْ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻوغ
ﺑﻬﺎ أ ﺳط اﻟﻛ ﻔ ﺎت وأﻧﺟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ؛ ّ
اﻟﺗر ﯾب ﻓﻲ ﻗﺎﻟب رﺎﺿﻲ دﻗﯾ

و رﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺗو ﻣﺎد

ﻣﻌﻘد إﻟﻰ ﻣﺳﺗو ﺻور ﻣﺟرد ﻗﺎﺑﻞ

ﻟﻠﺻ ﺎﻏﺔ وﻣن ﺛم ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳ ﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ")(٢؛ ﻟذا ﺗوﺟب إﻋﺎدة ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،إذ ﻟ س
ﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ُﯾﺟﻬﻞ ﻟﻘدﻣﻪ ،ﺑﻞ ﯾﺗوﺟب إﺣ ﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻔﻬوم ﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،وﻟ ن
إﺣ ﺎء ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺧطوات اﻟﺗﺟدﯾد  ،إذ ﻻ ﺗﺟدﯾد إﻻ ﻌد ﻓﻬم اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م
إن ﻟم ن ﻫدﻣﺎً ٕواﻓﺳﺎداً ،
وﺗﻣﺛّﻠﻪٕ ،وا ّن ﻞ ﺗﺟدﯾد ﻻ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻘد م أُوﻟﻰ ﺧطواﺗﻪ ﻫو ﺗﺟدﯾد أﺑﺗر ْ
وﻣﺎ أﻛﺛر اﻟﻧﻔﺎﺋس اﻟﻘّﻣﺔ ﻣن ﺗب اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠوﻣﻬﺎ). (٣

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٩٠ /٢ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ١٧٠ /١ :ـ . ١٧١
ﻭﺗﻁﻭﺭﻫﺎ  ،ﺩ.ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٧٤ ، ٣ﻡ .١٦٤:
) (٣ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ
ّ

 





١٣٧

٥ـــ ﻣﻔﻬوم اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع:

ﱠ
ٍ
ﻓﻣﯾز اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﯾن اﻷﺻﻞ
ّ
إن اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻣﺑﻧﻲ ُ ﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺻول وﻓروعّ ،
واﻟﻔرع ﻣﻔﻬوﻣﯾن؛ ﻓﺎﻷﺻﻞ ":ﻣﺎ ُﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ وﻻ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ،و ﻣﺛﻞ اﻟﻧواة أو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﺑت اﻟذ
ﺳﺗﻘﻞ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﯾﺗﻐﯾر") ،(١أﻣﺎ اﻟﻔرع أو اﻟﻔروع ﺑذاﺗﻬﺎ ":ﻓﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻌددة ﯾﺗﻌﻠ

وﺟودﻫﺎ ﺎﻷﺻﻞ

و ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ").(٢
وﻗد ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء)(٣اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐو ُ ﱠﻠﻪ أﺻوﻻً وﻓروﻋﺎً ،ـ ـ ﻓ ﻣﺎ ذ رﻧﺎ ـ ـ اﻟﻔرع ﻫو
اﻷﺻﻞ ﻣﻊ زﺎدة ،أ ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﺣو ﻞ ،و ﺣﺻﻞ ذﻟك ﺑﺗﻔرﻊ ﻌض اﻟﻌ ﺎرات ﻋن ﻋ ﺎرات أﺧر
ﺗﻌﺗﺑر أ ﺳط ﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﺛم أﺻوﻻً ﻟﻬﺎ.
وُ ِّﺑﯾن ذﻟك اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻫو ﻣﺎ ﺳﻣوﻧﻪ ﺣﻣﻞ اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء أو
إﺟراﺋﻪ ﻋﻠ ﻪ ﻐ ﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟذ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ،وﻫو اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻧواع اﻟﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟﺟﻣﻞ،

وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟ ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وﻫﻲ ﻣﺎ أوردﻫﺎ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ):(٤
ٍ
ٍ
ﺑرﺟﻞ ر ٍ
وذاﻫب.
اﻛب
ﻣررت
ــ
ُ
ٍ
ٍ
ﺑرﺟﻞ ر ٍ
ﻓذاﻫب.
اﻛب
ﻣررت
ــ
ُ
ٍ
اﻛب ﺛم ٍ
ﺑرﺟﻞ ر ٍ
ذاﻫب.
ﻣررت
ــ
ُ
ٍ
ﻣررت ﺑ ٍ
ﺳﺎﺟد) ﻣﻧزﻟﺔ إﻣﺎ و إﻣﺎ.(...
اﻛﻊ أو
ــ
رﺟﻞ ر ٍ
ُ
ٍ
ٍ
ﺳﺎﺟد)إﻣﺎ ﻏﻠط ﻓﺎﺳﺗدرك ٕواﻣﺎ ﻧﺳﻲ ﻓﺗذ ر(...اﻟﺦ.
اﻛﻊ ﻻ
ﻣررت
ــ
ﺑرﺟﻞ ر ٍ
ُ

ﻓﻬذا ﻣﺎ اﻧطﻠ ﻣﻧﻪ اﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء)اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷﺻﻞ( ﻓ ﺣﻣﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﻼً أﺧر ﻓﯾﻬﺎ زﺎدة

ﺗﺣول اﻟﻧواة ﺎﻟزواﺋد ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﺗﻛون اﻟﻔرع ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ اﻷﺻﻞ اﻟ ﺳ طﺔ ،ﺣﯾث ﺗظﻬر ﺑذﻟك ّ
ﺑﻧو ﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗطﺑﯾ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧر طرداً وﻋ ﺳﺎً .ﻓﺎﻟﻣذ ر ﻣﺛﻼً أﺻﻞ واﻟﻣؤﻧث ﻓرع،

واﻟﻣﻔرد أﺻﻞ واﻟﻣﺛﻧﻰ واﻟﺟﻣﻊ ﻓرع ﻋﻠ ﻪ ،واﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻧ ﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ أﺻﻞ واﻟﻣﺑﻧ ﺔ ﻟﻠﻣﻔﻌول ﻓرعٌ ﻋﻠﯾﻬﺎ.

) (١ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ . ١١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ )ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﻭﺳﻳﺑﻭﻳﻪ(.
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ٤٢٩ /١ :ـ . ٤٣٠

 





١٣٨

وﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ُﻌﱡد اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻹﺟراءات اﻟرﺎﺿ ﺔ اﻟﺣﺎﺳو ﺔ وأﻛﺛر دﻗﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗر ﯾﺑﻲ اﻟذ
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘط ﻊ واﻻﺳﺗﺑدال "،إذ ﯾﻧطﻠ اﻟﺧﻠﯾﻠﯾون ﻣن أﻗﻞ ﻣﺎ ﯾﻧﻔرد و ﻣ ن اﻟﺗﺧﺎطب ﻪ ،و وﻟدوﻧﻪ

ﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﻔرﻌ ﺔ ﺗﺣو ﻠ ﺔ أ

ﺎﻟزﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ") ،(١ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﺳﯾﺑو ﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ.

ﺗﻣﯾز اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻋﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ
وﻗد اﺳﺗدل اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣن ﻣﻔﺎﻫ م ،ﻣﻔﻬوم)اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع( ،ﻓﻘد ّ ﺛَُر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب ،ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ":
)(٣
)(٢
ﱠ
ﻷن اﻟﻣؤﻧث ﯾﺗﺣﺻﻞ
ّ
ﻷن اﻷﺳﻣﺎء ُ ﻠﻬﺎ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺗذ ﯾر"  .و ذﻟك "اﻟﻣﻔرد أﺻﻞ ﻟﻠﻣﺛﻧﻰ واﻟﺟﻣﻊ" ؛ وذﻟك ّ
ﺑزﺎدة ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻣذ ر ،و ذﻟك اﻟﻣﺛﻧﻰ واﻟﺟﻣﻊ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﻔرد).(٤
أن ﻞ ﺎن ﻟﻐو إﻣﺎ أﺻﻞ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻏﯾرﻩ ،أو ﻓرع ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣراﺗب؛ أ ّ
ﺎﻟﻛِﻠ ْم ،واﻟﺗﺻرﻒ ﻫو اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟر
أﺻﻞ ،وﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺎﻻﺷﺗﻘﺎق :ﻓﻬو ﺗﻔرﻊ ﺧﺎص َ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ)زﺎدة ،ﺣذف ،ﻗﻠب ،ﺗﻘد م...اﻟﺦ( ،أﻣﺎ اﻟﺗراﻛﯾب ﻓﺄﻗّﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻ اًر ﺗُﻌﱡد أﺻوﻻً ﻣﺎ ﻫو أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ).(٥
إن ﻣﻔﻬوم)اﻟﺗﻔرﻊ( ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﻲ اﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،ﻓﺎﻷﻟﻔﺎ أو اﻟﺟﻣﻞ ﻗد ﺗﺗﻔرع إﻟﻰ أﻧﻣﺎ
ّ
)(٦
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ـ ـ و ﻣﺎ ﯾؤ د ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻌرب ـ ـ
ﺟدﯾدة ﺑزﺎدات)أ ﺗﺣو ﻼت(  ،وﻫذا ﻣﻔﻬوم ﻗﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن؛ ّ
ﱠﻠﻬﺎ أﺻول وﻓروع) ،(٧ﻓﺎﻟﺗﺣو ﻞ ـ ـ إذاً ـ ـ ﻫو اﻟذ ﺣدد اﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﻧﻔﻰ أن
ﻻﺑﱠد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
وُ
ﻌﻣم اﻟﻐرﯾون
ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ ،واﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ورطﻪ ﺎﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ ،إذ ﻘول ":ﻟم ّ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔرﻊ ﻓﻲ ﻞ اﻟﻛ ﺎﻧﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ وﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ)إﻻ ﻓﻲ آﺧر ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟ ﺎﺣث
ﻣﻌﻣم
ون)ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔرﻊ( ّ

ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌرﻲ ﻫو أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻷﻛﺳﯾوﻣﺎﺗ ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ؛
ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ( وأﻛﺛر ﻣن ﻫذا ّ
ﺣوﻟﻬﺎ ﻌدد ﻣن
ّ
ﻷن اﻷﺻول ﻫﻲ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﺳّﻠﻣﺎت)واﻟﻣﻌط ﺎت ﻋﺎﻣﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠ ﻣﻧﻬﺎ اﻟ ﺎﺣث ﻓ ّ
اﻟﻣﺛﻞ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ").(٨
اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﺿوا ط ﻫﻲ ُ

) (١ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ . ٦ :
) (٢ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٢٢ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ،٢٢ /١ :ﻭﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٢١ /١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ. ٣٢١ /١ :
) (٦ﺗﻧﺑّﻪ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻋﻛﺳﻲ ﻳﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻸﺻﻝ؛ ﻻ ﺑﺗﻔﺭﻳﻊ ﺍﻷﺻﻝ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺃﻣﺎ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ )ﺗﺭﻛﻳﺑﻲ ــ ﺗﻔﺭﻳﻌﻲ( ﻭﻋﻣﻝ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ )ﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ــ ﺗﻘﻁﻳﻌﻲ( ،.ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ:
٣٢٢ /١ﻭ ٨٣ /٢
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ٨٣/٢ :
) (٨ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ. ٣٢٢ /١ :



 



١٣٩

ﺣول اﻟﻬدف ﻣن اﻟ ﺣث
ﻓﻘد أدﺧﻞ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔرﻊ واﻟﺗوﻟﯾد واﻟﺗﺣو ﻞ ،ﻣﺎ ّ
ﺣد ذاﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾ اﻟﺳ وﻧﻲ اﻟ ﺳ ط ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﺗر ﯾ ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣدﯾد
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ّ
اﻟﻣﺗﻛِّﻠم واﻟﺳﺎﻣﻊ وﺷرﺣﻬﺎ).(١
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﻧد ُ

أن ﺗﻔرع ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺛُﻞ و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻣ ن ْ
واﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻻ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ أو اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،ﻫو ﻣﺟﻣوع ُ
وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣ ﻊ اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻌرﻲ ،ﻓﻬذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﺟﻬﻠﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
ﻷﻧﻬﺎ ﺗُرّ ز ﻞ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧ ص اﻟوﺣدات ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ و ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺑﻧو ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ؛ ّ
ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ).(٢
اﻟﺻﻔﺎت اﻟذاﺗ ﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﻟﻘد ﻫ ﻣﻧت ﻓ رة)اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع( ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻞ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣﻧذ اﻟﻘد م ،وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺻر
ﻐﯾر ﻫذا
اﻟﺣدﯾث ﻓﻔﻲ ﻞ ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﺣﺎﻟﺔ أوﻟﻰ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ ،ﺛم ﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ُ ّ
اﻷﺻﻞ ﻓ ون ﻓرﻋﺎً أو طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻔروع.
ﻞ ﺗﺣو ﻞ ،ﻓ ﻘول ﻋﻧﻪ

أن)اﻷﺻﻞ( ﻫو ﻣﻧطﻠ
وُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
اﻟﻌرب ّأﻧﻪ ":ﻣﺎ ُﯾﺑﻧﻰ ﻫو ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ" أو " ﻣﺎ ﺗﻔرع ﻋﻠ ﻪ اﻟﻔروع" .ﻓﺎﻟﺑﻧﺎء ﻫﻧﺎ أو اﻟﺗﻔرﻊ ﻫو اﻟﻌﻣﻠ ﺔ
اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ .وُ ِّ
ﻷﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻓروﻋﻪ
ﻌرف اﻷﺻﻞ ﻘوﻟﻪ ":ﻫو اﻟﺷﻲء ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﺑب اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺳﺗﻣر؛ ّ
ّ
ﻣﻊ زﺎدة ،وﻟذﻟك ﻻ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻪ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻔروﻋﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ ،ﻣﺛﻞ اﻟﻣذ ر ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﻧث،

واﻟﻣﻔرد ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻧﻰ واﻟﺟﻣﻊ ...واﻟﻣﺿﺎرع ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻏﯾر ذﻟك").(٣

اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺗُوّﻟ ُدﻫﺎ ـ ـ ﻋﻧد اﻟﻌرب ـ ـ اﻟﺗﺣو ﻼت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻓﺎﻟوﺣدات اﻟﻠﻐو ﺔ و ُ
ﻣن اﻟﺗﺣو ﻼت ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ُﺑﻧﻰ ﺳﺑب ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ،وﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ)اﻟﺗﻔرﻌﺎت ﺎﻟزﺎدة( ﺗُ ِّ
ﻛون

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺎﺿﻲ وُﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟرﺎﺿﯾون اﻟﻣﺣدﺛون)زﻣرة) .( Group(٤وﻫذﻩ)اﻟزﻣرة( ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠ ﺎت
ﻋدة ﻣﺗ ار طﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ):(٥
ّ
١ـ ـ ﻋﻣﻠ ﺔ داﺧﻠ ﺔ :وﻫﻲ اﻟﺗﺣو ﻞ ﺎﻟزﺎدة)اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣﯾﻧﺎً أو ﺳﺎ اًر(.
ﺗﺎب(ْ + _)+ن(.
ُ
()+ن(=)
٢ـ ـ وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﺟﻣ ﻌ ﺔ ) :ﺗﺎبْ _ُ +
ٍ
ﻣﺳﺎو ﻟﺻﻔر(.
٣ـ ـ وﻟﻬﺎ ﻋﻧﺻر ﻣﺣﺎﯾد وﻫو ﻋدم اﻟزﺎدة)ﺗﺣو ﻞ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺣﻭﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺟﺩﻟﻳﺔ ﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ،ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،
١٩٨٢ﻡ  ٧١ :ـ .٧٢
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٥٨ /١ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٣ /٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٨٦ /٢ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ )ﺍﻟﻬﺎﻣﺵ(.

 





١٤٠

٤ـ ـ وﻟﻛﻞ ﻋﻧﺻر)أو ﺗﺣو ﻞ( ﻓﯾﻬﺎ ﻧظﯾر ،وﻫو اﻟﺗﺣو ﻞ َﺑرّد اﻟﺷﻲء إﻟﻰ أﺻﻠﻪ.

)(١
أن ﺟﻣ ﻊ
وﻫذﻩ اﻟزﻣرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ)ﺗوّﻟد( اﻻﺳم ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ ،و ذﻟك اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ ُﻣﺛﻞ ﻣوﻟدة ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ)اﻟﺻوﺗﻲ و اﻟﺻرﻓﻲ واﻟﺗر ﯾﺑﻲ( ﯾﺗﻛون ﻣن ُﻣﺛُﻞ ﻣوّﻟدة ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ُ ِّون زﻣرة).(٢

٦ـــ ﻣﻔﻬوم اﻟ ﺎب:
أن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫﻲ
ُﺷﯾر اﻟﻧﺣﺎة ﺛﯾ اًر إﻟﻰ ﻟﻔظﺔ) ﺎب( ،وﻫذا دﻟﯾﻞ ـ ـ ﻣﺎ ﻘول اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣن)اﻟﻣﻔﺎﺗ ﺢ( اﻟﺗﻲ ﺗُﻣ ِّ ن اﻟ ﺎﺣث ﻣن ﻓﻬم اﻟﻐرض اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻣﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ ﺣول اﻟﻌر ﺔ).(٣
ﻷﻧﻪ ُﯾ ْد ِﺧ ُﻞ إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ،ﻗﺎل
وﻻ ُﺳﺗ ﻌد أن ون اﻟﻧﺣﺎة ﻗد اﺳﺗﻌﺎروا ﻟﻔظﺔ)اﻟ ﺎب( ﻣن) ﺎب اﻟﻣﻧزل(؛ ّ
ﯾﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﻲء") ،(٤ﻓﺈذا ُﻗﻠﻧﺎ ):ﺎب
ﻣﻲ ﻪ ﻣﺎ
اﻟﻛﻔو )ت ١٠٩٤ﻫـ( ":اﻟ ﺎب ﻫو اﻷﺻﻞ ﻣدﺧﻞ ،ﺛم ﺳ
ّ
ُ ّ ُ ِّ
ِ
ﺗﻧوﻋﻬﺎ
اﻟﻔﺎﻋﻞ( ﻓ ّﺄﻧﻧﺎ ُﻗﻠﻧﺎ :اﻟ ﺎب اﻟذ ُﯾ ْدﺧ ُﻞ إﻟﻰ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻣﺳﺎﺋﻠﻪ .وﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻣﺳﺎﺋﻠﻪ ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻛﻠّﺔ ﻟ ﺎب اﻟﻔﺎﻋﻞ .وﻫﻧﺎك ﺷرو ﻋدة ﻟﺑﻧﺎء
ط
ـ ـ ﯾﻧﺗظﻣﻬﺎ ﺧ ٌ
ﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻘﺎﻋدة ُ
ﻣﻧﻬﺟﻲ واﺣد ُ ّ
ٌ
اﻟ ﺎب ،ﻣﻧﻬﺎ:

ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧدرُج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻌﻠ
١ـ ـ أن ون ﻣوﺻﻼً إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ُ ﻠّﺔ ّ
و ﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻋراﺑﻲ ﺿﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ،و ﺎﻟﺗﻘد م واﻟﺗﺄﺧﯾر ،و ﺎﻟﺣذف واﻟذ ر ،و ﺎﻟﻌﻣدة واﻟﻔﺿﻠﺔ...اﻟﺦ ،وﻗد
ّ
ﺳﻣﻲ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟزﺋّﺔ ﺎ ًﺎ ﺗﺳﺎﻣﺣﺎً ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎرة وﺗﺳﺎﻫﻼً ،ﻓ ﻘوﻟون :ﻫذا ﺎب ﺗﻘد م اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وﻫذا ﺎب
ِ
ُ ّ
ﺗﺄﺧﯾر...اﻟﺦ).(٥

ﺎﻟﺣ م اﻟﻧﺣو ،

٢ـ ـ ﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﺗﺻرف) ،(٦ﻓﻼ ﻣ ن أن ﺗُﺑﻧﻰ اﻟ ﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﺎل اﻟواﺣد أو اﻟﺷﺎﻫد اﻟواﺣد ،إذ
اﻟﻛﻠّﺔ ،ﻓﻼ ﺻﻠﺢ أن ون ﺎ ﺎً ،ﻗﺎل أﺑو ﺣ ﺎن اﻷﻧدﻟﺳﻲ)ت ٧٤٥ﻫـ( ":اﻟﺑﯾت
ﻻ ﺗُﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻘﺎﻋدة ُ
واﻟﺑﯾﺗﺎن ﻻ ُﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻘواﻋد").(٧

) (١ﺍﻟﺗﻭﻟّﺩ ــ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﻣﺎ ــ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺩﺧﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻭﺍﺓ)ﺍﻷﺻﻝ( ﻭﻳﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺋﺩ ،ﻭﻳُﺷﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻟﻣﺻﻁﻠﺢ)ﺗﻭﻟّﺩ( ﻣﻌﻧﻰ ﺭﻳﺎﺿﻲ) (Togeneratﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻹﻧﺩﺭﺍﺟﻲ)ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ(،
ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻧﺩﺭﺍﺟﻳﺎ ً ﺑﻝ ﺗﺭﻛﻳﺑﺎ ً ،ﻓﺎﻟﺷﺟﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﺗﺭﺳﻡ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻳﺗﺑﻳّﻥ ﻓﻳﻪ ﻛﻳﻑ ﺗﻧﺩﺭﺝ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻌﺽ .ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ــ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ــ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺭﺳﻡ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﻟّﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑﺷﺟﺭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻧّﻪ ﻳﺻﻳﺭ ﺑﺫﻟﻙ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺎ ً ﻓﻼ ﺗﺗﺑﻳّﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﺭ ﻳُﻔﻳﺩﻧﺎ ﺑﺑﻳﺎﻥ ﻛﻳﻔﻳّﺔ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﻭﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺍﻟﻣﻧﻁﻭﻕ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣ ِ ّﺩ ﺫﺍﺗﻪ .ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٨٧ /٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣١٧ /١ :
)(٤
ﺍﻟﻛﻔﻭﻱ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ ﻭﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٣ ،٢ﻡ .٢٤٩ :
ﻲ
ﺍﻟﻛﻠﻳّﺎﺕ ،ﺃﻳﻭﺏ ﺑﻥ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧ ّ
ّ
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻠﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ ،ﻋﻣﺎﻥ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ  ١٥٠ :ـ . ١٥١
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻠﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ ،ﻋﻣﺎﻥ ،ﻁ٢٠٠٧ ،١ﻡ . ٢٢٨ :
) (٧ﻫﻣﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﺍﻟﺟﻭﺍﻣﻊ ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﻟﻡ ﻣﻛﺭﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ١٢٠ /٢ :١٩٨٠،

 





١٤١

)(١
أن ﯾ ْﺟﻣﻊ اﻟ ﺎب أﻣﺛﻠ ًﺔ ﻣﺗﻧﻊ ﺣﻣﻠُﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ِ ٍ
ﺎب آﺧر وﻟو ﻋﻠﻰ
٣ـ ـ
ُ
ُ
ّ
ُ َْ
اﻟﺟﻣﻊ واﻟﻣﻧﻊ  ،وُﻘﺻد ﻪ ْ َ َ
ﻷن ﻣﺎ ﺣﺎز ﻓ ﻪ اﻻﺣﺗﻣﺎل طﻞ ﻪ اﻻﺳﺗدﻻل) ،(٢ﻗﺎل اﺑن اﻟﺣﺎﺟب)ت٦٤٦ﻫـ( ":اﻟ ﺎب ﻻ
ﺳﺑﯾﻞ اﻻﺣﺗﻣﺎل؛ ّ
)(٣
إن اﺳﺗﺣﺎل ﺣﻣﻞ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟ ﺎب ُ ﱠﻠﻬﺎ أو ﺟﱠﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺎب آﺧر أو أﺑو ٍ
اب أُﺧر
ﯾﺛﺑت ﺎﻻﺣﺗﻣﺎل"  .أﻣﺎ ْ
ُ
َُْ
أن ون ﺎ ﺎً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺑﯾن أﺑواب اﻟﻌﻠم اﻟذ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟ ﻪ.
ُﻣﻼﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣ م اﻟﻧﺣو  ،ﻓ ﺳﺗﺣ ْ

وﻗد ﺻﺎغ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷرو ﺻ ﺎﻏﺔ رﺎﺿّﺔ ﻣﺟردة ،ﻓﻘﺎل ":اﻟ ﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ
)(٤
وﺣددﻩ ﻓﻲ
ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ أو ﺻﻧﻒ وﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻧ ﺔ واﺣدة"  .ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﱠ
ﻓﺻﻞ اﻟﻘول ّ

أن ﻣﺻطﻠﺢ)اﻟ ﺎب( طﻠ ﻋﻠﻰ):(٥
ﻟﻔظﺔ)اﻟ ﺎب( ﻣﺳﺗﺷﻬداً ﻣﺎ ذ رﻩ ﺳﯾﺑو ﻪ ،إذ ﯾر ّ

أوﻻً :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣرﺗ ﺔ ﻣن اﻟﺣروف اﻷﺻﻠ ﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺛﻞ):ض ر ب ـ ـ ـ ر ب ض(

وﻏﯾرﻫﻣﺎ.

ﺛﺎﻧ ﺎً :ﺗُطﻠ ﻋﻠﻰ أﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،أ ﻋﻠﻰ أوزاﻧﻬﺎ :ﺎب َﻓ َﻌ َﻞ و ﺎب َﻓ ُﻌ َﻞ وﻏﯾرﻫﻣﺎ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺗُطﻠ ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﺗراﻛﯾب ،إذ ذ رﻫﺎ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺎب " ﻟﻘ ﺎً وﺣﻣداً") " ،(٦و ﺟﻌﻠون ﺎب
ظﻧﻧت") .(٧وﻗد ﻘﺻد ﺳﯾﺑو ﻪ ﻣن اﻟﻔﺻول اﻟﺗﻲ ﻗﺳم ﺑﻬﺎ ﺗﺎ ﻪ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺎﻟذات ﻋﻧدﻣﺎ
ُﻗﻠت أﺟﻣﻊ ﻣﺛﻞ
ُ
ﻘول ":ﻫذا ﺎب ﻣﺎ ﺟر ﻣن اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ ﻓ ﻪ ﺄﺳﻣﺎء ﻣﺿﺎﻓﺔ") ،(٨و" ﻫذا ﺎب ﻣﺎ ُﺿﻣر ﻓ ﻪ اﻟﻔﻌﻞ").(٩
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺑواب .

أن)اﻟ ﺎب( ﻻ ﯾﺧص ﻣﺳﺗو ﻣن ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ وﻻ ﺟﺎﻧ ًﺎ واﺣداً ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ ،ﺑﻞ ﯾﻧطﺑ
ﻓﺿﻼً ﻋن ّ

ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ إﻓراداً وﺗر ﯾ ﺎً وﻣﺎ ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣراﺗب ،ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ) ﺎب( ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻻ

أن أﻓراد اﻟ ﺎب ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺻ ﻐﺔ أو ﻣﺟر ﻻ ﺻﻔﺔ ﻓﻘط ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن
ﻣﺟرد ﺟﻧس ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷرﺳطﻲ وﻫو ّ
ﻓﻲ اﻟﺟﻧس) .(١٠ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ رﺎﺿ ﺔ ،وﻗد أطﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﺣﻣﻞ اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء أو
إﺟراءﻩ ﻋﻠ ﻪ) ،(١١و ﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟرﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ﺗطﺑﯾ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧر ﺗؤد إﻟﻰ إظﻬﺎر ﺑﻧ ﺔ

ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣ ﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ٢٢٩ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻹﻧﺻﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺧﻼﻑ ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ)ﺕ٥٧٧ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ،ﺑﻳﺭﻭﺕ٧٢٦ /٢ :
) (٣ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔﺻّﻝ ،ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﻭﺳﻰ ﺑﻧﺎﻱ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ١٩٧٦ ،ﻡ ٥٤٤ /١ :
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣١٨ /١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
) (٦ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ١٨٦ /١ :
) (٧ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٦٢ /٢ :
) (٨ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٢٨ /١ :
) (٩ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٥٨ /١ :
) (١٠ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣١٨ /١ :
) (١١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٢٠٠ /٢ :

 





١٤٢

ﻧﻪ)ﻣﺛﺎﻟﻪ()ﻣْﻔ َﻌﻞ( ،ﻓﺎﻟﻔﺎء ﺗُﻣِﺛّﻞ أ
اﻟﺛﻼﺛﻲ)ﻣ ْ ﺗَبَ ،ﻣْﻠ َﻌبَ ،ﻣ ْﺟ َﻣﻊَ ،ﻣ ْﻌ َﻣﻞ( وز
ﻓﻔﻲ ﻓﺋﺔ اﺳم اﻟﻣ ﺎن
َ
َ
ﺣرف ﺻﺎﻣت ﻣن اﻷﺑﺟد ﺔ اﻟﻌر ﺔ ،واﻟﻌﯾن ذﻟك ،أﻣﺎ اﻟﺛواﺑت ﻓﻬﻲ اﻟﺣر ﺎت ،واﻟﺳ ﻧﺎت ،واﻟزواﺋد).(١
٧ـــ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﺎل:
ﻫو ﻣﻔﻬوم ﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ إﻻ ﻋﻧد  ، Jean Galpinوﻫو ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻷﻓﺎزﺎ

أن اﻟﻣرض ﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف وﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺛﻼً ﻣن) ﺗﺎب(
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ)ران( ﻔرﻧﺳﺎ ،ﻓﻘد ﺗﻔطن إﻟﻰ ّ
ﻌرف اﻟﻣﺛﺎلّ :أﻧﻪ ﻣﺎ ُﯾذ ر ﻹ ﺿﺎح اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺗﻣﺎم إﺷﺎرﺗﻬﺎ). (٣
إﻟﻰ) ﺎﻟﻛﺗﺎب(أو)اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻔﯾد().(٢وُ ﱠ
)(٤
ﻓﺎﻟﻣﺛﺎل اﻟﻧﺣو
ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ ﺗر ﯾب ﻣﺻﻧوع ﺿﻌﻪ اﻟﻧﺣﺎة ﺗطﺑ ﻘﺎً ﻟﻘﺎﻋدة ﻧﺣوﱠﺔ وﻣﺛﺎﻻً
)(٥
ﺗﻛون اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻹﺳﻣ ﺔ ﻣن)ﻣﺑﺗدأ وﺧﺑر( ﻣ ن أن ﻘوﻟو ِ
أو)اﻟﻛرُم
ﻣﻔﯾد(
ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،ﻓﻔﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﱡ
ا):اﻟﻌْﻠ ُم ٌ
ُ
َ
ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﺣو ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗر ﯾب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ.
ﻣﺣﻣود( أو أ أﻣﺛﻠﺔ أﺧر ﱡ
ٌ
)(٦
ﻷﻧﻪ ﺣﻣﻞ ﻓ رة ،ﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﻠم
واﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺛﺎل اﺧﺗ ٌﺎر ﻗﺻد ﱞ  ،ﻏﺎﻟ ﺎً ﻓﻲ ُﻌدﻩ ﻏﯾر اﻟﻧﺣو ّ ؛ ّ
ﻷن دﻻﻟﺔ
ﻓﻲ
ﺟﻣﻠﺔ)اﻟﻌﻠم ٌ
ﻣﻔﯾد( ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻧﺷﺄ ارﺗ ﺎ وﺛﯾ ﺑﯾن اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻧﺣو ودﻻﻟﺗﻪ ﻏﯾر اﻟﻧﺣوّﺔ؛ ّ
ُ

ﺑﻧت ﻋﺻرﻫﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋ ًﺎ وﺳ ﺎﺳ ﺎً واﻗﺗﺻﺎد ﺎً.
اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻧﺣو ـ ـ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ـ ـ ُ

وﻧﻪ إﺷﺎرة ورﺳﺎﻟﺔ) ،(٧ﻓﻬو إﺷﺎرة؛
وﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ّ
ﻷﻧﻪ ﺣﻣﻞ دﻻﻟﺔ ﺗﺎرﺧّﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺻر ﻣﻌﯾن أﺣ ﺎﻧﺎً ،ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺗب اﻟﻧﺣو اﻟﻘد ﻣﺔ ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ
ّ
ﻷن اﻟﺳ ﺎرة ﻣﻔﻬوم اﻟﻌر ﺔ اﻵﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﺛﺎل ﱡ
ﯾدل ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب)اﻟﺣﺎل( ﺑﺟﻣﻠﺔ)اﻧطﻠﻘت اﻟﺳ ﺎرةُ ﻣﺳرﻋ ًﺔ(؛ ّ

ﺟﺎر ﺗﻪ( إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺟوار
ﻋدة ﻗرون ،ﻣﺎ ﺗُﺷﯾر اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ)أﻋﺗ َ ٌ
ﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻟم ﺗَ ُﻛ ْن ﻣوﺟودة ﻗﺑﻞ ّ
زد َ
ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ.
واﻟﻌﺑﯾد ،وﻫﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﻟم َ ُﻌ ْد ﻟﻬﺎ
وﺟود ﱞ
ٌ

ﻓﻸﻧﻪ ﯾرﺗ ط ﻏﺎﻟ ًﺎ ﺎﻟﻘ م و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،أ  :اﻟﺣ ﺎة ﺑﺗﻌﺑﯾر أدق ،ﻣﺛﻞ
وأﻣﺎ وﻧﻪ ـ ـ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ رﺳﺎﻟﺔ؛ ّ
ِ
ِ
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻛرِم واﻟوﻓﺎء واﻟﻠﻘﺎء واﻟرؤ ﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺣ ﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺛﺎل اﻟﻧﺣو ّ

ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ ﯾرﺳم ﻌض أ ﻌﺎد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﺻرة

)(٨

ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟر  ،ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣١٩ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٢٥١ /١ :ﻭ. ٤٨/٢
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ،ﻟﻠﺟﺭﺟﺎﻧﻲ)ﺕ٨١٦ﻫـ( . ٣١٨ :
) (٤ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻧﺣﻭﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺻﺭﻓﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺻﻭﺗﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻣﻌﺟﻣﻳﺎ ً .
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٤٤ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻧﺹ :ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ،ﺩ .ﺳﻌﻳﺩ ﺣﺳﻥ ﺑﺣﻳﺭﻱ ،ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٩٧ ،ﻡ ١٤٦ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٤٤ :
)(٨
ﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﺍﺑﻥُ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ ،ﻳﻌﻳﺵ ﻓﻳﻪ ،ﻭﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻓﻳﺗﺧﻳﺭ ﺃﻣﺛﻠﺗﻪ
ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﻣﺑﻧ ﱞ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌُﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻧﺩﻫﻡ.

 





اﺑﻲ اﻟُﻘ ﱡﺢ اﻟذ
اﻟذ ﺗﺷ ﻞ ﻋﻠﻰ ﻓ ِم اﻟ ﺎد ﺔ ،ﻓ ﻪ اﻹﻋر ﱡ
ﱡ
اﻟﺗﺣﺿر ،واﻷﻋﺟﻣﻲ اﻟذ ﻻ ﺎد ﯾﺑﯾن اﻟﻌر ﺔ.
أﺛر

١٤٣

اﻟﻌرﻲ اﻟﺣﺿر ﱡ اﻟذ
ﻌرب ،و ﱡ
ﻘول ﻓُ ُ

ﺷوب ﻟﺳﺎﻧﻪ

وُﻌﱡد اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣداً ﺻور ﺎً إﺟراﺋ ًﺎ ﺗﺗﺣدد ﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ وﺗرﺗﺳم
اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻟد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻠﻐو ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺧطﺎب ،ﻓﻬو ﻣﻔﻬوم ﻣﻧطﻘﻲ رﺎﺿﻲ ﻣﺣض ﯾﻧطﺑ

ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ أدﻧﺎﻫﺎ ـ)ﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻣﺔ( ،وﻓﻲ أﻋﻼﻫﺎ ـ)ﻣﺳﺗو اﻟﺗراﻛﯾب( ،ﻓﻣﺛﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ"
ﻫو ﻣﺟﻣوع اﻟﺣروف اﻷﺻﻠ ﺔ واﻟزاﺋدة ﻣﻊ ﺣر ﺎﺗﻬﺎ وﺳ ﻧﺎﺗﻬﺎ ﱞﻞ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ وﻫو اﻟﺑﻧﺎء أو وزن
اﻟﻛِﻠم اﻷﺻﻠ ﺔ واﻟزاﺋدة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة دﺧول اﻟزواﺋد وﻋدم
اﻟﻛﻠﻣﺔ)ﻣﺛﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ( وﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﻠﻔظﺔ :ﻣﺟﻣوع َ
دﺧوﻟﻬﺎ)اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ( ﱞﻞ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ .وﻫو ﻣﺛﺎل اﻟﻠﻔظﺔ اﺳﻣ ﺔ ﺎﻧت أم ﻓﻌﻠ ﺔ").(١

ﻓﺎﻟﻣﺛﺎل ﻫو ﻣﺟﻣوع اﻟرﻣوز اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﺑﻧ ﺔ اﻟ ﺎب ،وﻏﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻣ ﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﺻ ﻐﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺷﺗر ﺔ ﻻ ﺻﻔﺗﻬﺎ .وﻫذﻩ اﻟﺑﻧ ﺔ ﺳﺗﻧ طﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ ،و ﻣ ن أن ﻧرﺳم ذﻟك ﺎﻵﺗﻲ):(٢

ﻣـَ
ﻣـَ

ـْ
ﻟـْ

ﺗـَ

ب

ﻋـَ ب

ﻣـَ

ﺟـْ ﻣـَ ع

ﻣـَ

ع ﻣـَ ل
ْ

ﺗﻛﺎﻓؤ )ﻓﺋﺔ(

ﺗرﺗﯾب)ﻧظم(
ﻓﻬذﻩ )ﻓﺋﺔ( اﺳم اﻟﻣ ﺎن اﻟﺛﻼﺛﻲ أ
ﺗﻛﺎﻓؤ

ﺎب)ﻣْﻔ َﻌﻞ(.
َ

ظم(= ﻓﺋﺔ اﺳم اﻟﻣ ﺎن أ
ﻓﺋﺔ  +ﺗرﺗﯾب)أو َﻧ ْ

وﻣﺛﺎﻟﻪ)ﻣْﻔ َﻌﻞ(.
ﺎب َﻣْﻔ َﻌﻞ
َ

)ﻣْﻔ َﻌﻞ( ﺗوﺟد ﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ اﻟﺣروف اﻷﺻول؛ )ف ع ل( ،أﻣﺎ اﻟﺛواﺑت ﻓﻬﻲ اﻟﺣر ﺎت
ﻓﻔﻲ ﻣﺛﺎل َ
واﻟﺳ ﻧﺎت واﻟزواﺋد.
أن اﻟﻣﺛﺎل ﺣﺻﻞ ﺑﺗر ﯾب ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن):(٣
و ذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٥٢ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣١٩ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣١٩ /١ :

 





١٤٤

اﻷوﻟﻰ :ﺗﺟرد ﺔ :ﺗؤد إﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻣﻠ ﺔ أﺧر .
ﻣﻌﯾن ﺳﻣﻰ ﻣﺛﺎﻻً.
اﻟﺛﺎﻧ ﺔ :ﺗرﺗﯾﺑ ﺔ :ﺣﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ّ

أن ﻣﻔﻬوم اﻟوزن )اﻟﻣﺛﺎل( ﻫو ﻣﻔﻬوم ﯾﺧص اﻟﻧﺣو
وُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
اﻟﻌرﻲ ﻻ ﻌرﻓﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻐرﯾون إطﻼﻗﺎً ٕوا ْن ﻋرﻓﻪ ﻌﺿﻬم ﻓﻌن طر ﻣﺎ ﺗ ﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ﻋن ﺑﻧ ﺔ

)(١
أن " اﻟذ
اﻟﻌر ﺔ وﻗد أﺧذوا ذﻟك ُ ّﻠﻪ ﻋن اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب  .ﻓﺿﻼً ﻋن إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟ ﺎً ﯾﺟﻬﻞ ﺷﯾﺋﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﺟداً:
اﻟﺗﻘﻠﯾد ّ

درس اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ

أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﺎل ﻫو ﻣﻔﻬوم رﺎﺿﻲ ﻣﺣض ،وﻫذا ﻣﺧﺎﻟﻒ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻟﻠﻣﻧط ﻏﯾر اﻟرﺎﺿﻲ.
أوﻻًّ :
أن اﻟﻣﺛﺎل ﻏﯾر ﻣﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻔردات ...ﺑﻞ ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ.
ﺛﺎﻧ ﺎًّ :
ﻓﺎﻟﺗراﻛﯾب أ ﺿﺎً ُﻣﺛُﻞ ُﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﻼم وﻟ ﺳت ﻫﻲ اﻟﺗرﺗﯾ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﺧﺑر ﻣﺎ
ﻌﺗﻘدﻩ ﻌض اﻟﺣﺎﺳو ﯾﯾن ،ﺑﻞ ﻫﻲ ُﻣﺛُﻞ أﻛﺛر ﺗﺟردًا .ﻓﻠﻠﺟﻣﻞ اﻟﻣﻔﯾدة ُﺑﻧﻰ ﻻ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ،
ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺛﺎل اﻋﺗ ﺎر ﯾﺧص ﻓﻲ ﻣﺳﺗو أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺟرد اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ").(٢
٨ـــ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘ ﺎس:
ُﻌﱡد اﻟﻘ ﺎس ﻣن أﻫم ر ﺎﺋز اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻣﻌﺎﺻر؛ إذ ﻻ
ﻘﻞ أﻫﻣ ًﺔ ﻟد ﻋﻠﻣﺎء ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث.
ﱡ
وﺗظﻬر أﻫﻣ ﺔ اﻟﻘ ﺎس ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ َﺟﻠﱠ ًﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺎول دراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻧظرﺎت ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ
ﻓﻲ ﺛوِﻬﺎ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻧﺑﺛ ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة؛ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻧطﻠ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج
ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ إﺟراء دراﺳﺔ ﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘ ﺎس وﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﺑﯾن ﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ،و ﯾن اﻟﻣدارس
ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟرﺎﺿ ﺔ ،ﻓﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ دراﺳﺔ ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﺿﻼً ﻋن
اﻟﻣدرﺳﺗﯾن)اﻟﻌر ﺔ واﻟﻐر ﺔ( ﺗُﻣ ِّ ن ﻣن ﺷﻒ اﻟﻐطﺎء ﻋن ﻗوة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ.

ﻓﻘد زاﻣﻧت ﻧﺷﺄة اﻟﻘ ﺎس ﻋﻧد ﻟﻐو ﻲ اﻟﻌرب ﻣرﺣﻠﺔ وﺿﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ وﺗﻛو ﻧﻬﺎ؛ ﻓ ﺎﻧت ﻣﺻﺎﺣ ﺔ
ّ
أﺳس اﻟﻌر ﺔ ،وﻓﺗﺢ ﺎﺑﻬﺎ،
ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ؛ إذ ﺑدأت ﺄﺑﻲ اﻷﺳود اﻟد
ؤﻟﻲ)ت٦٩ﻫـ( ،ﻓـ" ﺎن ّأول ﻣن ّ
ُ ّ
وﻟﻊ ﺎﻟﻘ ﺎس ﻓـ"
وأﻧﻬﺞ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ ،ووﺿﻊ ﻗ ﺎﺳﻬﺎ") ،(٣ﺛم ﺗطور ﻋﻠﻰ ّﯾد اﺑن أﺑﻲ إﺳﺣﺎق)ت١١٧ﻫـ(؛ اﻟذ
َ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٢١ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٢١ /١ :
) (٣ﺇﻧﺑﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ،ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻘﻔﻁﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺿﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ١٤٠٦ ،ﻫـ . ٤٩ /١ :



 



١٤٥

ﺎن أول ﻣن َﻣّد اﻟﻘ ﺎس واﻟﻌﻠﻞ ،و ...ﺎن أﺷد ﺗﺟرداَ ﻟﻪ") ،(١و ﺎن ﺳﺑب ﻫذا اﻟظﻬور اﻟﻣ ر ﻓﻲ
اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣﻧذ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ رطت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﺎﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣ ﺔ؛"

ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻧﺣو ﻫﻣﺎ ر ﻧﺎن أﺳﺎﺳ ﺎن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺎن اﻟﻧﺣو

ﻌﺗﻣد ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ

اﻟﻧﺣوّﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻠﻐو ﺔ وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرم واﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑو اﻟﺷرﻒ ...وﻣن ﻫذا اﻟﺗداﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻞ
ﻞ اﻟﻧﺣﺎة واﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺎﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻧﺗﺞ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن اﻟﻧﺣو وﺗﻠك اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻔ ﯾر ،وﻣﻧﺎﻫﺞ

اﻟ ﺣث ،وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ ،واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ،واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻠوم") ،(٢ﻓﻠﻣﺎ ﺎن اﻟﻘ ﺎس
ﺧدﻣﺔ ﻟﻪ ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ
ﻣﻌﺗﺑ اًر ﻓﻲ اﻟﺷرع ،ﺎن اﻋﺗ ﺎرﻩ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺎب ْأوﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺷﺄت َ
ﺎس ُ ّﻠﻪ).(٣
أن إﻧ ﺎر اﻟﻘ ﺎس ﻌﻧﻲ إﻧ ﺎر اﻟﻧﺣو؛ ّ
أروا ّ
ﻷن اﻟﻧﺣو ﻗ ٌ
أن ﺛﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺎرزة:
وﻋﻧد ﺗﺗ ﻊ ﺗﺎرﺦ اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب ،ﻓﺳﻧﺟد ّ
اﻟﻣطرد اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ
ﺗﻘﯾدت ﺎﻟﻘ ﺎس ﻋﻠﻰ
أ ـ ـ اﺗﺟﺎﻩ)اﻟﻘ ﺎس اﻟﻣﻘﯾد( :وﺗﻣﺛّﻞ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟ ﺻرة ،اﻟﺗﻲ ّ
ّ
)(٤
أن ظﻬر ﻓﻲ ﻣﺣ ط اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺳﻣﺎع  ،وﻗد أرﺟﻊ ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺷﺄة اﻟﻘ ﺎس ﻗﺑﻞ ْ
اﻟﻠﻐو ﺔ ﻌد ذﻟك).(٥
ﺟﺳم ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻛوﻓﺔ ،اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ
ب ـ ـ اﺗﺟﺎﻩ)اﻟﻘ ﺎس اﻟﻣطﻠ ( :وﻫو اﺗﺟﺎﻩ ﺗَ ﱠ

اﻟﻘ ﺎس ﻟﺗﺷﻣﻞ اﻟﻘ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﯾﻞ واﻟﻛﺛﯾر واﻟﻧﺎدر واﻟﺷﺎذ) ،(٦ﻓﻘد ُرو ﻋن اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ)ت ١٨٩ﻫـ( ّأﻧﻪ ﺎن
ﺳﻣﻊ اﻟﺷﺎذ اﻟذ ﻻ ﯾﺟوز إﻻ ﻓﻲ اﻟﺿرورات ،و ﺟﻌﻠﻪ أﺻﻼً ﻘ س ﻋﻠ ﻪ ،وﻣﻧﻪ ﻗول اﻟﻔراء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ":(٧)l d c m :وﻟو ﻧﺻﺑت)اﻟﺧﺎﻟص( و)اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ ...واﻟﻧﺻب ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻣوﺿﻊ ﻗﻠﯾﻞ ﻻ ﺎدون ﻘوﻟون :ﻋﺑد ﷲ ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓﯾﻬﺎ ،وﻟﻛﻧﻪ ﻗ ﺎس") ،(٨وﻣن ﻫﻧﺎ ﺧﺎﻟﻔت ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ
طرق اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻪ.
ﻣدرﺳﺔ اﻟ ﺻرة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘ ﺎس و ُ

) (١ﺃﻧﺑﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ . ١٦٥ /٢ :
) (٢ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﻋﻣﺎﻥ ،ﻁ٢٠٠٥ ،١ﻡ  ٦٩ :ـ . ٧٠
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻟُﻣﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ  ٩٥ :ـ . ٩٩
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺩﺍﺭ ﺭﺍﺟﻌﻲ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻁ ،١٢ :٢٠٠٧ ،١ﻭﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ
ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﺑﺭﺟﺷﺗﺭﺍﺳﺭ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ .ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٩٧ ،٢ﻡ . ٢٧٠ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ:ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ،ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﺩ .ﺣﺎﻣﺩ ﺻﺎﺩﻕ ﻗﻧﻳﻧﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ١٩ :١٩٩٣ ،٣٧ـ ٢٠
) (٦ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﺍﺣﺗﺟﺎﺝ ﺍﻟﻛﻭﻓﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻧﺎﺩﺭ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻟﻠﻔﺭﺍء  ،٤٦٥ /١ :ﻭﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻠﺑﻳﺏ  ٣٠٦ /١ :ﻭ ٣١٤ﻭ. ٣١٥
) (٧ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  :ﻣﻥ ﺍﻵﻳﺔ ).( ١٣٩
) (٨ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،٣٥٨ /١ :ﻭﻳﻧﻅﺭ. ١٤٨ /٢ :

 





١٤٦

ج ـ ـ اﺗﺟﺎﻩ)إﻧ ﺎر اﻟﻘ ﺎس( :وظﻬر ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟظﺎﻫرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﻋﻣﻬﺎ اﺑن ُﻣﺿﺎء

اﻟﻘرطﺑﻲ)ت٥١٣ﻫـ( ﻣﺗﺄﺛ اًر ﻣذﻫ ﻪ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋ ﺔ) ،(١وﻗد ظﻬر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ردة ﻓﻌﻞ

ﻟﻺﻓ ار وﺗﺣ م أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧط واﻟﺟدل اﻟذ ظﻬر ﻋﻠﻰ ﯾد ﻌض ﻣﺗﺄﺧر اﻟﻧﺣﺎة).(٢

وﻟﻔظ)اﻟﻘ ﺎس( ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻫو" ﺗﻘدﯾر ﺷﻲء ﺷﻲء") ،(٣ﻟﻛن اﺳﺗﻌﺎرﻩ اﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب اﻷواﺋﻞ ﻟﻠدﻻﻟﺔ

اﻋد ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ ،وﻫذا
طرد ﻣﻧﻬﺎ ﻗو ُ
ﻋﻠﻰ اطراد اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرو ﺔ ،ﺛم اﻋﺗ ﺎر ﻣﺎ ّ
ﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ اﻷﻣر ﻓﻲ وﻗت ﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ ،و دا ﺎت اﻟدرس اﻟﻧﺣو ).(٤
ﻗدﻣﻬﺎ ﻧﺣﺎة اﻟﻌر ﺔ ﻟﺗوﺿ ﺢ ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻘ ﺎس وﺗﺣدﯾد
وُﻔﻬم اﻟﻘ ﺎس ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺗﻌرﻔﺎت ّ
أ ﻌﺎدﻩ ،و ﺎن أﺷﻬرﻫﺎ) :(٥ﺗﻌرﻒ أﺑو اﻟﺑر ﺎت ﺑن اﻷﻧ ﺎر  ":ﺣﻣﻞ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول إذا ﺎن ﻓﻲ
ﻣﻌﻧﺎﻩ" ،وﻗﯾﻞ ﻫو ":ﻋ ﺎرة ﻋن ﺗﻘدﯾر اﻟﻔرع ﺣ م اﻷﺻﻞ" ،وﻗﯾﻞ ﻫو ":ﺣﻣﻞ ﻓرع ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻌﻠﺔ ٕواﺟراء

ﺣ م اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرع" ،وﻗﯾﻞ ﻫو ":اﻋﺗ ﺎر اﻟﺷﻲء ﺎﻟﺷﻲء ﺑﺟﺎﻣﻊ".

وُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ ﺎس اﻟﻧﺣو ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء ،و ﺧص أ ﺎ
اﻟﺑر ﺎت اﺑن اﻷﻧ ﺎر  ،إذ أﺧذ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺻوﻟﯾﯾن ﻟﻠﻘ ﺎس وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻟﻘ ﺎس اﻟﻧﺣو ،ﻓﯾذ ر
أن اﻟﻘ ﺎس ﯾﺗﻛون ﻣن أرﻌﺔ أر ﺎن :اﻟﻣﻘ س ﻋﻠ ﻪ وﻫو اﻷﺻﻞ،
اﻟ ﺎﺣﺛون ﻣﺎ ذ رﻩ اﺑن اﻷﻧ ﺎر ﻓﻲ ّ

واﻟﻣﻘ س وﻫو اﻟﻔرع ،واﻟﺣ م واﻟﺟﺎﻣﻊ أو اﻟﻌﻠﺔ أو اﻟﺷ ﻪ "،وﻻ ﯾﺗطرﻗون إﻟﻰ أﻫم ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻘ ﺎس اﻟﻧﺣو وﻫو

ﯾﺧص)اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻠﻐو ﺔ( إﻓراداً وﺗر ﯾ ﺎً .ﻓﺈن اﺷﺗرك اﻟﻘ ﺎﺳﺎن اﻟﻧﺣو واﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت أﺳﺎﺳ ﺔ ﻔﺗرﻗﺎن
ّأﻧﻪ
ُ
اﻟﻣﺛﻞ اﻟﻠﻔظ ﺔ ﻣن
ﻓﺈن ﻟﻠﻘ ﺎس اﻟﻧﺣو ﺧﺻوﺻ ﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ ّ
ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﻘ ﺎس اﻷرﺳطﻲّ ،
أن ﻣﺟﺎﻟﻪ ﻫو ُ

أوزان ﻟﻠﻛﻠم وﺗراﻛﯾب اﻟﺟﻣﻞ ،ﻓﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ و ﻧ ﺔ اﻟﻛﻼم ﻫو ﻣﺟﺎﻟﻪ اﻟوﺣﯾد ".ﻓﺣﻣﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻲ

٦
ﺗﻘﯾدﻩ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع
اﻟﺣ م ﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ" ﻫو ﺗﺣدﯾد ﯾﻧطﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎﺳﯾﯾن ـ ـ ﻟﻌﻣوﻣﻪ وﻋدم ّ
واﻟﻌﻠﺔ واﻟﺷ ﻪ ـ ـ ﻓﻼ ﺗدل ﻞ ﻟﻔظﺔ ﻓ ﻪ ﻓﻲ ﻗ ﺎس اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﺧﺎﺻﺔ

ﻟﻔظﺔ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﻲ أﻋم ﻟﻔظﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد").(٧

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ،ﺍﺑﻥ ﻣﺿﺎء ﺍﻟﻘﺭﻁﺑﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺑﻧﺎ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ ،ﻁ١٩٧٩ ،١ﻡ  ٣٥ :ـ ٤٠
) (٢ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺃﻋﺭﻑ ﻣﻥ ﺃﺫﻛﺭﻩ ﻫﻧﺎ ﻓﻘﺩ ﺗﻧﺎﻭﻟﻪ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺃﻧّﻪ ﻟﻳﺱ ﻣﻣﺎ ﻳﻬﻡ ﻣﻭﺿﻭﻋﻧﺎ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻳﻪ ،ﻭﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ
ﻓﻳﻪ ﻳُﻧﻅﺭ :ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ٩٥ :ـ . ٩٩
) (٣ﻣﻌﺟﻡ ﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﺑﻥ ﻓﺎﺭﺱ)ﺕ٣٩٥ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ،ﻣﺎﺩﺓ)ﻕ ﻭ ﺱ(.
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٠٧ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﻓﻲ :ﻟُ َﻣ ْﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ،٩٣ :ﻭﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،٥٩ :ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ١٧٤ :ﻭﻣﻥ ﺗﺟﺎﺭﺏ
ﺍﻷﺻﻭﻟﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ،ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ  ١٢٨ :ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٦ﻟُﻣﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ . ٩٣ :
) (٧ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ،١٥٩ :ﻭﻟﻠﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ٣٢٧ :ـ
. ٣٣٠

 





١٤٧

وُ ِّ
ﻌرف اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘ ﺎسّ :ﺄﻧﻪ" ﺗﺳﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ ﻞ
اﻟﻣﺗﻛِّﻠم ﻋﻧد
ﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻼﻣﻪ دون ﻣﺎ ﺷﻌور ﻣﻧﻪ ،ﻓﻬو ﻣﺳﺎر ﺗوﻟﯾد ) (Generative processﯾﻧﺗﻬﺟﻪ ُ
إﺣداﺛﻪ ﻟﻛﻼﻣﻪ ﻟ ون ﻼﻣﻪ ﻫذا ﻣواﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ ﻧظﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧط ﺑﻬﺎ .ﻓﺟﺎﻧب ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺟواﻧب

ﺳﻼﻣﺔ ﻼﻣﻪ ﻣﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﻘ ﺎﺳ ﺔ اﻟﻼﺷﻌورﺔ").(١

ﻓﺎﻟﻘ ﺎس ﻋﻧدﻩ ـ ـ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻫو ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ رﺎﺿ ﺔ ﺗﻔرﻌ ﺔ ﻣن اﻷﺻﻞ ،ﻓﻬو ﺣﻣﻞ ﺷﻲء
ٍ
ﺟﻧس واﺣد وﻫو اﻟذ
اﻟﻛِﻠم ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض إذا ﺎﻧت ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ أ ﺣﻣﻞ َ
ُﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ اﻟﻧظﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﯾر ،و ذﻟك ﺗﺑرز اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض).(٢
وﻗد ﻟﺟﺄ اﻟﻠﻐو ون اﻟﻌرب إﻟﻰ اﻟﻘ ﺎس ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓط ﻘوا اﻟﻘ ﺎس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺻوات،

واﻟﺻرف)اﻟﺻ ﻎ( ،واﻟﺗر ﯾب اﻟﻧﺣو  ،واﻟدﻻﻟﺔ.

ﺗطرق اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘ ﺎس ﻋﻠﻰ ﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﺻوﺗﻲ
وﻗد ّ
واﻟﺻرﻓﻲ واﻟﺗر ﯾﺑﻲ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟدﻻﻟﻲ).(٣
ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻرف ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ )اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻔردة( ﻓﻘد درس ﻣﺎ ﺣدﺛﻪ اﻟﻘ ﺎس ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة

اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ)ﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ( ،إذ ﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘ ﺎس ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء وﻣوازﻧﺗﻪ ﺎﻟﻣدارس اﻟﻐر ﺔ.

ﻓﻣن ﺗﻌرﻔﻪ ﻟﻠﻘ ﺎس اﻫﺗم ﺎﻟﻘ ﺎس" ﻣﺻدر ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻗﺎس" ،وﻗﺻد ﻪ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟرﺎﺿ ﺔ

اﻟﺗﻔرﻌ ﺔ ﻣن اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻣﺛﺎل ﺳﺎﺑ  .و ﺎﺳم وﺗﻌﻧﻲ" اﻟﺗواﻓ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﻧﻔﺳﻪ").(٤

أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ ﻫو "ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﺑﻧ ﺔ /وﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷر أن ون اﻟﺗطﺑﯾ ﻣن ﻧوع اﻟﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻧظﯾر  Bijectionﻻ ﻏﯾر").(٥

وﺗوﺻﻞ إﻟﻰ وﺟود ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎس ،وﻫو ﻣﺎ ُﺳﻣ ﻪ اﻟرﺎﺿﯾون اﻟﻐرﯾون ﺎﻻﯾزوﻣورﻓﯾزم

 ،(٦)Isomorphismوﺳﻣﺎﻩ ﻓﻲ ﻣوﺿوع آﺧر" اﻟﻘ ﺎس اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺟرداً") ،(٧وﻗﺻد ﻪ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت
أو اﻹﯾزوﻣورﻓﯾزم.

) (١ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٦٠ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٣٢٢ /١ :ﻭ. ٤٩ /٢
) (٣ﻳُﻧﻅﺭ :ﺗﻔﺻﻳﻠﻪ ﻓﻲ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ١٧٢ :ـ  ،١٧٨ﻭﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ٣٢٢ /١ :ـ  ٣٢٤ﻭ ٣٩ /٢ـ . ٤٢

) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٢٣ /١ :
) (٥ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٦ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  .ﻳﻠﺟﺄ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻲ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻭ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺭﻳﺎﺿﻲ؛ ﻟﻬﺫﺍ ﻳﺻﻌﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻡ ﻋﻧﻪ ﺑﻠﻐﺔ
ﻏﻳﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻭﺭﺳﻭﻣﻬﺎ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  . ١٦٨ :ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ١٥:ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ.
) (٧ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٧٨ :

 





١٤٨

ﻓﻘد ﻣﺛّﻞ ﻟﻬذا ـ ـ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﻣﺑدﻋون ﺑﯾن ﺑﻧﺎء

ﺗﺣول ﺻ ﻐﺔ اﻟﻣ ّﺑر
اﻟﺗﺻﻐﯾر واﻟﺗﻛﺳﯾر ﻟﻠرﺎﻋﻲ ،ﻓ ﻼﻫﻣﺎ ﻣﺛﻼن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔّ ،
اﻟﻣﺻﻐر ،وﺻ ﻐﺔ اﻟﻣﻔرد اﻟرﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺻ ﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣ ّﺳر ﻣﻧﻪ.
اﻟرﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺻ ﻐﺔ
ّ
ﻓﺎﻟﻣﺻدران):ﺗﺻﻐﯾر( و)ﺗﻛﺳﯾر(" ﯾدﻻن ﻋﻠﻰ ﺣﺻول ﻋﻣﻠ ﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗؤد

ﻣﻌﯾﻧﺗﯾن").(١
ّ

إﻟﻰ ﺻ ﻐﺗﯾن

ﻗﺎل اﺑن ﻌ ش ﺑﻬذا اﻟﺻدد ":ﻗوﻟﻪ اﻟﺗﻛﺳﯾر واﻟﺗﺻﻐﯾر)ﻣن و ٍ
اﺣد واﺣد( ﯾرد اﻟﻌﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ واﺣد ،وذﻟك
أن ﺗﻐﯾﯾر أول اﻟﻣ ّﺳر ﺎﻟﻔﺗﺢ وﺗﻐﯾﯾر أول اﻟﻣﺻﻐر ﺎﻟﺿم ،ﻓﺈذا ﻗﻠتَ :ﻣﺳﺎﺟد
ﺗﻐﯾر اﻷول ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻻ ّ
أﻧك ّ
وزْ ُرج زﺎرج ،وﺗزد
ﻓﻠ ﺳت اﻟﻔﺗﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ م ﻫﻲ اﻟﻔﺗﺣﺔ ﻓﻲ ﻣ م ﻣﺳﺟد ﯾدﻟك ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟكُ :ﯾ ْرﺛُ ْن ﺑراﺛن ُ
اﻟﻣﺻﻐر ﺎء .وﺗﻛﺳر ﻣﺎ ﻌد اﻟ ﺎء
أن اﻟﻣزد ﻓﻲ اﻟﻣ ﺳر أﻟﻒ وﻓﻲ
ّ
ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺣرﻓًﺎ ﻣن ﺣروف ّ
اﻟﻣد ﺛﺎﻟﺛًﺎ إﻻ ّ
اﻟﻣ ّﺳر .ﻓﻠﻣﺎ ﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻣﺎ ذ رﻧﺎ ﻗﯾﻞ إﻧﻬﻣﺎ ﻣن
ﻓﻲ
ّ
اﻟﻣﺻﻐر ﻣﺎ ﺗﻛﺳر ﻣﺎ ﻌد اﻷﻟﻒ ﻓﻲ ُ
و ٍاد واﺣد").(٢

اﻟﻣ ّﺑر
وُ ّ
ﻌﺑر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ،أ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ُ
ﺻﻐر ﻣﻧﻪ ،وﻣن اﻟﻣﻔرد اﻟرﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣ ﺳر ﻣﻧﻪ ،وﺗﺟرد ﻣ ِ
ﻔﺎﻋﻞ وَﻓ َﻌ ْ ِﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓوق
اﻟﻣ ّ
ّ
َ
اﻟرﺎﻋﻲ إﻟﻰ ُ
ﻣﺳﺗو اﻟوزن ﺄﻧﻬﺎ" ﺗﺳو ﺔ اﻋﺗ ﺎرﺔ ﺑﯾن اﻟوزﻧﯾن وﻫو ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣو ﻞ") .(٣وﻫذا اﻟﺗﺟرد ـ ـ ﻣﺎ ﯾر اﻟﺣﺎج
ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ُﻣ ِّ ن اﻟﻣﺣﻠﻞ ﻣن أن ُﯾ ِ
وﺣْﻠ ُﺟﻞ وﺟﻌﻔر زﺎدة ﻋﻠﻰ َﻣْﻔ َﻌﻞ و ِﻣْﻔﻌﺎل
درج ﻓﻲ ﺎن واﺣدِ :ﻗ َﻣ ْ
طر ُ
وﻏﯾرﻫﻣﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﻣ ن ﺣﻣﻞ وزن
أن ﻧﻘﺎﺑﻞ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أو ﻧﻘ م ﺗطﺑ ﻘﺎً
ّ
اﻟﻣﺻﻐر ﻋﻠﻰ وزن اﻟﻣ ّﺳر ،أ ْ :
ﻣن أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر).(٤
وُﻣﺛّﻞ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣﻧﺣﻧ ﺎت رﺎﺿ ﺔ ،وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﺎن ﻫﻣﺎ):(٥
اﻟﻣﺻﻐر اﻟرﺎﻋﻲ)ص( واﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟرﺎﻋﻲ) ــ( ،وُﻣِﺛّﻞ ﻟﻬﺎ ﺎﻟﺷ ﻞ
١ـ ـ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﺗﺳو ﺔ ﺎﻟﺗﺟرد ﺑﯾن
ّ
اﻵﺗﻲ:

) (١ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ .١٧٨ :
) (٢ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔﺻّﻝ  ،١١٨ /١ :ﻭ. ٣٩٧ /٣
) (٣ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٧٩ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ١٨٠ :ـ . ١٨٢
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ﻟــ
ﮐ=ﻣ ِ
ﻔﺎﻋﻞ :
َ

ص =ُﻓ َﻌ ْ ِﻌﻞ :

اﻟﻣﺟردﺗﯾن ﻫﻣﺎ:
ﻓﺎﻟﺻ ﻎ اﻟﻣﺟردة اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺻ ﻐﺗﯾن
ّ
ف-ﻋ-ﻋ -ل

ﻣ-ف-ﻋ -ل

ﻓﻘد ﺣدث ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯾن اﻟﻣ وﻧﺎت ﻟﻠوزن وﺻﺎرت ﻫذﻩ اﻟﻣ وﻧﺎت ﻣﺟردة ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ ،ﻣﺎ ﺎﻧت ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﺟرد اﻷول.
٢ـ ـ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﺑﯾن ص و ــ:
وُﻣِﺛّﻞ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬذا اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻓﻲ أرﻊ ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗﺣو ﻠ ﺔ وﻫﻲ
اﻟﻣﺻﻐر وﻣن اﻟﻣﻔرد إﻟﻰ اﻟﻣ ﺳر ،وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻫﻲ):(١
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣ ِّﺑر إﻟﻰ
ّ
ِ
وﻟﻧﺳم اﻟﺣر ﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ ح.١
ﺳﻣﻬﺎ :ت١
اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺗﺣو ﻞ ﺣر ﺔ اﻷول ُ
وﻟﻧ ّ
ّ
واﻟﺛﺎﻧ ﺔ :ﻫﻲ ﺗﺣو ﻞ ﺣر ﺔ اﻟﺣرف اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻟﻧﺳﻣﻬﺎ :ت ٢واﻟﺣر ﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ ح.٢
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ١٨٠ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .

 





١٥٠

وﻟﻧﺳﻣﻬﺎ :ت.٣
اﻟﻣﺻﻐر وأﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺳﯾر
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻲ زﺎدة ﺎء ﻓﻲ
ّ
ّ

واﻟ ار ﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﺣو ﻞ اﻟﺣرف ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻷﺧﯾر :ت ٤واﻟﺣر ﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ ح.٣
اﻟﻣﺻﻐر وﻣن
ﺻر اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣو ﻼت ﻓﻲ :ﺣﺻول ﻧﻔس اﻟﺗﺣو ﻞ ﻣن اﻟﻣ ّﺑر إﻟﻰ
ّ
وُ ْﺣ َ
اﻟﻣﻔرد إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ أرﻌﺔ ﻣواﺿﻊ ﻣن اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﻣﺟردة وﻫﻲ:
١ـ ـ ﺣﺻول ﺗﺣو ﻞ ﺣر ﺔ)ﻣﻬﻣﺎ ﺎﻧت( :ﻓ ﻣﺎ ﻌد اﻟﺣرف اﻷول؛
٢ـ ـ ﺣﺻول ﺗﺣو ﻞ ﺣر ﺔ)واﻟﻔﺗﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔرد وﻏﯾر اﻟﻔﺗﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ( :ﻓ ﻣﺎ ﻌد اﻟﺣرف اﻟﺛﺎﻧﻲ؛
٣ـ ـ ﺣﺻول ﻧﻔس اﻟﺗﺣو ﻞ وﻫو زﺎدة ﺣرف ﻟ س)أﻟﻒ أو ﺎء( ﻌد اﻟﺣرف اﻟﺣر ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ؛
٤ـ ـ ﺣﺻول ﺗﺣو ﻞ ﺣر ﺔ إﻟﻰ ﺳرة ﻌد اﻟﺣرف اﻟﺛﺎﻟث.
و ﻣ ن أن ﺗُرﺳم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﺎﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح١

ـــَــ

ت١

ــــَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــــــــ ح٢

ــــــــَ

ت٣

Ø

ﯾ ْ◌

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــــ Ø

ت٤

ح٣

ـــِ

ت٢

ح١
ح٢

ـــُـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــــــ

ح٣

̶ ا
ـــِ

أن ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ص و ـ ـ ﻋﻧﺎﺻر وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،ﻓﻠﻛﻞ ﻋﻧﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻧﻠﺣظ ّ
ﻷن ﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺎو ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧر  ،وﻓﻲ ﻼ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﯾوﺟد ﻧﻔس
ص ﻧظﯾر ﻓﻲ ــ؛ ّ

أن ﻫﻧﺎك ﺗطﺑ ﻘﺎً ﻣن ص ﻋﻠﻰ ـ ـ وﻫو ﺗﻘﺎﺑﻞ=
ﻌﺑر ﻋﻧﻪ" ﻓﻲ اﻟرﺎﺿ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔّ :
اﻟزﺎدة ﻟﻠﺗﺣو ﻼت ،وﻫذا ُ ّ
أو ، Application biunivoque Bijectionﻓﻬذا ﺗﻛﺎﻓؤ ﺎﻟﺗﻧﺎظر اﻟﺗﺎم وﻫو اﻟذ ﺳﻣﻰ ﻋﻧد اﻟرﺎﺿﯾﯾن
ﻷن ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻘ ﺎس ﻫو ﻣن اﻟﻧوع اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺎﻹﯾزوﻣورﻓﯾزوم  ، Isomorphismوﻫذا ﻓﻲ ﻏﺎ ﺔ اﻷﻫﻣ ﺔ؛ ّ
ﻟﻠﺗﺟرد إذ ﯾﺧص اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻻ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻘط ،ﺛم ﻫو ﺗواﻓ ﻓﻲ

اﻟﻣﺻﻐر اﻟرﺎﻋﻲ واﻟﻣ ﺳر اﻟرﺎﻋﻲ وﻫﻣﺎ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﻣﺎ
ﺑﻧ ﺔ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن وﻫﻣﺎ ﯾﺧﺻﺎن ﺻ ﻐﺗﯾن:
ّ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن").(١
أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ُﻘ م ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎس اﻟﺻور ﻓﻲ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ) ﻣﺎ ذ رﻩ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء( واﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ،إذ ﻘول ":ﻫو ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة
) (١ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٨٢ :
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اﻷوﻟﯾن ﺗواﻓ اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﻣﺟر أو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﺣو ﻠﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟ ﺎب وﻫﻲ ﻧظﺎﺋر ﻟﻬذا اﻟﺗواﻓ ﻧﻔﺳﻪ .وﻗد
ون ﻫذا اﻟﺗواﻓ ﺟﺎر ﺎً ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻏﯾر ٍ
ﺟﺎر") ،(١و ﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺂراء ﻟﻠﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء

ﻣﺛﻞ ﺳﯾﺑو ﻪ) ،(٢واﺑن ﺟﻧﻲ) ،(٣واﺑن اﻟﺳراج).(٤

ﻓﺈن ﻣﺎ ُﺳﻣ ﻪ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻷوﻟون ﻗ ﺎﺳﺎً ﻫو اﻟذ
أﻣﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾثّ ":
ﺣﺻﻞ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣددﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﺑﻧ ﺔ أو اﻟﻣﺟر ون
إﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎً ﺎﻟﺳﻼﺳﻞ اﻟﻛﻼﻣ ﺔ أو ﺑﯾن ﺎﺑﯾن ﻓﺄﻛﺛر )ٕ ،( Isoschemismواﻣﺎ ﺗﻛﺎﻓؤ ﺧﺎص
داﺋﻣﺎًّ :
ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ).(٥)"( Isomoyphism
و ذﻟك ون اﻟﻘ ﺎس ﻣن اﻷﻣور اﻟﺿرورﺔ ﻟﻧﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ  ،إذ ﯾﻒ ﻣ ن أن ﺗزداد اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻧﻣو ﻟﺗﺳﺎﯾر
إن ﻟم ن ﻟﻬﺎ ﺿوا ط ﻗ ﺎﺳ ﺔ ﻧﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ .
اﻟﺗطور ْ
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول :اﺳﺗطﺎع اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋن طر

إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗراث ،أو ﻣﺎ

ﺳﻣﯾﻬﺎ ﻫو" اﻟﻘراءة اﻟﺟدﯾدة") ،(٦أن ﯾوازن ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء و ﯾن ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ اﻟﯾوم ﻣن
ﺗﺿﻣن ﺗراث ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﻣﻔﺎﻫ م
ﻣﻔﺎﻫ م ﻋﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻣﻧط اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻓﻘد ّ
ِّ
ﺗﻛون ـ ـ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ـ ـ ﻧظرﺔ دﻗ ﻘﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫ م ﺟدﯾرة ﺄن ُ ﺷﻒ ﻋﻧﻬﺎ وﻋن ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻗد ﺗﻣ ن اﻟﺣﺎج
ِ
ﺣﻣﻞ أﻗوال اﻟﻘداﻣﻰ
ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ْ
أن ﺄﺗﻲ ﻟﻛﻞ ﻣﻔﻬوم ﺑدﻟﯾﻞ ﻗﺎطﻊ ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻣﺣدﺛﯾن ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﻟم ُ ّ
أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺣﺗﻣﻠﻪ ،ﻓﻘد إﺗ ﻊ طرﻘﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ دﻗ ﻘﺔ ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن أوﺟﻪ اﻟﺷ ﻪ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻔوارق اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗُ ِ
ﺿﻞ
ط ْرق اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ
اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻼ ﯾﻬﺗدون إﻟﻰ اﻟﺷ ﻪ اﻟﻌﻣﯾ اﻟذ ﻻ ﯾﺗﺿﺢ إﻻ ﺎﻟطرق اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻟدﻗ ﻘﺔ ﺎﻟ ُ

اﻟرﺎﺿ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻧﺑﯾﻬﻪ إﻟﻰ ﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ ﻣﺛﻞ

ﻣﻔﻬوم)اﻟﻣﺛﺎل( و)اﻟﻠﻔظﺔ( ....وﻏﯾرﻫﺎ.

وﻧﺗﺞ ﻋن ﻣوازﻧﺗﻪ ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء ـ ـ وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ ـ ـ واﻟﻣﻧط

اﻟرﺎﺿﻲ

أن اﺗﺿﺣت أ ﺿﺎً اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌر ﺔ وﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣﻧط اﻟﻌرﻲ،
اﻟﺣدﯾثْ ،
ﻣﺛﻞ :ﻣﻔﻬوم اﻟﻘ ﺎس ،وﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﯾر و ﻣﻔﻬوم اﻟ ﺎب...اﻟﺦ .ﻓﺗﻣ ن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن
أن ﺣﺻﻞ ﻟد ﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣدﯾث ﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ )رﺣﻣﻪ ﷲ( إذ ﺗرﺟﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠوم
ﻗراءﺗﻪ ﻟﻠﺗراث ْ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎﻟﻌر ﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧر  ،ﻓﻠم ﯾﺧطﺊ ﺣﯾن أطﻠ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑــ)اﻟﺣدﯾﺛﺔ(؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧظرﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧظرﺔ ﺳﺎ ﻘﺔ.
) (١ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٨٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٢٥٣ /٢ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ١١٦ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ . ٧٨ /٢ :
) (٥ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٨٤ :
) (٦ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٨١ /٢ :

 





١٥٢

اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻧظر ﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻟﺗ ﺳﯾر اﻟﻧﺣو
ﺣﯾ اًز ﺑﯾ اًر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ،وﻻﺳّﻣﺎ ﻌد
ﻟﻘﻲ ﻣوﺿوع إﺻﻼح اﻟﻧﺣو وﺗ ﺳﯾرﻩ ﻟد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ّ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻧظر واﻟﺗطﺑ ﻘﻲ.
وﻋ ِﻘدت ﻣن
وﻗد ﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،وَ ﺗَ َب ﻓ ﻪ ﻋدد ﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻠﻐو ﯾن واﻟﺗرو ﯾنُ ،
أﺟﻠﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات واﻟﻠﻘﺎءات ﻓﻲ أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك،

ظﻞ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗ ﺳﯾر) (١ﺷﻐﻞ ﺗﻔ ﯾر اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ،وُﺛﯾر ﻋدداً ﻣن اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت اﻟﻧظرﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ،وﻻﺳ ﻣﺎ ﻋﻧد
أن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓ ﻪ ﻋﯾو ﺎً وﻧﻘﺎﺋص ﺗﺟﻌﻞ إﺻﻼﺣﻪ ٕواﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓ ﻪ ﺿرورة
ﻧﺎﻗد اﻟﺗراث اﻟذﯾن زﻋﻣوا ّ
ﻣﻠﺣﺔ ،وﻣﻬﻣﺔ أﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓ ﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻌرﻲ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗَ ﱡ
ﻌﻠﻣﺎً ﻻ ط ﻌﺎً واﻛﺗﺳﺎ ﺎً.
ﺷﺗﻰ

وﻗد ﺗ ﺎﯾﻧت اﻵراء ﻓﻲ ﺗﺷﺧ ص اﻟﻌﯾوب وطرق اﻟﻌﻼج  ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻧﻘد اﻟذ

)(٢

.

ذﻫﺑوا ﻓ ﻪ ﻣذاﻫب

إن ﺻﺢ
ﺗﺑﯾن ﻓﺷﻞ ـ ـ ْ
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻬرت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲّ ،
ﻷن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻧطﻠﻘوا ﻓﻲ ﻗراءاﺗﻬم اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠﺗراث ﻣن ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻗﺎﺻرة ،ﺗَُﻧ ْم ﻋن ﻏ ﺎب
اﻟﺗﻌﺑﯾر ـ ـ أﻏﻠﺑﻬﺎ؛ ّ
ﺗﺻور واﺿﺢ ﻟﻠﻌﻠم وﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﺗطﺑ ﻘﺎت اﻟﺗرو ﺔ ﻣن ﻣ ﺎدئ أﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠ م .إذ ﺗﺣوﻟت
ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟوﺿوح واﻟ ﺳﺎطﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﯾ س ُﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾ م اﻟﺗراث اﻟﻧﺣو  .وأﺻ ﺢ ـ ـ ﻓﻲ ﻧظر
ﻌﺿﻬم ـ ـ ﻞ أﺻﻞ ﻣن أﺻول اﻟﻧﺣو ،أو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻠﻪ ،أو ﺎب ﻣن أﺑوا ﻪ ،ﻻ ُﻔﯾد ﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﻠ م ﺗرﻓﺎً ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪ ،وﻟﻐواً ﯾﻧ ﻐﻲ ﺗﺟﻧ ﻪ ،واﻗﺗﻧﻊ ﱠ
أن
أن ﻧظﺎم اﻟﻌواﻣﻞ ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ذﻟك ،واﻓﺗرﺿوا ّ
ﻣﺎ ﻋﺎب ﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻐرﯾون وﺗراﺛﻬم اﻟﻠﻐو ﯾﻧﺳﺣب اﻧﺳﺣﺎ ﺎً ُ ﻠﱠﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ،و ﺎﻧت

ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ـ ـ ﻓﻲ زﻋﻣﻬم ـ ـ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﺗﻣﺎﺛﻞ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻧﺣﺎء اﻷور ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ).(٣

إن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗ ﺳﯾر ﺟﻌﻠت ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣ ﺳﯾرن ﯾﺧﻠطون ﺑﯾن ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو وﻣﻘﺗﺿ ﺎت
ّ
اﻟﺗدرس  ،وﻟﻌﻞ ﻫذا اﻟﺧﻠط ﻫو اﻟذ دﻓﻊ ﺑ ﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﻧﻘد ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧﺣو اﻹﺟراﺋ ﺔ ،واﻋﺗ ﺎر ﻧظﺎم اﻟﻌواﻣﻞ
) (١ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺷﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻟﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ،ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻟﻭﻻﺗﻬﺎ ،ﻭﺛﻣﺔ ﻓﺭﻕ
ﺑﻳﻥ ﻣﺩﻟﻭﻝ ﻛﻝ ﻣﺻﻁﻠﺢ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺻﺏ ُﻛﻠﱠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﻭﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ :ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ،ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،
ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻭﺍﻹﺣﻳﺎء ،ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ،ﻭﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺏ ،ﻭﺍﻟﺗﺑﺳﻳﻁ ،ﻭﺍﻟﻭﺿﻊ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ،ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺣﺳﻥ ﻣﻧﺩﻳﻝ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻛﻝ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﻳﺧﺹ ﺗﻳﺳﻳﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﻳُﻧﻅﺭ :ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ :ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﻣﻧﺩﻳﻝ ﺍﻟﻌﻛﻳﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺿﻳﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ
ﻋ ّﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ٢٠٠٧ ،ﻡ ٧٩ :ـ . ٨٢
ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊَ ،
) (٢ﻟﻠﺗﻔﺻﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ،ﻳُﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ،ﺍﺑﻥ ﻣﺿﺎء ﺍﻟﻘﺭﻁﺑﻲ ،ﻭﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ .ﻭﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﺑﻼﻏﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺃﻣﻳﻥ ﺧﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ ،ﻭ ﺩ .ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻳﻪ :ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻧﻘ ٌﺩ
ﻭﺗﻭﺟﻳﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ .ﻭﺃﻭﺩ ْ
ﺍﻥ ﺃُﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺯﻫﻳﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﺯﺍﻫﺩ ﺃﻓﺭﺩ ﻓﺻﻼً ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ)ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ( ﺗﺣﺩّﺙ ﻓﻳﻪ ﻋﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻭﻣﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﻣﻥ ﻧﻘﺩ ﻗﺩﻳﻣﺎ ً ﻭﺣﺩﻳﺛﺎً ،ﻳﻧﻅﺭ ١٧٧ :ـ . ٢١٦
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻗﺭﺍءﺓ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ  ١١ :ـ  ، ٤٨ﻭﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻗﺩﻳﻣﺎ ً ﻭﺣﺩﻳﺛﺎ ً . ٨٥ :



 



١٥٣

رﺿ ْت ﻋﻠﻰ اﻟدرس اﻟﻠﻐو  ،ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺳ ﻘﺔ ،واﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ُﻓ َ
إن ﻧظرﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ ﻣن أروع ﻣﺎ أﺑدﻋﻪ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد وأﺻﺣﺎ ﻪ
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺧﺻوص )اﻟﻌﺎﻣﻞ(ّ ":

)رﺣﻣﻬم ﷲ( وﻣن أﺧطر اﻟﻧظرﺎت اﻟﺗﻲ ﺳ ون ﻟﻬﺎ دور ﻋظ م ﻓﻲ ﺗطو ر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻧﺎ ﺣول اﻟظواﻫر

ﻷن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣﻞ ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟذ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗر ﯾﺑﻲ ﻟﻠﻐﺔ ...ﻓﻧظرﺔ
اﻟﻠﻐو ﺔ؛ وذﻟك ّ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﺗط ﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐو أن ُ َﻣﺛﻞ ﺑﻬﺎ أ ﺳط اﻟﻛ ﻔ ﺎت وأﻧﺟﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ

ﻣﻌﻘد إﻟﻰ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻوغ اﻟﺗر ﯾب ﻓﻲ ﻗﺎﻟب رﺎﺿﻲ دﻗﯾ وﺗرﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺗو ﻣﺎد
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ ؛ ّ
ّ
)(١
أن
ﻣﺳﺗو ﺻور ﻣﺟرد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺻ ﺎﻏﺔ وﻣن ﺛم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳ ﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ"  ،ﻓﺎﻟواﻗﻊ ّ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺎدﺗﻬﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ٕواطرادﻫﺎ واﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ ﺷﺗﺎت
أن اﻟﺻﻌو ﺔ واﻟﺳﻬوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟ ﺳﺗﺎ دﻟ ﻼً ﻋﻠﻣ ﺎً
اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،واﻗﺗﺻﺎد وﺻﻔﻬﺎ وﺻ ﺎﻏﺗﻬﺎ .ﻓﺿﻼً ﻋن ّ

ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻔﺎ ﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ،وﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﻠﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ وﺗﻔﺳﯾر ظواﻫرﻫﺎ).(٢

طرﺣت ﺄﻓ ﺎر ﺑدﯾﻠﺔ ﻟ ﺳت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ
أن ﺛﯾ اًر ﻣن أُﻣﻬﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ُ
وﻣن اﻟﻼﻓت ﻟﻺﻧﺗ ﺎﻩ ّ
اﻟﻧﺣو واﻟﻧﺣﺎة ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘدﻣﺎء .ﻓﻔ رة اﻟﺣر ﺔ اﻟﺧﻔ ﻔﺔ ﻋﻧد اﻟوﺻﻞ ودرج اﻟﻛﻼم ﻫﻲ ﻟﻘطرب)ت٢٠٦ﻫـ(،
ٍ
اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟذ ُﺣدث
وﻓ رة إﻋراب اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺳﺗﺔ ﺣر ﺎت ﻣﻣطوﻟﺔ ﻓ رة ﻗﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺎزﻧﻲ)ت٢٤٩ﻫـ( ،وﻓ رة ُ
اﻹﻋراب ﻓ رة اﺑن ﺟﻧﻲ)ت٣٩٢ﻫـ( ،وﻓ رة اﻟﻘراﺋن واﻟﺗﻌﻠﯾ ﻫﻲ ﻟﻠﺟرﺟﺎﻧﻲ)ت٤٧١ﻫـ( ،وﻓ رة اﻟرﻓﻊ ﻋﻠم
اﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ واﻟﺟر ﻋﻠم اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓ رة اﻟزﻣﺧﺷر )ت٥٣٨ﻫـ( ،وﻓ رة اﻟﻌﻣدة واﻟﻔﺿﻠﺔ ﻓ رة اﻟرﺿﻲ
اﻻﺳﺗرﺎد )ت٦٨٤ﻫـ( ،وﺻﺎﺣب ﻓ رة إﻟﻐﺎء ﻧظرﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫو اﺑن ﻣﺿﺎء).(٣

ﻓﺿﻼً ﻋن أ ّن ﺗﺻور اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗ ﺳﯾر ،ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻋن ﺗﺻور اﻟﻣﺣدﺛﯾن ،ﻓﺎﻟﺗ ﺳ ط ﻓﻲ
ﻧظرﻫم وأﻋﻣﺎﻟﻬم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﺗﺟﻧب اﻹطﺎﻟﺔ واﻟﺗﻌﻣ ﻓﻲ ذ ر اﻟﻘواﻋد،
واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺿ ﺣﻬﺎ ﺎﻷﻣﺛﻠﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺷواﻫد ،واﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺣدود اﻟﻌﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﺗﺟﻧب اﻟﺷﺎذ

واﻟﻧﺎدر واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ...ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻬم ﺎﻧوا ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺿرورة وﺟود ﻣﺳﺗو ﻣن
اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة واﻟﻣ ﺳرة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣطوﻻﺗﻬم وﻣوﺳوﻋﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗوﺣﻲ ﻪ ﻋﺷرات
اﻟﻌﻧواﻧﺎت ﻣن ﻣﺗوﻧﻬم وﻣﺧﺗﺻراﺗﻬم .ﻓ ﻌﺿﻬﺎ ﺳﻣﻰ اﻟواﺿﺢ ،و ﻌﺿﻬﺎ ﯾدﻋﻰ اﻟوﺟﯾز ،و ﻌرف ﺎﻟﻣﻘدﻣﺔ أو

أن ﺗﻠك اﻟﻌﺻور ﻟم ﺗَ ْﺧ ُﻞ
اﻟﻣدﺧﻞ...اﻟﺦ .وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﻓﻲ وﺿو ٍح ﻻ ﻘﺑﻞ اﻟﺷك ّ
ﻣن ﻧﺣﺎة وﻣرﯾن وﻣﻌﻠﻣﯾن ﱠأﻟﻔوا ﻣﺎ َﻗ ﱠرب اﻟطر إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن .وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع
َ
ُ
) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ١٧٠ /١ :ـ . ١٧١
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻗﺭﺍءﺓ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ . ٤٨ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺣﻣﺩ ﻋﺭﻓﺔ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ .ﺕ ،ﺩ .ﻁ .ﻭﻳُﻌ ﱡﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ
ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺭﺩﺍ ً ﻋﻠﻣﻳﺎً ،ﺇﺫ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻟﻧﻘ ٍﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻗِﺑ َﻝ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻭﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺑﻳّﻧﻭﺍ
ﻓﺳﺎﺩ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺃﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ،ﻭ ﺍﻁﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ .ﻛﻣﺎ ﺃﺛﺑﺗﻭﺍ ﺃﻥّ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺯﻋﻡ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ
ﺃﻧّﻬﺎ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻟﻳﺳﺕ ﻛﺫﻟﻙ ،ﻓﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻭﺃﺟﻬﺩ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺑﺭﻫﻧﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺩﻣﺎء.



 



١٥٤

أن ﻌﺿـ ـ ـ ـ ـﻪ اﻻﺧر ﻣوﺟز ،ﺑﻞ
أن ﻌﺿﻪ ﻟم َ ُ ْن ﻣﻧظﻣﺎً ﺷ ﻞ ﺻﻠﺢ ﻣ ﺎﺷرًة ﻟﻠﺗدرس ،و ّ
ﻣن اﻟﺗﺄﻟﯾﻒّ ،
ﻌد ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻟﻐﺎز).(١
ﻣﻔر ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎز ﺣﺗﻰ ﺎد َ ّ
ﺣذف ﻋﺷواﺋﻲ)ﻏﯾر

أن أ
وﻣﻣﺎ ﻫو
ﺟدﯾر ﺎﻟذ ر أﺷﺎرة اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
ٌ
ﻣدروس( ﻷ ﺎب ﻣن أﺑواب اﻟﻧﺣو ،أو ﺟزء ﻣن أﺟزاﺋﻪ ،ﺳﯾؤد دون ﺷك إﻟﻰ إﻓﺳﺎدﻩٕ .وا ّن أزﻣﺔ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ّﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ذاﺗﻪ

ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻋﻠمٕ ،واﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎﻫﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳ ﺔ ﻟﻠطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻟﺗﺧط ط واﻟﻌرض
واﻟﺗرﺳﯾﺦٕ ،واﻫﻣﺎل اﻟﺗﻣرس اﻟﻠﻐو  ،واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺳﯾﺧﻲ اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﺗﻌﻠ م اﻟﻌر ﺔ ،واﻗﺗﺻﺎر أﻛﺛر اﻟﻣرﯾن
واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻧواع اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟداً ﻣن اﻟﺗﻣﺎرن ،وﻻﺳّﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ)اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻹﻋراب( ،وﻓوق ذﻟك ﻠﻪ،
اﺗﺧﺎذ اﻟﻧﺣو واﻟﺻرف ﻓﻲ ﺻورﺗﯾﻬﻣﺎ اﻟﻧظرﺔ اﻟ ﺣﺗﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺟردة ﻣن ﻞ ﺗﻛﻠﯾﻒ ﻹﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐو ﺔٕ ،واﻋطﺎء ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻧظرﺔ ،واﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺻﺔ اﻷﺳد).(٢

إن ﺗ ﺳﯾر اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺳ ظﻞ واﺟ ﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻣﺎ ﺎن
ّ
ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻻﺳ ﻣﺎ وﻧﺣن ﻓﻲ ﻋﺻر ﺗﺗﺟﻪ ﻓ ﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧﯾر واﻻﻓﺎدة
ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﺔ واﻟﻣﯾداﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﺷ ﻞ ﻻﻓت ﻟﻺﻧﺗ ﺎﻩ).(٣

ﻟﻛن اﻟﺗ ﺳﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺧطرة واﻟﻣﺳﺗﻌﺻ ﺔ ﻟن ون ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻗﺎﻋدةٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو ﺟﻬد
ﺿﺎﺋﻊ ،أو طر ﻣﺿﻠﺔ ﻻ ﺗﻌرف ﻟﻬﺎ ﺣدود ،وﻻ ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻬﺎ ﻏﺎ ﺔ إذا أﺧطﺄﻧﺎ اﻟوﺟﻬﺔ ﻣن ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟطر ).(٤

و ذﻟك وﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺗ ﺳﯾر اﻟﻧﺣو ،وﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺣددﻩ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻵﺗﻲ :ﻫو ﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﻧﺣو واﻟﺻرف ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﺗر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋن طر

ﺗ ﺳ ط اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ،ﯾﻧﺣﺻر اﻟﺗ ﺳﯾر ﻓﻲ

ﻔ ﺔ ﺗﻌﻠ م

اﻟﻧﺣو ،ﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ذاﺗﻪ).(٥

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻣﻛﺔ
ﺍﻟﻣﻛﺭﻣﺔ ،ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ١٩٨٤ ،ﻡ . ٨٤ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٨١ :
) (٣ﻟﻘﺩ ﻁﺑﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻧﺟﺣﺕ ﻓﻲ ﺗﻳﺳﻳﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺣ ٍﺩ ﻛﺑﻳﺭ ،ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻟﻘﺩ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻳﺳﺗﻧﻳﺭ ﻣﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﻭﺇﻥ ﺇﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺛﺑﺗﻪ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻭﻥ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺗﺧﺻﺻﻬﻡ ﻭﺍﺟﺏ ﺣﺗﻣﻲ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﻗﺑﻳﻝ
ﺍﻟﺗﺭﻑ .ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻏﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٠ ،١ﻡ  ٥٩ :ـ . ٦٠
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺃﺷﺗﺎﺕ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ،ﻋﺑﺎﺱ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﻁ ،٨ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٧٠ ،ﻡ . ٥١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ .٢٣٦ :ﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﺗﻣﺧﺿﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻥ
ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻟﻌ ّﻝ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻫﻲ :
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﻓﻬﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ،ﻭﻋﻠﻡ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ،ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ
ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻓﺿﻼًﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ُﺟﻣﻌﺕ ﻓﻲ ﻛُﺗﺑﻪ) :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﺟﺯﺋﻳﻥ(ﻭ)ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ(.

 





ﻫذا ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺟراﺋﻲ اﻟذ

١٥٥

ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻧﺑﻬت اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن واﻟﻣﺟددﯾن إﻟﻰ

ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﺗﻘر ﺎً ،ﻣﺎ دﻋت اﻟدارﺳﯾن إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻧﺣو :اﻟﻧﺣو

اﻟﻌﻠﻣﻲ)اﻟﻧظر ( ،واﻟﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ)اﻟﺗرو ( .

ﻔرِق اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ)اﻟﻌﻠﻣﻲ ،واﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ( ،ﻓﺎﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫو ﻣﻣﺎرﺳﺔ
إذ ُ ّ
ﺗﻌﱡﻠم واﻛﺗﺳﺎب ﻟﻣﻬﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ) "،(١وﻫﻣﺎ ﻣﯾداﻧﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن
ﻟﻠ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺧﺎص ،أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﻫو َ
واﻟذ ﯾرطﻬﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻌﻠ م ﻟﻣﺎ ﺄﺗﻲ ﻪ اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ)أ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ( ﻣن
ﺟدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .و ﺗم ذﻟك ﺑﺗﻛﯾﯾﻒ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﻌﻠ م ﻟﻠﻐﺎت .ﻓﻣﺎ ﯾ ﺣث

ﻋﻧﻪ و ﺣﺎول إﺛ ﺎﺗﻪ اﻟ ﺎﺣث ﺷﻲء ،وﻣﺎ ﻘوم ﻪ ﻣﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻋﻠم ﻹﻛﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻲء آﺧر.
ﻣﺎ

أن ﺗﺗﺣﺳن طراﺋﻘﻪ ﺎﺳﺗﻐﻼل
ﻓﻬذا اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ،وﻫو ﺟزء ﻣﻣﺎ ﺳﺗﻌﯾن ﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ،ﯾﺟب ْ
ﺗﺷﻔﻪ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻫو ﺟزء ﻣﻬم ﻣن ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن .وﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻔﯾزﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ

ﻓروﻋﻬﺎ ﺎﻟﺻوت واﻟﻛﻬرﺎء واﻹﻟﻛﺗروﻧ ك وﻏﯾر ذﻟك وﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾدﻩ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن ﻞ ﻣﺎ ﺗﻛﺗﺷﻔﻪ

وﺗﺛﺑﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم ﻣن ﻗواﻧﯾن ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﻣﺎ ﻟم ُﻌرف ﻌد أو ﻟم ُﯾدﻗ  .وﺗﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺎت ﻫو ﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ
ﺗﺟر ﺣوث ﻓﻲ ﻔ ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﯾﺛﺑﺗﻪ ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن ﺗﺻ ﺢ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻣﺎً ﺗطﺑ ﻘ ًﺎ ﻫو ﻋﻠم ﺗﻌﻠ م
اﻟﻠﻐﺎت )(language Teachingأو).(Didactiquedes langues

ﻓﺎﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ) : (Grammaire scientifique analytiaueﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧظرﺔ ﻟﻐو ﺔ

ﺗﻧﺷد اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻒ واﻟﺗﻔﺳﯾر ،وﺗﺗﺧذ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻫذا اﻟﻬدف أدق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .ﻓﻬو ﻧﺣو ﺗﺧﺻﺻﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ أن
ون ﻋﻣ ﻘﺎً ﻣﺟرداً ،ﯾدرس ﻟذاﺗﻪ ،وﺗﻠك طﺑ ﻌﺗﻪ .وﻫذا اﻟﻣﺳﺗو ﻣن اﻟﻧﺣو ـ ـ ﻣﺎ ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ُﻌﱡد ﻧﺷﺎطﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﺑرأﺳﻪ ،أﻫداﻓﻪ اﻟﻘر ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻪ ﻫﻲ اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺧﻠ

واﻻﺑداع ،وﻫذا ﻫو اﻷﺳﺎس واﻟﻣﻧطﻠ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﺣو ﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﺗراﻋﻰ ﻓ ﻪ ﻗواﻧﯾن ﻋﻠم اﻟﺗدرس).(٢

أﻣﺎ اﻟﻧﺣو اﻟﺗرو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ) : (Grammaire pedagogiqueﻓ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺳﺗو اﻟوظ ﻔﻲ اﻟﻧﺎﻓﻊ

ﻟﺗﻘو م اﻟﻠﺳﺎن ،وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺧطﺎب ،وأداء اﻟﻐرض ،وﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻓﻬو ﯾر ز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم،
ِ
ﻘدﻣﻪ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣﻊ ﺗﻛﯾ ﻔﺎً ُﻣﺣ ﻣﺎً ط ﻘﺎً ﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠ م وظروف
ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ُ ّ
اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ) .(٣ﻓﺎﻟﻧﺣو اﻟﺗرو ﻘوم ﻋﻠﻰ أُﺳس ﻟﻐو ﺔ وﻧﻔﺳ ﺔ وﺗرو ﺔ ،وﻟ س ﻣﺟرد ﺗﻠﺧ ص ﻟﻠﻧﺣو
اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺗﻧﺻب ﺟﻬود اﻟﺗ ﺳﯾر واﻟﺗ ﺳ ط.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٧٩ :
) (٣ﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ)ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﻲ ﻭﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ( ﻳُﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ
ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏﺭﻳﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) ،ﺩ.ﺕ(  ١٤٢ :ـ . ١٤٥

 





١٥٦

إذاً ،ﻓﺎﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺷﻲء ،واﻟﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﺷﻲء آﺧر وﻧﻣط ﺧﺎص ،ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺎدة ﺗرو ﺔ ﻣﺧﺗﺎرة

ﻋﻠﻰ ﻏرار أُﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋ ﺔ ،ﺗراﻋﻲ أﻫداف اﻟﺗﻌﻠ م ،وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ،وظروف اﻟﻌﻣﻠ ﺔ

اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ .ﻟذا ﻓﻘد "أﺧطﺄ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﯾن ﻏﺎﻟو ﺎﻟﻘواﻋد ،واﻫﺗﻣوا ﺑﺟﻣﻊ ﺷواردﻫﺎ واﻹﻟﻣﺎم
أن ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ذﻟك ﺗﻣ ﯾﻧﺎً ﻟﻬم ِﻣ ْن ُﻟﻐﺗﻬمٕ ،واﻗدا اًر
ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ ،واﻹﺛﻘﺎل ﺑﻬذا ﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺎﻫﻞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ّ
ظﻧﺎً ﻣﻧﻬم ّ
ﻟﻬم ﻋﻠﻰ إﺟﺎدة اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺑ ﺎن").(١
أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﺔ ﻟﻠﻘواﻋد ،واﺳﺗظﻬﺎرﻫﺎ ﻌﯾدًا ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل "ﻗﻠﯾﻠﺔ
إن اﻟواﻗﻊ ﯾﺛﺑت ّ
ّ
أن أﻛﺛر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻔظﺎً ﻟﻬﺎ ،واﺳﺗظﻬﺎ اًر ﻟﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﯾﺧطﺊ ﻓﻲ
اﻟﺟدو ﻓﻲ ﺻ ﺎﻧﺔ اﻟﻠﺳﺎن ﻣن اﻟﺧطﺄ ﺑدﻟﯾﻞ ّ

ﻼﻣﻪ أﺧطﺎء ﻓﺎﺣﺷﺔ ...و ّأﻧﻬﺎ ذﻟك ﻋد ﻣﺔ اﻟﺟدو ﻓﻲ إﻗدار اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر .ﻓ ﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﺣﻔظون
ٍ
اﻟﻘواﻋد وﻟﻛن أﺳﻠو ﻬم ر ك ،وﻋ ﺎراﺗﻬم ردﯾﺋﺔٕ ،واﻧﺷﺎءﻫم ﺿﻌﯾﻒ
ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم") .(٢ﻓﻣﺎ اﻟﻧﺣو إﻻ وﺳﯾﻠﺔ

ﻟﺿ ط اﻟﻛﻼم وﺻﺣﺔ اﻟﻛﺗﺎ ﺔ ،ﻫذﻩ ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻧذ اﻟﻘد م "،اﻟﻧﺣو ﻫو اﻧﺗﺣﺎء ﺳﻣت

ﻼم اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﻪ ﻣن إﻋراب وﻏﯾرﻩ ،ﺎﻟﺗﺛﻧ ﺔ واﻟﺟﻣﻊ ،واﻟﺗﺣﻘﯾر ،واﻟﺗﻛﺳﯾر ،واﻹﺿﺎﻓﺔ ،واﻟﻧﺳب،
واﻟﺗر ﯾب ،وﻏﯾر ذﻟك ،ﻟﯾﻠﺣ َﻣ ْن ﻟ س ِﻣ ْن أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺄﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ﻓﯾﻧط ﺑﻬﺎٕ ،وا ْن ﻟم َ ُ ْن
رد ﻪ إﻟ ﻪ").(٣وﻗد ﺑذل اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء ﺟﻬوداً ﺑﯾرة ﻟﺣﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻓﻘد
ﻣﻧﻬمٕ ،وا ْن َﺷ ﱠذ ﻌﺿﻬم ﻋﻧﻬﺎ ّ
أد

ﺣرﺻﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠ م اﻟﻌر ﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﯾﯾزﻫم اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن ﻣﺳﺗو ﯾن ﻣن اﻟﻧﺣو؛ ﻣﺳﺗو ﻧظر ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ،

وﻣﺳﺗو ﺗرو ﺗﻌﻠ ﻣﻲ ،وﻫو اﻟﻐﺎﻟب.
وُ ِّ
ﻔرق اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء ،إذ ﺎن"
)(٤
ﻷﻧﻪ ﺎن ﺗدو ﻧﺎً ـ ـ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ
اﻟﻧﺣو ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻋﻠﻣ ﺎً وﺗﻌﻠ ﻣ ﺎً ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ"  ،ﻓﻘد ﺎن ﻋﻠﻣ ﺎً؛" ّ
ﻷن اﻟذﯾن وﺿﻌوﻩ ﻗﺎﻣوا ﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻻﺳﺗﻧ ﺎ ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻣﺟرد
اﻟﺗﺎرﺦ ـ ـ ﻷﺻول اﻟﻌر ﺔ ،و ّ
أن ﺄﺗﻲ ﺄدﻟﺔ
ﯾﺑرر ﻣﺎ ُﯾﺟﯾزﻩ ﻣن اﻟﻛﻼم
ﻓﺄﺿطر ْ
ّ
ﻣﺎ ﺗم إﺛ ﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻛ ﻔ ﺔ .ﺛم اﺣﺗﺎج اﻟ ﺎﺣث ﻓ ﻪ أن ّ

ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣن ﻗﺑﯾﻞ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ.وظﻬر ذﻟك ﻓﻲ زﻣﺎن ﻋﺑد ﷲ ﺑن أﺑﻲ إﺳﺣﺎق)(٥ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ اﻟﻐﺎ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب
ﺳﯾﺑو ﻪ :وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻧﺷﺎ ﻋﻠﻣﻲ ﺳﺎﺑ واﺳﻊ وﻋﻣﯾ اﺳﺗﻣر ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺳﻧﺔ ﻌد
اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ ﻓﺗرة ﺗﺄﺳ س اﻟﻧﺣو").(٦

) (١ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻡ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﻁ ،١٣ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ.ﺕ . ٢٠٣ :
)(٢ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ. ٢٠٤ :
) (٣ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٣٤ /١ :
) (٤ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ. ١٤ :
ﺛﻣﺎﻥ
) (٥ﻫﻭ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻥ ﺯﻳﺩ ﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺭﺙ ﺑﻥ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺣﺎﻕ ﺍﻟﺣﺿﺭﻣﻲ ﺍﻟﺑﺻﺭﻱ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ َﻣ ﱠﺩ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﻭﺷﺭﺡ ﺍﻟﻌﻠﻝ ،ﺗﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ )١٢٧ﻫـ( ﻋﻥ
ٍ
ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ،ﻟﻠﺳﻳﻭﻁﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ،ﺩﺍﺭ
ﻭﺛﻣﺎﻧﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﻳﻝ ﻋﺎﻡ)١١٧ﻫـ( ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺑُﻐﻳﺔ ُ
ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ  ،٨٣ /٢ :ﻭﻧﺯﻫﺔ ﺍﻷﻟﺑﺎء ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﺎء . ٢٧ :
) (٦ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٤ :

 





١٥٧

أﻣﺎ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ " ﻓﻬو ﻣﺎ ﺎن ُﻌّﻠم اﻟﺻﺑ ﺎن و ﻞ ﻣن ﺎن ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻟﻠﻐو ﺔ،
و ﺎن ﻟﻬم اﻫﺗﻣﺎم ﺑﯾر ﺟداً ﺑﺗﻌﻠ م أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻌر ﺔ .و ﺎن ﻣرﺟﻌﻬم ،ﺄﺻول ﻣدوﻧﺔ ،ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﻟﻧﺣو ون

ﺗﻌودوا ﻋﻠ ﻪ ﻣﻧذ اﻟﻘد م َﻣ ْن وﺿﻊ أوﻻدﻫم ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﻓﺻ ﺣﺔ وﻣن ﺗﺣﻔ ظﻬم اﻟﺷﻌر
واﻋﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ﺧﺎﺻﺔ") .(١ﻗﺎل اﻟﺟﺎﺣظ )ت٢٥٥ﻫـ( ﻓﻲ اﻟﺑ ﺎن واﻟﺗﺑﯾﯾن ﻋن اﻟﻧﺣو ﯾن ":ﺄﺳﻣﻰ اﻟﻧﺣو ون ﻓذ روا اﻟﺣﺎل
ﻷﻧﻬم ﻟو ﻟم ﺿﻌوا ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟم ﺳﺗط ﻌوا ﺗﻌرﻒ اﻟﻘروﻗ ﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌروض
واﻟظروفّ ...
واﻟﻧﺣو.(٢)"...
ﻓﺎﻟﻘدﻣﺎء ﺎﻧوا ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺎم ﺿرورة وﺟود ﻣؤﻟﻔﺎت ﻧﺣو ﺔ ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺿم اﻟواﺣد ﻣﻧﻬﺎ ـ ـ أﺣ ﺎﻧﺎً ـ ـ
ﻣن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ،وﻗد دﻓﻌﻬم ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﺎﻟﻣﺷ ﻠﺔ إﻟﻰ إﻋداد ﻣﺧﺗﺻرات َ ُ
ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻧﺣو اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت ﻣﻌدودة ،ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻋ ﺎرة ﻣ ّﺳطﺔ،

وﻣوﺟزة ،ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج واﻻﻧﺗﻘﺎء ،ﻓﺗﺟﻧﺑوا ﺛﯾ اًر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺧﻼﻓ ﺔ ،وﻟم
ٍ
ﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺣو ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺑﻞ ر زوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣذﻫﺑ ﺔ )اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرت ﻋﻧد ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺣﺎة(.
ﯾﺗﻌﺻﺑوا

وﻫ ذا ﻓﻘد ﺧﻠت ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم ﻣن اﻹﺳراف ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟوﻟوع ﺎﻻﺳﺗﺷﻬﺎد واﻻﺣﺗﺟﺎج واﻟﺗﻌﻠﯾﻞ؛
اﻟﺟ َﻣﻞ ﻟﻠزﺟﺎﺟﻲ
وذﻟك ّ
أن ﻫﻣﻬم ﻫو ﺗﻘرب اﻟﻧﺣو ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن .وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك :ﺗﺎب ُ
ﻟﻠز ﯾد )ت٣٧٩ﻫـ( و ﱡ
اﻟﻠ َﻣﻊ ﻻﺑن ﺟﻧﻲ؛ وﻗطر اﻟﻧد ﻻﺑن ﻫﺷﺎم اﻷﻧﺻﺎر ...اﻟﺦ.
)ت٢٣٨ﻫـ( ،واﻟواﺿﺢ ّ

أن اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ اﻟذ ظﻬر ﻣ اًر ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟر ) ،(٣واﺳﺗﻣر زﻣﻧﺎً دون
وﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
ٌ
اﻧﻘطﺎع ،ﻗد ﺗﺟﺎوز داﺋرة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،إذ ﺷﺎرك ﻓ ﻪ ﻋﻠﻣﺎء ،وﻟﻐو ون ،وﻣﻧﺎطﻘﺔ ،وﻓﻼﺳﻔﺔ،

وﻓﻘﻬﺎء ،وﻣﻔ رون .وﺣﺳﺑﻧﺎ أن ُﻧﻠﻘﻲ ﻧظرة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎو ن اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ،
ﻟﻧﻌرف ﺣﺟم اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﻧﺷر اﻟﻌر ﺔ وﺗ ﺳﯾر ﺗﻌﻠ ﻣﻬﺎ ،ﻓﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌﻧﺎو ن
)(٤
ِ
ﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ،اﻟﻣدﺧﻞ
اﻵﺗ ﺔ  :ﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ ،اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ اﻟﻧﺣوُ ،ﻣ ّ
إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ،اﻟﻣ ﱠ
ﻬذب ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،واﻟﺗﻔﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻓﻲ
ُ
اﻟﻧﺣو ،اﻷﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ،اﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﺻ ﺎح ،اﻹﺷﺎرة ،اﻟﻛﺎﻓ ﺔ ،اﻟﺷﺎﻓ ﺔ ،ﻣوﺻﻞ اﻟطﻼب إﻟﻰ ﻗواﻋد
اﻹﻋراب ،اﻟﻬدا ﺔ اﻟرﺎﻧ ﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌر ﺔ...اﻟﺦ.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﻪ ﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻرات اﻟﻧﺣو ﺔ ﻣن ﻣ ﺎدئ ﺗرو ﺔ ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﺻرﻫﺎ ﺎﻧﺗﻘﺎء
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ،وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ،وﺗﻬذﯾب ﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ،إﻻ ّأﻧﻪ ُﻣ ن أن ﺗؤﺧذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
) (١ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ .١٤ :
) (٢ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺑﻳﻳﻥ . ١٤٠ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٤ :
) (٤ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ ﺑﺈﺣﺻﺎء ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻡ ﻓﺣﻭﻯ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ،ﻟﻠﺗﻔﺻﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ. ١٩٨٤ ،
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ﻷﻧﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﻌﺗﻣد اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﻠﻘﯾن
اﻟﻣؤاﺧذات ،إذ إ ّن " ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ م واﻟﺗﺄﻟﯾﻒ آﺛﺎرﻩ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗُﺣﻣد؛ ّ
واﻟﺗﻛرار") ،(١وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺂﺧذ:
 ١ـ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺎﻟﻧﺣو اﻹﻓراد

ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺣو اﻟﺗر ﯾﺑﻲ ،إذ ﯾﺑدو اﻟﻧﺣو ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔردات ﻣﺗﻧﺎﺛرة ،ﻻ

ﻧﺣو ﺗراﻛﯾب وﺟﻣﻞ وأﺳﺎﻟﯾب.
 ٢ـ أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺟﺎﻓﺔ وﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن اﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم ،وﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت ﻋﺻرﻩ و ﯾﺋﺗﻪ.
 ٣ـ ﻟم ﺗﻛن ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺧﻠ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ) ﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔو واﻟﻛﺗﺎﺑﻲ( ،ﺑﻞ ﺎﻧت ﺗﻬدف
إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﻋراﺑﻲ وﺗزو د اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظرﺔ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻬم اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ،وﻻ ﺗُﻔﯾد اﻟﺗﺑﻠ ﻎ.
 ٤ـ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ)اﻟﻣﺧﺗﺻرات( ﻟم ُ ُ ْن ﻣﻧظﻣﺎً ﺷ ﻞ ﺻﻠﺢ ﻣ ﺎﺷرًة ﻟﻠﺗدرس ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﺑ أر
ﻣن آﺛﺎر اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻧظر  ،وﻻﺳ ﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻣﺗﺄﺧرن اﻟذﯾن وﻗﻊ ﻋﻧدﻫم ﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠ م

ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻرات ﻣﻔﯾدة ﺟداً،
و ﯾن ﺗﻌﻠ م اﻟﻧﺣو وﺗﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺔ؛ وﻟذا ّ
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾﻒ ﻋﻠﻰ وﻓ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﺗر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺎﻧوا
 ٥ـ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺻﻔﻪ اﻟد ﺗور ﻣﻬد اﻟﻣﺧزوﻣﻲ ﺑـ)اﻟﺟدب( ،إذ ﯾر ّ
ِ
ﻣﻘدﻣﺎت أو ﻣﺗوﻧﺎً ﺛم ﺷرﺣوﻧﻬﺎ و وﺳﻌوﻧﻬﺎ
ﺻﻧﻌون ُ ﺗ ﺎً ﻣﺧﺗﺻرة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺗب اﻷﻗدﻣﯾن و ﺳﻣوﻧﻬﺎ ّ
ﺎﻟﺗﻌﻠ ﻼت واﻟﺗﺄو ﻼت واﻟردود واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت) ،(٢وﻫذا ﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻻ ُ َﻌﱡد ﺗ ﺳﯾ اًر ،ﺑﻞ ﺗﻌﻘﯾداً ،ﻓﺎﻟﺗ ﺳﯾر ﻟ س

اﺧﺗﺻﺎ اًر ،وﻻ ﻫو ﺣذف ﻟﻠﺷروح واﻟﺗﻌﻠ ﻘﺎت ،وﻟﻛﻧﻪ ﻋرض ﺟدﯾد ﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻧﺣو ،ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣو ﻞ

أن
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم اﻟﺟﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﺻرات اﻟﻧﺣو إﻻ ﻣﺎدة ﺗرو ﺔ ﺣ ﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗدرس واﻟﻔﻬم.ﺑﯾد ّ
ﻟﻬذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ ﺎن اﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ،ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣؤﻟﻔﺎت ﺗ ﺳﯾرﺔ ﺗﺷ ﻪ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻣﺎ)اﻟﻛﺗب

اﻟﻣدرﺳ ﺔ( ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا) ،(٣ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﻟﻪ دواﻓﻌﻪ اﻟﺗﻲ ﺣﻔزت اﻟﻧﺣﺎة ﻋﻠﻰ اﺗ ﺎع ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن
اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﻧﺣو ).(٤
وﻓﻲ ظﻞ ﻣوﺟﺔ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠﻐﻠت ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎدﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻠومَ ،ﺷ َﻌ َر أﻫﻞ اﻟﻌر ﺔ ـ ـ
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ـ ـ ﺿرورة ﺗﺟدﯾد اﻟﻧﺣوٕ ،واﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺻﻧ ﻔﻪ ﻣن ﺟدﯾد ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ اﻟد ﺗور
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻗﺿ ﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ ﺻﻌو ﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌِّﻠﻣﯾن ،وﻣﺎ اﻧﻌ ﺳت ﻋﻠ ﻪ
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑ ﺔ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﺗﻌِّﻠﻣﯾن ﻓﻲ)ﺗَﻌّﻠم اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ(.

) (١ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﻋﻣﺎﻥ ،ﻁ٢٠٠٧ ،ﻡ . ٥٤ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﺩ .ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺳﻌﺩﻭﻥ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ١٩٧٤ ،ﻡ . ١٦٠ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ . ٥٥ :
) (٤ﻳُﺟﻣﻝ ﺃُﺳﺗﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ،ﻭﻟﻠﺗﻔﺻﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻳُﻧﻅﺭ :ﻣﺅﻟﻔﻪ :ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ . ٤٩ :
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ِ
ﻘدم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ آراء ﻗّﻣﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺳﯾر ﺗدرس اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻣوﻣﺎً ،واﻟﻧﺣو
وُ ّ
ﺧﺻوﺻﺎً ،إذ ﻘول ":ﻣﻣﺎ ﻼﺣظ ﻣن ﺿﻌﻒ اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟذ ﯾﺗﺻﻒ ﻪ ﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد،

وﻗّﻠﺔ إﻗ ﺎل اﻟطﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ") ،(١ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻪ ﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺗرو ﺔ،
ﺣﯾث ﻘول ":وﻧﺣن ﻻ ﻧﺗﻬم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ إﻧﻣﺎ اﻟذ ﻧﺳﺗﺿﻌﻔﻪ ﻫو ﻔ ﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣرﯾن ﻟﻬﺎ").(٢
وﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ﻗد ﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻋدد ﺑﯾر ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن اﻟذﯾن اﻫﺗﻣوا ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗ ﺳﯾر ،إذ ﻧﺟد
أن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ
ﻟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﺳّﻠم ﻪ ﻋﻧد ﺛﯾر ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ،واﻟدارﺳﯾن ّ
اﻟد ﺗور ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻣ ﺎرم ﻘولّ ":
أﺣﺳﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذﻩ").(٣
ﻘدر ﻣن اﻟﺻﻌو ﺔ ﺑﯾر ،وﻟﻘد أدرك ﻫذﻩ اﻟﺻﻌﺎب ﺷﯾوخ اﻟﻧﺣو وأﻋﻼﻣﻪ ﻣﺎ ّ
وﻋر
وﻗﺎل اﻟد ﺗور اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺟوار  ":ﻣﺎ زال ﻧﺣو اﻟﻌر ﺔ ﻋﻧد أﻫﻠﻬﺎ ﻋﺳﯾ اًر ﻏﯾر ﺳﯾرٌ ،
ﻏﯾر ﻣﻣﻬد ﻣﻧﺣرﻓﺎً إﻟﻰ ﻏﯾر ﻗﺻدﻩ ،ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﺗﻌﻘﯾد ،وﻻ َﺳِﻠ َم ﻣن اﻧﺣراف ،وﻣﺎ زال ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻣﺛﺎر
اﻟﺷ و ﻣن اﻟﻣﻌِّﻠﻣﯾن و ﱠ
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳواء").(٤
أن
وﻗد ذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ) ،وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﻧﺣو( ،و ر ّ
اﻟﺳﺑب ﻌود إﻟﻰ ﻣﺷ ﻠﺔ ﺗدرس ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﺎس ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣ ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ
)(٥
اﻟﻣﻌِّﻠم واﻟﻣﺗﻌِّﻠم وطرﻘﺔ اﻟﺗدرس ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣ ﺔ أطراﻓﻬﺎ ،أ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ﺛﺎﻧ ﺔ .وﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ون ُ
ﻌرف ﺑـ)اﻟدﯾداﻛﺗ ﻲ() (٦وﻫﻲ طرﻘﺔ ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ظﻬرت ﺣدﯾﺛﺎً ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺛﻠث ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ُ ﱠ

ﻧﻘﻞ ﺗدرس اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ﻣن ﺻ ﻐﺗﻪ اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣواﻫب اﻟﻣدرﺳﯾن واﺟﺗﻬﺎداﺗﻬم وﺗﺟﺎرﻬم
)ِ (٧
ﺣدد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أطراف ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔرد ﺔ ،ﻟ ﺳ ﻪ طﺎ ﻌًﺎ ﻋﻠﻣ ﺎً ﺗﺣﻠﯾﻠ ًﺎ .وُ ّ
ﺗﻌﻠ م ﻣﺎدة اﻟﻧﺣو ،وﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
أ ــ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌِّﻠم وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت:
ﯾر ﻋدد ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ـ ـ وﻣﻧﻬم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ أن اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﻌِّﻠمٕ ،واﻟﻰ ذﻟك أﺷﺎر اﻟد ﺗور أﺣﻣد ﻋﺑد
ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟطﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﻧﺣوﻫﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ُ
اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺟوار إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﯾﺟب إﻋداد اﻟﻣﻌِّﻠم اﻹﻋداد اﻟﺟﯾد ﻋﻧد إﺳﻧﺎد ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدرس ﻟﻪ ﻘوﻟﻪ ":ﻋﻠﯾﻧﺎ إﻋداد

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٥٩ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٦٠ /١ :
) (٣ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ،ﻁ٢٠٠٧ ،١ﻡ . ٧ :
) (٤ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ــ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﻘﺩ ﻣﻧﻬﺟﻲ ،ﺩ .ﺍﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﺗﺎﺭ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭﻱ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﺩ .ﻁ١٩٨٤ ،ﻡ .٩ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٩١ /١ :
) (٦ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺃﻧﺟﻠﻳﺯﻱ ﻭﻳﻌﻧﻲ)ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ( ،ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ . ٧٩ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٨٠ :

 





١٦٠

اﻟذﯾن ﻘوﻣون ﻋﻠﻰ ﺗدرس اﻟﻧﺣو ،وﺗﻌﻠ ﻣﻪ إﻋداداً ﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ،وﻣﻌرﻓﺔ واﻋ ﺔ ﺎﻟﻧﺣو ،وﺳﺎﺋر ﻋﻠوم

اﻟﻌر ﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾ ﻘﻰ اﻟﻧﺣو ﻣﺎدة ﻏر ﺔ ﻋن اﻷﻓ ﺎر ﻓﻼ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﻪ").(١

و ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّأﻧﻪ " ﻻ ﻣ ن ﻟﻣدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوم أن ﯾﺟﻬﻞ ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ اﻟﻌﻠم
ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺣﻘﺎﺋ وﻗواﻧﯾن وﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ،وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو " .ﻓﺿﻼً
ﺣﺗﺎج إﻟﻰ

إن اﻟذ
ﻋن إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣدرس إﻟﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﻧظر أﻛﺛر ﻣن اﻟطﺎﻟب ،إذ ﻘولّ ":
اﻟﻌﻠم اﻟﻧظر ﻫو اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣدرس ﻻ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ،وﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟ ﻪ ّإﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻣﺳ ﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺻور
ﺻﺣ ﺢ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ُﯾ ِّ
درﺳﻬﺎ ،ﺗﺻور ﺳﻠ م ﻻ ﺗﺷو ﻪ اﻻﻧط ﺎﻋﺎت اﻟذاﺗ ﺔ أو اﻷوﻫﺎم اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ").(٢

ِ
ﻻﺑﱠد
ﻣﺎ ُﯾﻧّﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وُﻌّدﻫﺎ ﺧطوة أﺳﺎﺳ ﺔ أوﻟ ﺔ ُ
ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺗو اﻟﺗدرس ﺗﺣدﯾدًا ﻋﻠﻣ ﺎً ﻻ ون ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑﻞ ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ
ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻗدراﺗﻬم واﺳﺗﻌداداﺗﻬم وأﻫداﻓﻬم ،واﻷﻫم ﻣن ذﻟك ُ ﱠﻠﻪ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻠﻐو ﺔ Les

 ،besoins langagieresﻓﺗدرس اﻟﻧﺣو ـ ـ ﺑﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺷ ٍﻞ ﻋﺎم ـ ـ إﻟﻰ)ز( و)ع()<----زد وﻋﻣرو(،
ﻘﺗﺿﻲ ﻗﺑﻞ ﻞ ﺷﻲء ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻫو)ز( وﻣن ﻫو)ع( ،وﻣﺎذا ﯾرد ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﯾﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻠﻐﺔ؟

)(٣
ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ وﻣﺣﺗو اﻟﺗدرس واﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻌرض ﺑﻬﺎ ذﻟك
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذاّ ،
وﻟﻣﺎذا؟ .و ً
اﻟﻣﺣﺗو ﺳﺗﻠزم ﺗﺣدﯾداً أوﻟ ﺎً ﻟﻣر ز اﻻﻫﺗﻣﺎم و ؤرة اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ،أﻻ وﻫو اﻟﻣﺗﻌﻠم .واﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ

اﻵﺗﻲ ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻻﻗﺗراح):(٤

ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ

ﺍﻟﻬﺩﻑ

ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ

) (١ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ . ١٥ :
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٨١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ١٢٨ /٢ :ـ . ١٢٩
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺩﺍﻏﻭﺟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﺩﺍﻛﺗﻳﻙ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺭﺟﻣﺔ ﺩ .ﺭﺷﻳﺩ ﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ ﻭﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻁ ،١ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ١٩٩١ ،ﻡ :
. ٣٩

 





١٦١

ب ــ اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻌرض:

طرح اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ أﻛﺛر ﻧﻔﻌ ﺔٕ ،واﺟراﺋ ﺔ ،اﺳﺗوﺣﺎﻫﺎ ﻣن اﻟﺗراث
اﻟﻣﺗﻌِّﻠم
وﺣﻣﻞ اﻟﻣﻌّﻠم اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ،و أر ّ
"أﻧﻪ ﯾﻧ ﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌِّﻠم ْ
اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞّ ،
أن ﯾﻧّﻪ ُ
وﺟود وﺟﻬﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺗﺄد ﺔ اﻷﻏراض") ،(١ﻓﺿﻼً ﻋن إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻫذﯾن اﻟوﺟﻬﯾن ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠ ﻪ
وﻫﻣﺎ):(٢

١ـ ـ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘ ﺎض اﻟﻣﺗﻛِّﻠم وﺷدة ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﺗﻔوﻩ ﻣن أﻟﻔﺎ وﻣﺎ ﺣدﺛﻪ ﻣن ﺻ ﺎﻏﺔ ،وﻫذا ﺗﻘﺗﺿ ﻪ

اﻟﻣرﺗﻞ") ،(٣وُﺳﻣ ﻪ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﻘ ض ُ
ُﺣرﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎم .وُطﻠ ﻋﻠ ﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ " اﻟﺗﻌﺑﯾر ُ
)(٤
أن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻔ ﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ،وﻫذا ﻏﯾر ﺻﺣ ﺢ
ٍ
ﻣوﺿﻊ آﺧر "اﻹﺟﻼﻟﻲ"  ،و ﻘﺻد ﻪ ّ
أن اﻟﻣﻌِّﻠم أﻫﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﻔو وﻫو ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ
ﻓﺎﻟﻌر ﺔ ﻣرﻧﺔ؛ واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻫو ّ
ﻣﺎ أﺟﺎزﺗﻪ اﻟﻌرب ﻣن ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻟﻠﻬﻣزة ٕوادﻏﺎم ﺛﯾر ﻣن اﻟﺣروف ﺑﯾن ﻠﻣﺗﯾنٕ ،واﺧﻔﺎء اﻟﺣر ﺎت واﺧﺗﻼﺳﻬﺎ
وﺗﺳ ﯾن ﻌض اﻟﻣﺗﺣر ﺎت ،وﺣذف ﻣﺎ ﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺧطﺎب اﻟﻣرﺋ ﺔ ،إذ ﺎن َﻫ ﱠم اﻟﻣﻌﻠم ﻫو
اﻹﻋراب واﻟﻧط اﻟﺻﺣ ﺢ ﺑﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ).(٥

٢ـ ـ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑذل واﺳﺗرﺳﺎل وﻋﻔو ﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر؛ وﻫذا ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ اﻷُﻧس واﻻﺳﺗرﺧﺎء ،وﻗد ذ ر
اﻟﺟﺎﺣظ ﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎ  ،إذ ﻗﺎل ":ﻫم أﺟدر أن ﻔﺻﻠوا ﺑﯾن ﻣواﺿﻊ أُﻧﺳﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻬم وﻣواﺿﻊ
اﻧﻘ ﺎﺿﻬم").(٦

اﻟﻣﺗﻌِّﻠم ﻓﺈﻋطﺎﺋﻪ أﻛﺛر ﻣن وﺟﻪ ﻓﻲ اﻷداء ،إﻻ
وُﺷﯾر أ ﺿﺎً إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺛُﻘﻞ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة ُ
ِ
ِ
ﻟﻠﻣﺗﻌِّﻠم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر أو ذاك
ﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ ﻟﻠﻣﻌّﻠم ﻓﻲ ذ ر ﺟﻣ ﻊ اﻷوﺟﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ّأﻧﻪ ُ ّ
أن ﻣﺎ ُﯾذ ر ُ
ُﺻﯾب ﺎﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻓﻬو ﻓﺻ ﺢ ،ﻓﺈذا ﻧط ﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻷُﻧس ﻓﻬو ﺑذﻟك
ـ ـ اﻟﻣﻧﻘ ض أو اﻻﺳﺗرﺳﺎﻟﻲ ـ ـ اﻟذ أ َ

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب وﻟم ﯾﺧرج ﻋﻧﻬﺎ ،وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﺣ ﺎء اﻟﻔﺻ ﺢ ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣ ﺔ).(٧

ﻓﺈن اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﺟﯾد ﻟﻣﺣﺗو اﻟﺗدرس ﻣﺎً و ﻔﺎً ﺿﻣن ﺗﻌﻠ ﻣﺎً ﺟﯾداً ﻟﺗﻠك
ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ّ
ﻻﺑّد ﻣﻧﻬﺎ ،وﻟﻛن اﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻫو طرﻘﺔ ﻋرض ذﻟك اﻟﻣﺣﺗو
اﻟﻣﺎدة؛ ّ
ﻷن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ً

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦٣ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٧٠ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٦٣ /١ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٧٥ /١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٦ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺑﻳﻳﻥ . ١١٤ /٣ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦٣ /١ :



 



١٦٢

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ،ﻌد ﺗوزﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟدروسٕ ،واﻋطﺎﺋﻪ ﺻ ﻐﺔ اﻟﺗدرج
اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذ ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺗﻌِّﻠم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻌﻠم).(١
ج ــ اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة:
اﻟﻣﺣور اﻟﻣﻬم ﻣن ﻣﺣﺎور اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ )اﻟﺗ ﺳﯾرﺔ( ﻫو اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐو ﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻧﺣو
ﻣﺛﺎر ﺷ و ﻣن ِﻗَﺑﻞ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻣﺟددﯾن )دﻋﺎة اﻟﺗ ﺳﯾر( ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة وﺗﺟدﯾدﻫﺎ ،واﻟذﯾن أروا ﻓﻲ
وﺗﻌﻘدﻫﺎ ،وﻋدم إ ﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌِّﻠم ،وﻋدم ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ
ﺻﻌو ﺔ ﺗﻌّﻠم اﻟﻧﺣو ّﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ ِﻗ َدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة،
ّ

ﻟﻘدراﺗﻪ ،وﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن َﻣ ْن ُطﺎﻟب ﺑﺗ ﺳﯾرﻫﺎ وﺗﺟدﯾدﻫﺎ ،وآﺧر ُطﺎﻟب ﺑﺗﺧﻔ ﻔﻬﺎ ٕواﻋﺎدة
ﺻ ﺎﻏﺗﻬﺎ ،وﻓر ﺛﺎﻟث ﯾرد اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ وﺛﺎر ﺿد ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗ ﺳﯾر واﻟﺗﺟدﯾد).(٢

أن ﯾﻧ ﻐﻲ ﻟﻸُﺳﺗﺎذ إن ُﻌطﻲ ﻟطﻠﺑﺗﻪ
ﻓﻘد اﻗﺗرح اﻟد ﺗور إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ اﺣﻣد ﻋﻣﺎﯾرﻩ اﻗﺗراﺣﺎً ُﺷﯾر ﻓ ﻪ إﻟﻰ ّ
ﻣﺗﻣﯾز ﺳﻬﻞ ،وﻟ س ﻣﻬﻣﺎً أن ون ﻗد ﻣﺎً أو ﺣدﯾﺛﺎً ،وﻟﻌﻞ
ﻗد اًر ﻣن اﻟﻘواﻋد ،وﻟ ن ذﻟك ﻋن طر ﺗﺎب ّ
اﻟﻣﺗﻌِّﻠم ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘد م،
اﻷوﻟﻰ أن ون ﺣدﯾﺛﺎً؛ ّ
ﻷن ُﺟ َﻣَﻠ ُﻪ ﺳوف ﺗﻛون أﺳﻬﻞ ﻣﻌﻧﻰ ،وأﻗرب إﻟﻰ واﻗﻊ ُ
ﻓﺎﻟﻘواﻋد واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘد م أو اﻟﺣدﯾث).(٣
ِ
أن ون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗب
ﻔﺿﻞ ْ
ﻟﻛن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﯾر ﺧﻼف ذﻟك ،ﻓﻬو ُ ّ
اﻟﺗراث وﺣدﻫﺎ ،وطﺎﻟب ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗﺎ ﺎت اﻟﻔطﺎﺣﻞ اﻟذﯾن ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ اﻟﺻدر اﻷول ﻣن اﻹﺳﻼم ﺣﺗﻰ

اﻟﻘرن اﻟ ار ﻊ اﻟﻬﺟر ﻓﺿﻼً ﻋن ﻌض اﻟﻌ ﺎﻗرة اﻟذﯾن ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻬﺟر أﻣﺛﺎل اﻟرﺿﻲ
اﻻﺳﺗرﺎد  ،وﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب ﺗََﻔ ُﻬم ﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ ،وأﺛﺑﺗوﻩ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،وُ ّﺑﯾن ﻣﺎ اﺗﺻﻔت ﻪ أﻗوال ﻫؤﻻء
اﻟرواد ﻣن ﻋﻠﻣ ﺔ ﺗﻧﺎﻓس ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟ ﻪ اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وذﻟك ّأﻧﻬم ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ زﻣﺎن

اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌﻔو ﺔ ،وﺷﺎﻓﻬوا ﻓﺻﺣﺎء اﻟﻌرب ،وﻗﺎﻣوا ﺎﻟﺗﺣرﺎت اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻻﺳﺗﻧ ﺎ اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻧﺣو ﺔ واﻟﺻرﻓ ﺔ واﻟ ﻼﻏ ﺔ).(٤

أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﻗﺻد ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ُ ﺗب اﻟﻔطﺎﺣﻞ
وﻣﻣﺎ ّ
ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ّ
ﺗﻘدم ّ
ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺎﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ واﺑن اﻟﺳراج واﺑن ﺟﻧﻲ وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ،اﻟط ﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣ ﻧﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد
اﻟﻧﺣو ﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎء ،وﻓﻲ ذﻟك ﻧظر ،إذ ّأﻧﻪ ﻟم َﺷﯾر إﻟﻰ اﻟط ﻘﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن
ارﺗﻘوا ﻗﻠ ﻼً ﻋﻠﻰ ُﺳﱠﻠم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻓﻠو ّأﻧﻪ ذ ر ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ اﺑن ﻫﺷﺎم اﻟذ ﺗَﻣﯾﱠز ﺄﺳﻠوب ارﺋﻊ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻁﻘﻳﻥ ﺑﻬﺎ ،ﺩ .ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﺷﺭﻳﻔﻭﻧﻲ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ  ،١٨ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ،٢ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ١٩٩٨ ،ﻡ . ٤٧ :
ُ
) (٢ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍء ﺃُﺷﺑﻌﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺑﺣﻭﺙ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺭﺗﺄﻳﺕ ﻋﺩﻡ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻟﺋﻼ ﺃﻁﻳﻝ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺩ ﻋ ُِﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻟﻠﺗﻔﺻﻳﻝ
ﻳُﻧﻅﺭ :ـــ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ــ :ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺭﻓﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺗﻳﺳﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ.
ﻧﻌﻣﺔ ﺭﺣﻳﻡ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﺩ .ﻁ ١٩٩٥ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﺎﺕ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ،ﺩ .ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﺣﻣﺩ ﻋﻣﺎﻳﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻝ ،ﻁ٢٠٠٠ ،١ﻡ . ٢٦٨ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦٩ /١ :

 





١٦٣

وﻣ ِّ
ﺗدرج ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﻟﻛﺎن أﻛﺛر دﻗﺔ ،ﻓﺎﻟﻣطِّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ُ ﺗ ﻪ ﯾﺗّﻠﻣس ﺑوﺿو ٍح وﺟﻼء ﻫذا اﻷﺳﻠوب ،ﻘول ﻓﻲ
ُ
إن اﻷﺳﻠوب اﻟذ ﯾﺧﺎطب ﻪ اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﺎء وأرﺎب اﻟﻌﻠم
ذﻟك أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن اﻟﺧﺎﻟد ّ ":

اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟﻒ ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﯾن أو َﻣ ْن ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺗوﺳط
ﯾﺗﺳم ﺳﻣﺎت ﻻ ﻣ ن أن ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ُ
ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،و ﺳﺗط ﻊ اﻟﻣرء أن ﯾﺗﻠﻣس ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗب اﺑن ﻫﺷﺎم )ﻗطر اﻟﻧد و ﻞ اﻟﺻد (

وﺷرﺣﻪ ،و ﺗﺎب ﺷذور اﻟذﻫب وﺷرﺣﻪ ،ﺛم ﺗﺎب اﻟﻣﺳﺎﻟك إﻟﻰ أﻟﻔ ﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك ،ﺛم ﺗﺎ ﻪ )ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب ﻋن

أن اﻷول أّﻟﻔﻪ ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﯾن واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ارﺗﻘوا
ﺗب اﻷﻋﺎرب( وﻫﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾرة ،ﻓﺳﯾﺟد ّ
ﻗﻠ ﻼً ﻋﻠﻰ ًﺳﱠﻠم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣن ﺗﻣ ّ ن ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﺔ ،واﻟ ار ﻊ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن،
ﻐﯾر أﺳﻠو ﻪ ﻟ ﻼﺋم طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطب ﻪ").(١
و ِﻣ ْن ﻫذا ﻧﻌرف ّ
أن اﺑن ﻫﺷﺎم ﺎن ﻓﻲ ﻞ ﺗﺎب ُ ّ
د ــ ﺗﻌﻠ م اﻟﻧﺣو واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗر و ﺔ:
ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗرو ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ ـ ـ ﺣﺎﻟ ﺎً ـ ـ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺗدرس اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻧﺣو

ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻣﺎرن اﻟﺑﻧو ﺔ ) ( Les exercices structurauxواﻟﻣﺷﺟرات .( (les arbres

أﻣﺎ اﻟﺗﻣﺎرن اﻟﺑﻧو ﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻧ ﺔ ﺟدﯾدة ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ظﻞ ﻣدرﺳﺗﯾن :ﻣدرﺳﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ وﺻﻔ ﺔ )اﻟﺑﻧو ﺔ(،

وأﺧر ﺳﻠو ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ) (behaviorismeرد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ إﻓ ار اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷروح اﻟﻧظرﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﻠ ﻣﻬم
ﻟﻠﻐﺔ

)(٢

.

وأﻣﺎ اﻟﻣﺷﺟرات ،ﻓﺈن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو رﺳم اﻟﺗر ﯾب اﻟ ﺎطﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ،وﻫو رﺳم ﺗﺟرد

أﻓﺿﻞ ﻣن اﻹﻋراب ،ﻣﺛﻞ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ،و ﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺻور ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗر ﯾب ﻓﻲ ﺳر

ﺷﺟر اﻵﺗﻲ):(٣
و ﺳﺎطﺔّ .
اﻟﻣ ّ
وﺗﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣن ﺧﻼل ُ
ج ﺟﻣﻠﺔ

م ف)ﻣر ب ﻓﻌﻠﻲ(
ف)ﻓﻌﻞ(

م إ)ﻣر ب إﺳﻣﻲ(

م إ)ﻣر ب إﺳﻣﻲ(

فم

ﻓﻊ

ز

ﻓﺗﺢ

ﺗﻊ إ)ﺗﻌر ﻒ(

ﺗﻌر)ﺗﻌر ﻒ( إ)اﺳم(

ال

ﺻﻧﻒ)ﺻﻔﺔ(
ﺗﻌر

رﺋ س

ال ﻣؤﺗﻣر

إ

ال ﻟﺳﺎﻧﻲ

) (١ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ . ١١٧ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٤ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﺔ :ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﺳﺑﺭﻫﺎ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ،
ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،٦ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ١٩٨٢ ،ﻡ . ٣١ :

 





١٦٤

ﻓﻬذا اﻟﺗر ﯾب اﻟﻣﺷﺟر ﻌﯾن اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ إدراك اﻟوﺣدات اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ،دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﺷو

دﻣﺎﻏﻪ ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗﻌرﻔﺎت ﻣﺟردة.

أن ﻔﯾد ﻣن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗ ﺳﯾر اﻟﻧﺣو
وﻗد ﺣﺎول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ْ
وﺗﺟدﯾدﻩ ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻌﻠ ﻣﻪ ،وﻫذﻩ اﻻﻓﺎدة ﺗَ ْﻛ ُﻣ ْن ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎدئ اﻵﺗ ﺔ:
١ـــ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻠﻛﺗﯾن:
أن ﺗﺻﯾر ﻣﻠﻛﺔ ﻣﺗﻘررة ﻓﻲ
ﻓﻼﺑّد ْ
ّ
إن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻛﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ـ ـ ﻣﺎ ّ
ﻗررﻫﺎ اﺑن ﺧﻠدون )ت ٨٠٨ﻫـ (ُ "،
ﺻﻧﻊ ،ﺗﺻﯾر ﻣﻠﻛﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻌﺿو اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻬﺎ وﻫو اﻟﻠﺳﺎن") ،(١ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﺛﻘﺎﻓﻲ
ٌ
وﻓﻌﻞ ُ

ﻋﻧد ﻣﺗﻛّﻠﻣﻬﺎ .أ ﺗﺻﯾر ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛّﻠم ،وﺗﺳﺗﻘ م ﻓﻲ ذات اﻟﻣﺗﻛّﻠم أداة ﺗﻌﺑﯾر وﺗواﺻﻞ).(٢

ﻣﯾز اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﻣﻠﻛﺗﯾن ﻓﻲ
وُ ِّ
واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل") ،(٣ﻓﺎﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻛﺗﺎن" :اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺳﻠ م ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠ ﻎ ﻞ اﻷﻏراض

ﻔ ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻣﺎ "اﻟوﺿﻊ

اﻟﻣﻣ ﻧﺔ ﻓﻲ أﺣوال ﺧطﺎﺑ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻟﻛﻞ واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻗواﻧﯾن ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ).(٤

ﻣﯾز ﺑﯾن ﻫذﯾن
ٕواﻟﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟذ ذﻫب إﻟ ﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺟد اﺑن ﺧﻠدون ُ ِّ
اﻟﻧوﻋﯾن ،إذ ﻗﺎل ":ﻣﻠﻛﺔ ﻫذا اﻟﻠﺳﺎن ﻏﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺣو") ،(٥ﻓﺎﻟﻣﻠﻛﺔ ﻋﻧدﻩ ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟراﺳﺧﺔ أو اﻟﻣﻬﺎرة
اﻟﻣ ﺗﺳ ﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ

ﺗﺳﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺣ م ﺑﻬﺎ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻛﻼﻣ ﺔ وﻫﻲ ﻏﯾر

ﻋﻠم اﻟﻧﺣو "،ﻓﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧط ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻏﯾر ﻧظرﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ
ﻓﻬو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻋﻣﺎل اﻟﻔ ر ﻓﻲ ﺑﻧ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ واوﺿﺎﻋﻬﺎ").(٦
٢ـــ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ:
و ﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ـ ـ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ اﻟﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺟم ،و ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺣ ﺎم
ون ﺑﺈﻛﺳﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻔروع،

اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ُﻣﺛُﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟذ
واﻟﻌ س).(٧وﻣﺛﺎﻟﻪ )اﻟﻠﻔظﺔ() ،(٨ﻓﻬﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن أﺻﻞ ﺗﺗﻔرع ﻋﻠ ﻪ ﻞ اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻠﻔظﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ

) (١ﺍﻟ ُﻣﻘ ِ ّﺩﻣﺔ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﺧﻠﺩﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ١٩٦١ ،ﻡ . ١٠٧١ :
) (٢ﻳُﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﺃﻟﺳﻧﻳﺔ ﻋَﺭﺑﻳّﺔ ،ﺩ .ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٢ ،١ﻡ . ٦٤ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٥٤ /٢ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٥ﺍﻟ ُﻣﻘ ّﺩِﻣﺔ . ١٠٧٣ :
) (٦ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦٦ /١ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻬﺎ . ٥٤ /٢ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ  :ﺹ) . (١٣٢

 





١٦٥

أن ﺗﻛﺗﺳب ،واﻟذ ﯾﺗم ﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر ﺎﻟﻧﺳ ﺔ
أو اﻟﻔﻌﻠ ﺔٕ ،واﺣ ﺎم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘواﻋد ﻌد ْ
ﻟﻠدرس اﻟﻧﺣو اﻟذ ﯾﻧطﻠ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة وﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ،أو اﻟﻌ س).(١
٣ــ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻠ ﻎ:

اﻟﻣﺛُﻞ ﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﻣﻘﺎم أو ﺣﺎل اﻟﻣﺧﺎطب ،ﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن
ﻫﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻣّﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ُ
اﻟﺑﻧﻰ و ُ
اﻟﻣﺛُﻞ ﺿﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ
ﻏرض إﻟﻰ آﺧر ـ ـ ﻣﻊ ﺣﺻر اﻷﻏراض ـ ـ ﻣﻊ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﺣﺗو ُ
)(٢
ٍ
أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ـ ـ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ ـ
وﻗت أﻗﺻر ﺛﯾر ﻣن ﺗطﺑﯾ ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو واﻟ ﻼﻏﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻣ ن ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ ﺷرح اﻟﻧﺻوص وﺗﺣرر اﻟﻣﻘﺎﻻت و ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﻔﻬم
اﻟﺷﻔﺎﻫﻲ واﻟﻛﺗﺎﺑﻲ).(٣
أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد اﺗ ﻊ ﻣﻧﻬﺟﺎً
واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺧﻠص إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ّ
ﺣداﺛو ًﺎ ﺗﺟدﯾد ﺎً وﺗ ﺳﯾر ﺎً ،ﻓﻘد ﺳﺎﯾر اﻟﺣداﺛﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗ ﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺻﻔﻪ ﻣن
رواد اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗ ﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،وﻗد اﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻋن ﺛﯾر ﻣن ﻣﻌﺎﺻر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ ﻣﻣن ﺿر وا ﻓﻲ
ّ
أﺻﺎﻟﺗﻪ ﺑدﻋو اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗ ﺳﯾر ﻓ ﻪ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌ س ﻣن ذﻟك وﺟدﻧﺎﻩ ـ ـ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ـ ـ ﻗد اﺳﺗﻧد اﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ،

ﻟﯾﺑﻠور أﻓ ﺎرﻩ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺗﺟدﯾد ﺔ ﻓ ﻪ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ ﻪ ﺑﺈﻋﺎدة إﺣ ﺎﺋﻪ ﻣن ﺟدﯾد .ﻓ ﺎﻧت اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ

أﺳﺳﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت أﻓ ﺎر وﻣ ﺎدئ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ـ ـ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ وﻣن ﺗ ﻌﻬم
ـ ـ ﺳﯾرورة ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن وﻧﻬﺎ ﺣر ﺔ ﻣن ﺣر ﺎت اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗ ﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ.

أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾر ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن
ﻏﯾر ّ
إن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗ ﺳﯾر واﻟﺗﺟدﯾد ﻗد ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻣﻊ اﻟﻧﺣو اﻟواﺻﻞ إﻟﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺣﺎة ،ﻣﻌﻧﻰ ّأﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻻت ﺗوﻗﻔت
ّ
ﺟرب أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﺧوض ﻏﻣﺎر
ﻣدون ﻓﻲ ﺗب اﻟﻧﺣﺎة ،وﻟم ُﯾ ّ
ﻋﻧد اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺎ ﻫو ّ
)(٤

ﻋدم ﺟدو ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،إذ ﻗﺎل":

)(٥
إن ﺣر ﺔ اﻟﺗ ﺳﯾر
)اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻣﻠﻲ( ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﻗواﻧﯾن وﺳﻧن ﺗﺟر وﻓﻘﻪ اﻷﻟﺳﻧﺔ"  ،وﻗﺎل أ ﺿﺎًّ ":
واﻻﺻﻼح ﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺧﺿوﻋﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﻟﻠﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻟﺗﻘﻠﯾد  ...وﻻ ظﻬر ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم أدﻧﻰ أﺛر ﻟﻌﻠم

اﻟﻠﻐﺔ إﻻ طر ٍ ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷر").(٦

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٥٥ /٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .ﻭﺳﻧﺗﻁﺭﻕ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٤ﻫﻭ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﻋﻣﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﻛﺎﺷﺔ .
) (٥ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ،ﻋﻣﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﻛﺎﺷﺔ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٣ ،١ﻡ . ٤١ :
) (٦ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .

 





و دﺣض ﻫذا اﻟ أر

١٦٦

ﻣﺎ أﺑدﻋﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺟرﺗﻪ)اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ

ﺄن
اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ،واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻬدف ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م وﻣﺎ ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺷواﺋب وﺗﻌﻘﯾدات ْ
ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺧﺗﺻ اًر أو ُﻌﯾد ﺗرﺗﯾب أﺑوا ﻪ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ وﺟد ﻋﻧد ﻌض اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻣﺣدﺛﯾن ،ﺑﻞ وﺟدﻧﺎ اﻟد ﺗور
ط ِﻣ َس ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺻور ﻓﻬﻣﻧﺎ
ﺻﺣﺢ أﺧر ُ
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ُﺣﯾﻲ ﻣﻔﺎﻫ م ﻋر ﺔ أﺻﯾﻠﺔ ،وُ ّ
ﻟﻣﺎ ﻗﺻدﻩ ﻣﻧﻬﺎ اﻷواﺋﻞ .ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻧﺑﯾﻬﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻧظرﺗﻪ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧ ﻌﻬﺎ أﻧﻣوذﺟًﺎ

ﻋر ﺎً أﺻ ﻼً ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺧﻠ

ﻫذا اﻟﺗﻣﺎزج ﺑﯾن اﻟﻔ ر اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ،واﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث،

واﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﺑﺟﻌﻠﻪ اﻷﻓ ﺎر اﻟﻧﺣو ﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ وﻣن ﺗ ﻌﻬم ﺄﺻﻞ ُﺳﺗﻧد اﻟ ﻪ ﻓﻲ ﻞ
ﻫذا ،ﻣﻊ ﻣوازﻧﺗﻬﺎ ﻣﺎ أﺗﻰ ﻪ اﻟﻐرب ﻣن ﻧظرﺎت ﻟﻐو ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ.ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻌد

اﻟﻘراءة اﻟﻣﺗﺄﻧ ﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺳﻌ ﻪ إﻟﻰ إﻋطﺎء ﻣﻧﻬﺞ ﺣداﺛو ﺗﺟدﯾد ﺗ ﺳﯾر ﻟدراﺳﺔ
ٍ
وﻓﻌﺎل ﻓﻲ )ﺗ ﺳﯾر ﺗﻌﻠ م اﻟﻧﺣو( ﻓﺿﻼً ﻋن)ﺗ ﺳر
اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ،إذ ّ
إن ﻧظرﺗﻪ اﺳﻬﻣت ﺷ ﻞ ﺑﯾر ّ
اﻟﻧﺣو( ،ﻓﻘد وﺟد ﻓﻲ ذﻟك ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻞ زﻣﺎن.
ﺗﺻور اﻟﺣﻠول اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻌﻠ م اﻟﻧﺣو
ﻣﺎ ّأﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء دراﺳﺗﻪ ﺷﻒ ﻟﻧﺎ ﻋن ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ
ّ
أن ﻘﻒ ﺟﺎﻣداً ﻓﻲ
ﺣﺻن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ و ﻌﻔ ﻪ ﻣن ْ
اﻟﻌرﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻫﺗداﺋﻪ إﻟﻰ ﻓ رة ﺟدﯾدة ﺣﺎول ﻓﯾﻬﺎ أن ُ ّ

ﻣ ﺎﻧﻪ ،وﻫذا ﺧﯾر دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣو ﻞ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﻔر ﺑﯾن)اﻟﻧﺣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ،واﻟﻧﺣو اﻟﻌﻣﻠﻲ(.

 





١٦٧

اﻟﻣ ﺣث اﻟ ار ﻊ

ﻣﻧﻬﺞ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ
أن
َﻟ ﱠ
ﻘﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﯾ اًر ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب ،وﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﻘول)ﺗراث( ،ﻓﺎﻷﻛﯾد ّ
اﻟﻣﻘﺻود ﻣن وراﺋﻪ ﻞ ﻣﺎ َﺧّﻠﻔﻪ اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل ﻟﻐو ﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣن ﺻﻧ ﻊ اﻟﻧﺣﺎة أﻧﻔﺳﻬم ،أم ﻣن
ﺻﻧ ﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺻول واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻛﻼم.

و ﺣﺎول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺑر أﻏوار ﻫذا اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﺛر  ،ﻓﯾﻧﺗﻘﻲ ﻣن ﺑﯾن

اﻟﻬﺎﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﯾر إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺗوﻓﯾ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟّﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
ﺟواﻫرﻩ ﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ّ

ِ
أﻫم اﻷﻓ ﺎر
ﺗُﻌﱡد اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أول ﻋﻣﻞ ﺗراﺛﻲ ُ ّ
ﻘدﻣﻪ اﻟﻣؤّﻟﻒ ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺎً ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ّ
اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺎﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻋﻧد ﻧﺣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻣﺣﺎوﻻً إﺑراز ﻣواطن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻔ ر اﻟّﻠﺳﺎﻧﻲ
ﺗﻔرد ﻪ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء.
اﻟﺣدﯾث ،ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ّ

وﻗد ﺗﻣﺧﺿت ﻋن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ ﺣوث و اﻟﻣﻘﺎﻻت ،ﻋﺎﻟﺞ ﻋن طرﻗﻬﺎ ﺟواﻧب

ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،إذ ﺷﻣﻞ ﺗﺎ ﻪ) ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ ـ ـ ﺑﺟزﺋﯾن ــ(
ﻋدة ﺗﺧص اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ):ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ(،
ﻣوﺿوﻋﺎت ّ
و)اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ( ،و)أول ﺻ ﺎﻏﺔ ﻟﻠﺗراﻛﯾب اﻟﻌر ﺔ :ﻧظرﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌر ﺔ( ،و)اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻟﻠﻧﺻوص( ،و)ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﺿرورة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ( ،و)"ﺗﻌﺎل ﻧﺣﻲ

ﻋﻠم اﻟﺧﻠﯾﻞ" .أو اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ( ،و)دور اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧﻬوض ﺎﻟ ﺣوث اﻟﺣﺎﺳو ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ( .ﻓﺿﻼً ﻋن ﺣوث أﺧر ﺗﺧص اﻟﻧﻬوض ﻣﺳﺗو
ﻣدرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ).(١
ّ

ﺗُﺷ ّ ﻞ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،وﻗد ﺣﺎول اﻟﻣؤّﻟﻒ
ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ.
ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻓﺿﺎء ﺑرﻫن ﻋن طرﻘﻪ ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﻣﯾز اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺎﺧﺗﻼف ّ
ً
وﻗﺑﻞ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ

ﺗﺟرﺗﻪ )اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ( أود أن أُﺷﯾر ُﻌﺟﺎﻟﺔ إﻟﻰ )ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﺧطﺎب( ،وأﻧواع اﻟﺧطﺎب
وأﻫم آﻟ ﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ.

) (١ﻭﻗﻔﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋﻧﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻓﻲ )ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ(.

 





١٦٨

ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻬﺞ:

)ﻧ َﻬ َﺞ( ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟﻌﯾن ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد
اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻫو اﻟطر اﻟواﺿﺢ ،ﻓﻘد وردت ﻣﺎدة َ
وﺿﺣﻪ ،واﻟﻣﻧﻬﺎج :اﻟطر اﻟواﺿﺢ).(١
اﻟﻔراﻫﯾد وﺗﻌﻧﻲ :واﺳﻊ ،واﺿﺢ ...وﻣﻧﻬﺞ اﻟطر ّ :
وﻣﻧﻪ ﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠ م وﻧﺣوﻫﻣﺎ") ،(٢وﻗد أﺟﻣﻌت ُﺟ ّﻞ اﻟﻣﻌﺎﺟم
واﻟﻣﻧﻬﺞ :ﻫو" اﻟﺧطﺔّ ،
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ طرﻘﺔ اﻟ ﺣث ﻋن
أن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟطرﻘﺔ أو اﻷﺳﻠوب ،و ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ أ ﺿﺎً ّ
ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

ﻟﻌدة ﻋﻣﻠ ﺎت ذﻫﻧ ﺔ أو ﺣﺳ ﺔ ﻐ ﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺷﻒ ﺣﻘ ﻘﺔ
أﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎً :ﻓﻬو ":ﺧطﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ّ
)(٣
ط ُرق اﻟﺗﻲ ﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ واﻟﺗﻲ
أو اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ"  .و راد" ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث اﻟ ُ

ﺻﻠون ﻔﺿﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾرﻣون إﻟ ﻪ ﻣن أﻏراض").(٤وُﺷﺎر أ ﺿﺎً اﺻطﻼﺣ ﺎً ﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ إﻟﻰ "اﻷﺻول اﻟﺗﻲ
ﺗﺗ ﻊ ﻟدراﺳﺔ أ ﺟﻬﺎز ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﻠﻐو ﺔ").(٥

وﻗد اﺧﺗﻠﻔت دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ)ﻗد ﻣﺎً وﺣدﯾﺛﺎً( ،وﺣﺟر اﻟزاو ﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ُﺗّﻠﺧﺻﻪ ﻠﻣﺔ واﺣدة
ﻫﻲ  scientificاﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻫو" :اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣد

ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع أ

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ، scientific methodواﻟذ

اﻟﻔرض اﻟﻧظر اﻟذ

ﻔﺣص ﻌد ذﻟك ﻣﻧﻬﺟ ﺎً ﻋن طر

ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟظواﻫر ،ﺛم إﻗﺎﻣﺔ

اﻟﺗﺟرب وﺗﺣﻘﯾ اﻟﻔروض ،ﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﺑوﺿﻊ

أﺻول ﻧظرﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ وﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻣﻲ ﺛﺎﺑت وواﺿﺢ") ،(٦وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻘوم ﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب:

وﺗﻧوﻋﻬﺎ ،و ﺗداﺧﻞ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ـ ـ ﺑوﺟﻪ
ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺎﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت ّ
اﻟﻧظر ّ
ﺧﺎص ـ ـ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص) ،(٧اﻟذ ﯾر ﻌض ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺗرادﻓﻬﻣﺎ ،واﻟ ﻌض اﻵﺧر ﺗﻣﺎﯾزﻫﻣﺎ ﻋن

ﻌﺿﻬﻣﺎ وﺗﺷ ّ ﻞ زاو ﺔ اﻟﻛﺗﺎ ﺔ واﻟﻣﺷﺎﻓﻬﺔ ﻧﻘطﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،إذ ُﻌﱡد اﻟﺧطﺎب إﻧﺟﺎ اًز ﺷﻔﻬّﺎً
ِ
طب اﻟﻐﺎﺋب.
ﯾوﺟﻬﻪ
اﻟﻧص إﻧﺟﺎ اًز ﺗﺎﺑ ﺎً ﻣوﺟﻬﺎً ﻟﻠﻣﺧﺎ َ
اﻟﻣﺧﺎطب إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎ َ
طب اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﻲ ﺣﯾن ُﻌﱡد ّ
ّ
) (١ﺍﻟﻌﻳﻥ ). ٣ /٣ :ﻣﺎﺩﺓ ﻧﻬﺞ( .
) (٢ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ ) ٩٥٧ /٢ :ﻣﺎﺩﺓ ﻧﻬﺞ(.
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ٩٥٧/٢ :
) (٤ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﻭﺍﻓﻲ( . ٣٣ :
) (٥ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻭﺻﻔﻳﺔ . ١٩١ :
)ُ (٦ﻣﻘ ّﺩِﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺩﺭﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺻﺭ ،ﻁ١٩٨٦ ،٢ﻡ . ١٧٥ :
ُﻌﺭﻑ ﺟﻭﻟﻳﺎ ﻛﺭﻳﺳﺗﻳﻔﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺑﻘﻭﻟﻬﺎ ":ﻧﺣﺩﺩ ﺍﻟﻧّﺹ ﻛﺟﻬﺎﺯ ﻋﺑﺭ ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻳﻌﻳﺩ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﻛﻼﻡ ﺗﻭﺍﺻﻠﻲ ﻳﻬﺩﻑ
) (٧ﺗ ِ ّ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺑﻳﻥ ﺃﻧﻣﺎﻁ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻣﻧﺔ ﻣﻌﻪ .ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺇﺫﺍ ً ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ:
ﺃ ـ ﺃﻥّ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻣﻭﻗﻊ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭﺯﻳﻊ )ﺻﺎﺩﻣﺔ ﺑﻧّﺎءﺓ( ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻗﺎﺑﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﻻ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻠّﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻟﺻﺔ.
ﻧﺹّ ﻣﻌﻳّﻥ ﺗﺗﻘﺎﻁﻊ ﻭﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻣﻘﺗﻁﻌﺔ ﻣﻥ ﻧﺻﻭﺹ ﺃﺧﺭﻯ" .ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ
ﺏ ـ ﺃﻧّﻪ ﺗﺭﺣﺎﻝ ﻟﻠﻧّﺻﻭﺹ ﻭﺗﺩﺍﺧﻝ ﻧﺻﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻓﺿﺎء ٍ
ﺍﻟﻧﺹ ،ﺟﻭﻟﻳﺎ ﻛﺭﻳﺳﺗﻳﻔﺎ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻓﺭﻳﺩ ﺍﻟﺯﺍﻫﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ،ﻁ١٩٩١ ،١ﻡ . ٢١ :

 





١٦٩

وﻟن ﻧﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻧﺎ ﻫذا ،ﻓﻲ طرح ﻫذﻩ اﻵراء واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺑﻞ ﺳﻧ ﺗﻔﻲ ﺑ أر ﻣ ﺷﺎل
ِ
ﻟﻛﻞ
ﻓو و Michel Foucaultاﻟذ َ ّ
ﻌدﻩ "ﻣﺻطﻠﺣﺎً ﻟﺳﺎﻧ ﺎً ّ
ﯾﺗﻣﯾز ﻋن ﻧص و ﻼم و ﺗﺎ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﺷﻣﻠﻪ ّ
أن
إﻧﺗﺎج ذﻫﻧﻲ ﺳواء ﺎن ﻧﺛ اًر أو ﺷﻌ اًر ،ﻣﻧطوﻗًﺎ أو ﻣ ﺗو ﺎً ،ﻓرد ﺎً أو ﺟﻣﺎﻋ ﺎً ذاﺗ ﺎً أو ﻣؤﺳﺳ ﺎً ،ﻓﻲ ﺣﯾن ّ
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺧر ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب واﺣد ،وﻟﻠﺧطﺎب ﻣﻧط داﺧﻠﻲ وارﺗ ﺎطﺎت ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓﻬو ﻟ س

ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ أو ﺣﻣﻞ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أو ﺣﯾﻞ إﻟﯾﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻗد ون ﺧطﺎب ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻧﺎﺗﺟًﺎ ﺎﻟﺿرورة ﻋن ذات ﻓرد ﺔ ّ
)(١
إن اﻟﺧطﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗ ار طﺔ ﻣن اﻟﻣﻠﻔوظﺎت
أو ﻣدة زﻣﻧ ﺔ أو ﻓرع ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺎ"  .إذاً ،ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘولّ :

اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺗﻛّﻠﻣﯾن واﻟﻌﺻور أ ﺿﺎً ".و ﻣ ن

ﻌد ﺧطﺎ ﺎً").(٢
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ّ
اﻟﻧﺻوص ذات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺷﺗر ﺔ أن ﺗُ ّ
ﻫذا

ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺋﺔ
ﺗﺣدد
اﻟﺗﻲ ّ

اﻟﺗﺧﺻص أو
أن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗو أو اﻟطرح أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻬدف أو
ﻌﻧﻲ ّ
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،أو ﻫو "ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟ ﺎت اﻟﺧطﺎﺑ ﺔ
ﻣﻣﯾزاﺗﻪ
اﻟﻣﺗﻛّﻠﻣﺔ ،ﺗﺷ ّ ﻞ ﺎﺗﺣﺎدﻫﺎ ﺧطﺎ ﺎً ﻟﻪ ّ
ّ
ﻣﻬم ﺗذ ّ رﻩ
ﻣﺎ ﻣ ن أن ﻘﺎل و ﺄّﺔ ﺻ ﻐﺔ ﻣ ن أن ﻘﺎل ،وﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾر ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻣﺎ ﻫو ٌ

واﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ").(٣

أن اﻟﺧطﺎب ﯾرﺗ ط ﻘﺎﺋﻠﻪ وﻣﺗﻠّﻘ ﺔ و اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروح واﻟوﺿﻊ اﻟذ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ّ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ أو اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ طرﻓﺎ اﻟﺧطﺎب .وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن" ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺣﺗو ﻬم ،أو

أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾ اًر ﻋﻣ ﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻔ ر ﺑﻬﺎ
ﻣؤﺳﺳﺎﺗ ﺔ ،أ ّ
ﻣن اﻟﻌ ﺎرات اﻟﻣ ﺎر ﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ّ
ﻗوة ّ
)(٤
ﯾوﺟﻪ ﺑﻬﺎ
أن ﻟﻬﺎ
اً
اﻷﺷﺧﺎص وﻋﻠﻰ اﻟﻛ ﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛون ﺑﻬﺎ"  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ّ

اﻟﺧطﺎب ،واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺑدورﻫﺎ ﻣن ﻗﺎﺋﻞ إﻟﻰ آﺧر ،وﻣن ﺗﺧﺻ ٍ
ص إﻟﻰ آﺧر ،ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺎﺧﺗﻼف
ّ
اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ أو اﻟﻣوﻗﻒ وطﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ واﻟﻬدف اﻟﻣﻘﺻود ﻣن وراء إﺻدار اﻟﺧطﺎب ،وﻋﻠ ﻪ ﻣ ن ﺗﺣدﯾد
ﺣدد ﺑﻧﯾﺗﻪ ﺑﺗﻣﺎزج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرز
اﻟﺧطﺎب ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺟﺎﻻً ﻌﯾﻧﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐو ﺗُ ّ
ﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ أﻧواﻋﺎً ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺧطﺎب).(٥

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷ ّ ﻞ
ﺻﻔوة اﻟﻘول" :ﺗﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻟﺧطﺎ ﺎت ﺎﺧﺗﻼف
ّ
ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻬم اﻟﺣدﯾث") ،(٦ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺧطﺎب اﻟﺳ ﺎﺳﻲ،
ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎ ﺎت ،و ﺎﺧﺗﻼف أوﺿﺎع أوﻟﺋك اﻟذﯾن ّ

واﻟﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ ،واﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ،واﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،(٧)...إذ ﯾرد ﻟﻔظ )اﻟﺧطﺎب( ﻣﻘﺗرﻧﺎً ﻣﻊ ﺻﻔﺎت
) (١ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ،ﻣﻳﺷﺎﻝ ﻓﻭﻛﻭ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺑﻳﻠﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﺭ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﻟﺑﻧﺎﻥ ،ﻁ١٩٨٤ ،١ﻡ . ٩ :
ﺳﺎﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ،ﻣﺻﺭ ،ﻁ١٩٩٨ ،١ﻡ . ٧٢ :
) (٢ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﺭﻭﺑﺭﺕ ﺩﻱ ﺑﻭﺟﺭﺍﻧﺩ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ .ﺗ ّﻣﺎﻡ ﺣ ّ
) (٣ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻭﺍﻷﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ،ﺳﺎﺭﺓ ﻣﻳﻠﺯ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻳﻭﺳﻑ ﺑﻐﻭﻝ ،ﺣﻭﻟﻳﺔ ﻣﺧﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗﻭﺭﻱ ،ﻗﺳﻧﻁﻳﻧﺔ،
ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺑﻌﺙ ،ﻋﺩﺩ ٢٠٠٢ ،١ﻡ  ١١٠ :ـ . ١١١
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١١٠ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟ ُﻣﻘ ّﺩِﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ،ﺩﻳﺎﻥ ﻣﻛﺩﻭﻧﻳﻝ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ،ﺩ .ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ،ﻁ٢٠٠١ ،١ﻡ . ٦٨ :
) (٦ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ . ٦٧ :
) (٧ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ــ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺑﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ . ٣٤ :

 





١٧٠

أن ﻣوﺿوع ﺣﺛﻧﺎ ﯾدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،وﺗﺣدﯾداً ﻐرض ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﻣوذج ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻟﺧطﺎب
أﺧر  .و ﻣﺎ ّ
ﻟﻠﻘراء اﻟﻌرب ﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬم ،ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺑﺗﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻌرﻲ
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ّ
ﺳﺗﻔرض وﺳﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺣﺿو اًر ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﺧطﺎب.

وﻣن أﻧواع اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻲ ُﻣ ن ﺗّﻠﻣﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ:
أ ــ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ:
ﺗﻣﯾز
ﺑﺗﻧوع اﻟﻌﻠوم ،و ﺧﺗﻠﻒ ﺎﺧﺗﻼف طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ،و ّ
ﯾﺗﻧوع اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ّ
اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ٍ
ﺑﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ واﻟﺟﻣﺎل ﻓﯾﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﺟﻞ
اﻟدﻻﻻت ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ
ﻟﺗﻌدد ّ
اﻟدوال ﺷ ٍﻞ دﻗﯾ  ،ﻻ ﻣﺟﺎل ﻓ ﻪ ّ
ﻣﺻطﻠﺣﻲ ﺧﺎص ،ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣدﻟوﻻت ّ
ﻟﺗﻌدد اﻟﻘراءات ﻟﻠﻔ رة اﻟواﺣدة .ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ":أﻣﺎ اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو
اﻟواﺣد ،وﻻ ّ
ﻓﯾﻧ ﻐﻲ أن ﻻ ﯾﺗﺻﻒ ﺎﻟﻣﻌ ﺎرﺔ ،أ ﻻ ﻔﺿﻞ اﻟﻠﻐو ﻟﻬﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﺧر أو ﻔ ﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺧر

ﻟﺳﺑب ﻣن اﻷﺳ ﺎب ﻏﯾر اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،ﺑﻞ ﯾﺟب أن

ﺗﻔﻲ ﺎﻟوﺻﻒ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣدوﻧﺗﻪ ٕواﻻ

ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻬدر ﺛﯾ اًر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ،و ﻔرض ﻣﺎ ﺳﺗﺣﺳﻧﻪ ،ﻓ ون ﻟﻪ ﺑذﻟك ﻣوﻗﻒ ذاﺗﻲ ﻌﯾد ﻋن اﻟﻌﻠم").(١
ّ
ﯾﺗﺣدد ﺗ ﻌﺎً ﻟﻠﻣﺧﺎطب واﻟﻣﺧﺎطب ووﺿﻊ اﻟﺧطﺎب،
أن اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ـ ـ ﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺧطﺎ ﺎت ـ ـ ّ
وﻻ ﺷك " ّ
ﺗﺻورﻩ ﺑﻧ ﺔ ﺗﻔﺳﯾرّﺔ ﺗرط ﻋدداً ﻣن اﻟظواﻫر
إﻻ ّ
أن اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ـ ـ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ـ ـ ﺧطﺎب ﻧظر ﻣ ن ّ
ٍ
ﻌدد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م واﻟﻣﺳّﻠﻣﺎت واﻟﻣ ﺎدئ ﻋن طر اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻲ..
ﺎﻟﻧظر
وﺗﺣدد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﺔ ﺻﻔﺔ أدق ّ
ّ

ﺗﺣددﻩ ﻣﻔﺎﻫ م ذﻟك اﻟﺧطﺎب،
إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟ ﺣث وﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﺟﺎل اﻻﺣﺗﺟﺎج .ﻓﻣﺟﺎل ﺣث اﻟﺧطﺎب ّ
ﺗﺧﺻص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظواﻫر").(٢
وﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫ م ّ
ب ــ اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ:

ﺧطﺎب ﻋﻠﻣﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ اﻟّﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﺑوﺻﻔﻬﺎ" اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻟّﻠﺳﺎﻧ ﺔ
اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
ٌ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟوﺟود ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺧﺎﺻﺔ ِﻞ ﻗو ٍم واﻟﻐﺎ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﻛﺷﻒ ﻋن أﺳرارﻫﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ
ّ
ﻣﺳﺗو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻋﻠ ﻪ أم ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﻛﻼم وﺗﺄد ﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻟوﺣداﺗﻪ وﺗر ﯾ ﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎط ﺎت
اﻟﺷﻔﻬ ﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑ ﺔ").(٣

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٣ /١ :
) (٢ﻋﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ
ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﻁ١٩٩٣ ،٢ﻡ . ٤٣ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٧٤ :

 





١٧١

ج ــ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗر و :

اﻟﺧطﺎب اﻟﺗرو أو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﻫو اﻟﺧطﺎب اﻟذ ُﻌﻧﻰ ﺑﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷ ٍﻞ ﺳ ط
ﻣﻧﻬﺞ واﺿﺢ ﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺿﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﻣﺗﻌِّﻠم) ،(١و ﺗم ذﻟك ﺎﻋﺗﻣﺎد
ٍ

ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗ ﺳ ط ﺔ ﻣﺛﻞ :اﻟﺗﻠﺧ ص ،اﻟﺗّﻛرار ،اﻟﻣﺧططﺎت واﻟرﺳوم اﻟﺑ ﺎﻧ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.

واﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗرو أو اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﻫو ﺗ ﺳﯾر ﺑﻧﺎء اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻪ
ﻟﺳﺑر أﻏوار ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻪ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧزن إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺧراج ،أ

ﺗﻘﺑﻞ
ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ّ

)(٢
ﻗرب
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وﻧﻘدﻫﺎ ودﺣﺿﻬﺎ أ ﺿﺎً  ،وﻋﻠ ﻪ ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘولّ :
إن ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺗرو ﻫدﻓﯾنٌ :
ﺳﻬﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾؤﻫﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻹﻋﺎدة ﻗراءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎق ﻋﻠﻣﻲ
وﻫو اﻟﺗﺳﻬﯾﻞ ،و ٌ
ﻌﯾد وﻫو اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ،ﻓﻬو ُ ّ

أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾداً.

د ــ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ:
ُ ِّ
ﻌرف اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌﻠﻣﻲ ّأﻧﻪ "ﻣﺎ ﺗر ﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب
ٍ
أﻋﻣﺎل ﺟﻠﯾﻠﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻘرآن ﻟﻠﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺗﻪ وذﻟك طرﻘﺔ
اﻟﻘداﻣﻰ ﻣن

ﻋﻠﻣ ﺔ وﻫو اﻻﺳﺗﻘ ارء ﻟﻠﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ واﺧﺗراع ﻧظﺎم ﻣن اﻻﻋﺟﺎم واﻟﻧﻘط ﻟﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﻘراءة").(٣

إذ ُﺷﯾر ﻟﻔظ)ﺗراث( ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌرﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻌرب ،أ إﻟﻰ
اﻟﺗّر ﺔ اﻟﻔ رّﺔ واﻟروﺣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬم ﻟﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬم ﺟﻣ ﻌﺎً َﺧَﻠﻔ ًﺎ ﻟﺳﻠﻒ).(٤
أن اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻫم ﻣن اﻟﺗراث ﻫو اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺎزت ﺑﻬﺎ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ﻋﻧد
وﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
ٌ
(
٥
)
ﱠ
ﻣﺎد ًة و ﺣﺛﺎً ،ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﻫذا
اﻟﻌرب ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ  .واﻟرﺻﯾد اﻟﻠﻐو اﻟﻘد م اﻟذ
ﺧﻠﻔﻪ أﺳﻼﻓﻧﺎ ّ
ظواﻫر اﻟﻠﻐو ﺔ
اﻟﺗراث ،وﻋﻠ ﻪُ ،ﻣﺛّﻞ)اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ( ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔ رﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟ ّ
ﺷ ٍﻞ ﻋﺎم وظواﻫر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺷ ٍﻞ ﺧﺎص.
أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد وﻗﻒ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن
ﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳ ﻣﺎت إﻟﻰ ّ
ﻼ ﻋن ﺟﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗرو ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،إذ
اﻟﺧطﺎب ،إذ ﺎن ﺧطﺎ ﻪ ﺗراﺛ ﺎً ﻓﺿ ً

ﻧﻠﺣظﻪ ـ ـ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺣث اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ـ ـ ﻘ م ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء وﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﻪ ﻣن ﺣوث وﻣﺎ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ .ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎً ،ﻫﺑﺔ ﺧﻳﺎﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻁ،١
٢٠١١ﻡ .٦٨ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٨٠ :
) (٣ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ٧ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺎﺑﺩ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭﻱ ،ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٩١ ،١ﻡ . ٢٤ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ٧ :

 





١٧٢

ﺗوﺻﻠوا إﻟ ﻪ ﻣن أﻓ ﺎر وﻣﻧﺎﻫﺞ ،وﻣﺎ ﻘوﻟﻪ اﻟﻣﺣدﺛون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻧظرﺎﺗﻬم وﻣذاﻫﺑﻬم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،ﺎﻟﻧﺣو
اﻟﺗوﻟﯾد واﻟﺗﺣو ﻠﻲ و ﻧظرﺔ اﻟﺧطﺎب وﻏﯾرﻫﺎ.
آﻟ ﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ:
ﺗﺗﻣﺛﻞ آﻟ ﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ:
ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ:
١ـــ ّ
ﻘوم اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ ﻣﻘو ٍ
ﻣﺎت أﺳﺎﺳ ﺔ ﻫﻲ:
ّ
أ ـ اﻟوﺿوح:

ﻧﻘﺻد ﺎﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻐﻣوض أو اﻹﺑﻬﺎم ،وﻻ ﯾﺗﺣﻘ ذﻟك إﻻ ِﻣ ْن
ﻟﺗﻌدد اﻟﻘراءات " ﻓﻼ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﯾﺟﻌﻞ
ﺧﻼل ُﺣﺳن اﺧﺗ ﺎر اﻟﻌ ﺎرة ودﻗﺔ ﻗﺻدﻫﺎ وﺗﻔرد دﻻﻟﺗﻬﺎ ،وﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ّ
ﻟﻠﻔ رة اﻟواﺣدة أﻛﺛر ﻣن ﻠﻣﺔ أو ﺗﻌﺑﯾر ﺣﺗﻣﻞ ﻣﻌﻧﯾﯾن أو أﻛﺛر") .(١وﻫ ذا ﯾرﺗ ط وﺿوح اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ

ﺑوﺿوح و دﻗﺔ ﻋ ﺎرﺗﻪ أو ﺻ ﻐﺗﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّإﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺻ ﺎﻏﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ،ﻻ ﻣ ﺎن ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﻠﻣﺟﺎز واﻟﻌ ﺎرة اﻟذاﺗ ﺔ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌﺟب أو اﻟﻣدح أو اﻟذم ،(٢)...إﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ،طرح
اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺑدﺋ ﺔ ﺣول ﻗﺿ ﺔ ﻣﺎ) ،(٣واﻟﺗﻲ

ون اﻟﻘﺻد

ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣوﻣﺎً ،إﺛﺎرة اﻹﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻟد اﻟﻘﺎرئ ،وﺟذب اﻧﺗ ﺎﻫﻪ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻣوﺿوع ،و ﻧ ﻊ وﺿوح اﻟﺧطﺎب

ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ،ﻣن ﺳﺎطﺔ أﺳﻠوب اﻟﻣؤﻟﻒ ،وﻣ ﺎﺷرﺗﻪ واﻟﺗزاﻣﻪ ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔردات ﺳ طﺔ ،ﺳﻬﻠﺔ،
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗُراﻓ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣﺛﻞ :اﻟﺗّﺣدﯾد واﻟﺗﻠﺧ ص ،واﻟﺗﻌرﻒ واﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻣﺻطﻠﺢ... ،
ً
ب ـ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ:

ﻘﺗﺿﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ـ ـ ﻋﻠﻰ ﻋ س اﻟﺧطﺎب اﻷدﺑﻲ ـ ـ إﻗﺻﺎء ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣؤﻟﻒ ،ﻓﻬو ﻣطﺎﻟب

ﺑوﺿﻊ ﺣد ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯾن ذاﺗﻪ وﻣوﺿوﻋﻪ ،وأن ﺗﻛون اﻟﻐﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب ﻟﻠﻣوﺿوع ،اﻟذ ﻫو إﻣﺎ ﻋرض

ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ أو اﺳﺗﺧﻼص ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ أو ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﻘﺿﺎ ﺎ ،أو ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠظواﻫر ﺷ ٍﻞ ﻻ
ﻣﺟﺎل ﻟﻠ ّذات أو اﻟﺣ م اﻟﺷﺧﺻﻲ).(٤

) (١ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ـ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺃﻧﻣﻭﺫﺟﺎً ،ﺩ .ﺷﺭﻳﻑ ﺑﻭ ﺷﺣﺩﺍﻥ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ٢٠٠٢ ،ﻡ . ٢٦٨ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٩ /٢ :ـ . ١٠
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ . ٧٠ :

 





١٧٣

و ﻠﺗزم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻓﻲ طرح ﻣواﺿ ﻌﻪ اﻟﺗراﺛ ﺔ ،ﻓﻬو ﻻ ُﯾﺑد ﻣن
ﺧﻼل أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻧﺣ ﺎ اًز ﻵراء اﻟﻘدﻣﺎء ،وﻻ ﻣ ﺎﻟﻐ ًﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺎدة ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻣﺣﺎوﻟ ًﺔ ﻟﺗﺧطﺋﺔ ﻣﺎ ُﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺻﻐﯾ اًر
ﻟﺟﻬود اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﺣﺟﺔ أﺳ ﻘّﺔ اﻵراء ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎءّ ،إﻧﻪ ﻋﻣﻞ ُﻣﻧظم ﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻌﺗﻣد أﺳﻠو ﺎً ﺗواﻓﻘ ًﺎ ﺳﻌﻰ
طورة ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ.
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟ ﺎﺣث إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻵراء اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﺗ ّ
ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ":اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذا

)(١

ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت وﻧﻧطﻠ ﻣﻧﻪ ﺄﺻول ﺛم ﻧﻧظر ﻣﺎ اﻟذ

ﻟ س ﻫو أن ﻧﺄﺧذ ﻣﺎ ﻘوﻟﻪ اﻟﻣﺣدﺛون

ﯾواﻓ ذﻟك ﻓ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘداﻣﻰ ﻣن

أﻗوال ﻓﻧﺣ م ﻋﻠﻰ ﻌﺿﻬﺎ ﺎﻟﺻﺣﺔ ﻟﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ و ﻌﺿﻬﺎ ﺎﻟﺧطﺄ) ﺑﻞ ﺎﻟﺑداﺋ ﺔ( ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ،ﻓﻬذا ﺗﻌﺳﻒ
ﻣﺣض؛ ﻷن اﻟﻧظرﺎت واﻟﻣذاﻫب ﻟ ﺳت ﻫﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻞ اﻟﻌﻠﻣﺎء .وﻣن

ﺟﻬﺔ أﺧر ﻓﻬﻧﺎك أﺻول ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﺑﯾن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﻠوم ﻻ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻘط ﻓﻬﻲ
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺎﻟﻣﺣك ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻷ

ﻓ رة وﻷ

ﻣذﻫب وﻷ

ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻌﻣوﻣﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣذاﻫب

أن اﻟﻣﻘﺻود ﻟ س ﻫو إﺳﻘﺎ
واﻧط ﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻌﺎرف وﻟﻌدم اﻟﺧﻼف ﻓﯾﻬﺎ ...ﻣﺎ ّ
واﻟﻧظرﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ...و ﻞ ﻌرف أن ﻟﻛﻞ ﻋﺻر ﻧظرة ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺻو اًر
ﯾﺗﻣﯾز ﻼ ﺷك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم
ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠظواﻫر و ﻔ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن أﺳرارﻫﺎ .واﻟﻣﻧظور اﻟﻌرﻲ ّ
أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻋﻧد اﻟﻐرﯾﯾن ورﺛوﻩ
ﻻﺑّد ْ
أن ﻧﻌرف ّ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻋن اﻟﻣﻧظور اﻟﻐرﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﺛم ُ

)(٢
ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋّﺔ اﻟﻣؤﻟﻒ ،واﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻬدﻓﻪ وﻫو رط اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو
دﻟﯾﻞ
ٌ
ﻋن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﯾوﻧﺎﻧ ﺔ" .وﻫذا ٌ
اﻟﻌرﻲ ﺎﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث.

ج ـ اﻻﻧﺗظﺎم:
ﻻﺑّد ﻟﻪ ﻣن ﺗﺧط ط ﻣﺳﺑ ٍ ﻟﺗﻧظ م ﻣﺎدﺗﻪ "،إذ ﻠﻣﺎ أﺧذت
ﯾﺗﻌﻠ اﻻﻧﺗظﺎم ﺑﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب ،و ﻞ ﺑﻧﺎء ُ
اﻷوﻟ ﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺣظﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﻧظ م واﻟﺗ ار ط واﻟﺗﻣﺎﺳك
اﻟﺣﻘﺎﺋ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻣﺎدة ّ

)(٣
وﺗﻌدد
ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻋن ﻏﯾرﻩ ،و ﺎن أﻗرب إﻟﻰ روح اﻟﻌﻠم"  ،ﻓ ﺛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دون ﺗﻧظ ﻣﻬﺎّ ،
ُ ّﻠﻣﺎ ّ
أن ﯾؤد ّ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺧطﺎب ﻋﻠﻣﻲ ﺣﻘ ﻘﻲ.
اﻟطروﺣﺎت دون ﺗﻣﺎﺳ ﻬﺎ ﻻ ﻣ ن ْ

و ﺗﻣﺛﻞ اﻧﺗظﺎم اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن اﻧﺗظﺎم اﻷﻓ ﺎر اﻟﺗراﺛ ﺔ

واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﻬو ﯾﻧطﻠ ـ ـ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣ ﺎن ـ ـ ﻣن اﻟﻘد م ،ﺛم
ﻌود إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ،ﻣؤﺳﺳﺎً ﺑذﻟك ﻣوازﻧﺎت ﺗﻧﺗظم ﻓﯾﻬﺎ آراء اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﻣﺎ ﺗﻧﺗظم آراء اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻣن

اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻷﺧر .

) (١ﻗﺻﺩ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻘﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ .
) (٢ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ٨ :
) (٣ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ٢٦٩ :ـ . ٢٧٠

 





١٧٤

وﺗﺗﻣﺎﺳك ﻫذﻩ اﻷﻓ ﺎر ﺟﻣ ﻌﺎً ﻟﺗﺧدم اﻟﻔ رة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﻟﻒ و ﺳﻌﻰ ﻟﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ،دون ﺧﻠط

ﺗﺎم ﻟﻠﺣدﯾث ﻋﻠﻰ اﻟﻘد م ـ ـ ﻣﺎ ذ ر ـ ـ و ﺗﺟﺳد ذﻟك ﺑوﺿوح ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻩ
ﻟﻶراء ،أو إﺳﻘﺎ
ٍّ
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن

ﻼ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣﺻطﻠﺢ )ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺗراﻛﯾب( ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣﺣدﺛﯾنٕ ،وا ّن ﺎن اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﺗﻘﺎر ﺎً ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻣن ذﻟك ﻣﺛ ً
اﻟﺗوزﻌ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺳﺗﻐراﻗ ﺔ) ،(١ﻫذا وﺗوﺟد أﻣﺛﻠﺔ أﺧر ﻣﺛﻞ ﻣﻔﻬوم )اﻟﻠﻔظﺔ( اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ واﻗﺗرح ـ ـ اﻟﻣؤِّﻟﻒ ـ ـ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺑـ) ،( lexaiواﻟﻌﺎﻣﻞ واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ...وﻏﯾرﻫﺎّ .إﻧﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎت

ﻌﺑر ﺑدﻗﺔ وﺻراﻣﺔ ووﺿوح ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫ م ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﺧﻠﯾﻠ ﺔ أﺻﯾﻠﺔ وﺗُﺣ ط ﺑﻬﺎ إﺣﺎطﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ،
أﺻﯾﻠﺔ ﺗُ ّ
ﻓﺿﻼً ﻋن وﻋ ﻪ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻐرﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ
اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ،ﻣﺛﻞ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﯾزوﻣورﻓﯾزم  Isomorphislmوﻗﺻد
ﻪ)اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت( أو اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎس().(٢
د ـ اﻻﻗﺗﺻﺎد:
ﻣﺣددة
ﻓﺈن ﻋ ﺎراﺗﻪ ﻣوﺟزةّ ،
طﺎب دﻗﯾ ٌ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺧ ﺎل أو اﻹ ﺣﺎء ﻓ ﻪ؛ و ﻟذﻟك ّ
اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺧ ٌ
ُ
اﺣدة وﻻ ﺗطرح ﻓرﺻﺎً ﺗﺗﻌدد ﻗراءاﺗﻬﺎ ،و ﻠﺟﺄ اﻟﻣؤِّﻟﻒ ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب
اﻟﻔ رة ،ﺗﺣﻣﻞ دﻻﻟ ًﺔ و ً

اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﱠدة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل :ﺗﻠﺧ ص اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺷ ﻞ ﻧﻘﺎ ) ،(٣وﺻ ﺎﻏﺗﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

واﻟﻘواﻧﯾن ووﺿﻊ اﻟﻣﺧططﺎت واﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز) ،(٤وُ ّﻞ ذﻟك ﻟﺗﺟﻧب اﻹطﻧﺎب واﻟﺣﺷو اﻟذ
ﺳوء ﺗﺑﻠ ﻎ اﻟﻣوﺿوع ،وﻣن ﺛ ﱠم ﺳوء ﻓﻬﻣﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.

ﻗد ﯾؤد

إﻟﻰ

وﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ دﻗﯾ ،
ّ
ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ،
ُﻌﺎﻟﺞ اﻷﻓ ﺎر ﺷ ﻞ ﺳ ط ﺟداً ﺳﻬﻞ اﻟﻔﻬم ،دﻗﯾ اﻟﻘﺻد ،ﻣﺧﺗﺻر ُﯾر ز ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺎ ّ
ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻓ ﺎر واﻻﺳﺗرﺳﺎل ﻓﻲ
ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗراﺛ ﺔ أم ﺣدﯾﺛﺔ ،ﻋﺎﻣﻼً ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﻣوازﻧﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ،دون ّ
ﯾﺟﻧ ﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻣوﺿوع ﺑﯾر اﻟزوا ﺎ ،ﻓﯾﺑﺗﻌد ﺑذﻟك ﻋن ﻞ ﻣﺎ ﻟ س ﻟﻪ ﻋﻼﻗ ٌﺔ ﺎﻟﻣوﺿوع.
اﻟﺣدﯾث ،وﻫو ﻣﺎ ّ
٢ــ ﻣﺳﺗو ﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ:
أ ـ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ): (la structure Technique
ﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧ ﺔ ﻓﻬم اﻟﻣوﺿوع ،وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل" اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻛﺑر إﻟﻰ أﺟزاء

أﺻﻐر ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ـ ـ ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ـ ـ ﻟﻠﻔﻬم ،ﻣن أﻓ ٍﺎر أو أﺣداث ،واﻟ ﺣث ﻋن ﻧوﻋ ﺔ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧطﻘﻲ
ّ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٠ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٧٨ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٠٦ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣١٩ /١ :

 





١٧٥

ﻟﻸﻓ ﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﺛﻞ :اﻟﺗرﺗﯾب اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ)ﻣن اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻌﺎم( واﻟﺗرﺗﯾب اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻲ)ﻣن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ
ﻓﺈن أ ّ ﻧص ُﻣ ن وﺻﻔﻪ ﺎﻟﺳرد
اﻟﺧﺎص( ،واﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎرﺧﻲ ...و ﻌ ﺎرة أوﺿﺢّ ،
اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ أو اﻟﺗوﺿ ﺣﻲ ،ﺗ ﻌﺎً ﻟﻧوﻋ ﺔ اﻟﺗّرﺗﯾب اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟذ ظﻬرﻩ اﻟﺧطﺎب").(١

أو اﻟوﺻﻔﻲ أو

ﻓﺿﻼً ﻋن أ ّن ﻟﻠﻣﻔﺎﻫ م دو اًر ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب وﻓﻬﻣﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺎﺗ ﺢ اﻟﺧطﺎب ،وﻣن
ِ
ﺗﻔرد دﻻﻻﺗﻬﺎ ،إذ ﻟﻛ ّﻞ ﻣﺻطﻠﺢ
أدر ﻬﺎ ﺗﻣ ّ ن ﻣن ﻓﺗﺢ ﻣﺳﺗﻐﻠﻘﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﯾزد اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌﻠﻣّﺔ دّﻗﺔ ووﺿوﺣﺎً ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﯾؤﺛر و ﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻧﺎء اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ،وﻫذا ﻣﺎ
ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻔﻬوم واﺣد وﻋﻼﻗﺎت
ّ
وﺟدﻧﺎﻩ واﺿﺣﺎً وﺟﻠّ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

ب ـ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ): (la structure Dorganisation
ﺗﻬﺗم اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب ،و" ظﻬر ذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﺗﺎ ﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرات ُ ،ﱡﻞ ﻓﻘرة ﺗﺣﻣﻞ ﻓ رة
ﺧطوة ﻣﻬﻣ ًﺔ ﻓﻲ ﺗﻘد م اﻟﺣﺟﺞ واﻟﺑراﻫﯾن اﻟﺗﻲ ﺣﺗو ﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗ ار طﻬﺎ
رﺋ ﺳﺔ أو
ً
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطﺎب أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺎﺳ ") ،(٢و ﻧﻘﺳم اﻟﺧطﺎب
ﻋﺿو ﺎً ،ﺣﯾث ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺷ ﻞ
ّ
اﻟﻌﻠﻣﻲ ـ ـ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ـ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﯾن ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫﻣﺎ :اﻟﺧطﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺧطﺎب
ّ
ﻣﺎدة اﻟﺧطﺎب اﻟﻣطروﺣﺔ "،و ﺣﺗو ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣر زﺔ ﻟﻠﺧطﺎب أو
اﻟﺛﺎﻧو  .اﻟﺧطﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ :ﯾرﺗ ط ّ
)(٣
ﻓرﺿ ﺎﺗﻬﺎ وآراء اﻟﻛﺎﺗب واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ
إن اﻟﺧطﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻟﻠﺑراﻫﯾن"  ،و ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘولّ :
ّ
ﯾﺗﺟﺳد ﺷ ٍﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﺧطﺎب أو اﻟﻧص ﱠ
اﻟﻣؤﻟﻒ.
ّ

ﻋﺎدة ﻣﺎ ُﯾراﻓ ﻣﺗن اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫواﻣش ﺗﺷرح وﺗﺣﯾﻞ وﺗﺛﺑت اﻷﻗوال
أﻣﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﺛﺎﻧو  :ﻓﺈﻧﻪ
ً
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟدﻋم دّﻗﺔ اﻟﺧطﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﺣﻘﯾ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ .وﻫ ذا "ﺗﻛون اﻟﻣﻘوﻻت اﻟﻣﺄﺛورة

واﻟﻣراﺟﻊ واﻹﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺟﻌّﺔ ﻓﻲ اﻟﻬواﻣش أو اﻟﺣواﺷﻲ...اﻟﺦّ ،ﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣ ِّوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗو اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذ
ﻧﺳﻣ ﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟﺛﺎﻧو "). (٤
ﻣ ن أن ّ
ج ـ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ): (la structure linguistique
ﺗرﺗ ط اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺧطﺎب ،و" ﺗﻌﻧﻲ ﻣد

ﻗدرة اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻠم ـ ـ ﺗﻌﻠ ﻣﺎً و ﺣﺛﺎً ـ ـ

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ ّ م ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻔﺎﻋﻠ ﺔ واﺧﺗﺻﺎص ﻣ ّون أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣ ّوﻧﺎت اﻟﻣوﺿوع وﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ ﻣن ﻣﻌﺟم
وﺻ ﻎ وﺗراﻛﯾب ودﻻﻻت ﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب").(٥
) (١ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺩ .ﺑﺷﻳﺭ ﺇﺑﺭﻳﺭ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ،ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ،ﻋﻧﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ٢٠٠١ ،ﻡ . ٨٠ :
) (٢ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ . ٨١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٤ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ  ،٨١ :ﻭﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٣٦ /٢ :ـ . ٣٧
) (٥ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٨٢ :

 





١٧٦

ٍّ
ﺧﺎص ﯾﻧ ﻊ ﻣن ﺻﻣ م اﻟﺗﺧﺻص ،ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز
أن اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺟم
ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
اﻟﺻ ﻎ واﻟﺗراﻛﯾب ﺑوﺿوﺣﻬﺎ وﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻘﺻد واﻹﺷﺎرة اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ.

ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻫم ﺗﻘﻧ ﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻲ ُﻣ ن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،واﻟﺗﻲ ﻣ ن ﺗّﻠﻣﺳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺻﻠب اﻟﻣﺎدة
اﻟﻣطروﺣﺔ ـ ـ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ ـ ﻣن ِ
ﻗﺑﻞ اﻟﻣؤِّﻟﻒ واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧدﻩ،
و ﻧ ﺔ اﻟﺧطﺎب ﻓﺿﻼً ﻋن ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ.
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ:
 ١ـ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع:
ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﺷ ﻠﯾن ﻣن اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو :
اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م واﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث .وﺳﻌّﺎً ﻣﻧﻪ اﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾ
اﻟﻣؤﻟﻒ ﻌض اﻟﻘراءات
ﺑﺗﻧوع ﻣﺟﺎﻻت اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو .
اﻟﻣﺗﻧو َﻋﺔ ّ
ّ

ﺑﯾن اﻟﺗﻔ ﯾرنُ ،ﻘدم

ِ
ٍ
ِ
أﺻﻧﺎف أﺳﺎﺳ ﺔ):(١
ﺛﻼﺛﺔ
ﻘﺳم اﻟد ﺗور ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎن اﻟﻘراءات اﻟﺗراﺛ ﺔ ﻋﻠﻰ
ُ ّ

 (١ﻗراءة ﺷﻣوﻟ ﺔ.
 (٢ﻗراءة ﻗطﺎﻋّﺔ.

 (٣ﻗراءة اﻟﻧﻣوذج اﻟواﺣد.
ِ
ﻘدم ﺗﺟرﺗﻪ )اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ،ﻗراءة ﺷﻣوﻟ ﺔ ﻟﺟﻣ ﻊ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ
ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻟﻠﻘراءة اﻻوﻟﻰ ،ﺗُ ّ
)اﻟﺻوت ،اﻟﺻرف ،اﻟﻧﺣو ،اﻟدﻻﻟﺔ( ،اذ ﻌرض اﻓ ﺎر وآراء ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﺛم ﯾوازﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث .ﻓﻘد أﺳس اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ﻣﺳﺗﻧداً إﻟﻰ ﺗﺣﻠ ﻼت اﻟﻠﻐﺔ ،ط ﻘﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗو ﺎت أو
اﻟﻣراﺗب اﻵﺗ ﺔ):(٢

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ١٣٦ :ـ  ،١٣٧ﻭﺍﻭﺩ ْ
ﺃﻥ ﺃُﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻧﻲ ﻗﺩ ﺗﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ )ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻖ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ(
ﻳﻧﻅﺭ :ﺹ ). (١٠٦-٧٠
ﺳﻡ ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ١ :ـ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺭﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ٢ .ـ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ٣ .ـ
) (٢ﻳُﻘ ِ ّ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻛﻠﻡ ﻭﺃﺑﻧﻳﺗﻬﺎ٤ .ـﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﻌﻧﺎﺻﺭ ﻷﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻼﻡ٥ .ـ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻼﻡ .ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ) ١٩٢ :ﺍﻟﻬﺎﻣﺵ( ،ﻭ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ .١٧ :

 





اﻟﻣﺳﺗو )(٦

اﻟﻣﺳﺗو )(٥

اﻟﺣدﯾث أو اﻟﺧطﺎب

أﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻼم أو اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ

اﻟﻣﺳﺗو )(٤

اﻟﻠﻔظﺎت )ﺟﻣﻊ ﻟﻔظﺔ(
ُ
اﻟﻛِﻠم أو اﻟﻛﻠﻣﺎت
َ

اﻟﻣﺳﺗو )(١

اﻟﺣروف

اﻟﻣﺳﺗو )(٣
اﻟﻣﺳﺗو )(٢

اﻟﻣﺳﺗو ) ( 0
واﻧطﻠ

١٧٧

اﻟدوال

اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة

اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻣﺳﺗو اﻟﻠﻔظﺔ  lalexieوﻫو "اﻟﻣﺳﺗو اﻟذ

اﻟﻠﻔظ ﺔ واﻟوﺣدة اﻹﻋﻼﻣ ﺔ أو اﻹﻓﺎد ﺔ") .(١ﺛم ﯾﺑدأ اﻟﻣﺳﺗو ) (0اﻟذ

ﺗﺗﺣدد ﻓ ﻪ اﻟوﺣدة

ﯾﺧص اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ

اﻟﻣﺧﺎرج ﻣن اﻟﺣﻠ إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺗﯾن ،واﻟﺻﻔﺎت ﻣﺛﻞ اﻟﺟﻬر واﻟﻬﻣس واﻟﻐﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ).(٢
ﺛم ﯾﺗدرج إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻷول ﻣﺎ ﺗدل اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺣروف ،ﻓﻘد اﻗﺗﺻرت اﻟﻌر ﺔ ﻋﻠﻰ

ﺛﻣﺎﻧ ﺔ وﻋﺷرن ﺣرﻓﺎً وﺳﺗﺔ أﺻوات )ﺣر ﺎت وﺣروف ﻣد( .وﺗﺗر ب اﻟﺣروف ﻓﻲ وﺣدات أﺧر ﺣﺳب
ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ )اﻟدوال( أو اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﻟﺔ وﻫﻲ أرﻌﺔ:
ﻣﻘﺎﯾ س وﻗواﻧﯾن ﻣﺿﺑوطﺔ ّ
أوﻻً :اﻟﻣﺎدة اﻷﺻﻠ ﺔ اﻟﻣ ّوﻧﺔ ﻣن ﺣروف اﻟﻣﻌﺟم ﻣﺛﻞ) :ض.ر.ب(.
ﺛﺎﻧ ﺎً :اﻟوزن أو اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻟب اﻟﺗﻲ ﺗﻔرغ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣواد اﻷﺻﻠ ﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺣروف اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳم واﻟﻔﻌﻞ ﻓﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ إﺿﺎﻓ ﺎً

ﺑﻧﺎء
ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻬﻣﺎ ،وُ ّ
ﻌرﻓﻬﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺄﻧﻬﺎ ":ﻠﻣﺔ ﻣﺣﺳوﺳﺔ ﺑﻧﯾت ً
ﻻزﻣﺎً وظ ﻔﺗﻬﺎ ﺗﺧﺻ ص دﻻﻟﺔ اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل وﻗد ﻘوم ﻌﺿﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﺑﻧﺎء ﻻزﻣﺎً ﺎﻷدوات اﻷﺧر وذﻟك ﻣﺛﻞ اﻟﺿﻣﯾر واﺳم
واﻹﻓﺎدة ،ﻓﺗُ ّ
ﻌد ﻓﻲ أﺣد ﻫذﯾن اﻟﻘﺑﯾﻠﯾن إﻻ ّأﻧﻬﺎ ﺗﺑﻧﻰ ً
اﻹﺷﺎرة واﻻﺳم اﻟﻣوﺻول").(٣

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٢٤ /١ :
) (٢ﺳﻧﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٩١ :

 





١٧٨

ار ﻌﺎً :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ أو ﺗرك اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ،و ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻏ ﺎب اﻟﻠﻔظ اﻟدال ﻓ ﻣﺎ

ﺣﻘ

ﻣن اﻟﻛﻼم وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﺑ ﻌض ،وذﻟك ﻣﺛﻞ :طو ﻞ )ﻟﻠﻣذ ر(،

و ﺗﺑت)ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم( وطو ﻠﺔ)ـﺔ اﻟﺗﺄﻧﯾث( و ﺗب)

ﻟﻠﻐﺎﺋب().(١

ﻓﻲ)اﻟﻛِﻠ ْم( وﺗﻧدرج ﻓ ﻪ
وأﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو ﯾن اﻟﺳﺎ ﻘﯾن و ﺗﻣﺛﻞ
َ
وﻓﻌﻞ وﺣرف ﺟﺎء
ﻓﺎﻟﻛِﻠم اﺳم
ﻋرف ﺳﯾﺑو ﻪ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو ﻘوﻟﻪَ ":
ٌ
اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل ،وﻗد ّ

ﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟ س ﺎﺳم وﻻ ﻓﻌﻞ").(٢

اﻟﻛِﻠم ﻧوﻋﺎن :ﻣﺗﻣ ن ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﺻرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ
إن َ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ،وﻏﯾر ﻣﺗﻣ ن و ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺣروف اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺻرﻓﺔ واﻷﺳﻣﺎء
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﻔرد ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدرج اﻟﻛﻼم وﺗﺗر ب ﻣن أﺻﻞ
اﻟﻣﺑﻧ ﺔ؛ َ
ﻓﺎﻟﻛِﻠم اﻟﻣﺗﻣ ﻧﺔ ﯾﺑﺗدأ ﺑﻬﺎ و وﻗﻒ ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ّ
وﺻ ﻐﺔ ،وأﻣﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣ ﻧﺔ ﻓﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﻠم و ﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻﻞ واﻟﺻ ﻐﺔ").(٣

أﻣﺎ ﻣﺳﺗو اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧﺎص ﺎﻟﻠﻔظﺔ ﻓﯾﻧﺗظم اﻧﺗظﺎﻣﺎً ﻣﻌﻘداً ،ﻘول ﻋﻧﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج

إن اﻟﻛﻠم ...ﻻ ﺗﻧﺗظم ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ اﻻﻧﺗظﺎم اﻟ ﺳ ط اﻟذ ﯾﺗﺻورﻩ ﻌض اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن
ﺻﺎﻟﺢّ ":
اﻟﻛِﻠم ﻣﺟردة ﻣن ﻟوازﻣﻬﺎ ﺑﻞ
اﻟﻐرﯾﯾن وأﻛﺛر اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻣﺗﺄﺧرن ،ﻓﺈن اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو ﻟ ﺳت ﻫﻲ َ
ﻫﻲ وﺣدات ﯾﻧدﻣﺞ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳم واﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻘﺗرن ﻪ ﻟزوﻣﺎً ﻣن أدوات ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻏﯾر

ﺛﺎﺑﺗﺔ)ﻋﻠﻰ ﺻورة دﺧول وﺧروج( ﺳﻣﻰ ﻋﻧد ﻧﺣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻘداﻣﻰ ﺎﻟﺗﻌﺎﻗب ،ﺑﻞ وﻣن وﺣدات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )أ

ﺟﻧﺳﻬﺎ وﻣﺳﺗواﻫﺎ( ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻷدوات إذ ﺗﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ وﺗؤد

ﻣن

ﻣﺎ ﺗؤد ﻪ ،وذﻟك ﻣﺛﻞ

اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ واﻟﺗر ﯾب اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺎﻟﺻﻠﺔ واﻟﻣوﺻول واﻟﺻﻔﺎت وﺣﺗﻰ اﻷﺑﻧ ﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ـ ـ ﻣن ﺣﯾث اﻹﻓﺎدة

ﻓﻘط ـ ـ ُﺟ َﻣﻼً").(٤

اﺷﺗراﻩ اﻟﺗﻠﻣﯾذ

ﺗﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ،ﺎﻟﻛﺗﺎب ،اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻔﯾد اﻟذ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻋ ﺎرات :اﻟﻛﺗﺎبُ ،
أﻣس...اﻟﺦ ،ﺗُﻌﱡد ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎ "ﻟﻔظﺔ")(٥ﻻ ﻠﻣﺔ .وﻣن ﻫﻧﺎ

اﻗﺗرح اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻐرﯾﯾن أن ﺗﺳﻣﻰ ) ( lexieﻟﻔﻘدان ﻫذا
اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻧدﻫم).(٦

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٩٦ :
) (٢ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ١٢ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ١٩٢ :ـ . ١٩٣
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٩٢ :
) (٥ﺷﺭﺡ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ . ١٢/١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٩٢ :

 





١٧٩

ﺗﻛون اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻬذا ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت" ﺎﻻﺳم اﻟواﺣد أو ﻣﻧزﻟﺔ اﻻﺳم اﻟواﺣد") ،(١ﻣﺎ
ٍ
ﺑرﺟﻞ ظرﻒ ،ﻓﺻﺎر اﻟﻧﻌت ﻣﺟرو اًر
ﻣررت
ﻗﺎل ﺳﯾﺑو ﻪ ":ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻧﻌت اﻟذ ﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻌوت ﻓﻘوﻟك:
ُ

ﻓﺟﻌﻠت وﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻓ ﻪ ﻣﻧزﻟﺔ اﺳم
ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺟرور ّ
ﻷﻧﻪ ﺎﻻﺳم اﻟواﺣد ...أﻣﺎ ﻻ اﻟﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﺟﻧس واﺳﻣﻬﺎ ُ
واﺣد").(٢
أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﺗﻌﻠ

ﺄﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻼم ﻓ ﻌﻧﻲ اﻟﺗراﻛﯾب واﻟﺟﻣﻞ وﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻠﻔظﺔ ،و ﺣث ﻋن

اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺟرد اﻟذ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ أﻗﻞ اﻟﻛﻼم اﻟﻣر ب وذﻟك ﺣﻣﻞ ﻼم ﻋﻠﻰ آﺧر ﻣن ﺟﻧﺳﻪ).(٣
أن اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو ﯾﺗم ﻣن أﻗﻞ ﻣﺎ ﻣ ن أن ﯾﺗﻛﻠم ﻪ ﻟﻛن ﻓ ﻣﺎ ﻓوق اﻟﻠﻔظﺔ
ﻣﻌﻧﻰ ّ
ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺑﻧﺎء أو اﻷﺻﻞ "،ﺑﻞ ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺳﺗو أﻛﺛر ﺗﺟرداً وﻫو ﻣﺳﺗو اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻫو اﻟﻌﻧﺻر
اﻟﻠﻐو اﻟذ

اﻟﺗر ﯾب").(٤

ﯾﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب ﻓ ﻌﻣﻞ ﻓ ﻪ اﻟرﻓﻊ واﻟﻧﺻب ،ﻓﻬو اﻟذ

ﺣدد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﻋراﺑ ﺔ ﻓﻲ

إن أﺻﻐر ﻣﺎ ُﯾﺑﻧﻰ
وﻗد أوﺟز اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻧ ﺔ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﻌر ﺔ ﻘوﻟﻪّ ":
ﻋﻠ ﻪ اﻟﻛﻼم ﯾﺗﻛون داﺋﻣًﺎ ﻣن ﻋﺎﻣﻞ)ع( وﻣﻌﻣول أول)م (١ﺛم ﻣﻌﻣول ٍ
ﺛﺎن)م .(٥)"(٢وﻫ ذا ُﻌﱡد اﻟﻌﺎﻣﻞ أو
اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻧﺣو اﻟﻔ رة اﻟﺟوﻫرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﺔ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ...ﻓ ﻞ ﺗﻐﯾﯾر ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ

واﻟﻣﻌﻧﻰ ّإﻧﻣﺎ ﯾﺟﺊ ﺗ ﻌﺎً ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب ،ﻓﻼ ﺗﺟد ﻣﻌﻣوﻻً إﻻ وﺗﺻور ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻷواﺋﻞ ﻋﻧﺻ اًر
ّون ﻣﻊ ﻣﻌﻣوﻟﻪ زوﺟﺎً ﻣرﺗ ًﺎ.(٦) Coupleodonne
ﻟﻔظ ﺎً أو ﻣﻌﻧو ﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻫو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟذ
وأﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗو اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﯾﺗﻌﻠ

ﺎﻟﺣدﯾث أو اﻟﺧطﺎب وﻫو أﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣ ن أن ﺻﻞ إﻟ ﻪ

اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻓﻘد ﺎن ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﺟﺎءوا ﻌدﻫﻣﺎ ﻧظرﺔ ﻟﻐو ﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓرﻗوا ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن

اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻛﻼم ﻌدﻩ ﺧطﺎ ًﺎ واﻟﻧظرة إﻟ ﻪ ﻌدﻩ ﺑﻧ ﺔ وﻣن أﻫم اﻟﻣ ﺎدئ اﻟﺗﻲ ُﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻﺎرم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟوظ ﻔﻲ وﻫو اﻹﻋﻼم واﻟﻣﺧﺎط ﺔ ،أ ﺗﺑﻠ ﻎ اﻷﻏراض
طب ،و ﯾن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﺻور  ،أ
وﻣﺧﺎ َ
اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻛﻠم ُ

ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ذاﺗﻪ وﻫ ﻠﻪ

)(٧
أن اﻟﻠﻐﺔ
وﺻ ﻐﺗﻪ ﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﯾؤد ﻪ ﻣن وظ ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔظ ﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
وﺿﻊ واﺳﺗﻌﻣﺎل أ ﻧظﺎم ﻣن اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺳﺗﺧدام ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم وﻟ ﺳت ﻧظﺎﻣًﺎ ﻓﻘط ﯾﻧظر ﻓ ﻪ

) (١ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ٤٢١ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٢٧٤ /٢ :ـ . ٢٧٦
ﺏ( ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
) (٣ﺃﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟ َﻛ ِﻠ ْﻡ ﻓﻲ ﻛﻭﻥ ﺃﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻡ ﺗﺧﺹ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﻍ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﻣﺛﻝ ﻓَﻌَﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ) َﻛﺗ َ َ
ﻟﺗﻛﻭﻥ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺃﻛﺑﺭ ﺗﺳﻣﻰ ﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﺃﻭ ﺟﻣﻼً .ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ :
ﺃﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﻍ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ّ
. ٣٢٦ /١
) (٤ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١٠٠ :
) (٥ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٠ /٢ :
) (٦ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١١٣ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٩١ /٢ :

 





١٨٠

أن ُﻔ ر ﻓﻲ ﻔّﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻛّﻠم ﻟﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺑﻠ ﻎ أوﻻً ،و وﺳﯾﻠﺔ اﻧدﻣﺎج ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣ ﺎة
اﻟ ﺎﺣث دون ْ
ﺛﺎﻧ ﺎً) .(١ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣن اﻟدوال واﻟﻣدﻟوﻻت ذات ﺑﻧ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺛم ُﺑﻧﻰ ﺟزﺋ ﺔ وﻫذا
ﺳﻣﻰ اﻟوﺿﻊ ،أ

ﻣﺎ ﯾﺛﺑﺗﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻣن اﻧﺳﺟﺎم وﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐو ﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟ ار طﺔ و ﯾن

اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ ﺗﻔرﻌﻲ أو ﺗوﻟﯾد  ،أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻬو ﻔ ﺔ إﺟراء اﻟﻧﺎطﻘﯾن
اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ُ
ﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو
ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺧطﺎب ،ﻓﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﺎ ﺣﺗﺎج ﻣن اﻟدوال ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻏراﺿﻪ ﻓُ ّ

راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘ ﺎس و ﯾن ﻣﺎ ﻫو راﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل؛ ﻣﻌﻧﻰ ّأﻧﻪ ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ أﺣوال
اﻟﺧطﺎب؛ ﻷن ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟوﺿﻊ أو اﻟﻘ ﺎس وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ
ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل).(٢

أن ﺣﺛﻪ اﻟﻣوﺳوم ﺑـ)اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب
و ﺧﺻوص اﻟﻘراءة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُرّ ز ﻋﻠﻰ )اﻟﻘطﺎﻋ ﺔ( ،ﻓﺄﻋﺗﻘد ّ
)(٣
طﺎﻋﺎً ﺄﻛﻣﻠﻪ ـ ـ وﻫو اﻟﻣﺳﺗو
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻌﺎﻟﺞ ﻗ ّ
ﺳﯾﺑو ﻪ( ُﻣ ن ﺗﺻﻧ ﻔﻪ ﺿﻣن ﻫ ذا ﻧوع ﻣن اﻟﻘراءة؛ وذﻟك ّ

اﻟﻧﺣو ـ ـ ﺑﻞ ﻌﺎﻟﺞ أﻓ ﺎ اًر ﺟزﺋّﺔ ﻓ ﻪ :ﻫﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ ،واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻛﻼم ﺧطﺎب و ﺑﻧ ﺔ).(٤
وﻣن أﺟﻞ ذﻟك أﻗﺗرح ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺎﻟﻘراءة اﻟﺟزﺋّﺔ أو اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻧﻘطﺔ ﺟزﺋّﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع

ﻋﺎم أو ﻧظرﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ :اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

ِ
ﻘدم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺛ ًﺎ
أﻣﺎ ﻣﺎ َﯾ ُﺧص اﻟﻘراءة اﻟﺗﻲ ﺗرّ ز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟواﺣد ،ﻓُ ّ
ـ ـ ﺿﻣن ﺣوث اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ ـ ﻌﻧوان) :أﻗﺎﺋم أﺧواك وطرﻘﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ واﻟرﺿﻲ
ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣﺛﺎل() ،(٥ﻌرض ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أﻫم اﻷﻓ ﺎر اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﺎن اﻟﺟﻠ ﻼن

ـ ـ ﺳﯾﺑو ﻪ واﻟرﺿﻲ ـ ـ ﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ،وﻣﺷﯾ اًر إﻟﻰ ﻣﺎ اﺗّﻔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ،وﻣﺎ ﻔﺗرق ﻋﻧﻬﺎ ،إذ
)(٦
أن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻧدﻫم
إن )ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿﻊ( ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ إطﻼﻗﺎً ؛ واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ّ
ّ

ﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ظﺎﻫر اﻟﻛﻼم أ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﺳﻣوع وﺣدﻩ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻋﻧد اﻟﺑﻧو ﯾن ،واﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب

ﯾﻧطﻠﻘون ـ ـ أ ﺿﺎً ـ ـ ﻣن اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ،وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗﻧﺎوﻟون اﻟﻛﻼم ﺟﻣﻠﺔ ﺟﻣﻠﺔ واﻟﻘطﻌﺔ ﻌد اﻟﻘطﻌﺔ ،ﻓ ﻘﺎﺑﻠوا
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻹظﻬﺎر اﻟﻔوارق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ ﺑﻞ ﺣﻣﻠون ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ذاك ...واﻟﻣﺛﺎل اﻟﻧﺎﺗﺞ

ﻋن ﻫذا اﻟﺣﻣﻞ ﻫو اﻟﺻورة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ).(٧

)(١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٩٠ /٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٩٥ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢٩٠ /١ :ـ . ٣٠٣
)(٤
ﺳﺄﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ْ
ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
ّ
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٩ /٢ :ـ . ٢٢
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢١ /٢ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٢ /٢ :

 





١٨١

وُ ِ
ورد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺛﺎً آﺧر ـ ـ ﺿﻣن ﺣوث اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ ـ
ﻌﻧوان) :ﺗﻌﺎل ﻧﺣﻲ ﻋﻠم اﻟﺧﻠﯾﻞ أو اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ() ،(١إذ ﺗﻌرض
اﻟﻣؤِّﻟﻒ ﻓ ﻪ إﻟﻰ ﻋرض ﻣوﺿوﻋﺎت ذ رﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﺳﺎ ﻘﺔ) ،(٢ﻓﺿﻼً ﻋن ّإﻧﻪ ّﺑﯾن ﻣﺎ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ ﻣن "ﺗﺻور
ﻋﻠﻣﻲ وأدوات ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻻ ﺿﺎﻫﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ إﻻ ﻣﺎ اﺑﺗﻛرﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ،وذﻟك ﻻ ﻣن
اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻓﻘط ،ﺑﻞ أ ﺿﺎً ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻧظرﺔ").(٣
ﺣدد و وّﻟد
أن اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ إﺟراﺋﻲ وﻗﺻد ﺑذﻟكّ ":أﻧﻪ ُ ّ
وﻗد ذ ر ّ
ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛ ﺎﻧﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻔ ﺔ ﺣﺻوﻟﻬﺎ وﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ،و ﺗم ذﻟك ﺣﺻر اﻷﺻول أوﻻً ﺛم ﺑﺗﻔرﻊ اﻟﻔروع
)(٤

ﻓﻲ اﻟوﻗت

رد اﻟﻔروع إﻟﻰ أﺻوﻟﻬﺎ") .(٥ﻓﺎﻻﺳم ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ ﯾ ﺣث ﻓ ﻪ اﻟﻧﺣو أوﻻً ﻋن أﻗﻞ ﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ّ
ﻣ ن أن ﯾﻧط ﻪ ﻣن اﻟﻠﻔظ و ون ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻼﻣﺎً ﻣﻔﯾداً ﻣﺛﻞ ) ﺗﺎب( ،ﻓﻬذا أﺻﻞ ﻣ ن أن ﺗﻔرع

ﻋﻠ ﻪ ﻓروع ﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﺳﻣﻲ اﻟزﺎدة ،وﻫو ﺗﺣو ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ).(٦وﻫ ذا ﯾﺗﻣﺣور اﻟﻌﻣﻞ
اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺣول ﺛﻼﺛﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗراﺋّﺔ ،ﻧّﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ:
ﻧوع اﻟﻘراءة

اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗراﺛﻲ

ﻗراءة ﺷﻣوﻟ ﺔ

 -اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ

اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ.

 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻼج اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﺣﺎﺳوب.اﻟﻘراءة اﻟﻘطﺎﻋّﺔ

ﻗراءة اﻻﻧﻣوذج اﻟواﺣد

 اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ "أﻗﺎﺋم أﺧواك" وطرﻘﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ واﻟرﺿﻲﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣﺛﺎل

" -ﺗﻌﺎل ﻧﺣﻲ ﻋﻠم اﻟﺧﻠﯾﻞ" أو اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ

 -اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٥٨ /٢ :ـ . ٧٩
) (٢ﻛﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺻﻝ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺛﻼً .
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٥٩ /٢ :
) (٤ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﺻﻁﻼﺡ ﻟﻠﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ .
) (٥ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٧٨ /٢ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٧٨ /٢ :

 





١٨٢

ﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﻔﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺗراﺛ ﺔ ﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻣﻣﺎ ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻌﻣد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﻗ ﻘﺔ ﻓ ﺣّﻠﻠﻬﺎ و ﺳﺗﺧﻠص أﻫم ﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﻣ ﺎدئ ﻣﺎ اﺗّﻔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

أن اﻟﻣؤِّﻟﻒ ﻻ ﺳﺗﻧد ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻟﺗ ﺎر ﻟﺳﺎﻧﻲ
إن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ ﯾدل ﻋﻠﻰ ّ
ّ
إن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺑﻧو أو ﺗوﻟﯾد  ،ﺑﻞ ﺣﺎول طرح اﻟﻣﻔﺎﻫ م وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
ّ
ﻣﺣدد ،ﻓﻠم َ ُﻘ ْﻞ ّ

ﺳواء أﻛﺎن ﺑﻧو ﺎً أم ﺗوﻟﯾد ﺎً أم ﻏﯾر ذﻟك .و ذﻟك ﺗُﺻ ﺢ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟد ﻪ ﻣوازﻧﺔ ﻣﻔﻬوﻣ ﺔ ﺟزﺋّﺔ ،ﻻ ﻣوازﻧ ًﺔ
ﻧظرّ ًﺔ ﻋﺎﻣﺔ .وﻫذا ﻌﻧﻲ ّأﻧﻪ ﯾﺗﺟﻧب إﺻدار اﻷﺣ ﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺧﺿﻊ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻟﺗ ﺎر
ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻣﺣدد ،ﺑﻞ ﺣﺎول ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑدﻗﺔ ﻣوﺿوﻋ ﺔ وﻋﻠﻰ وﻓ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﯾزواج ﺑﯾن اﻟﻘدﻣﺎء
اﻟﻌرب واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

 ٢ـ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﻬﺞ:
أن ﺗراﺛﻧﺎ
ﺗُﻌﱡد دراﺳﺔ اﻟﺗراث ورطﻪ ﺎﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﻋﻣﻠ ًﺔ دﻗ ﻘ ًﺔ وﺻﻌ ﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾ  ،ﺧﺎﺻ ًﺔ و ّ
اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ،ﻟذا ﺗﺄﺧذ
ﯾﺗﻣﯾز ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟﻣﻪ اﻟﻣ ﻌﺛر ﻓﻲ طون اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣّﺔ
ّ
اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ّ

ﻋﻣﻠّﺔ دراﺳﺗﻪ ﻌدﯾن:

ﻣﺎدﺗﻪ ﻟﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻓﻬم أ ﻌﺎدﻫﺎ.
اﻟ ُﻌد اﻷول :ﺟﻣﻊ ﻧﺗﺎﺟﻪ وﺣﺻر ّ
اﻟ ُﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ :وﺿﻌﻪ ﻣوﺿﻌﻪ اﻟﺻﺣ ﺢ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
إن ﻋﻣﻼً ﺿﺧﻣﺎً ﻬذا ،ﺳﺗدﻋﻲ ﺟﻬداً ﻻ ﻣ ن أن ﺗﻐط ﻪ ﺗﻠك اﻟﺟﻬود اﻟﻔرد ﺔ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن ِ
ﻗﺑﻞ
ّ
ُ
ﻌض اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ،وﻟﺑﻠوغ ذﻟك ُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺿﺎﻓر ﻣﺟﻬودات
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب ﻟﺗﻐط ﺔ أﻛﺑر ٍ
اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ اﺣﺗوﺗﻬﺎ
ﻋدد ﻣﻣ ٍن ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب ،ودراﺳﺔ أﻫم اﻟﻘﺿﺎ ﺎ
ّ
أﻋﻣﺎﻟﻬم ،وﻣن ﺛَ ﱠم رطﻬﺎ ﺎﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ).(١
و ﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرن ،اﻫﺗم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو
ِ
وﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬﻣ ش اﻟذ
ﻘدﻣﺎً ﻋدداً ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻛﺷﻒ ذﻟك اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﺗّﻔ ﯾرن،
ّ
اﻟﻌرﻲُ ،ﻣ ّ
ﺷﻬدﻩ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﺄرﺦ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،إذ ﻻ ﻧ ﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻧﺎ :ﱠ
إن ﻫﻧﺎك ظﻠﻣﺎً طﺎل اﻟﺗراث
اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل).(٢

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ١٠٠ /١ :ـ . ١٠١
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺩّﻣﺔ ﺍﺑﻥ ﺧﻠﺩﻭﻥ ،ﺩ .ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﻁ١٩٨٦ ،١ﻡ . ٧ :



 



١٨٣

إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗراﺛ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﱠدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﻟﻒ ﺗُﺑرﻫن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ذﻫب إﻟ ﻪ ،إذ ّإﻧﻪ
ّ
اﺗﺧذ وﺿﻌﺎً وﺳطّﺎً ،ﻓﻬو ﻟم ﯾﺗﻘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗراث ﻋﺎزﻻً إّﺎﻩ ﻋن ﻣﺳﺗﺟدات اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﻓﻲ

اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟم ﯾﻧﺳﻠﺦ ﻋن ﻫذا اﻟﺗراث ،ﻣﻧﺟرﻓﺎً وراء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﺗو ﻪ ﻧظرﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ،ﻓﺿﻼً
ِ
ﺗﻒ ﻌرض أﻓ ﺎر اﻟﻘدﻣﺎء ،وﻻ ﻣﻧﻬﺟﻬم ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐو  ،ﺑﻞ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ
ﻋن ّإﻧﻪ ﻟم
إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻵراء ﺂراء اﻟﻣﺣدﺛﯾنٕ ،واظﻬﺎر ﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ.

ِ
إن أﺣد اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺎ ﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ...ﻫو
ﻌﺑر اﻟﻣؤّﻟﻒ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋﻼًّ ":
وُ ِّ
اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟوﺿﻌﻲ اﻟذ ﯾوﺟد ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾث و ﯾن ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﻲ اﻟذ وﺿﻌﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء

اﻟﻌرب ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻷول اﻟﻬﺟر  ...ﻓﻬذا اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻟﺟدﯾر ﺎﻟدراﺳﺔ").(١

أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذ ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺗراﺛﻲ ﻫو)اﻟﺗواﻓﻘﻲ(
إذاً ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ّ
ﺗﻘدم ّ
)(٢
ِ
ﻟﺣد
ﻓﺿﻼً ﻋن وﻧﻪ )ﻣﻘﺎرن( ،وﻫو ذات اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذ ﻌﺗﻣدﻩ أﻏﻠب دراﺳﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ٕ ،وا ْن ﺎﻧوا ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﯾﺗ ﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﺳؤال ،أﯾن ﺗﻛﻣن ﻣواطن اﻹﺑداع ﻓﻲ
اﻵن ﻏﯾر ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻋﻠﻰ أُﺳﺳﻪ وﺧطواﺗﻪ
ّ
ٍ
ﻋد
ﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ؟ ﺻ ﻐﺔ أﺧر  ،ﻫﻞ ُﻣ ﻧﻧﺎ ّ
اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺧطﺎ ًﺎ أﺻ ﻼً ؟
اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ،ﻣﺎ ﺗﻣّﺛﻠﺗﻪ
ﯾرﺗ ط ﻣﻔﻬوم اﻷﺻﺎﻟﺔ ـ ـ ﻫﻧﺎ ـ ـ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻔﺎت أو
ّ
ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣن ﺣﯾث طرﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ اﺧﺗﺎر ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ،وﻣﺎ

ﺗﻌّﻠ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،ﻣن ﻣﻔﺎﻫ م وﻣ ﺎدئ وﻣﺻطﻠﺣﺎت .وﻫو ﻣﺎ ﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح
ﻣن ِﻗﺑﻠﻪ ﻓﻲ دراﺳﺔ ٕواﻋﺎدة ﺑث اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣن ﺟدﯾد ،ﻓﻲ ٍ
ﻫﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة ،ﺑﻬدف اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻓ ﺎرﻩ ﻓﻲ

ﻋرﻲ ﯾﺗﺳم ﺎﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ.
ﻟﺳﺎﻧﻲ
ﺑﻧﺎء ﺻرح
ٍّ
ٍّ

وﺗﺗﺣدد اﻷﺻﺎﻟﺔ ﺑﻧظر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻪ ":أن

ون اﻟﺷﻲء أو

أن ﻻ ون ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻐﯾرﻩ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻷﻓ ﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ ،ﻓﺎﻷﺻﯾﻞ
اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺑدﻋﺎً ﻣﻬﻣﺎ ﺎن ﻋﺻرﻩ ،أ ْ
اﻟزﻣﺎن ،وﻗد ﺗﻛون أﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ٍ
زﻣن ﻗد م وﻗد ﺗﻛون أﺻﺎﻟ ٌﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ
ﻫو ﻣن ﻟ س ﻧﺳﺧ ًﺔ ﻟﻐﯾرﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﺎن ّ

ٍ
ﻫذا ،وﻗد ون اﻟرﺟﻞ ﻓرداً ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﯾد ٍ
ﺧﺎص أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟ ﻌض اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ").(٣وﻫذﻩ
ان
ِ
ﺗﻔرد ﻓﻲ طرح
اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ذ رﻫﺎ اﻟﻣؤّﻟﻒ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺑوﺿو ٍح ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﻘد ّ

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٠ :
) (٢ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻘﻲ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻭﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻧﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ ﻭﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ ،ﻭﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ،ﻭﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ ،ﻭﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ ،ﻭﺑﻭﺷﺗﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻁﻭﻝ ﻓﻲ ﺫﻛﺭ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻋﻼﻡ،
ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻧﺩ ﺑﻌﺽ ﺗﺟﺎﺭﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ.
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١١ /١ :

 





١٨٤

ٍ
ﺟدﯾدة
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﺿﻼً ﻋن اﺧﺗﻼف ﻫذا اﻟطرح ﻓﻲ ﻞ ﻣرة ،و ﺎﺧﺗﻼف اﻟطروﺣﺎت ﺗُ ْﻛﺗَ َﺷﻒ أﺷ ﺎء

وﻫذا اﻻﻛﺗﺷﺎف ﻫو ﻣﺎ ُﻣ ﻧﻧﺎ وﺻﻔﻪ ﺎﻷﺻﺎﻟﺔ.

ﻣﯾز طرح اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺧﺻﺎﺋص َﻗ ﱠﻞ اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻏﯾرﻩ ﻣن
ﻓﻘد ﺗَ ّ
إن ﻋودة اﻟﻣؤِّﻟﻒ إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وﺳﻌ ﻪ إﻟﻰ ﺗﻌرﻒ اﻻﺧر ﻪ ،أول ﻋﻧﺻر
اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ،إذ ّ

اﻟﺟﺎدة ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ
دال ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺎب ﻋﻧدﻩ ،ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ّﺔ ،وﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ
ّ
ﺷﻲء ﻣن ﻧوﻋﻪ ،ﻻ ﺳﺎﺑ ﻟﻪ وﻻ ﻣﺛﯾﻞ.
ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻧدﻫﺎ ،و ّﺄﻧﻬﺎ
ﻣﻘوﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﻲّ ،
ﻣﻘوﻣﺎً ﻣن ّ
ّ
ٌ
ﻟﻘد أوﺿﺢ ﻣؤِّﻟﻒ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻪ ﻫذا ،ﺳﻌ ﻪ ﻟرط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺎﻟﺣﺎﺿر،
ﯾﺟر وراء اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺗﺗ ﻊ

ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺗطورة أﺑداً ،واﻟﻠﻐو اﻟﺣ ﻫو اﻟذ
ٕواظﻬﺎر اﺳﺗﻣرارﺔ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو ؛ ّ
)(١
ﺗﻔرد ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ
ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ و ﻔﻘﻪ أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ  ،وﻣﺎ ﻗﱠدﻣﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ٌ
دﻟﯾﻞ ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺗطورة ،ﻓﻘد ّ
اﻟﻘدﻣﺎء ﺂراﺋﻬم اﻟدﻗ ﻘﺔ واﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،ﻟدرﺟﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺿﺎﻫﻲ أﻓ ﺎر اﻟﻣﺣدﺛﯾن .ﻓ ﻌد ﺗﻘد ﻣﻪ ﻣﻔﻬوم)اﻟﻠﻔظﺔ( ﻓﻲ

)(٢
أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟم ﯾذ رﻩ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻐرﯾون
ﺗﺎ ﻪ) ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ(  ،ﯾﺧﻠص إﻟﻰ ّ
واﻗﺗرح ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ).(٣)(lexie

)(٤
وﺧَﻠص إﻟﻰ
وﻋﺎﻟﺞ ﻣﻔﻬوم)اﻟﻣوﺿﻊ( وﻗﺎرﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺑﻧو ﺔ واﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ َ ،
أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم)اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣﺛﺎل( ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺛﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ إطﻼﻗﺎً).(٥
ّ

ﻓﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺎب ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺑرز ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﻣطﻠ

ﻋﻠﻰ أﻗوال

اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻓﻬو ﻌﺗﻣد ﻣﻧﻬﺟﺎً ﻗواﻣﻪ طرح اﻷدﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن أﻗوال اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻓﻬو ﯾﻧﺗﻬﺞ ﻣﻧﻬﺟﺎً واﺣداً،

ﻗواﻣﻪ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن آراء اﻟﻘدﻣﺎء وآراء اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫ م واﻷُﺳس .

إن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ ذﻫن ﻣؤﻟِّﻔﻬﺎ ﻌد اﻟﻘراءة اﻟﻣﺗﺄﻧ ﺔ اﻟدﻗ ﻘﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ،
ّ
ﺛم ﺳﻌﻰ ﻋن طرﻘﻬﺎ إﻟﻰ إﻋطﺎء ﻣﻧﻬﺞ ﺣداﺛو ﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو اﻟﻌر ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺳﻌ ﻪ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣ ﺎدﺋﻬﺎ
ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ُﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﻣﻔﺎﻫ م وﻣﺻطﻠﺣﺎت وطرق ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ
ﻓﺈن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ وﻗﻒ ﻣﻊ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ّ

واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐﻠ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن أو
ط ِﻣ َس ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ،ﻓﺣﺎول ﺗﺻﺣ ﺢ ﻫذﻩ اﻟرؤ ﺔ و ﺎن ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟدﻗﺔ
أرﺳط ﺔ ﻓ ُ
ِ
ﻌت ﻟﻪ.
ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ اﻟذ ُوﺿ ْ
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻧﻘ ٌﺩ ﻭﺗﻭﺟﻳﻪ . ٢٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١٩ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٤ﻳﻧﻅﺭ:ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١١ /٢ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ٢١ /٢ :ـ  ٢٢ﻭ  ،٩ /٢ﻭ ﺹ)  (١٣٠ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ .

ﺗُ ْﻌ َرف ﻪ اﻟﻧظرﺎت
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م
ط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫ م
ُﺳ ِﻘ َ
أْ
اﻟﻣﺗﻧﺎﻫ ﺔ إذا ُﻓ ِﻬ َﻣت
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ِ
ﻘﺳم ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣداﺛو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﯾن:
و ﻣ ن أن ُﻧ ّ
اﻷول :ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻔﺎﻫ م :و ﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل إﺣ ﺎؤﻩ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫ م واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌر ﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ،و ﺷﻔﻪ

ﻋن دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ،واﻟرﺎﺿ ﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻧﻬﺟ ﺔ وﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺻﻠﺢ أن ﺗﻛون ﻣ ﺎدئ ﻟﻧظرﺔ ﻟﻐو ﺔ ﻧﺣو ﺔ.

واﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ :اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫ م ودﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﺻورة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر ﻫذﻩ

اﻟﻠﻐﺔ ،وﺿﻣﺎن ﺣﯾو ﺗﻬﺎ و اﺳﺗﻣرارﺗﻬﺎ.

ﺄن وﺿﻊ
ﻓﻬو ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻫذا ﻣﺗﻠك إﺑداﻋﺎً ﻟﻐو ﺎً ﺟدﯾداً ،اﺳﺗﺧدم ﻓ ﻪ ﻗوة ذﻫﻧ ﺔ ﺑﯾرة ،وﻋﻠﻣ ﺔ ْ
اﻟﻣﻔﺎﻫ م ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻬﺎ اﻟﺻﺣ ﺢ ،وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ طﺑ ﻌﺔ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠرﺎﺿ ﺎت ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،واطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠوم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،واﻟﻣﻧط  ،واﻟﺣﺎﺳوب.

ﺑﻧ ﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ:
١ــ اﻟﻌﻧوان:
إن طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎو ن ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
ّ
ﺣﺿور ٍّﻞ ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
إذ ﺗﻌ س اﻟﻌﻧواﻧﺎت اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺻﺎﻟ ًﺔ واﺿﺣ ًﺔ ﻟد ﻪ ،ﻓﻬو ﻟم ﯾرطﻬﺎ ـ ـ اﻟﻌﻧواﻧﺎت ـ ـ
أﺳﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗراﺛ ﺔ ،ﻓﺑﯾﻧﺗﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ:
ﺎﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻘدر ﻣﺎ ّ
اﻟﻛﺗﺎب أو اﻟﻣﻘﺎل

ﻋﻧوان اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗراﺛﻲ

ﻣﻧط اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن

 -ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب)ﻧﻔﺳﻪ(.

ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ.

اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻓﯾﻬﺎ:

– اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ
 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ وﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻼج اﻟﻌر ﺔﺎﻟﺣﺎﺳوب

 -ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﻠﻲ

 ﻣﻧط اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﺣﺎﺳو ﻲ ﻟﻠﻐﺎت-ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﺿرورة
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ.

 





ٍ
ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ:
ﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎو ن ﻋن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻓ ﺎر ّ
ﺗُ ِّ
 ١ـ ﯾﻧطﻠ

١٨٦

اﻟﻣؤِّﻟﻒ ﻓﻲ طرح ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ ﺑذ ر اﻟﻌرب أوﻻً ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬم اﻟﺗراﺛ ﺔ ،ﻣﺛﻞ:

)اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ ،...وﻣﻧط اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ...

 ٢ـ ﺣﺻر اﻟﻣؤﻟﻒ ﻌض اﻟﻌﻧواﻧﺎت ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﻌرب ﻓﻘط ،وﻻ ُﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺎﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻐرﻲ ،ﻋﻠﻰ رﻏم ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ،و ﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ):(١
_ " أﻗﺎﺋم أﺧواك" وطرﻘﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ واﻟرﺿﻲ ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣﺛﺎل.
_ أول ﺻ ﺎﻏﺔ ﻟﻠﺗراﻛﯾب اﻟﻌر ﺔ :ﻧظرﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌر ﺔ.
_ ﻣﻧط اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول :ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧواﻧﺎت و ِ
ﺿ َﻌت ﺑﻬذا اﻟﺷ ﻞ ﻟﻠﻔت اﻧﺗ ﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﻲ
ّ
ُ
إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺷ ٍﻞ ﺧﺎص ،وﻫو ﻣﺎ ﻌ س رﻏ ﺔ اﻟﻣؤِّﻟﻒ ﻓﻲ إظﻬﺎر أﻓ ﺎر اﻟﻘدﻣﺎء إﻟﻰ

اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ٕواﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻠﻐو .

ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎو ن ﻟم ﺗَ ْﺧ ُﻞ ﻣن وظﺎﺋﻒ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
أ ـ اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻻﺗّﺻﺎﻟ ﺔ:
ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟوظ ﻔﺔ ﻋن طر

رﻏ ﺔ اﻟﻣؤِّﻟﻒ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺗو ٍ
اﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م

واﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ،وﻣن ﺛ ﱠم إﻓﺎدة اﻟﻘﺎرئ أو اﻟ ﺎﺣث ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺎﻟﺗﻔ رن وﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧوٍع
ٍ
ﻔك ﻓﯾﻬﺎ رﻣوز اﻟﻘد م ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻘراءةّ ،
ب ـ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌّﺔ:
ﺗﺗﻌﻠ ﻫذﻩ اﻟوظ ﻔﺔ ﺎﻟﻣﻘﺎم  ، situationوﺳ ﺎق ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻫﻧﺎ ،ﻫو اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣن

ﻟﺳﺎﻧﻲ ﺣدﯾث .وﺗﺗﺟﻪ ﻋﻧﺎو ن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،إﻟﻰ
ﻓ ٍر
ٍّ
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺷ ٍﻞ ﻋﺎم ﻣﺗﻣظﻬرة ﻓﻲ ﺻ ﻐﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن:
 ١ـ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ:
وﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻓﻘط ،ﻣﺛﻞ:
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻳﻪ) :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ( ﻭ)ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ(.
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 -اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ.

 "أﻗﺎﺋم أﺧواك" وطرﻘﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ واﻟرﺿﻲ ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣﺛﺎل. اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ. ٢ـ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ:
و ﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻣﺛﻞ:
 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻼج اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﺣﺎﺳوب. ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ. اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ واﻟﺑﻧو ﺔ :اﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎ اﻟﻧظر واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ. اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ.اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
٢ــ
ّ
ِ
ِ
ﻘدﻣﺔ ﯾوﺟﻬﻬﺎ
ﻘدﻣﺔ ﺗﺎب )اﻟﺳﻣﺎع اﻟﻠﻐو اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب وﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ( ،أول ُﻣ ّ
ﺗُﻌﱡد ُﻣ ّ
)(١
إن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟذ
اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ  ،ﻘولّ ":
ِ
ﻘدﻣﻪ ﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻌرب ﺎﻓﺔ و ﻞ َﻣ ْن ﻟﻪ اﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﻲ ﻫو أول ﺣﻠﻘﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن
ُﻧ ّ
اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظرﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ُﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗراث وﻣﺎ ﯾرﺗ ط ﺑذﻟك ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ

اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدو ن اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو ") .(٢ﺛم ُﯾ ِردف ﻣوﺿﺣﺎً ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺗﻪ ،إذ ﻘول ":وأردﻧﺎ أن ﻻ
ﺗﻛون دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻷﻫم ﻣن ﻫذا اﻟﺗراث وﻫو اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺎزت ﺑﻬﺎ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ﻋﻧد
اﻟﻌرب ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ،ﻣﻘطوﻋﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ...

ﻓﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻘ ﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ وﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﻪ ﻣن ﺣوث وﻣﺎ ﺗوﺻﻠوا إﻟ ﻪ ﻣن

أﻓ ﺎر وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﺎ ﻘوﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺣدﺛون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻧظرﺎﺗﻬم وﻣذاﻫﺑﻬم ﺎﻟﺑﻧو ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻷور ﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻷﻣر ﺔ ،و ﺎﻟﻧﺣو اﻟﺗوﻟﯾد واﻟﺗﺣو ﻠﻲ و ﻧظرﺔ اﻟﺧطﺎب وﻏﯾرﻫﺎ").(٣

) (١ﺃﻭﻝ ﻛﺗﺎﺏ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺩﺭﻫﺎ ﺩ .ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻭ ﻛﺗﺎﺏ )ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ( ،ﻭﻫﻲ ﻣﻭﺟﻬﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻝ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻣﺛﻘﻔﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺑﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ .ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٧ :
) (٢ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ . ٧ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٧ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ.
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ِ
ﻘدﻣﺔ ﺗﺎب ) ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن( دﻋوة إﻟﻰ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب
وﺗﺣﺗو ُﻣ ّ
إن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻟن ﺗﺑﻠﻎ ﺷﺄﻧﺎً ﻣﻬﻣﺎً
ﻟﻠرﺟوع إﻟﻰ ﺗب ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ وَﻓ ِﻬم ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌﻠﻣﺎء ،إذ ّ
إن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻟن ون ﻟﻬﺎ أ ﺷﺄن إذا ﻟم ﯾرﺟﻊ
ﻣﺎ ﻟم ﯾرﺟﻊ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻘولّ ":
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد و ﺣﺎوﻟوا أن ﯾﺗﻔﻬﻣوا ﻣﺎ ﻗﺻدﻩ ﻫذا اﻟرﺟﻞ اﻟﻌ ﻘر ﺑﺗﻌﻠ ﻼﺗﻪ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐﺔ،

وذﻟك ﺎﻟرﺟوع أوﻻً إﻟﻰ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ وﺷروﺣﻪ ...و ﺎﻟرﺟوع ﺛﺎﻧ ﺎً إﻟﻰ ﻣن أدرك ﻣﻘﺎﺻدﻩ ﺣ اﻹدراك ﻣﺛﻞ

اﺑن اﻟﺳراج وأﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ واﺑن ﺟﻧﻲ ،وذﻟﻛم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔ ّذ :اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗرﺎد ").(١ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗر ﯾزﻩ

ﻌدﻩ ﻣن
ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﺗراث ﻗراءة ﻣﻌﺎﺻرة ،واﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻘد م وﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾث ،إذ ُ ّ
ﻷﻧﻪ
ﺎﺣﺑذا ﻟو درﺳوا ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻧظرﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾث؛ ّ
ﺿرورﺎت اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻘول ":و ّ
ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻔﺎﻫ م ،ﻟو ﺗدﺑروا ﻟوﺟدوﻫﺎ ﺷدﯾدة اﻟﺷ ﻪ ﻣﺎ ﯾﺟدوﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻛﺗب اﻟﻘد ﻣﺔ ،ورﻣﺎ
ﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﺎ ﻻ ﯾزال ﻏﺎﻣﺿﺎً ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻧظرﺎت اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ").(٢
 وظﺎﺋﻒ ِ
ﻘدﻣﺔ:
اﻟﻣ ّ
ُ

ﻣد ﺟﺳور اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻘﺎر ء
أ ـ اﻟوظ ﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟ ﺔ :ﺣﺎول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ
ﻣﻘدﻣﺎﺗﻪ ،ﻣن
أو اﻟ ﺎﺣث واﻟﻛﺗﺎ ﺔ اﻟﺗراﺛ ﺔ ،ﻋن طر ﻣﺎ طرﺣﻪ ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ،وﻣﺎ ُﺷﯾر إﻟ ﻪ ﻓﻲ ّ
ﺿرورة اﻟرط ﺑﯾن اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م واﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث.
ب ـ اﻟوظ ﻔﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ:
ِ
اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋن طر
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟوظ ﻔﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻵراء اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،وﺗﻘﺎرﻬﺎ ﻣﻊ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻓﻲ

ﻗرون ﻣن اﻟزﻣن ،وﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ

ﻣﺗد ﻋطﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣد
اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ،إﻫﻣﺎل اﻟﻐرب ﻟﻬذا اﻹرث اﻟﺿﺧم اﻟذ ا ّ
أن ﻣوﻗﻒ)اﻷب ﻓﻼ ش( ﻣن اﻟﺗراث
اﻟﺗّﺄرﺦ ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،إذ ﯾذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ

اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐو ﻋﻧد اﻟﻌرب ،ﺎن ﺳﻠﺑ ﺎً إذ وﺻﻒ أﻋﻣﺎل اﻟﻌرب ﺑـ)اﻟﺑداﺋ ﺔ أو اﻟﺧطﺄ() ،(٣ﻓﻬذا ﺎﻟﺗﺄﻛﯾد
ُﺿﯾﻒ ﺷﺣﻧﺔ ﻋﺎطﻔ ﺔ إﺿﺎﻓ ﺔ ﺗؤِﺛّر ،وﺗوّﻟد ﺑداﺧﻠﻪ داﻓﻌﺎً ﻋﻠﻣ ﺎً وﺣﺿﺎر ﺎً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘراءة.
٣ــ اﻟطرح اﻟﻌﺎم:
ﺗُر ز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ اﻟﻧﺻوص واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗ ﺳ ط ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة.

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٠ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ  .٨ :ﻭﻗﺩ ﺫﻛﺭ ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺗﻣﺩﻩ ﻋﻧﺩ ﺃﺧﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ)ﺍﻷﺏ ﻓﻼﺵ( ﻭﻫﻭlaconception phonetique des Arabes d:après le sir al‐ sina,ad Ibn :
Djinni,H.ﬂeish,Z.D.M.G,1958,74‐10b.
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أ ـ ﺷ ﻞ اﻟﻧﺻوص:

ﺗﺄﺧذ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺟرﺗﻪ )اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ

اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ﺷ ﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن:

 ١ـ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أ ﺣﺎث ﺗطرح ﻓ رة أﺳﺎﺳّﺔ ﺗﺗﺟ أز إﻟﻰ أﻓ ٍﺎر ﺛﺎﻧو ﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ واﺣد وﻫو اﻟﻧظرﺔ
ً
اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
 ٢ـ ﺣث ﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوﻋًﺎ ﻋﺎﻣﺎً أو ﺟزﺋ ﺎً.
ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺷ ﻞ اﻷول ،ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﺗﺎ ﻪ) ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ( إذ ﺗﻌّﻠ

طرح

ﻧظرﺗﻪ)اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ﻣﺎ ﺗﻣﺛّﻠﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ وﻣن ﺗ ﻌﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻣﻔﺎﻫ ﻣﻬﺎ ،ﻣﺣﺎوﻻً

رطﻬﺎ ﻣﺎ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻔ ر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث .و ﻧﻘﺳم اﻟﻣوﺿوع ﻋﻣوﻣﺎً إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻵﺗ ﺔ:
ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب

ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ )ﺑﺟزﺋﯾن(

ﻋدد اﻟ ﺣوث

ﻋﻧﺎو ن اﻟ ﺣوث

اﻟ ﺣث اﻷول

اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ.

اﻟ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻼج اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﺣﺎﺳوب.

اﻟ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث

ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ.

اﻟ ﺣث اﻟ ار ﻊ

اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ.

اﻟ ﺣث اﻟﺧﺎﻣس

ﻣﻧط اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﺣﺎﺳو ﻲ ﻟﻠﻐﺎت.

اﻟ ﺣث اﻟﺳﺎ ﻊ

دور اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺎﻟ ﺣوث اﻟﺣﺎﺳو ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟ ﺣث اﻟﺳﺎدس

"أﻗﺎﺋم أﺧواك" وطرﻘﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ واﻟرﺿﻲ...
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ.

ِ
ﻣﺗﻧوﻋﺔُ ،ﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣﻞ
ﻘدم اﻟﻣؤﻟﻒ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣوث
ُّ
ّ
ﺛﯾ اًر ﻣن آراء اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﻣﺣدﺛﯾن ،ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺛﻪ اﻟﻣوﺳوم ﺑـ)اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ واﻟﺑﻧو ﺔ :اﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎ اﻟﻧظر

واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ()) ،(١ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﺿرورة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗراث اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ() ،(٢و ﻧدرج
ﺿﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺟزﺋ ﺔ ﺣﺛﻪ اﻟﻣوﺳوم ﺑـ)اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ().(٣

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢٣ /٢ :ـ . ٤٣
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٤٤ /٢ :ـ . ٥٧
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٢٩٠ /١ :ـ . ٣٠٣
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ب ـ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗ ﺳ ط ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة:

١ـ ـ اﺳﺗﺧدام اﻟﺟداول واﻟﻣﺧططﺎت:
ﻠﺧص اﻟﻣؤِّﻟﻒ ﻌض اﻟﻘﺿﺎ ﺎ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت وﺟداولُ ،ﺗّﻠﺧص ﻣﺎ ﺗَ ّم ﻋرﺿﻪ ﻣن أﻓ ﺎر ،ﻣﺛﺎل
إذ ُﯾ ّ
ذﻟك ،ﻣﺎ ذ رﻩ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻌﻣﻞ واﻟﻣﻌﻣول ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟﺗراﻛﯾب ،إذ ُﯾّﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ):(١
زد
ٌ
إن
ّ
ﺎن
ﺣﺳﺑت
ُ
أﻋﻠﻣت ﻋﻣ اًر
ُ
أﻛرم
أﻛرم
اﻟﻌﺎﻣﻞ

زداً

زد
ٌ
زداً
زداً

زد
ٌ
ُت

اﻟﻣﻌﻣول ١

ﻧواة اﻟﺗر ﯾب

ﻗﺎﺋم
ٌ

ﻗﺎﺋم

ﻫﻧﺎ

ﻗﺎﺋﻣًﺎ

أﻣس

ﻗﺎﺋﻣﺎً

ﻗﺎﺋﻣًﺎ

ﻋﻣ اًر
ﻋﻣ اًر

اﻟﻣﻌﻣول ٢

ﻏﻠطﺎً

ﻻ
ﺣﺎ ً

إﻛراﻣﺎً
ﺛﯾ اًر

اﻟﻣﺧﺻص
ّ
اﻟزواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧواة

 ٢ـ طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ:
ﻘوم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ أﺣ ﺎﻧﺎً ـ ـ طرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﺗﺷ ّ ﻞ ﺗﻣﻬﯾداً ﻟﻠﻘﺎرئ
ﻟوﻟوج اﻟﻣوﺿوع وﺗدﻗﯾ اﻻﻧﺗ ﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ .ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ذ رﻩ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ) ﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ( ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن)ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿﻊ إذ طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻫﻲ) :(٢ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣوﺿﻊ
ﻋﻧد اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ؟ وﻫﻞ ﻫو ﻣﺟرد ﻣوﺿﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ ﻣدرج اﻟﻛﻼم أو ﺷﻲء ﻣن ذﻟك ﺗﺟرداً ؟
وﻫﻞ ﯾوﺟد اﻵن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾﺛﺔ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت( ﺷﻲء ﻣﺎﺛﻞ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌرﻲ اﻟﻬﺎم أو ﻘﺎرﻪ ؟

إن ﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺻور ﻗرب ﻣن ﻫذا ،ﻓﻔﻲ ﻣﺎذا ﯾﻠﺗﻘ ﺎن ،وﻓﻲ ﻣﺎذا ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ؟
ﺛم ْ
ّ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٨٨ /٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٩ /٢ :ـ . ١٠
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 ٣ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻛرار:

ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺣظ ﺗﻛرار ﻌض اﻷﻓ ﺎر اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧد ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ

اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ ﻧﺟدﻩ ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ ُ رر )ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻔظﺔ( ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ
ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ(.ﻓﺿﻼً ﻋن )ﻣﻔﻬوم اﻟﻘ ﺎس() (٢إذ ذ رﻩ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ اﻵﻧﻒ اﻟذ ر ﺿﻣن
)(١

ﻣن ﺗﺎ ﻪ ) ﺣوث

)اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ( ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺧﺻ ص ﻓﺻﻞ ﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺎ ﻪ )ﻣﻧط اﻟﻌرب

ﻓﺻﻞ اﻟﻘول ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎس وأﻧواﻋﻪ وأﻫﻣﯾﺗﻪ).(٣
ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن( ﱠ
 ٤ـ ﺻوغ اﻟﻘواﻋد اﻟﻠﻐو ﺔ:

ظﻬر ذﻟك ﺷ ٍﻞ واﺿﺢ ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻣﻔﻬوم )اﻹطﺎﻟﺔ أو اﻟﺗﺛﻧ ﺔ( ﻓﻲ ﻧظرﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،ﻓﻘد ﺣﺗو

)اﻟﻣوﺿﻊ( ﻋﻠﻰ ﻠﻣﺔ أو ﻟﻔظﺔ أو ﺗر ﯾب ،وﻗد
ﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻵﺗ ﺔ):(٤
ع

ون اﻟﻣﻌﻣول اﻷول أو اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗر ﯾ ﺎً أ ﺿﺎً ،ﻣﻣﺛﻼً إ ﺎﻩ

)ﺧﯾر ﻟﻛم،
مْ ١
)أن ﺗﺻوﻣوا( مٌ ٢
وع

م) ١زد( م) ٢رأﯾﺗﻪ(،

)أن ﻋﻣ اًر ﻗﺎﺋم(،
)ظن( مٌ ١
)زد( مّ ٢
وع ّ
أﻗوم( ،و ذﻟك اﻟﺣﺎل ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺻص  :ع)ﺟﺎء( م) ١زد( خ
)ت( مْ ٢
)أرْد( مُ ١
وع َ
)أن َ
)وﻫو ﯾر ض( .
إن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد اﻋﺗﻣد اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗ ﺳ ط ﺔ ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘولّ :
ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ ٕوا ْن ﺎن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣﺣدوداً ،و رﺗ ط ذﻟك طﺑ ﻌﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ إذ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣن
ﻣوﺿﻊ ﻵﺧر ،ﻣن ﺣﯾث وﻧﻪ ﻋﻠﻣ ﺎً أو ﺗﻌﻠ ﻣ ﺎً.
ٍ

ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطﺎ ﺎت :اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ واﻟﺧطﺎب
أن ﺧطﺎ ﻪ اﻟﺗراﺛﻲ ﯾﺗﺣدد وﻧﻪ
ﻣﺎ ّ
ّ
اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻐرﻲ ،وﺧطﺎ ﻪ اﻟﺧﺎص ،اﻟﻣﺗﻣﺛّﻞ ﻓﻲ ﺗﺣﻠ ﻼﺗﻪ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣوازﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ُﻘ ﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫ م

ﻓﺈن " ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎطﻌﺎً ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺧطﺎ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﺗﺟًﺎ ﺟزﺋّ ًﺎ ﻋن
اﻟﻌر ﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻐر ﺔ .وﻫ ذاّ ،

) (١ﻳﻧﻅﺭ  :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢١٩ /١ :ﻭ. ٨٥ /٢ ،٢٥٠
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٣٢٢ /١ :ـ . ٣٢٤
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ١٥٧ :ـ . ١٧٨
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٩٠ /٢ :
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اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠ ﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎ ﺎت .وﻫو ُﯾﺗ ﺢ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﺗﻲ ُﻔرزﻫﺎ ﻞ ﺧطﺎب ،و ذﻟك
ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻞ ﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﺣدة").(١
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﻘﺎرب اﻟدﻻﻻت اﻟﻌر ﺔ واﻟدﻻﻻت اﻟﻐر ﺔ وﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج
ﻟﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺑﻧ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ و ﻧ ﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ .و ﻣ ﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧ ص ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻵﺗﻲ:
ﺻﺎﻟﺢ،
ّ

اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﻌرﻲ )اﻟدﻻﻻت اﻟﻌر ﺔ(
اﺳﺗﻧﺗﺎج

ﺗﺣﻠﯾﻞ

ﺗﻘﺎرب

اﻟﺧطﺎب اﻟﻐرﻲ)اﻟدﻻﻻت اﻟﻐر ﺔ(
ﺗﺣﻠﯾﻞ

ﺧطﺎب د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ودﻻﻻﺗﻪ

) (١ﻋﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ( . ٤٣ :

اﺳﺗﻧﺗﺎج

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳـــــــﺔ
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻲ.
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توطئة:
نتناول في هذا الفصل ما أسميته بـ(اللسانيات النظرية) ) ، (theoretical linguisticsأو تسمى

ِّ
التخصصية) (specialization
بـ(اللسانيات المحضة)) ، (pure tinguisticsأو(اللسانيات

) ،linguisticsوهي مصطلحات تعني البحث في اللغة عن طريق مناهجها ومدارسها ومستوياتها ،فالجهاز

البحثي جهاز لغوي خالص ،وهذه اللسانيات تختص بالمنهج اللغوي ،والبحث فيه ،وتشمل المستويات
اللغوية الصوتية ،الصرفية ،النحوية ،الداللية والتداولية ،
ويتسم البحث فيها بالصفات اآلتية:

()1

 1ـ التخصص الخالص في المجال اللساني الذي يعطي استقاللية له بوصفه ِّعلماً من العلوم.
 2ـ تطبيق المناهج اللسانية التي هي من صميم البحث اللساني.
 3ـ االنطالق من دراسة اللغة سواء أكان االنطالق من الكل إلى الجزء (تركيب ـ تحليل) أم من الجزء
إلى الكل (تحليل ـ تركيب) للوصول إلى معرفة أسرار اللغة.
 4ـ الغاية من اللغة هي الكشف والتحليل والتفسير للظواهر اللغوية للمساهمة في تطوير البحث

اللساني ،فضالً عن أمور أخرى منها تعليم الناشئة اللغة.

 5ـ يتناول هذا النوع من اللسانيات آراء المختصين في اللسانيات على مختلف مستوياتها قديماً وحديثاً.
 6ـ المصطلحات تتسم بأنها مستقلة وواضحة؛ ألنها نابعة من استقاللية العلم غير متأثرة بغيرها من

العلوم.

والمقصود باللسانيات النظرية :تناول المستويات اللغوية تناوالً نظرياً من دون توظيفها توظيفاً عملياً

تطبيقياً.

()2

وبعد الوقوف على التعريف والشرح المبسط لمصطلح (اللسانيات النظرية) أود بيان مجال البحث

الذي يتناول ثالثة مستويات هي:

( )1ينظر :مدخل إلى اللسانيات ،محمد محمد يونس  ،15 :واللسانيات المجال ،والوظيفة والمنهج (استيتية)  ،513 :ومعجم اللغة واللسانيات
. 441 :
( )2ينظر :مدخل إلى اللسانيات ،15 :والفكر اللساني عند الدكتور مازن الوعر ،محمود حمد سماري ( . 16 :رسالة ماجستير ).
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 1ـ المستوى الصوتي . Phonetic level
 2ـ المستوى النحوي التركيبي . Syntax level
 3ـ المستوى الداللي التداولي. Semantic and pragmatics level
واعتمدت في ذلك على جهود الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اللسانية ،إذ نلحظ غياب المستوى
الصرفي ـ ـ في هذا الفصل ـ ـ ألسباب عدة ومن أهمها :عدم تناول الحاج صالح له بصورة مستقلة ،فنجده

ُيشير إلى أمور صرفية في المستوى الصوتي أو النحوي ،لكنه ال ُيفرد له موضوعات مستقلة ،ويبدو أن
الدكتور الحاج صالح كان متأث اًر بالنظرية التوليدية التي حاولت إبعاد المكون الصرفي من أنموذجها

بانصرافها إلى المعجم.
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المبحث األول

المستوى الصوتي

الصوت ظاهرة طبيعية تستعملها الكائنات الحية على اختالفها ،فتُدرك وتتعامل معها من دون أن
تعي ُكنهها ،والصوت وسيلة من وسائل التواصل عندها ،تُعبر به عن آلمها ،وجوعها ،وحبها ،وحزنها
والخطر الداهم الذي يدور حولها.

والذي يهمنا هنا هو الصوت اإلنساني ،فالكالم الذي أنعم هللا به على الكائن البشري ،من دون غيره

من المخلوقات أصوات تحيط باإلنسان من كل جانب ،وهي أهم ما لديه من وسائل التواصل بينه وبين

الجماعات.

ِّ
اللسان ،اللغة ،و ِّ
ِّ
الكالم واللغة"( ،)1والل َغ ُة
اللس ُن:
واذا كان اللسان كما يرى القدماء ":هو المق َول ،..و ُ
ُ
ات ُيعبر بها كل قوم عن أغراضهم"( .)2أو كما يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج
كما قال ابن جني ":أصو ٌ
صوت ملفوظ"( ،)3ويرى أيضاً أن الصوت هو ":اضطراب اهتزازي للهواء ،بل ِّ
ولكل
صالح بأن اللسان":
ٌ

مادة"( .)4ولكن دراسة الصوت اللغوي بالطرق العلمية الحديثة لم َتر النور في أوروبا إال في القرن التاسع
عشر ،على يد دارسي علم اللغة المقارن ،ورائدهم في ذلك العالم السويسري األصل دي سوسير ،وله
الفضل في إرساء أسس اللسانيات الحديثة ،على ركائز علمية ثابتة.

وقد تمخضت عن تلك الدراسات والدة علمين يدرسان الصوت اللغوي ،ولكنهما يختلفان من حيث

التنظير ،هما:

 1ـ علم األصوات العام أو النطقي . phonetics
 2ـ علم األصوات التشكيلي أو الوظيفي . phonology

وتخصص
وقد تطورت هذه الدراسات في عصرنا ،حتى شملت مراحل انتاج الصوت ،وانتقاله ،وتلقيه،
َّ

لدراسة كل مرحلة من مراحله الثالث فرع من فروع علم األصوات ،وعلى وفق ذلك فإن دراسة الصوت

اللغوي تمر بمراحل أساسية هي(:)5

 1ـ علم األصوات الفسيولوجي. physiological phonetics
 2ـ علم األصوات الفيزيائي أو االكوستيكي. Acousitic or physical phonetics
 3ـ علم األصوات السمعي. Auditory phonetics

وجميع هذه الفروع الثالثة تقع في مجال علم األصوات العام أو النطقي) (phoneticsهو المختص

بدراستها ،والنظر فيها ،من دون غيره من فروع علم اللغة .
( )1المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده . 497 /8 :
( )2الخصائص . 87 /1 :
( )3بحوث ودراسات في علوم اللسان . 43 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 270 /1 :
سعران)  ،100 :ومبادئ في اللسانيات . 43 :
( )5ينظر :علم اللغة (ال ّ
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نت فيما تقدم من أطروحتي المكانة المرموقة للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح واطالعه
وقد بي ُ
الواسع على الفكر اللغوي والسيما الصوتي عند العرب وعند الغربيين ،فهو يجل العلماء القدماء ويعجب
بآرائهم كالخليل وسيبويه وابن جني وابن سينا وعلماء القراءات والتجويد َكمكي بن أبي طالب القيسي وأبي
عمرو الداني وغيرهم.

وألجل ذلك نجد أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد بنى فكره اللساني على التراث اللغوي العربي

القديم ،وجعله يعجب بفكر الخليل وبآراء من سار على نهجه من القدماء ،فظهر اعجابه لهم في محاضراته
وفي المقاالت اللغوية التي نشرها بعنوان " مدخل إلى علم اللسان الحديث" في مجلة اللسانيات وفي أعدادها

الصادرة بين سنة( 1971ـ ـ  )1974بمعهد العلوم اللسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر .فقد تبين له
أن الخليل وهو المؤسس الحقيقي للنظرية اللغوية العربية ،قد أدرك بعبقريته الفذة أن اللغة تتألف من مجموع

المفردات ،والمفردات تتألف من أجزاء ،وهذه األجزاء هي الحروف ،والحروف ينتجها الجهاز النطقي ،فكان

ترتيبه للحروف بحسب مدارجها في الحلق إلى الشفتين ترتيباً علمياً اعتمد فيه على المالحظة الذاتية ،فوجد
مثالً أن العين أدخل الحروف في الحلق ،فجعلها أول الكتاب ،وكان الخليل إذا أراد أن يحدد مرتكز الصوت

أو مخرجه فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف نحو :أف ،أح ،..واستطاع بذلك الحصول على كثير من النتائج
العلمية الدقيقة ،التي انتهى إليها المحدثون باالستعانة بالتطور العلمي للمختبرات واآللة ،وفي ذلك قال

الدكتور مهدي المخزومي ":ومن الطريف حقاً أن نرى مصطلحات علم األصوات الحديث تتفق أكثرها مع
المصطلحات التي وضعها الخليل وهي قريبة منها كل القرب ،بل كان كثير منها يشير إلى أنها مصطلحات

الخليل ترجمت ترجمة تكاد تكون (حرفية) فمثالً :مصطلح (المجهور) يقابله باإلنكليزيةمصطلح

)،(voicedومصطلح المهموس يقابله مصطلح ).)1(" (voiceless

وفي النظرية الخليلية التي طورها فيما بعد .ورأى أنها تمثل أهم المالمح الرئيسة لدراسة القدماء

لألصوات اللغوية ،وهي دراسة نالت في المستشرقين إعجاباً كبي اًر ،وحظيت من المعاصرين بالثناء والتقدير

البالغ.

ويتضح من المباحث الصوتية التي أفردها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في ثنايا مؤلفاته أن

هناك مبادئ انماز بها الخليل بن احمد الفراهيدي عن غيره من العلماء فضالً عن سيبويه ،ونستطيع أن

نجمل أهم هذه المبادئ:

 1ـ ارتباط الدرس الصوتي العربي مع بداية تدوين اللغة ومعرفة قواعدها .إذ إن أول معجم وضع في

العربية وهو العين للخليل قامت منهجيته على أساس صوتي .ومعنى هذا األساس إن ترتيب ألفاظه وعباراته

قد تم على وفق عمق مخارج الحروف ،فكان ترتيبه لها بحسب مخارجها من الحلق إلى الشفتين ترتيب ًا مبنياً

على أساس علمي واضح ،وصار هذا الوصف أول نظرية صوتية وضعها في معجم العين.

( )1عبقري من البصرة . 41 :
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 2ـ تبني الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لبعض مصطلحات القدماء وتفضيله إياها على غيرها

من مصطلحات علم اللغة الحديث؛ كمصطلح علم اللسان الذي فضله على المصطلحات التي ظهرت عند
العرب في العصر الحديث(.)1

 3ـ رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ان الدراسات المرتبطة بالقدماء ظلت تشكو الدقة  .على

الرغم من أن المتتبع لها ،والناظر إليها بعين اإلنصاف يشعر باطمئنان أنها جمعت بين أمرين :أولهما:

العمل اللغوي النقدي االستدراكي ،وثانيهما :العمل المعجمي اإلحصائي ،وبإحاطة عالية في علوم اللغة
كافة ،ومنها العمل الصوتي.

 4ـ يجد المتتبع أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،قد ارتكز في منهجه الصوتي على األساس

النطقي (الفسيولوجي) ،وهو :مالحظة تكون الصوت بوساطة أعضاء النطق على أساس سمعي ،وهو
الصفة الموضوعية الشخصية للسمع

()2

الحس باألصوات.

.وهو بذلك تأثر بالخليل (رحمه هللا) الذي كان مرهف األذن ،دقيق

 5ـ يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إن الجانب التطبيقي للدرس الصوتي عند العرب نضج

كثي اًر على أيدي القراء والمجودين الذين حاولوا تطبيق الجوانب الصوتية في القراءات بصورة دقيقة

وصحيحة ،ثم تطبيقها على اإلداء القرآني(.)3

ساني حديث،
يتضح مما تقدم أن نظرة معرفية إلى الدرس الصوتي في التراث العربي القديم ،من أفق ل ِّ
تبين لنا أن هذا الدرس ُيَق ِّسم علم األصوات الحديث على قسمين كبيرين هما(:)4
 1ـ الدرس الصوتي المعادل للفوناتيك ). (phonetics
 2ـ الدرس الصوتي المعادل للفونولوجيا ). (phonology

فمعني باألصوات من جهات متعددة ،كالجهة النطقية ،والسمعية ،والفيزيائية،
أما الدرس األول
ٌّ
والتجريبية ،في حين ُيعنى الدرس اآلخر بالتشكيل الصوتي في مقاطع وأبنية ،ويعرض لما يأتلف من
األصوات وما يختلف.

فضالً عن أن واقع النظرية اللسانية العربية الحديثة ذات البعد التراثي ،والبعد المعاصر أن يكون ذا

نوعية لغوية عربية ذات أبعاد واضحة ،ومنها :نظرية عربية صوتية غنية قادرة على تفسير الظواهر
الصوتية للغة العربية ،ثم شرح هذه الظواهر الصوتية بأبعادها النطقية ،والفيزيولوجية ،والسمعية،

والفيزيائية(.)5

( )1ينظر :في التمهيد  :ص ( )12-10من األطروحة .
سعران ) 94 :ـ . 95
( )2ينظر :علم اللغة(ال ّ
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  205 /2 :ـ . 220
( )4ينظر :اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي . 63 :
( )5ينظر :قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث  358 :ـ . 361
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وال نخال أن أحداً ممن درس األصوات قديماً وحديث ًا والسيما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،لم
تخل مباحثه من القسمين المتقدمين ،حتى أضحت جملة من الثوابت ،أجمع الباحثون على تأثيرها المباشر
ُ
في العملية اإلنتاجية لألصوات ،على أال ننسى أن هناك اختالفاً في طريقة عرض هذه المادة بين الباحثين،
وهذا ما سأفصل القول فيه في هذا المبحث.

أوالً :الجانب الصوتي الفيزيائي والفيزيولوجي للكالم:
يعد الصوت الركيزة والمقوم المادي للسان وهو حد التحليل اللغوي ،وعناصره اللغوية تكمن في ثالثة

أقسام هي كما يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح(:)1
 1ـ الفيزيائية واحداثها في الجهاز الصوتي.

 2ـ الفيزيولوجية وادراكها عن طريق السمع.

 3ـ نفسانية صوتية تدل على معان وأغراض ،وللناطق بها سلوك خاص في ذلك.

ومن المعروف أن لكل لسان نظاماً خاصاً به من حيث األصوات والمعاني التي تدل عليها ،واألنظمة

النحوية والصرفية التي تنتظمها .وتختلف األلسنة من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر ،فما بين دراسة

الصوت اللغوي وهو مفرد) (phoneفي مخرجه ،واعطاء خصائصه وصفاته من جهر وهمس إلى دراسته
وهو مستعمل مركب ،وما حدث من تغيير وظيفي أو تعاملي تركزت الدراسات الصوتية الحديثة ،لذا يرى
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ":أن كل واحد من هذه الجوانب يمكن أن تخصص له دراسة على حدة

ويستعان من ذلك بمناهج وتقنيات خاصة ،إال أن هذه الدراسات يحتاج القائمون بكل واحدة منها أن يكونوا

على علم واسع بما يجري من البحوث ،وما تم من اكتشاف وما ظهر من أفكار واتجاهات في كل الدراسات
األخرى التي تهتم بظاهرة اللسان"(.)2

وكذلك يمكن القول :إن األصوات اللغوية ينماز بعضها عن بعض ،بمعرفة ثالثة أمور هي(:)3

 1ـ مكان التدخل في طريق الهواء.
 2ـ طريقة هذا التدخل.

 3ـ ما إذا كان هذا التدخل مصحوباً بذبذبة األوتار الصوتية.

وتبعاً لذلك فإن طبيعة التدخل ،ونوع العضو الذي تحدث عنده األصوات المختلفة تكون على وفق
المخ ِّرج"( )4وهي المنطقة التي يتولد منها
نقطة معينة في المجرى الهوائي ،عندها يتكون الصوت وتسمى بـ" َ

(المخرج) هي( :المدرجة ،والحيز،
الصوت اللغوي ،وأطلق عليها الخليل تسميات أخرى فضالً عن َ
والمبدأ)(.)5
( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 270 /1 :
( )2المصدر نفسه . 270 /1 :
( )3الكالم انتاجه وتحليله د .عبد الرحمن أيوب . 21 :
ت ما ،،وهي تسمية اختص بها المحدثون
( )4ويسمى أيضا ً بـ " المحبس"ـــ  valveـــ  ،وهو النقطة التي يجري عندها االنسداد إلحداث صو ٍ
من دون القدماء.
( )5العين . 58 ،57 ،51 /1 :
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ويتفق كذلك البحث الصوتي الحديث مع البحث الصوتي في التراث العربي في اعتماد المخرج أساساً

من أسس التصنيف ،وان اختلف التعبير عن هذه المخارج باختالف مدراس اللغويين.

وقد تسابق الباحثون منذ القرن العشرين إلى استخدام اآلالت فيه ،فمن المعروف أن الصوت :هو

اضطراب اهتزازي للهواء ـ ـ بل ولكل مادة( .)1أو كما قال علماؤنا القدامى" :أنه تموج الهواء أو كيفية تعرض
للهواء عند التموج"(.)2

ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنه يمكننا أن نشاهد تتبع تحوالت الصوت الحنجري ،مع

تحوالت صوت الخياشيم والصوت الصادر من الفم ،وكذلك ضغط الهواء ،كل ذلك في آن واحد فنستطيع

أن نتبين بدقة متناهية اقتران هذه األحداث الصوتية بعضها مع بعض في حدوثها (أو عدم اقترانها) وكذلك

التفاعل الذي يحدث بسبب تأثير المخارج بعضها على بعض في أثناء تسلسلها(.)3

وتتفرع الدراسة الصوتية تبعاً لهذه العملية ،أي األحداث الصوتية ،وتتم هذه األخيرة على ثالث

مراحل(:)4

 1ـ إحداث األصوات اللغوية.

 2ـ إرسال هذه األصوات بوساطة موجة واهتزاز صوتي عبر الهواء.
 3ـ إدراك هذه األصوات بوساطة األذن (العملية السمعية)( .)5أو كما سماها الدكتور عبد الرحمن

الحاج صالح بـ" اإلدراك السمعي"(.)6

وتختص بكل مرحلة دراسة خاصة ،وعلم خاص بها فرع من فروع علم األصوات ،فالمظهر األول

وهو المظهر التوليدي اإلحداثي أو الصوتيات الفيزيولوجية ( ،)7وسماه طائفة من الباحثين بـ" علم األصوات

الفسيولوجي".)8("physiological phonetics

والمظهر الثاني المتمثل في الجانب الفيزيائي المحض تختص بدراسته الصوتيات الفيزيائية

()9

وسماه

طائفة من الباحثين بـ" علم األصوات الفيزيائي أو الجانب االكوستيكي "Acousitic or physical
"phonetics

()10

.

أما المظهر الثالث الذي يدرسه علم األصوات فهو الجانب " اإلدراكي السمعي النفساني"( ،)11وسماه

طائفة من الباحثين بـ" علم األصوات السمعي" .)12(" Auditory phonetics

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 270 /1 :
( )2أسباب حدوث الحروف ،ابن سينا  56 :ـ . 58
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 271 /1 :
( )4ينظر :المصدر نفسه  270 /1 :ـ . 277
( )5أغفل بعض الباحثين أهمية العملية السمعية في إحداث الصوت .ينظر :مناهج البحث في اللغة . 51 :
( )6بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 276 /1 :
( )7ينظر :المصدر نفسه ،270 /1 :ومبادئ في اللسانيات . 44 :
سعران ) ،100 :علم األصوات ،د .كمال بشر . 42 :
( )8علم اللغة( ال ّ
( )9ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،270 /1 :مبادئ في اللسانيات . 44 :
سعران)  ،100 :علم األصوات ،د .كمال بشر . 42 :
( )10علم اللغة ( ال ّ
( )11ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ،276 ،270/1 :و مبادئ في اللسانيات . 44 :
سعران)  ،100 :علم األصوات ،د .كمال البشر . 42 :
( )12علم اللغة (ال ّ
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وفي هذا المظهر األخير قال الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ":أما استكشاف اآللة ألصوات الكالم

فهذا ليس له مقابل إنما هو مثل إدراك اإلنسان لما يسمعه وهو أشد الظواهر غموضاً إلى يومنا هذا ،فما

دام الباحث لم يضبط بعد القوانين الفيزيولوجية الكاملة لإلدراك السمعي فإنه سيبقى عاج ًاز عن اإلتيان بآلة

تستطيع القيام بذلك"(.)1

أما الصوتيات الفيزيائية ،فتعمل على اكتشاف الخصائص الفيزيائية للظواهر االهت اززية والتموجية

الموجودة في األصوات اللغوية ،ويهتم بها حين خروجها من الجهاز النطقي وانتشارها في الهواء ،أي من
زمن اإلنتاج والحدوث إلى زمن الوصول واالستقبال.

وهناك اآلت كثيرة تستعمل عند تحليل الصوت تحليالً فيزيائي ًا ،ذكرها الدكتور عبد الرحمن الحاج

صالح ،ومن ذلك المهزاز ) ، (oscillographوفائدتها عظيمة إذ ال يحدث احتكاك في رسم الذبذبات

فتكون بذلك الرسوم أدق بكثير ،ويمكن المهزاز من تحليل الكالم إلى مكوناته الصوتية وتتبع تحوالتها في

أثناء حدوثها وفي آن واحد( .)2وجهاز آخر هو المشباح أو المطياف) (sonagraphويعد من أبدع ما

اخترع في هذا الميدان ،إذ به تقدمت العلوم الصوتية ،حتى توصلوا بفضله إلى اصطناع الكالم كما يرى
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح(.)3

واليوم تستخدم فضالً عن هذه اآلالت ،آالت متطورة تجمع مثالً بين المشباح أو المطياف والحاسب

اآللي لتحلل الصوت وتعيد تركيبه ،مستغل ًة آخر ما وصل إليه العلم في هذا المجال( ،)4إذ تمكن الباحثون
عن طريقها من ضبط بعض القوانين الفيزيائية للصوت اللغوي ،وعلى أساسها استطاعوا أن يعكسوا عملية
التحليل التي يقوم بها المطياف ،فتوصلوا إلى التركيب االصطناعي للكالم ،أي التركيب لعناصر الصوت

اإلنساني(.)5

أما في مجال الصوتيات الفيزيولوجية ،فقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " أنه توجد اآلت

كثيرة للفحص الفيزيولوجي ولرؤية ما يحدث في داخل الحنجرة وداخل تجاويف الجهاز الصوتي اإلنساني
كمجواف الحنجرة) (Laryngoscopeوالسينما المجوافية وهي التي تمكننا باألشعة السينية أن نبصر ما
يحدث في داخل هذه التجاويف من الحركات العضوية المحدثة لألصوات اللغوية( ،)6وكذلك " اآلالت التي

تقيس وترسم حركات األوتار الصوتية وسكناتها وخفقاتها ،والتي تقيس ضغط الهواء ،أو الطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العضلية
في الحركة العضوية"(.)7

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 276 /1 :
( )2المصدر نفسه . 271 /1 :
( )3المصدر نفسه . 272 /1 :
( )4ينظر :المصدر نفسه . 275 /1 :
( )5المصدر نفسه . 275 /1 :
( )6المصدر نفسه . 277 /1 :
( )7بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 277/1 :
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والبد لي من أن أذكر أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اهتم بالبحوث الصوتية المخبرية والتي

أجادها ،وعرض فيها لما جاء في تراث األقدمين ،والسيما ما رواه الخليل ،وتلميذه سيبويه ،وهما يتحدثان
عن مخارج الحروف وصفاتها ،فتبين له أن كثي اًر من نتائج دراساتهم قد بلغت الدقة في طرحها ،حتى أصبح
هذا الدرس ي ِّ
ومستوى خاص ًا من جوانب البحث اللغوي ومستوياته ،وجعل نتائجهم تقارب
مثل جانب ًا مستقالً،
ُ
ً
النتائج التي توصلت إليها اآلالت.
ثانياً :الجانب الفوناتيكي والفونولوجي للكالم اللغوي:
كانت الدراسات اللسانية الحديثة قبل منتصف القرن التاسع عشر تطلق على الدراسات الصوتية

مصطلح (الفوناتيك  ،) phoneticsثم بدأ اللسانيون المعاصرون ُيفرقون بين هذا المصطلح ومصطلح

آخر هو (الفونولوجيا  ،) phonologyوكالهما يبحث في أصوات اللغة.

ويعود الفضل في هذا التفريق إلى حلقة براغ اللغوية التي تأثرت بآراء دي سيوسير في تفريقه بين

اللغة والكالم( ،)1أو بمعنى آخر بين الشكل اللغوي والنشاط الكالمي الفعلي ،فالفوناتيك يهتم بالجانب المادي

في الكالم اإلنساني ،أما الفونولوجيا فيهتم بالشكل الوظيفي الذي تؤديه األصوات في النظام اللغوي ،إذ قال
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح متحدث ًا عن علماء هذه الحلقة ":ان اشتهار هذه الحلقة بدأ يوم قدم هؤالء

العلماء الثالثة( )2بياناً هام ًا إلى العلماء الذين شاركوا في أول مؤتمر دولي للغويين (في الهاي )1928
وكان قد حرر ياكوبسون مجموعة من المبادئ لدراسة أصوات اللغة ،ووقع عليها رفيقاه وسموا العلم الجديد
بالفونولوجية تميي اًز له عن الفوناتيك ،وهذه التسمية األخيرة هي التسمية التي اشتهرت قبل ذلك للداللة على

علم األصوات اللغوية"( .)3لذا تميزت آراؤهم بالفصل التام بين هذين الفرعين ،األمر الذي جعل هذه النظرة
تجابه بالنقد الكبير ،فقد وصف اللغوي (برتيل مالمبرج) عملهم بالغلطة الكبيرة(.)4

وعموماً فالفوناتيك هو علم أصوات الكالم ،وهو بهذا المعنى ال عالقة له بعلم اللغة ،أما الفونولوجيا

فهو علم أصوات اللغة ،وعليه فهو جزء رئيس منه.

ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بعض المبادئ التي اقترحت في مؤتمر الهاي بقوله ":إن

الوصف العلمي لألصوات الخاصة بلغة من اللغات يجب أن يشمل قبل كل شيء الميزة التي يمتازها

نظامها الفونولوجي أي المجموعة الخاصة بهذه اللغة من الميزات التي تتمايز بينها الصور الحركي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

الصوتية

()5

فيها مما لها دور في التمييز بين المعاني"(.)6

( )1ينظر :المصدر نفسه  240 /2 :ـ . 243
( )2أسست حلقة براغ اللغوية في عام ( ،)1926على يد جماعة من اللغويين التشيكيين واشتهرت بدخول ثالثة لغويين من أصل روسي
وهم :نيكوالي تروباتزكوي ،ورومان ياكوبسون ،وكرسيفسكي .
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 241 /2 :
( )4علم األصوات ،ترجمة د .عبد الصبور شاهين . 227 :
( )5أي الفونيمات.
( )6بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 241 /2 :
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وقال أيضاً ":وكروسفكسي هو أول من دعا إلى التمييز بين دراسة األصوات اللغوية في ذاتها

الفسيولوجي والفيزيائي وبين وظائف هذه األصوات بالمعنى"(.)1

أما (دي سوسير) فلم تتضح عنده فكرة التفريق هذه ،وكان يطلق مصطلح الفونولوجي على الدراسات

الصوتية لصفة عامة ،وهو في نظره فرع ثانوي مساعد لعلم اللغة ،في حين أن الفوناتيك كان يعني الدراسة
التاريخية لألصوات فهو بهذا فرع أساسي من فروع علم اللغة(.)2

ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن حلقة براغ اللغوية ،قد اختاروا لفظة فوناتيك)(phonetics

لدراسة األصوات اللغوية من حيث كيفية حدوثها في المخارج ،ومن حيث كونها ظواهر اهت اززية لها قوانينها

مثل كل األصوات ،ومن حيث أنها ظواهر تخص السمع ،وأطلقوا لفظة فونولوجيا ) (phonologieعلى

()3
دراسة األصوات اللغوية ال كأصوات بل كوحدات لغوية لها تلك الوظيفة التمييزية  .فضالً عن نقله نصاً
للغوي الروسي (تروباتزكوي) بهذا الصدد إذ ذكر :ينبغي أن ننشىء ال علماً واحداً ألصوات اللغة بل

علمين :يكون موضوع األول فعل الكالم ،وموضوع اآلخر اللغة ،فكما أن موضوع كل منهما مختلف عن

اآلخر ،فكذلك يجب أن يلجأ في كل منهما إلى مناهج للعمل العلمي تختلف كل االختالف ،فإن علم

أصوات الكالم المنطوق بما أنه يعالج ظواهر طبيعية ملموسة فيجب أن يلجأ إلى مناهج العلوم الطبيعية،
أما علم أصوات اللغة فإنه يجب أن يلجأ إلى مناهج لغوية محضة ونفسانية واجتماعية(.)4

واذا ما أتينا إلى اللسانيين العرب نجدهم يختلفون في الرؤية واستعمال المصطلحات عند الغربيين

في هذين الفرعين ويبدو ذلك واضحاً عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ففي حديثه عن البحوث اللغوية
المتعلقة بأصناف األصوات ومقاييسها وضعها تحت مسمى (فيزيولوجية األصوات اللغوية)( .)5درس فيه

كيفية حدوث األصوات في المخارج وطريقة اهتزازها ،والصفات التي تعتريها .وأطلق لفظة فونولوجيا واراد
بها الشكل الوظيفي(.)6

ويبدو أنه في بعض بحوثه قد أدرج المصطلح الذي تبحث موضوعاته في فعل الكالم ،وهو الفوناتيك

عند غيره ،في ضمن الفونولوجيا(.)7

أما اللغويون العرب القدماء فقد اهتموا بالجانب الخاص بالفوناتيك وبالجانب الفونولوجي ،ففي األول

درسوا الصوت حالة لكونه معزوالً عن سياق الكالم ،فحددوا طبيعته ومصدره ،وبينوا مخرجه وصفته ،وفي

الجانب الثاني اهتموا به في داخل السياق والتشكيل الوظيفي ،فذكروا ما يصيبه من تغيرات ،متمثلة في

()1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 246 /2 :
( )2ينظر :دروس في األلسنية العامة ،ترجمة :صالح القرمادي وآخرون  :ص 61ـ . 62
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 246 /2 :
( )4ينظر ، principe de phonologi : 3 :وبحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 246 /2 :
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  270 /1 :ـ  60 /2 ،271ـ . 63
( )6ينظر :المصدر نفسه  240 /2 :ـ . 246
( )7ينظر :المصدر نفسه . 211 /1 :
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ظواهر عدة كاإلعالل واإلبدال واإلدغام والحذف ،كما نرى ذلك في أعمال الخليل وسيبويه وابن جني وفي
أعمال القراء والمجودين والذي يمثل الجانب التطبيقي لما ذكرت آنفاً.

واذا ما استعرضنا مباحث الفوناتيك عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح نجد أنها تشمل وصفاً
دقيقاً لمخارج حروف العربية وصفاتها ،فضالً عن دور الجهاز الصوتي البشري واكتشاف الخصائص
الفيزيولوجية لألصوات ،وغير ذلك مما سأعرضه فيما يأتي من البحث.
مخارج الحروف العربية:

تعد المشاهدة الدقيقة في ميدان فسيولوجية الصوت اللغوي مهمة ،والسيما ما اكتشفه الخليل في

حدوث الصوت اللغوي ،وهو دقيق جداً ،يوجد منه جزء كبير في باب اإلدغام من كتاب سيبويه وبعض
األبواب التي يتطرق فيها إلى الظواهر اللغوية الصوتية ،كاإلمالة والوقف وغير ذلك .ويرى الدكتور عبد
الرحمن الحاج صالح في هذا الباب " إن العرب امتازوا بنظرة خاصة بهم ال يوجد مثلها في الصوتيات

التي صدرت عن علماء الهند قبلهم ،وتنحصر فيما يسميه العرب بالحركة والسكون ،وكذلك مفهوم الفضيلة
(أو فضل الحرف)( ،)1فهو شيء ال يوجد مثله حتى في الصوتيات الحديثة"(.)2

فضالً عن أن الخليل وسيبويه تناوال األصوات اللغوية من مبدأ صحيح " وهو دراستها دراسة وصفية

()3
فبني على هذه المالحظة الذاتية
واقعية قائمة على المالحظة الذاتية وبعيدة عن االفتراض والتأويل" ُ
المقاربة بين القديم والحديث ،إذ ما تزال الدراسات الصوتية الحديثة تعد منهج المالحظة المباشرة "األداة

األساسية في البحث الصوتي"( ،)4وبذلك شكل مبدأ المالحظة المباشرة أحد ثوابت لسانيي التراث في الموافقة

بين الدرس الصوتي القديم والحديث.

فضالً عن أن من أوجه التوافق التي تعقد على مستوى البحوث الصوتية أيضاً ،وجود أسس مشتركة

بين الصوتيات في بحوث اللغويين وبحوث اللسانيين المعاصرين .وسيتجلى ذلك في عرضي لمباحث

الفوناتيك و الفونولوجيا.

وال يخفى على الباحثين المختصين في مجال الصوتيات الدور الذي تؤديه أعضاء الجهاز الصوتي

البشري في تحديد مخارج األصوات اللغوية وصفاتها ،لذا اختلف علماء العربية في عدد مخارج األصوات،
فهي عند الخليل تسعة مخارج

()5

هي:

اللسان  5ـ نطع الغار األعلى  6ـ َّ
 1ـ الحلق  2ـ اللهاة  3ـ َشجر الفم  4ـ أسلة ِّ
اللثة

اللسان  8ـ الشفتان  9ـ الجوف .

 7ـ ذلق

( )1وهو مفهوم مب ني على أساس أن صفات الحروف ليست متساوية فهناك صفات ذاتية وآخرى عرضية ،ونستطيع ان نشير الى صفة
الحرف الذاتية بكلمة الفضيلة كما فعل النحاة العرب .فيقولون مثالً :ان فضيلة الصاد على السين هي االطباق والتفخيم ،وفضيلة الواو والياء
ال ِّلّينُ وغير ذلك .ينظر :شرح الشافية للرضي االسترابادي.270/3:
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 61 /2 :
( )3فقه اللغة في الكتب العربية ،د .عبده الراجحي . 131 :
( )4علم األصوات  ،د .كمال بشر . 53 :
( )5العين  57 /1 :ـ . 58
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أما أشهر ترتيب لألصوات العربية على وفق مخارجها فهو ترتيب سيبويه( ،)1وتابعه فيه جمهور

العلماء( ،)2وأكثر علماء القراءات والتجويد( ،)3وعددها ستة عشر مخرجاً ،وفي ذلك قال الدكتور عبد الرحمن
الحاج صالح ":وفي تحليلهم ـ ـ أي القدماء ـ ـ لهذه الحروف حددوا ما سموه بالمخارج كما أثبتوا أيضاً ما سموه

بالصفات فأحصوا كل ذلك ،فهي عند سيبويه ( )16مخرجاً ،ونحو ( )16صفة ،فاألولى صفة تخص حيز

الحرف( ،)4والثانية هي فصل للتمييز بين الحروف في داخل المخارج ،فمن الحلقي واللهوي والشجري

والنطعي واللثوي والشفوي ثم المجهور والمهموس والشديد والرخو والمستعلي والمستفل والمطبق والمنفتح
وغير ذلك"( ،)5ويرى أيضاً ":إن مثل هذا التمييز الدقيق كالجهر والهمس لم يكتشفه الغربيون إال بعد

اطالعهم في القرن التاسع عشر على ما كتبه العرب والهنود"(.)6

أما طريقة ترتيب المخارج ،فالمشهور عند علماء العربية القدماء ،أنهم بدأوا في وصف مخارج

األصوات من أقصى الحلق حتى الشفتين ،أما رأي األصو ِّ
اتيين المحدثين في مخارج أصوات العربية

أقر به
الفصحى ،فقد بدأوا من الشفتين حتى الحنجرة ،وقد سلك القدماء أسلوباً علمياً في تحديد المخارجَّ ،
تيب صحيح بصفة جلية
المحدثون و أروا أنه موافق لترتيبنا ،فقال (جان كانتينو) " وترتيب المخارج هكذا تر ٌ
ملحوظة ،وموافق تقريب ًا لترتيبنا"( .)7إذ تتبع القدماء الهواء من أسفل صعوداً إلى أعلى ،أي من أبعد نقطة

مخرجية في جهاز النطق حتى الشفتين والتجويف األنفي ،وقد عزف كثير من المحدثين عن هذا الترتيب

فعكسوا العملية واتبعوا الترتيب الذي يبدأ بالشفتين وينتهي بأقصى الحلق (الحنجرة)( ،)8وهذا يتأتى من

تصنيف األصوات تبعاً لنطقها الفموي أي تبعاً لمكان النطق وهذا ما أكدته اللسانيات الحديثة؛ " ألن هناك

دائماً منفذ أو فتحة ما ) ، (Apertureأي درجة من االنفتاح تقع بين الحدين ،االنغالق التام ،واالنفتاح
األقصى ..وبالتدرج من االنفتاح األدنى إلى االنفتاح األقصى.)9("..

وبغض النظر عن دقة نسب الحروف (أي األصوات) إلى مخارجها ،فإن الخليل قد قسم الحروف

ثم ترتيبها على هذا األساس من أقصى الحلق إلى حروف
تقسيماً قائماً على وفق مخارجها الصوتيةَّ ،
الشفة ،فكان ترتيبه كاآلتي(:)10

 1ـ حلقيَّة ( ع ح ه خ غ ).
 2ـ لهويَّة ( ق ك ).

 3ـ شجريَّة ( ج ش ض ).
( )1ينظر :الكتاب . 573 /4 :
سر صناعة اإلعراب البن جني  60 /1 :ـ  ،61وشرح المفصل ،البن يعيش . 516 /5 :
( )2ينظرّ :
( )3ينظر :التحديد في اإلتقان والتجويد ،ألبي عمرو الدّاني  ،102 :والنشر في القراءات العشر . 158 /1 :
( )4سار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على نهج العلماء العرب في تسميتهم للصوت اللغوي بالحرف ،مخالفا ً بذلك اللسانيين المعاصرين.
( )5منطق العرب في علوم اللسان . 214 :
( )6المصدر نفسه  :هامش رقم (. )289
( )7دروس في علم أصوات العربية . 32 :
( )8ينظر :علم األصوات ،كمال بشر  134 :ـ  ،145ودراسة الصوت اللغوي ،د .احمد مختار عمر 109 :ـ . 110
( )9فصول في علم اللغة العام ،دي سوسير . 85 :
( )10ينظر :العين  57 /1 :ـ . 58
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 4ـ أسليَّة ( ص س ز ).
 5ـ نطعيَّة ( ط د ت ).
 6ـ لثويَّة ( ظ ذ ت ).
 7ـ ذلقيَّة ( ر ل ن ).

 8ـ شفويَّة ( ف ب م ).
 9ـ هوائية ( و أ ي).

وقد سلك الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في مؤلفاته وبحوثه الترتيب نفسه؛ إذ رأى "أن وصف

الخليل وسيبويه النظام الصوتي العربي على شكل مصفوفة

()1

لها مدخالن هما المخارج وصفات الحروف

التي ليست مخارج ،وفضل التركيب لهذين المدخلين يكمن في أنه يحصر جميع األحرف المستعملة والمهملة
في حالة معينة من تاريخ اللغة ،ويظهر ذلك في المصفوفة في وجود خانات كثيرة فارغة ـ ـ نشم في ذلك

رائحة الخليل ـ ـ وهكذا يفعل علماء الصوتيات في زماننا"(.)2

وقد مثل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح للنظام الصوتي بجدول وضح فيه وضع الحروف

وتصنيفها بحسب ما جاء عند الخليل وسيبويه ،محددًا فيه الحروف مخرج ًا وصف ًة ،مع الفروع الستة
()3
ؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن
المستحسنة التي وردت عند سيبويه  ،وقال عنها ":وهي كثيرة ُي َ

()4
ات غير عربية شاعت في البيئة العربية في
واألشعار"  ،وهذه الفروع كثيرة الورود في الكالم وهي أصو ٌ
القرن الثاني الهجري( ،)5وتمتاز هذه الفروع بسمات صوتية ،ينجم عن استبدالها بوحدة أخرى في مورفيم

معين ،تغير في المعنى ،ويربط الدكتور محمود فهمي حجازي ربطاً وثيقاً بين الفونولوجيا من جهة والفونيم
(الوحدة الصوتية) واأللوفون (الصورة الصوتية) من جهة ثانية( .)6ويرى الدكتور تمام حسان " أن من
الواضح أن سيبويه مع تفريقه بين أصول الحروف وفروعها ،لم يكن يفرق بين اصطالحي (الحرف)

و(الصوت) على نحو ما يفرق علم اللغة الحديث بين اصطالحي (Allophone) and (Sound and

كل ذلك"( .)7أما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح فقد رأى أن مصطلح
)phonemeفالحرف لديه يشمل َّ
الحرف هو األنسب إذ قال ":أما لفظة (حرف) فهي مناسبة جداً ألنهم يريدون به العنصر من اللغة الذي
ال يدل على معنى ،وقد يستعمل كذلك لما يدل على المعنى في العناصر وهي الكلم وعلى ما يسمونه

بالهجاء أي المكتوب منه ،وكان السياق كافياً لرفع اللبس في كتب العلماء القدامى"(.)8
( )1المصفوفة ) : (Matriceمن المصطلحات الرياضية التي استعملها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في مؤلفاته وبحوثه ويعني بها :جدول يتألف
من كذا صف وكذا عمود وبه تستفرغ جميع التراكيب التي يمكن أن تصاغ عليها العناصر المدخلة على الجدول .ينظر :بحوث ودراسات في علوم اللسان
. 219 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 67 /2 :
( )3المصدر نفسه . 259 /2 :
( )4الكتاب . 572 /4 :

( )5اللغة العربية معناها ومبناها . 49 :
( )6ينظر :علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة  28 :ـ . 32
( )7اللغة العربية معناها ومبناها . 57 :
( )8منطق العرب في علوم اللسان . 214 :
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وقد أحصى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الحروف األصول والفروع بقوله ":أحصى سيبويه

( )29حرف ًا تاماً في نظام العربية وثالثة أحرف ناقصة ،وكانوا يعنون باألولى الحروف الصوامت زائد
حروف المد الثالثة ،وبالثانية أصوات الحركات الثالثة ،كما أحصوا الحروف الفرعية وهي تنوعات منها

اللهجية وغير اللهجية كالهمزة المسهلة ،والنون المخفاة وأنواع الممال و َّ
المفخم ،وأحصوا منها ستة أصوات
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()1
ثم قال " وهكذا هي الحروف
كثيرة الدوران كالتي ذكرناها زائد الشين التي كالجيم والصاد التي كالزاي" َّ ،
األصول التسعة والعشرون؛ إال انها مطردة في االستعمال وهذه أقل منها ،وأحصوا سبعة أحرف ال تدخل

في نظام العربية"( ،)2وقصد بالسبعة أحرف الفروع غير المستحسنة التي ذكرها سيبويه بقوله " غير مستحسنة
وال كثيرة في لغة من ترتضى عربيته"(.)3

ومن الواضح أن هذه األعضاء الفرعية " يختلف بعضها عن بعض كما تختلف جميعاً عن العضو

حيث المخرج واما من حيث طريقة النطق أو من حيث واحدة أو أكثر من الصفات"(.)4
الرئيس ،إما من ُ
ومهما يكن من أمر فإن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يرى أن النحاة استطاعوا التعرف على

مخارج الحروف أصولها وفروعها وما كان شائعاً منها وما كان أقل من ذلك بكثير فهو من أعجب ما

حققوه ،وهو دليل آخر على كثرة التنقيب الذي قاموا به لتحقيق ذلك(.)5
صفات الحروف:

تناول اللغويون والنحويون والقراء صفات الحروف بصورة قد تختلف أحياناً ،وتتشابه في أحيان أُخر،

إذ إنها متعلقة بالكيفية التي يخرج بها الصوت من الجهاز الصوتي البشري ،وتبقى االختالفات عامالً مهماً

في الدرس الصوتي قديماً وحديثاً ،للتوصل إلى نتائج علمية دقيقة صحيحة قدر اإلمكان.
ويرى الدكتور (مازن الوعر) أن االختالف في الصفات يستند إلى المبدأ الذي ُيعتمد فيها ،فهناك
مبدأ سمعي يقع في أذن السامع ،وهناك مبدأ لفظي ،وآخر يعتمد على تقسيم اللسان إلى طرف ووسط

وأقصى(.)6

ولو أقدم المرء على تقييم إسهام اللغويين العرب في هذا الميدان ،لما وجد أي حرج في االعتزاز به؛

ألن نتائج الدراسات الصوتية الحديثة ،تكاد تتفق إلى ًّ
حد كبير مع المعلومات التي ورثناها عن التراث
العربي القديم ،وهذا ما أكده الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله ":أما الصفات فتمتاز بميزة ال نجد ما
يماثلها في الصوتيات الغربية التقليدية إال وهو تصنيف الحروف على درجات :من أبسطها إلى أكثرها

تعقيداً ،ويتميز حرف عن آخر بفضيلة أي بزيادة صفة ال توجد في مقابله.)7("..

ويشترك في الحرف الواحد من حروف الهجاء من خمس إلى سبع صفات ،وأقدم دراسة لصفات

ليل قياساً إلى
الحروف في العربية ،وأهمها ما ورد في كتاب سيبويه ،أما ما ورد في كتاب العين للخليل ،فق ٌ
ما جاء في الكتاب  .وتعتمد الصفات بشكل أساسي على ذكر مخرج الحرف ،وطريقة خروج الهواء عند

انتاجه ،وما إذا كان الصوت مجهو اًر أو مهموساً؛ " فقد أيدت الدراسات الفيزيائية والسماعية هذا الوصف.
( )1منطق العرب في علوم اللسان. 214 :
( )2المصدر نفسه 214 :
( )3الكتاب . 572 /4 :
( )4اللغة العربية معناها ومبناها . 57 :
( )5ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 214 :
( )6ينظر :قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث  638 :ـ . 639
( )7بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 67 /2 :
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فمن ناحية قاسوا حجم الهواء ،وقوة اندفاعه ،وربطوا ذلك بالصفات اللغوية المختلفة كالنبر) (Stressوشدة
الصوت ) ، (intensityوجهره) (voicingإلخ ..وبهذا لم تعد هذه األمور مجرد انطباعات إدراكية ،بل

أصبحت أمو اًر مادية يمكن قياسها بدقة"(.)1

ويمكن تقسيم الصفات بشكل عام على :صفات متضادة ،وغير متضادة أما المتضادة فمنها بحسب

ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:
1ــ الجهر والهمس.

قسم العلماء العرب الحروف تبعاً لألثر السمعي ،أو تصنيفها بحسب حالة األوتار الصوتية
االهتزاز وعدمه ،ففي الحروف المجهورة يكون الصوت ذا قوة ووضوح سمعي ) )3( (sonorityسببه اندفاع
()2

من

الهواء بقوة خالل الحنجرة واهتزاز األوتار الصوتية ،أو سببه حصر النفس وامتناعه من الجريان "،ويستشف

ذلك من مالحظة الخليل لألصوات المجهورة والمهموسة ،ففي بعضها يظل النفس جارياً ال يعوقه عائق،
وال يجد المتكلم صعوبة في جريانه ،وفي بعضها يتعثر النفس ،ويقف عند مدرجة معينة من مدارج الفم،

()4
فال يتأتى للمتكلم أن يتابع نفسه"  .وقد كان لسيبويه السبق في عرض هذين المفهومين بشكل واسع استناداً

إلى ما قدمه الخليل ،لذا فالجهر على حد تعبير سيبويه هو ":أنها حروف أُشبع االعتماد في موضعها حتى

منع َّ
النفس أن يجري معه حتى ينقضي االعتماد ،ويجري الصوت ،)5("..أما الهمس فعنده ":حرف أُضعف

االعتماد في موضعه حتى جرى َّ
صوت
النفس معه"( .)6وبهذا يشير من خالل تعريفه الهمس ،إلى أنه
ٌ
الصدر ،وبعكسه المجهور .ومن هذه المفاهيم تطرق الدكتور عبد
ضعيف ،ال إشراب فيه من صوت َّ
ٌ
الرحمن الحاج صالح إلى معرفة الفروق القائمة بين هذين النوعين من الحروف؛ إذ تمكن من تبيين وجود
اهتزاز لألوتار الصوتية واحداث صوت حنجري مع الحروف المجهورة ،في حين يختص ذلك الصوت مع

الحروف المهموسة(.)7

وهذا صحيح وقد أشار إلى ذلك السيرافي في شرحه للكتاب بقوله" ال تصل إلى تبيين المجهور إال

الصدر"( ،)8وصوت الصدر هو الصوت الحنجري بدليل مقابلته
أن يدخله الصوت الذي يخرج من َّ

للنفس( .)9ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بأن مثل هذا التمييز الدقيق بين الجهر والهمس لم

يكتشفه الغربيون إال بعد إطالعهم في القرن التاسع عشر على ما كتبه العرب والهنود(.)10

( )1الكالم انتاجه وتحليله  246 :ـ . 247
( )2س ّمى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الصوت الصادر عن اهتزاز األوتار الصوتية بالصوت الحنجري .ينظر :بحوث ودراسات في
اللسانيات العربية . 285 /1 :
( )3س ّمى الدكتور (سلمان العاني) األصوات التي تتميز بهذه الخاصية بالجهورات ،وشبهها بالحركات في وضوحها وقوتها ،ينظر :التشكيل
الصوتي في العربية  58 :ـ . 59
( )4ينظر :الخليل بن احمد ــ أعماله ومنهجه . 113 :
( )5الكتاب . 574 /4 :
( )6المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )7ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 285 /1 :
(. 462 /8 )8
( )9بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 285 /1 :
( )10منطق العرب في علوم اللسان . 214 :
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الرخو وما بينها:
2ــ الشدة و َّ

قال سيبويه :الشديد من الحروف" هو الحرف الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه ،أال ترى إنك لو

قلت :الحق ،والشط ثم ُرمت مد صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعاً"( ،)1ويعتقد الدكتور مهدي
المخزوم أن ما ذكره سيبويه يعود للخليل؛ "ألن وضع المصطلحات الخاصة من عمله ،ومما هو أشبه

الرش والسح ،ونحو
بعقله( ،)2أما الرخو ":فهو الحرف الذي يجري فيه الصوت إال ترى أنك تقول :المس و َّ
فتجد الصوت جاري ًا مع السين والشين والحاء"(.)3
ذلكُ ،
أما المحدثون فيسمون الحروف الشديدة باالنفجارية أو المتفجرة )(plosives

( ،)4وتتكون  ":بأن

يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبساً تام ًا في موضع من المواضع وينتج عن هذا الحبس ،أو
ثم يطلق سراح المجرى الهوائي فجأة ،فيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً"(.)5
الوقف أن يضغط الهواء؛ َّ
أما الحروف الرخوة فتسمى عند المحدثين بـ" االحتكاكية ) )6((fricativesوتتكون " بأن يضيق مجرى
الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع ،بحيث يحدث الهواء في خروجه احتكاكاً مسموعاً"(.)7
في حين أن مفهوم التوسط بين الشدة الرخوة فهو ":خروج الصوت دون انفجار ،أو احتكاك عند
المخرج.)8("..

وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن سبب حصول هذ الحروف عضوي ،وذلك عن طريق
ِّ
عدمه .إذ قال أن األصوات اللغوية عند القدماء تنقسم على قسمين كبيرين " ،ما فيه
حصول احتكاك من
اتساع المخرج أي انفتاح للقناة الصوتية ،وقد بين العلماء في عصرنا بتدخل العضالت التي تفتح هذه القناة

فقط ،ثم تأتي الحروف التي ليس فيها هذا االنفتاح ،بل فيها على العكس اعتراض األعضاء على الصوت
الصادر من الحنجرة وهي الرخوة والشديدة وما بينها"( ،)9ثم ذكر من هذه الحروف حرف العين فقط وقال

عنه" حرف بين الشديد) (stopوالرخوة )" (fricative

()10

وذكر كيفية حدوثها إذ قال ":أن العين تحدث في

فضاء اسطواني ويتم ذلك بانقباض هذا المكان من الحلق مثل ما يحدث في الحاء،

شيء من
ولذلك تشبه العين الحاء بإمكان الترديد فيها أي جريان صوت مخرجها؛ إال أنه جريان فيه
ٌ
الحصر؛ ألنه مرفوق بالصوت الحنجري"(.)11
( )1الكتاب . 574 /4 :
( )2الخليل بن احمد ـــ أعماله ومنهجه  ،116وينظر :عبقري من البصرة  37 :ـ . 38
( )3الكتاب . 574 /4 :
سعران  ،152 :وعلم األصوات ،مالمبرج . 113 :
( )4علم اللغة ،لل ّ
سعران . 153 :
( )5علم اللغة ،لل ّ
( )6المصدر نفسه ،و علم األصوات ،مالمبرج . 113 :
سعران . 172 :
( )7علم اللغة ،لل ّ
( )8علم األصوات مالمبرج . 113 :
( )9بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 67 /2 :
( )10المصدر نفسه . 63 /2 :
()11المصدر نفسه و الصفحة نفسها  ،والصوت الحنجري هو صوت الصدر عند سيبويه ويقابل عنده صوت الفم أو صوت المخرج .
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وقد َّ
عد حرف العين من األصوات البينية في التراث العربي القديم( ،)1وذلك " لعدم وضوح االحتكاك

في نطقها وضوحاً سمعياً ـ ـ sonorityــ"( .)2لذا وجدنا من المحدثين من يعده صوتاً بينياً بين الشدة والرخو،
السر في ذلك هو":ضعف ما ُيسمع لها من حفيف إذا
ومنهم الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،ويبدو أن َّ
ما قورنت بالغين ،وضعف حفيفها يقربها من الميم والنون والالم ،ويجعلها من هذه األصوات التي هي
أقرب إلى طبيعة أصوات ِّ
اللين"( ،)3وهناك من رأى أن التجارب الصوتية الحديثة ،لم تقطع بالحكم على
صوت العين ،بالشدة أو الرخاوة أو التوسط( .)4واعتقد أن هذا مما قد استوحاه اللسانيون من مقولة المستشرق

فصعب تكييفها ،ونطقها متنوع ،فهي أحياناً متمادة ـ ـ أي
األلماني (برجشتراسر) ،إذ قال  ":وأما العين،..
ٌ
رخوة ـ ـ وأحياناً آنية ـ ـ أي شديدة ــ ،والدوي الممازج لها أحيان ًا قوي ،وأحيان ًا ضعيف"( ،)5ورأى الدكتور (تمام
حسان) أن التسمية القديمة لألصوات المتوسطة ـ ـ ومنها العين ـ ـ غير دقيقة()6؛ ألنه يرى أن " صور األشعة
قد أوضحت أن في نطق العين تضييقاً كبي اًر مما يحتم جعلها رخوة ال متوسطة"(.)7
3ــ اإلطباق:

انمازت اللغات السامية ومنها العربية أنها تتفق في عموم خصائصها النطقية العامة ،وتختلف في

وضع اللسان في داخل الفم ،فالفرق مثالً بين التاء من جانب ،والطاء من الجانب اآلخر ،هو أن األول

ظهر
صوت غير مطبق ،والثاني صوت مطبق ،واإلطباق كما عرفه سيبويه وتابعه ابن جني هو ":أن ترفع َ
ِّ
الحَنك األعلى ،مطبقاً له ،ولوال اإلطباق لصارت الطاء داالً ،والصاد سيناً ،والظاء ذاالً ،ولخرجت
ل َ
سانك إلى َ
الضاد من الكالم؛ ألنه ليس من موضعها شيء غيرها ،فتزول الضاد إذا َعدمت اإلطباق البتة"( .)8وقد

انتبه علماء التراث إلى أنه لوال صفة اإلطباق في األصوات األربعةـ لتغير صوتها إلى صوت آخر نتيجة

لتغير مخرجها ،وهذا يفهم من عبارة "ولوال اإلطباق لصارت الطاء  "..وتتلخص العبارة التي أوردها سيبويه
بالجدول اآلتي:
غير مطبق
مطبق

د

س

ذ

ال شيء

ط

ص

ظ

ض

وواضح من كالم القدماء على معنى اإلطباق :أن مناطه بانطباق ظهر اللسان إلى الحنك األعلى،
بعيد عن الوضوح"( .)9في حين ان الدكتور عبد الرحمن
وقد وصف بعض المحدثين هذا التحديد بأنه " ٌ
الحاج صالح رأى أن غالبية النحاة والقراء من المتأخرين لم يدركوا بالضبط ما أراد سيبويه من معنى
وسر صناعة اإلعراب . 57 /1 :
( )1ينظر :الكتاب ،574 /4 :
ّ
( )2مناهج البحث في اللغة . 102 :
( )3األصوات اللغوية ،د .إبراهيم أنيس . 77 :
( )4ينظر :التشكيل الصوتي في العربية . 97 :
( )5التطور النحوي للغة العربية . 15 :
( )6ينظر :مناهج البحث في اللغة . 104 :
( )7المصدر نفسه . 102 :
وسر صناعة اإلعراب . 76 /1 :
( )8الكتاب ،575 /4 :
ُّ

( )9دروس في علم أصوات العربية . 36 :
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اإلطباق ،رافضاً تحليلهم لهذه المسألة ،إذ ذهب إلى أنه أراد في هذه المسألة (إطباق ظهر اللسان على

الحنك األعلى) بدليل قوله ":انطبق من  ..إلى " ترفعه إلى الحنك " فالصوت محصور فيما بين اللسان

فضاء بين اللسان والحنك يحصل اإلطباق( ،)1وكان التحليل
والحنك" إذ بينت التكنولوجيا الحديثة إن هناك
ً
اإلشعاعي الذي أجراه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح عن طريق (السينما المجوافية) قد بين " أن
أقصى اللسان يذهب نحو مؤخر الفم ( وهذا معنى االرتفاع في مقابل االنخفاض واالستفال)( ،)2ونحو
الحلق ( وهو سبب التفخيم) مع بقاء طرف اللسان في موضع الحرف غير المفخم"

()3

المحدثون ،وكمثال :س +تفخيم = ص.

وهذا ما فسره

وهذا يسبب انطباق اللسان ،وقد الحظ القدماء ذلك .إذ قال ابن سينا " ويحدث في اللسان كالتقعير،

وذلك في حرف الصاد"( ،)4وهذا ما ذهب إليه بعض المحدثين إذ أروا أن اإلطباق أحد العناصر المكونة

لظاهرة التفخيم( .)5وهناك من ذهب إلى التفريق بين المفهومين ،إذ أروا أن اإلطباق وصف عضوي للسان
في شكله المقعر المطبق على سقف الحنك ،والتفخيم هو األثر السمعي الناتج عن هذا اإلطباق(.)6
 4ــ َّ
اللّين:

أصوات اللين هي :األلف والواو والياء ،وتسميتها في البحث الصوتي الحديث ) ، (Vowelsومخرج

يب من منهج المحدثين ،إذ قال الدكتور
هذه األصوات الثالثة هو الجوف بحسب منهجية الخليل ،وهو قر ٌ
َّ
يب من اعتبار المحدثين إياه ،وان
مهدي المخزومي ":إن تقدير الخليل ،إذ اعتبر مخرجها الجوف كله قر ٌ

مخرجها الجوف ،مع تدخل اللسان والشفتين في إنتاجها"( .)7ورأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنه

ما كان يتمكن لعبقري مثل الخليل وأمثاله أن يغفلوا عن هذه الظاهرة العامة الوجود الناتجة عن تقطيع
الصوت الطبيعي في المخارج( .)8واللين من مصطلحات الخليل ،قصره على حرف األلف( .)9وهو أول من

وضع ألصوات اللين القصيرة (الحركات) رموزها التي تمتاز بها ،بعد أن كانت الكتابة العربية تخلو من
صور ألصوات اللين.

وتسمى أيضاً بـ" حروف المد" ،وهذا ما أشار إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله ":قسم العرب

األصوات اللغوية إلى حروف صحاح وحروف لين ،ثم قسموا هذه األخيرة إلى حروف توام وهي حروف

المد ،وحروف ناقصة وهي الحركات ،وبهذا التقسيم األخير يفارقون التحليل اليوناني"( .)10ولعل أهم ما
يميز حروف ِّ
اللين أو المد ،هو دورها الفعال في إحداث المقطع الصوتي.
( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 286 /1 :
سر صناعة اإلعراب /1 :
( )2س ّمى بعض القدماء في مقابل الحروف المستعلية بـ" الحروف منخفضة" في حين ذهب آخرون إلى أنها " مستفلة" ،ينظرُّ :
 ،76المحكم والمحيط األعظم . 352 /2 :
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 286 /1 :
( )4أسباب حدوث الحروف . 120 :
( )5ينظر :مناهج البحث في اللغة . 90 :
( )6ينظر :علم األصوات ،مالمبرج  ،117 :وعلم األصوات ،د .كمال بشر . 127 :
( )7الخليل بن أحمد ــ أعماله ومنهجه ــ . 108 :
( )8ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 178 /2 :
( )9ينظر :العين . 352 /3 :

( )10بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 178 /2 :
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وقد استعمل سيبويه صفة ِّ
(اللينة)؛ خاصاً بها صوتي الواو والياء غير المدتيين؛ من دون األلف ،إذ
قال " :ومنها ِّ
اللينة ،وهي الواو والياء ،ألن َمخ َرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما )1("..هذا
مع اختالف نطقهما (الواو والياء) ،وتباين حركة اللسان مع ِّ
كل منهما ،فهما متشابهان ،وهذا ما أكدته
الدراسات اللسانية الحديثة ،إذ قال (جوزيف فندريس) ":الكسر والضم من الناحية الصوتية متشابهان ،ألنهما
من أصوات ِّ
اللين الضيقة"( ،)2وفرق (د .سلمان العاني) بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة؛ فالمستعلية
األمامية كالكسرة والياء والمستعلية الخلفية كالضمة والواو ،وما بينهما المتوسطين المنخفضين أي :الفتحة

القصيرة واأللف(.)3

أما ابن جني فقد قال ":إن الحركات أبعاض حروف المد و ِّ
اللين ،وهي األلف والياء والواو ،)4("..ويبدو
ُ

أن هذا ما أستقاه من وحي أفكار الخليل( ،)5ولكنه ـ ـ أي ابن جني ـ ـ يفرق بين األصوات الثالثة ،وال يخص
أياً منها بصفة اللين .كما فعل الخليل مع األلف ،وفعل سيبويه أيضاً مع الواو والياء ،وهذا ما وافق فيه

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح علماء التراث ،ولخصه بجدول مع موازنته بما جاء في تراث اليونانيين

وعلى الشكل اآلتي(:)6
عند العرب

عند اليونان
صوامت /مصوتات

حروف لين

حروف صحاح /
(أو جوامد)

()7

قصيرة

طويلة
حروف ناقصة
أصوات الحركات

حروف توام
مدات األصوات

ويبدو أن هذا التقسيم يستند إلى مبدأ عضوي حراكي ،إذ رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح":
أن حراكية الكالم ناتجة عن توالي الحركات والسكنات ،أي من حركات عضوية وهوائية صوتية تحدث
الحروف وتصلها بالتي تليها ،وسكنات عضوية أي ايقافات للهواء الصائت توقف هذه الحركات"( .)8لذلك

( )1الكتاب . 575 /4 :
( )2اللغة ،ترجمة عبد الحميد الدواخلي ،د .محمد القصاص . 83 :
( )3التشكيل الصوتي في العربية . 42 :
سر صناعة اإلعراب  20 /1 :ـ . 21
(ُّ )4
( )5ينظر :الخليل بن أحمد ــ أعماله ومنهجه ــ  106 :ـ . 107
( )6ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 179 /2 :
( )7يسمي بعض أهل األداء القرآني بعد القرن الرابع الهجري حروف المد بالذوائب في مقابل الجوامد وهي الحروف الصحاح ،إذ رأى أحد
الباحثين أن حروف الم ّد والل ِّيّن ،سميت بذلك ألنها تذوب وتلين وتمتد ،وما عداها جامد ،ألنه ال يلين وال يذوب وال يمتد .ينظر :الدراسات
الصوتية عند علماء التجويد . 344 :
( )8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 56 /2 :
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سماها اليونان بـ" أشباه المصوتان " أو" "أشباه الصوامت"( ،)1لذا نجد هذا " أقرب إلى التحليل الصوتي
الذي ظهر عند المهندسين منه إلى التحليل اليوناني التقليدي الذي يقطع الكالم إلى مقاطع والمقطع إلى

صوامت ومصوتات ،فهذا تحليل صحيح لكنه غير كاف ألنه غير حراكي.)2("..

ِّ
(القاضي)،
(يدعو)،
إال أن الباحثين قد أجمعوا فيما يبدو على التفرقة ما بين (الواو والياء) المدتين في ُ

فهما حركتان خالصتان من ناحية النطق والوظيفة معاً ،وهي حروف المد ،وبين (الواو والياء) غير المدتيين

(ولد ،يترك) فهما أشباه حركات ) (Semi vowelsبالمفهوم الصوتي الحديث ،وبين (الواو والياء) في
في َ
(حوضَ ،بيت) وهما من األصوات الصامتة (صحاح) ،وقد سماها علماء التراث أصوات لين.
َ
*الفونولوجيا )(Phonology
الحظ العلماء أن األصوات المستعملة في الكالم تعد ذات تنوع غير محدد ،وتخضع من هذه الناحية

إلى قوانين تعمل بموجبها ،ألجل الكشف عن العالقات التي تربطها ببعضها بعضاً في داخل النظام اللغوي،

وأن ُيحدد منزلتها من هذا النظام والوظيفة التي يؤديها عند التبليغ.
و هذا الموضوع جزء مهم من دراسة األصوات يسمى في بعض األحيان بـ(علم األصوات التعاملي
أو علم التشكيل الوظيفي أو علم وظائف األصوات) ،وغير ذلك من المسميات ،والمقصود بها  ":دراسة

األصوات بوصفها وحدات تركيبية ،وما يترتب على ذلك من ظواهر صوتية مختلفة للسلسلة المنطوقة"(،)3
فنختلف من هذه الناحية عن علم األصوات النطقي أو السمعي ،والذي يعنى بوصف مخارج األصوات

وصفاتها ووصف الجهاز النطقي .لكن من دون االهتمام بوظائفها التعاملية التواصلية.

وتتسع دائرة البحث في الصوتيات الوظيفية لتشمل د ارسة األصوات المركبة فتتحدث عن المقطع

والنبرة والتنغيم " ،ولكن القدماء لم يكونوا يفرقون بين هذين النوعين من الدراسة"( ،)4لذا بات من الضروري
للباحث المعاصر " أن يبدأ بوصف األصوات ،ثم يحدد أقسامها بعد ذلك عن طريق التخارج في الموقع"(.)5

تأيت اإلشارة إلى بعض المباحث والحقائق الصوتية التي جاءت في مؤلفات وبحوث الدكتور
وقد ار ُ
عبد الرحمن الحاج صالح والتي تندرج في الجانب الفونولوجي وكما يأتي:
أوالــ مفهوم الحرف )(Segment minimal

من الحقائق التي أقرتها الصوتيات فيزيولوجية الصوت اللغوي؛ إذ أن مخارج الحروف متعددة ،وكذلك

الحال فيما يخص الصفات ،أي كيفية حدوثها في الجهاز الصوتي.

( )1ينظر :مبادىء في اللسانيات . 58 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 56 /2 :
( )3دراسة الصوت اللغوي . 47 :
( )4المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ،د .محمد احمد أبو الفرج  :ص. 61
( )5المصدر نفسه . 60 :
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وقد ركز الدرس اللغوي العربي على الحرف ،بعده األساس لصياغة الكلمة ،ويشغل النظام اللغوي

االمكانيات التي تحصل الفائدة بها في التبليغ أي بعبارة أخرى " ،تنتقي اللغة من بين اإلمكانيات الصوتية

عدداً محدودًا من التقابالت التي تميز األدلة اللغوية فيما بينها وينتج عنها فائدة وتبليغ"( ،)1وهذه التقابالت
التي تحصل على مستوى األصوات مبنية على مبدأ مهم جداً في الدراسات اللسانية الحديثة " هو مبدأ
الفضيلة الذي تميز بوساطته الحقائق الصوتية البنوية عن الحقائق الصوتية المادية ،الحقائق الحرفية عن

الحقائق الصوتية"( ،)2فالشيء الذي يميز الحرف أو ذات الحرف ينحصر في صفات خاصة يختص بها

حرف دون الحروف األخرى تسمى الصفات الذاتية بهذا الحرف المميزة له عن بقية الحروف وال تزول هذه
الصفات ،فإذا زالت زال الحرف وهي التي تتدخل في التبليغ وتميز بين المعاني"(.)3

والحرف كأصغر عنصر من عناصر الكالم ،فسر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ووضح مقاصد

علماء التراث العربي وما أرادوه من لفظة " حرف" والسيما فيما يخص الكالم والكلمة ،ثم إلى الصوت

والمخرج ،وما هي أصنافه عندهم ،وصفاته المميزة له عن الحركة وغيرها.

فقد تبين له بعد عرضه لكالم سيبويه إذ قال ":أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد"( ،)4وابن جني

ِّ
المحدقة به"(.)5
إذ قال ":يجوز أن تكون ُسميت ُحروف ًا ألنها جهات للكلم ونواح ،كحروف الشيء وجهاته ُ
أن الحرف هو أصغر مكون للكالم"( ،)6وأن الكلمة التي هي مكون آخر للكالم يمكن أن تتكون من حرف

واحد ،وأن ابن جني كان ينظر إلى أن هذا المكون األصغر للفظ على أنه جهة وناحية الكلمة وال يقول أن

الحرف جزء أو قطعة منها ،واستدل على ذلك بالمعنى الجامع الذي تدل عليه مادة (ح ر ف)"( ،)7وقد

فطن الفارابي إلى هذا الفارق؛ إذ نراه في مقابلته للوحدات النغمية والوحدات اللفظية قد ميز النظرة العربية
لهذه المفاهيم( .)8وبما أن الصفات الذاتية هي التي تميز بين العناصر الصوتية فتجعل منها أجناساً من

األصوات المتمايزة فإنه يمكن حينئذ لصوتين مختلفين أن يدخال في جنس واحد من العناصر الصوتية وال

ينجز عن ذلك تغيير في المعنى وال في االستعمال مثل صوت القاف والقاف في كلمة قال وقال خالفاً
للكلمتين التاليتين قليت وقليت اللتين تفيدان معنيين وهما القلي في الزيت والشواء على النار ،فكل هذه

التأدبات تدخل في جنس واحد ،كل هذه المخارج تندرج في جنس واحد في حرف واحد"( .)9والحرف في
اللسانيات المعاصرة هو صورة وهيئة لجميع األصوات التي تندرج في جنس واحد من اإلداء الصوتي

المادي ،وهذا ما فسره الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إذ قال ":أما تحديد الحرف من حيث هو صوت،
( )1مبادىء في اللسانيات . 72 :
( )2المصدر نفسه والصفحة نفسها.
( )3المصدر نفسه . 73 :
( )4الكتاب . 339 /4 :
( )5سر صناعة اإلعراب . 29 /1 :
( )6بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 177 /2 :
( )7المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )8ينظر :كتاب الحروف  78 :ـ . 84
( )9مبادىء في اللسانيات . 73 :
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فاتفق الجميع على أنه ناتج عن تقطيع الصوت الحنجري (أو َّ
النفس) في جهات معينة من الجهاز الصوتي
أي باعتراض عضو على هذا الصوت جزئياً أو كلياً في زمان وجيز ،فيكون له بذلك جرس خاص"( ،)1وقد

رأى أن علماء التراث العربي قد سبقوا علماء الفونولوجية المعاصرين إذ قال ":أما الحكماء فإن البن سينا

تحديدًا فونولوجي ًا محضاً سبق به أهل الفونولوجية بقرون"( ،)2يقول ـ ـ أي ابن سينا ــ ":الحرف هيئة للصوت

عارضة يتميز بها عن صوت آخر في الحدة والثقل تمي اًز في المسموع"( ،)3وهذا التحديد يؤكد أن وظيفة
الحروف في الخطاب هو التمييز بين المعاني بتمايزها بعضها عن بعض"(.)4

وقد أكد اللسانيون المعاصرون أن الحرف صوت ،ويؤيد ذلك ما أثبته العلماء العرب القدماء ،إذ قال

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " التفت النحاة العرب منذ الخليل إلى الجانبين الصوتي والتلفظي في

تحليل أصوات اللغة ،فتحليل الصوت اللغوي من الناحية االكوستيكية فقط غير كاف ،أو هي جديرة بأن
يعتد بها بجدية في المخابر ،أما لفظة حرف فهي مناسبة جداً ألنهم يريدون به العنصر من اللغة الذي ال
يدل على معنى ،وقد يستعمل كذلك لما يدل على المعنى من العناصر وهي الكلم وعلى ما يسمونه بالهجاء

أي المكتوب منه ،وكان السياق كافياً لرفع اللبس في كتب العلماء القدامى"(.)5
ويتحدث كذلك عن الفرق بين الحروف الصوتية والحروف الخطية أي الفرق بين الصوت اللغوي

وبين ما يقوم مقامه ويمثله من الرموز الخطية إذ قال ":فاألول ـ ـ أي الصوت اللغوي ـ ـ هو األصل ألن
الكتابة تابعة للفظ ،ألنها رموز له ،والصوت اللغوي هو الذي بنيت عليه الكتابة الهجائية ،فكان يجب أن

تناسبه مناسبة تامة ،ولهذا قيل في قياس الكتابة إن حق كل حرف صوتي أن يصور بحرف خطي يختص

به ،وحق كل حرف خطي أن ينفرد بحرف صوتي واحد ،)6("..ويجري مقارنة بين المصطلحين عند األوربيين

وعند العرب فيقول ":أما علماء أوربا قديماً فكانوا يستعملون لفظتين مختلفتين كما في الفرنسية

)(letterالحرف الصوتي و ) (caractereـ ـ الحرف الخطي ،ولما صارت األولى تلتبس في االستعمال

بالثانية وضعوا كلمة جديدة لمعنى األولى فقالوا ) (phonemeعوض ، lettreأما العرب قديماً فما كان
يشتبه عليهم هذا األمر ،وكلما أراد اللغوي منهم الجانب الخطي نبه على ذلك وقال مثالً أما صورة الحرف
في الخط ...أو هذا موجود لفظ ًا وخط ًا ،ولهم تمييز آخر فقد استعملوا للداللة على اسم الحرف كالباء والميم

والياء مثالً لفظة الهجاء"( ،)7ولهذا استعمل مفهوم الحرف للداللة على أصغر القطع اللفظية وأصغر القطع
الخطية مما يمثلها ويرمز بها إليها(.)8

ثانياــ مفهوما الحركة والسكون:

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  177 /2 :ـ . 178
( )2المصدر نفسه . 178 /2 :
( )3أسباب حدوث الحروف . 60 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 178 /2 :
( )5منطق العرب في علوم اللسان . 214 :
( )6بحوث ودراسات في علوم اللسان . 50 :
( )7بحوث ودراسات في علم اللسان  50 :ـ . 51
( )8المصدر نفسه . 50 :
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اختصت بهذه المفاهيم اللغة العربية دون غيرها من اللغات ،إذ ال يوجد بديل لها في الدراسات

الغربية .هذه هي الفكرة الجوهرية التي انطلق منها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلبراز هذين

المفهومين ،فقد استقى هذه القضية العلمية من التراث اللغوي العربي ،والسيما عند الخليل ،الذي بنى أوزانه

العروضية عن طريقهما ،إذ فطن إلى أن توالي المتحرك والساكن أو المتحرك والمتحرك والساكن يحدث

منه إيقاع في الشعر ،ورأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " إنهما مفهومان اختص بهما النحاة وال

يوجد ما يماثلهما في الصوتيات الغربية التقليدية إال فيما أثبته المهندسون المختصون في العالج اآللي
ألصوات اللغة"(.)1

ورأى أيضاً أن الخليل بنى أوزان العروض كله اعتماداً على ما استنبطه من مفهومي الحركة والسكون.

وعلى كيفية إدراج الحروف المتحركة والساكنة في سياقات خاصة يحدث منها إيقاع ،واتضح له أن أقل ما

يمكن أن ينطق به من الوحدات الخاصة بوزن الشعر هو حرف المتحرك المتلو بحرف ساكن وسماه

سبباً( ،)2ولم يجعله الحرف المتحرك وحده؛ ألنه يستحيل الوقوف عليه( .)3بل وبنيت النظرية اللغوية العربية
كلها على ذلك؛ ألنه هو منطلق التحليل للكالم إلى وحدات(.)4

ويلحظ ان الدرس اللغوي العربي أهمل مفهوم الحركة قياساً بمفهوم الحرف ،وهذا ما عده اللسانيون
المعاصرون عيوب ًا تلحق بالدرس الصوتي عند العرب ،إذ إنهم اهتموا بالرسم اإلمالئي ،وأهملوا سلسلة
األصوات المسموعة( .)5هذا على الرغم من دور الحركات في تنوع المعاني من جهة ،ومن جهة أخرى فإن

الحركات تؤدي وظيفة مهمة جداً تتصل بوضوحها السمعي) (sonorityالذي يعتمد عليه المقطع؛ ألن

الصوامت تعتمد عليها لكي تُسمع(.)6

وقد َّ
عد المحدثون السكون ذا طبيعة سلبية نطقاً إيجابية عمالً ووظيفة ،لذا فهي واحدة من الحركات

في وظيفتها اللغوية ،ولكنهم قيدوا ذلك بقيدين(:)7

 1ـ اقتصار ذلك على الجانب الوظيفي ال الصوتي.
 2ـ وجوب التفريق بين السكون ،والحركات األخرى.

لذا اقترح المحدثون أن يسمى السكون بـ(الحركة الصفر)( ،)8ويبدو أن هذا مما استوحوه من التراث

اللغوي العربي حين قالوا إن ":السكون ضد الحركة"( ،)9بل هو خلو من الحركة عند النطق بالحرف ،وال

الجزم بـ"إسكان الحرف عن
يحدث بعد الحرف صوت ،فينجزم عند ذلك ،أي ينقطع ،فلذلك أيضاً ُسمي َ
( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 64 /2 :
سبَب وهو :من مق ّ
وحرف ساكن ،"..المحكم والمحيط األعظم . 424 /8 :
حرف متحرك
شعر:
طعات ال ِّ ّ
( )2ال َّ
ٌ
ٌ
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 188 /2 :
( )4المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )5ينظر :التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث الطيب البكوش  22 :ـ  ،23والمنهج الصوتي للبنية العربية  34 :ـ . 37
( )6ينظر :دراسة الصوت اللغوي . 136 :
( )7ينظر :دراسات في علم اللغة ،د .كمال بشر . 222 :
( )8ينظر :دراسات في علم اللغة 222 :
( )9المحكم والمحيط األعظم . 718 /6 :

الفصل الثالث ................................

اللسانيات النظرية

217

حركته من اإلعراب ،من ذلك لقصوره عن حظه منه وانقطاعه عن الحركة ومد الصوت بها لإلعراب ،فإن
سم جزماً؛ ألنه لم يكن لها ٌّ
حظ فُقصرت عنه"(.)1
كان السكون في موضوع الكلمة وأوليتها لم ُي َّ
وقد أغفل بعض الباحثين وظيفة السكون المقطعية؛ إذ هي تميز نهاية المقطع دائماً ،وهذا يعني نطق
وبناء على ما تقدم
الحرف غير متبوع بحركة ،وهذا النطق يختلف عن نطق الحرف المتبوع بحركة(.)2
ً
أخف من السكون أيضاً ،وأيسر نطقاً"( ،)3فكيف
فليس صواب ًا مقولة األستاذ (إبراهيم مصطفى) ":إن الفتحة َّ
يكون قطع الحركة وذهابها أثقل من الحركة ووجودها .فضالً عن أن النظام المقطعي العربي نظام متوازن"

إذ ال يوجد في المقطع سوى مصوت واحد ،كما أنه ال يبدأ إال بصامت واحد ،وال ينتهي إال بصامت واحد
في الغالب ،بصرف النظر عن حال الوقف فهو مفطنة السكون"(.)4

ويوصف الحرف غالباً بأنه متحرك أو ساكن ،فقد ذهب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن
الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية يكتفون في تحديدهم لهما بقول مثل هذا " الحرف البد وأن يكون إما ساكناً

أو متحركاً وال نريد به حلول الحركة والسكون فيه ألنهما من صفات األجسام بل المراد أنه يوجد عقيب
الصامت صوت مخصوص"( ،)5قال سيبويه ":إذا أردت إجراء الحروف ،ترفع صوتك إن شئت بحروف
ِّ
ِّ
خفيت"( ،)6ويقول ابن جني ":ال يجري الصوت
اللين والمد ،أو بما فيها منها( .أي الحركات) وان شئت أ َ
في الساكن ،فإذا حرك انبعث الصوت في الحركة ،ثم انتهى إلى الحرف"( ،)7فهذا التسلسل المتداخل
للحروف الذي تحدثه الحركة هو الذي يسمونه بـ(اإلدراج)

()8

قال ابن جني ":أصل اإلدراج للمتحرك إذ

كانت الحركة سبباً له وعوناً عليه"( ،)9وفسر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ذلك حين قال ":ويعني
اللغويون العرب بذلك أن الكالم الطبيعي متصل بعضه ببعض وال انقطاع فيه وال مقاطع تحصل فيه،)10("..

ثم إن " للحركة التي بها يتم اإلدراج تأثي اًر كبي اًر على الحرف الذي تحدثه ألنه (يتقوم بها) وبما أن لها

مخرجاً كمصوت (أو نفس) فتجذب الحرف إلى مخرجها"( ،)11وذكر ابن جني ألنها تَُقلق الحرف ـ ـ أي
الحركة ـ ـ تقترن به وتجذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها(.)12

وهذا يعني أن الحرف ال يمكن أن يحدث إال حين يوصل مع غيره ،فيذهب الدكتور عبد الرحمن

الحاج صالح إلى أن الوصل عند القدامى يعني اإلدراج واالحتواء مع التنقل أي أن":الحرف ال يحدث إال

( )1المصدر نفسه . 302 /7 :
( )2ينظر :دراسات في علم اللغة  207 :ـ . 220
( )3إحياء النحو . 81 :
( )4التقاء الساكنين والتخلص منه في ضوء الدرس الصوتي الحديث  ،صباح عطيوي عبود( . 9 :أطروحة دكتوراه) .
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 181 /2 :
( )6الكتاب . 574 /4 :
( )7الخصائص . 355 /2 :
( )8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 181 /2 :
( )9الخصائص . 122 /1 :
( )10بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  181 /2 :ـ . 182
( )11بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 182 /2:
( )12ينظر :سر صناعة اإلعراب  19 /1 :ـ . 20
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في مدرج صوتي أي :في سياق متسلسل من الحروف ،والحركة هي التي تمكن من إخراج الحرف"(،)1
ومن هنا كانت الحركة قبل كل شيء الدفعة والنقلة العضوية والهوائية التي يتم بها اإلدراج فهي إطالق بعد

حبس ثم إن القدماء في نظر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أطلقوا على المصوت ) (vowelلفظ
(الحركة) ،ويكمن سبب تسميتهم في أن المقصود منها عند الخليل " هو الحركة العضوية الهوائية التي

تحدث الحرف من جهة ،وتكمن من االنتقال من مخرج إلى مخرج آخر"( ،)2وهذا ما جعل الدكتور الحاج

صالح يرى أن الحركة هي التي تمكن من إحداث الحرف وفي الوقت نفسه تستلزم االنتقال من مخرج هذا

الحرف إلى مخرج حرف آخر ،وان هذه الحركة ليست بالضرورة مصوتاً فهي غالباً ما تكون مصحوبة به

فقط(.)3

والدليل على ذلك – بحسب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  -هو ":ظاهرة اإلخفاء (الخاصة

بالحركة ال بحرف النون) فإن الحركة المخفاة هي التي يتم توهين صوتها حتى يظن أن الحرف المتحرك

بها ساكن وذلك مثل (اسم موسى) و(دلو واقد) فهنا ال يجوز إسكان الميم والواو (لسكون ما قبلهما).)4("..

وفي هذا الموضع اقتضى أن تكون الحركة منطلقاً لتعريف السكون؛ إذ إن ما نالحظه من ِّ
تغير
داللي ناجم من تغير في البنية المقطعية للمفردة أحدثه إسقاط الحركة .أي أن :للسكون قيمة فونيمية خاصة
به ،وذلك من خالل قدرته على التمييز بين المعاني؛ ألن له وظيفة تقارن بوظائف أصوات المد القصيرة،

ولكن هذا الفونيم يتصف بأنه فونيم ثانوي) (Secondary phonemeأو فونيم خارج التركيب؛ ألنه ـ ـ أي
السكون ـ ـ ال يملك تحققاً صوتياً) (Ralizator phoneticفي الواقع النطقي( .)5ولوضوح العالقة الوظيفية
بين السكون وأصوات المد القصيرة أطلق عليه بعض الباحثين مصطلح صوت مد صفر (Zero

) ،)6(vowelوهو أمر قد يذكرنا بالرمز العربي لهذا السكون ،إذ إن العرب رمزوا له برمز دائرة صغيرة،
هي الدائرة التي تعبر عن الصفر أيضاً(.)7

وقد ُعومل خلو المواضع من الحركة القصيرة في اللسانيات الحديثة ،وكأنه يمثل وحدة صوتية رابعة،

تعرض للصوامت في التأليف
فضالً عن الضمة والكسرة والفتحة ،إذ إنه أصبح أمكانية رابعة ـ ـ أي السكون ـ ـ
ُ
الفونولوجي العربي ،أي أمكانات الضم والكسر والفتح وبذلك صارت هذه األمكانية الرابعة ذات قيمة على

المستوى الوظيفي ـ ـ أي التشكيلي أو التعاملي ـ ـ

()8

.

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 284 /1 :
( )2المصدر نفسه . 64 /2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه . 284 /1 :
( )4المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )5ينظر :دراسات في علم اللغة  186 :ـ . 187
( )6ينظر :دراسات في علم اللغة . 228 :
( )7ينظر :المحكم في نقط المصاحف ،أبو عمرو الداني (444هـ) . 40 :
( )8ينظر :دراسة في أصوات المد العربية ،د .غالب المطلبي . 235 :
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في حين يرى علماء التراث اللغوي العربي؛ أن الحركة في الحرف تقويه والسكون يضعفه( ،)1إذ إنه:

َّ
ضد الحركة.

فالجرس
وتتصف األصوات العربية بأنها ذات طابع صرف ،فإذا كان الصرف هو حركة الحرفَ ،

هو ":الحركة والصوت من كل ذي صوت"( ،)2أي ":الصوت في سكون الحرف"( ،)3فكانت هذه هي النقطة

الرئيسة التي اعتمدها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لتعريف السكون فقال عنها هي ":حبس بعد إطالق

وهو وقف ال يلزم منه االنتقال أي التحرك إلى مخرج آخر"( .)4وهذا قاده إلى دراسة عملية التركيب للكالم

االصطناعي ،فقد أكد :أن للخليل تحليل عظيم يخص أصوات اللغة ،وقد بنى كل ذلك على أساس مفهومي

الحركة والسكون ،فقد وضع صيغة للنظام الصوتي هو إلى حد بعيد مصفوفة بالمعنى الرياضي لها

مدخالن :المخارج والصفات ،ثم الحظ أن حراكية الكالم ناتجة عن توالي الحركات والسكنات ،أي من

حركات عضوية وهوائية صوتية تحدث الحروف وتصلها بالتي تليها ،وسكنات عضوية أي ايقافات للهواء

الصائت توقف هذه الحركات( ،)5وهذا دليل واضح على أن األبحاث التي جاء بها الدكتور عبد الرحمن

الحاج صالح ماهي إال اتجاهات تجريبية لتكنولوجيا حديثة تنادي بإجراء اختبارات تطبيقية بطرق عصرية،

تشجع كل محاولة ترمي إلى النهوض بالبحوث العلمية التي تكون امتداداً للبحوث القديمة مع اعتبار كل

ما ط أر من جديد يمكن االفادة منه.

ثالثا-المقطع الصوتي )(Syllable

ُيعرف المقطع بأنه ":أصغر قطعة يمكن أن تنفصل"( ،)6أو " أصغر وحدة في تركيب الكلمة"( ،)7أو
أنه ":مزيج من صامت وحركة ،يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها ،ويعتمد على اإليقاع التنفسي"(،)8

أي أنه :ال يوجد أبدًا مقطع من دون مصوت ،ورأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن األصواتيين
المحدثين انتقدوا هذا التحليل واستبعدوا التصور المتعلق بـكيفية توالي هذين العنصرين في النطق وماذا
يجوز من ذلك في داخل المقطع( ،)9بيد أن الوحدة الصوتية أكبر من وحدة الصوت المفرد وتتألف من

(مال) فيها مقطعان؛
صوت صائت ـ ـ حركة ـ ـ قصي اًر أكان أم طويالً معه صوت صامت واحداً أو أكثر نحو َ

األول طويل مفتوح ،والثاني قصير مفتوح ،أي  /:م ـ ــً  /ل ـ ــَ . /
ومن هنا رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن التراث اللغوي العربي سمى ) (Syllabeمقطعاً
" ألنه أقرب لفظ عربي إلى معنى المصطلح ،إذ هو الموضع من الكالم الذي يمكن أن يوقف عليه"(،)10

( )1ينظر :المنصف ،البن جني  ،223 :والخصائص . 131 /1 :
( )2المحكم والمحيط األعظم . 264 /7 :
( )3تهذيب اللغة ،األزهري . 46 /1 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 284 /1 :
( )5ينظر :المصدر نفسه . 56/2 :
( )6المصدر نفسه . 189 /2 :
( )7دراسة الصوت اللغوي . 285 :
( )8المنهج الصوتي للبنية العربية . 38 :
( )9ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  189 /2 :ـ . 190
( )10بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 182 /2 :
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وذهب إلى أن هذا القول" هو لجميع اللغويين العرب ،بيد أنه يخالف تماماً النظرة اليونانية التي بنى عليها
تقسيمهم ألصوات اللغة إلى مصوتات وصوامت ،فقد الحظ الفالسفة اليونانيون ثم نحاتهم أن بعض
األصوات ال يمكن أن ينطق بها في الكالم دون أن يرافقها صوت من جنس آخر ،قسموه) (aphonaـ ـ

غير مصوت ـ ـ أو ) ،(symphonaوأما هذا الذي يكون دائماً معه في الكالم فيقدر الناطق أن ينطق به

منفرداً ،وسموه) ، (phoneentaومن ثم نشأ في الوقت نفسه مفهوم المقطع).)1(".. (Syllabe

ويرتبط التقسيم المقطعي للكلمات ارتباطاً وثيقاً بالمفصل) (Junctureالذي هو  ":عبارة عن سكتة

خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كالمي بقصد الداللة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية

آخر"( ،)2ويحده (دي سوسير) بقوله ":إن االنتقال من االنفجار الداخلي إلى االنفجار الخارجي في السلسلة

الصوتية؛ يحدث أث اًر ممي اًز ،والذي يحدد أو يشار إليه بالحد المقطعي ،..ويظهر في بعض األحيان عند
نقاط مختلفة مجموعة الوحدات الصوتية ،)3("..ذلك إن المفصل يسمى أيضاً بـ" االنتقال"

()4

).(trausitionوهذا ما عبر عنه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بـ" االنتقال الذي تتحول فيه البواني
) ،)5("(Transitionثم ذكر أن أصحاب مناهج تركيب الكالم الصناعي استخرجوا من آالف األطياف
كيفية تحول هذه البواني واستنبطوا ما سموه بـ) (Locusوهي النقطة التي تنحو نحوها البواني األساسية
للمصوت ـ ـ أي الحركة ـ ـ الذي يأتي بعد الصامت أو المصوت السابق( .)6غير أن المقطع ليس مجرد اقتران

حروف مفردة (مصوت وغير مصوت) مركبة من كمية صوتية أكبر من الصوت المفرد ،كالكدس المجموع

من حبوب كثيرة ،وانما هو شيء زائد على الحروف مثل المقطع الذي هو قولنا باء أو الم( .)7ثم قال":
واستخراج النقالت) (transitionمن التحليل الطيفي للمصوت في هذا الموقع ،ثم تركيبها بجهاز مهيأ لذلك

مع الحصول على كالم سليم ُيفهم بسهولة ،يبين أن أصل األصول في إحداث الكالم وادراكه يكمن في
كيفية إدراج الحروف ال في صفاتها المميزة ،إحداث الحرف مقيد بما يحدث بعده وقبله من الحركة.)8("..

ثم أن " الحركة كمفهوم دينامي ال يوجد مثله في أي نظرية إال في نظرية ) (Transitionوهو مفيد جداً؛

ألن إطالق الهواء الصائت لالنتقال من مخرج إلى آخر هو أفيد كمفهوم من التصور اليوناني غير الحراكي؛

إذ الذي كان يهم الفالسفة منهم هو األشياء في حد ذاتها ال الحركة المحدثة لها وال إدراجها الطبيعي في

الكالم"( .)9وان تنوع أصوات المقطع هو السبب األساس في تنوع المقاطع ،وهذا مؤداه " إن المقطع وأن
استطعنا نظرياً أن نفصله إلى أجزائه المركبة له فإنه في ذاته ظاهرة ذات هوية متفردة ،ألنه كالكائن الحسي
( )1المصدر نفسه . 175 /2 :
( )2أسس علم اللغة ،ماريوباي  ،95 :ودراسة الصوت اللغوي . 231 :
( )3فصول في علم اللغة العام . 106 :
( )4أسس علم اللغة .95 :
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 197 /2 :
( )6ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )7ينظر :مدارج التقطيع الصوتي في النظرية اللغوية عند العرب  ،د .عبد السالم المسدي . 77 :
( )8بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 197 /2 :
( )9المصدر نفسه . 198 /2 :
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ليست هويته مجرد حصيلة أجزائه ،وانما هو في حقيقة أمره حاصل مجموع العناصر المركبة له مع شيء

آخر"( ،)1إذ إن "اللغات جميعاً ال تكاد تخلو من نوع من المرونة في ترتيب كلماتها ،وواجب اللغوي الحديث؛

أن يفرق بين اللغات التي يرتبط نظامها برباط لغوي أو نحوي ) ،(Syntacticوبين تلك التي ال تكاد نلحظ
فيها مثل هذا الربط"( .)2كما أن ما نلحظه من تغير داللي ناجم من تغير من البنية المقطعية للمفردة أحدثه

إسقاط الحركة " ،فكلمة َّ
(الضرب)/ :ء ــَ ض /ض ـ ــَ  /ر ــَ ب /بثالثة مقاطع وقفاً ،ولكن إسقاط القمة من
المقطع الثالث جعل بنية المفردة مقطعين اثنين / :ء ــَ ض /ض ـ ــَ ر ب.)3("/
ولعل مما ينبغي اإلشارة إليه أن تجاور هذين المقطعين في " العربية الفصحى جائز؛ " إذ يشكل

األول نهاية مقطع ،والثاني بداية مقطع جديد في حشو الكالم ،نحو تجاور الضاد والراء في فعل األمر
(إضرب) / :ء ـ ــِّ ض /ر ـ ــِّ ب . ،../ولكننا إذا عرفنا أن المقطع هو عبارة عن مجموعة من األصوات
تمثل قاعدة وقمة وقاعدة وتكون القاعدة السكون السابق على الكالم أو السكون الالحق له"(.)4

وهذا ما سماه اللسانيون بـ" المقطع المقفل"( ،)5في حين يرى (جان كانتينو) ":أن الفترة الفاصلة بين

عمليتين من عمليات غلق جهاز التصويت سواء أكان الغلق كامالً أم جزئياً هي التي تمثل المقطع"(،)6
وذلك إذا ما عرفنا أن الصوامت ثابتة ال تتغير ،وهي القواعد ،أما المتغير فهو المصوتات ،وهي القمم،

ومن هنا كان االرتباط بين المصوت المتغير ،والصامت الثابت ،وعلى وفق قانون يطلق عليه " قانون
المغايرة"( ،)7ويؤسس أكثر اللغويين نظرية المقطع على نسبة الوضوح السمعي ) ، (sonorityومعنى هذا

أننا نعطي لقمة المقطع الصوتي األكثر إسماعاً أو تصويتاً ،ونلحق األصوات األقل إسماعاً بمركز التابع(،)8

أي القاعدة.

وتقصر العربية وبعض اللغات األخرى موضع القمة على المصوتات ،وهذا ما أكده (دي سوسير)؛

إذ ذكر :أن القمم الصوتية صوائت ـ ـ حروف علة ـ ـ وكل األصوات األخرى في نفس المقطع صوامت ـ ـ

الحروف الساكنة ـ ـ( .)9والمقطع قد يؤلف بنفسه كلمة مستقلة ،وقد يكون جزءاً من كلمة( .)10أما في اللغات
األخرى ،فيحكمون على الصوامت بأنها تكون كالمصوتات في داخل المقطع(.)11
رابعاــ التنوع الصوتي)(Variante phonetic

( )1مدارج التقطيع الصوتي في النظرية اللغوية عند العرب . 77 :
( )2من أسرار اللغة . 253 :
( )3التقاء الساكنين والتخلص منه في ضوء الدرس الصوتي الحديث . 4 :
( )4محاضرات في اللغة ،د .عبد الرحمن أيوب . 141 :
( )5العربية الفصحى ،هنري فليش ،44 :ودراسة الصوت اللغوي . 303 :
( )6دروس في علم أصوات العربية . 191 :
( )7ينظر :التغيّر التأريخي لألصوات في اللغة العربية واللغات السامية ،د .آمنة الزعبي  8 :ـ . 9
( )8دراسة الصوت اللغوي  ،292 :وعلم األصوات ،مالمبرج . 157 :
( )9فصول في علم اللغة العام . 107 :
( )10ينظر :المنهج الصوتي للبنية العربية . 43 :
( )11ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 190 /2 :
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الصفات التي تتميز بها األصوات عند تنوع ادائها صفات عرضية ال تؤدي وظيفة تبليغية بل تزول

إذا زالت شروط وجودها؛ إذ إن " كل نظام صوتي في أي لغة كان يتكون من وحدات صوتية تحدد هويتها
بمجموعة من المميزات ال أي مميزات بل تلك التي تسهم وحدها أو مع غيرها في التمييز بين معاني
الكالم ،وهذه الصفات المميزة بين معاني الكلم هي التي يجب االعتداد بها في التحليل؛ ألنها هي التي

تساهم في البيان عن المعاني أما غيرها من الصفات فليس لها هذا الدور"( " ،)1فحرف الجيم مثالً في

العربية هو جملة الصفات الذاتية التي يتحدد بها ويتميز بها عن غيره ،فمقصودهم من المساهمة في التمييز
بين معاني الكالم وهو دور الفونيم األساسي هو التأكيد على أن الفونيم (أو الحرف الصوتي في االصطالح
العربي القديم) غير أنواعه األدائية ،)2("..وهذا التمييز واالختالف في تأدية األصوات " يحصل في النطق
ال يمس كيان اللسان وال يخل بالعالقات الوظيفية البنوية ال ينتج عنه تميز في المعنى"( ،)3إال أنهم زادوا

على ذلك "أن النظام اللغوي ال يتحدد إال بهذا الدور الذي يقوم به الفونيم وهو التمييز بين الكَلم ،وهذا ال
يتم إال بتحديد المميزات الصوتية التي بها تتمايز معاني الكلم فجعلوا مقياس التمييز ،ومن ثم وظيفة البيان

هو األساس في الدراسة العلمية لأللسنة البشرية"(.)4

لذلك رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " أن هذا التصور ناتج عن تصور الفالسفة والسيما

ارسطو في تقسيمهم لكل محسوس إلى مادة وصورة ،فال غرابة أن نجد عند الفالسفة العرب تحديدات قد

تفاجئ اللغوي األوربي ألنها سبقت تروباتسكوي بعشرة قرون"()5وذلك كتحديد ابن سينا للحرف فهو عنده "

()6
هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر في المسموع"  ،ثم قال":أما القراء فقد نجد عندهم أيضاً
هذا التمييز واضحاً وهم ال يدينون بشيء من ذلك للفالسفة والدليل على ذلك هو عدم استعمالهم في األكثر

للتقابل بين الصورة والمادة"( ،)7وذلك مثل ما جاء في النشر البن الجزري ما يلي :أما نحو اختالف اإلظهار
واإلدغام والروم واإلشمام ..فهذا ليس من االختالف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛

ألن هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ ال تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً( ،)8والتنوع نوعان(:)9
 1ـ تنوع حر ). (Variante libre

 2ـ تنوع تركيبي ) (Variante combinatoireوعند علماء التراث اللغوي العربي هو بدل ضروري

أو واجب(.)10

( )1المصدر نفسه . 242 /2 :
( )2المصدر نفسه . 243 /2 :
( )3مبادىء في اللسانيات . 75 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 243 /2 :
( )5المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )6أسباب حدوث الحروف . 60 :
( )7بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 243 /2 :
( )8ينظر :النشر . 30 /1 :
( )9ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 243 /2 :
( )10ينظر :سر صناعة اإلعراب  ،83 /1 :وشرح المفصل . 347 /5 :
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أما التنوع الحر ":فيرجع ظهوره إلى استعمال الفرد أو الجماعة أي تأدية الفرد أو الجماعة للغة"(،)1

وينقسم على قسمين(:)2

أ ـ تنوع لهجي ) (Variante dialectateوهو اللغات (من حيث النطق) عند علماء التراث اللغوي

العربي ،وهذا التنوع خاص بجماعة من الناطقين قليلة األفراد أو كثيرة إذا تؤدي هذه الجماعة صوتاً من
األصوات بطريقتها الخاصة ،وغالب ًا ما ترجع أسباب هذا التنوع إلى عوامل :اجتماعية وتأريخية"( ،)3ومن
أمثلة التنوع اللهجي ":القاف المجهورة التي نسمعها اآلن بين القبائل العربية في السودان ،وبعض القبائل

في جنوب العراق ،فهم ينطقون بها نطقاً يخالف نطقها في معظم اللهجات العربية الحديثة ،إذ نسمعها منهم

نوع ًا من الغين"( ،)4وهو يعني بذلك " تطورها إلى كاف مجهورة في نطق العامية ،وقد يكون ذلك أن صوت
الكاف يلي َمخرج القاف ،وتوصفان بأنهما " لهويتان"( .)5إذ إن اختالف بعض القبائل هو ما كون لنا الدليل

األول على التنوع اللهجي ،فابتعدت سمات هذه اللغات واختلطت السمات بين اللهجات حتى أصبحت

األسس اللهجية هي التي ":تنسب إلى أحدى المجموعتين

()6

ما اشتركت في استعماله مجموعة كبيرة جدًا

من العرب ،..وأن الواقع اللغوي العربي لم يكن بالبساطة التي تصورها معاصرونا ،فإستيعاب أوصاف

اللغويين األولين لهذه التنوعات حقيقة تأريخية إذ ال يزيد على ذلك ما جاء في القراءات واألشعار وما روي
من المنثور"( ،)7ومن ثم قال ":إن أكبر دليل على هذا االهتمام الكبير بالتنوع اللهجي وغير اللهجي هو
تصفحهم الكامل لما جاء من ذلك في القراءات وفي الشعر ،زيادة على ما سمعوه في لغة التخاطب"

()8

إذ

إن وجود هذه اللهجات في التخاطب عند كل العرب دليل على التنوع اللغوي الفصيح الذي كون هذه
اللهجات ،وهي في الواقع ":جزيئه؛ إذ لم تشكل أية واحدة منها مع غيرها من التنوعات نظاماً صوتياً كامالً
خاصاً بقبيلة معينة"( )9ليتكون عن طريق هذه التنوعات اللهجية ظواهر صوتية متنوعة ،كاإلبدال ،واإلدغام،
واإلمالة وغيرها .وسيأتي الحديث عنها الحقاً.

ب ـ تنوع فردي ) (Variante individuelleوهذا التنوع " إما أسلوبي ) ، (Stylistiqueواما انحراف

خاص باألفراد وهو اللثغة عند العرب قديماً"(.)10

ويتمثل هذا التنوع في " النطق الخاص بفرد واحد ،والواقع ليس هناك ناطق يؤدي األصوات بنفس
الطريقة التي يؤديها غيره ،وهذا شيء أو ظاهرة طبيعيةِّ ،
فلكل إنسان عاداته اللفظية"( ،)11غير أن " هناك

( )1مبادىء في اللسانيات . 76 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 244 /2 :
( )3مبادىء في اللسانيات . 76 :
( )4األصوات اللغوية ،د .إبراهيم أنيس . 74 :
( )5دراسة الصوت اللغوي . 342 :
وتعودوا أن يطلقوا على األولى اسم (بني تميم)،
( )6قسم اللغويون القدامى الخارطة اللغوية العربية على مجموعتين من القبائل :قبائل نجد وقبائل الحجاز،
ّ
وعلى الثانية (أهل الحجاز) ،أو (أهل العالية) أحياناً.
( )7السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 226 :
( )8السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة . 227 :
()9المصدر نفسه . 229 :

( )10بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 244 /2 :
( )11مبادىء في اللسانيات . 76 :
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كيفيات ال تحصى حسب األقاليم واللهجات وحسب األفراد بل وحسب الفرد الواحد؛ ألنه ال تثبت أحواله في
مخاطباته مع غيره على حالة واحدة في حياته اليومية"( ،)1والسيما الحالة النفسية.

ومن أمثلة هذا التنوع عدم نطق بعض الحروف حسب األصول ،كالنطق بالسين وكأنها ثاء ،وذلك

أما لعجز كالمي ،أو بسبب التقليد أو الطفولة ،وقد تكون اللثغة بالقاف ،أو الراء ،أو الالم ،..نحو (طلت
له)أي( :قلت له) ،و(يأيت) أي( :رأيت)"(.)2

وهنا يؤكد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح :أن علماء التراث اللغوي العربي قد ":أولوا هذه التنوعات

اللغوية في جميع المستويات الصرفية والصوتية والتركيبية والداللية المعجمية عناية كبيرة جداً ،ولم يتهاونوا

في ذلك ،ولم يحتقروا أبدًا ما كان يجري في ذلك على ألسنة الفصحاء"( ،)3وأكد أيضاً ":أن التنوعات اللغوية
في داخل رقعة الفصاحة كانت في أغلبها صوتية ،وحتى الصرفية منها.)4("..
خامسـا -ظواهر صوتية متنوعة

يط أر على األصوات اللغوية تنوعات تضاف إلى ظواهر صوتية كثيرة ،إذ إنها تسهم في تدعيم انسجام
ثم
الكالم ،وفي الوقت نفسه تساعد على التعرف على مواقف المتكلمين ،وسلوكهم ،وعواطفهم ،ومن ِّ

تشخيص الوظائف األخرى للسان من خالل تنوع ظهورها من لسان إلى آخر ،منها ما هو في داخل
األصوات المعزولة ،ومنها ما يقع حال تركب بعضها مع بعض في السياق الصوتي.

وهناك نوعان من التغيرات الصوتية الناجمة عن التنوعات ،األول يختص بتلك التغيرات التي تحدث

على ِّ
مر التأريخ اللغوي ،دون أن تكون مشروطة بمواقع صوتية محددة ،أما النوع الثاني فيعنى بما يط أر
على األصوات من تغيرات ناتجة جراء التقاء األصوات في سياقات صوتية معينة( .)5وتسمى أيضاً في
اللسانيات الحديثة بـ(تغيرات مشروطة وتغيرات غير مشروطة)(.)6

ومن هذه التغيرات تلك القوانين التي توضح المقابالت الصوتية في العربية الفصحى ،وكذلك اللهجات

العربية ،ويبدو أنها سنة قد جرت عليها العربية ،سعياً وراء السهولة والخفة في النطق ،وابتعاداً

عن الثقل في بناء التركيب اللغوي ،ومن ثم االقتصاد في النظام الصوتي.

وقد أشار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في غير واحد من مؤلفاته وبحوثه إلى التغيرات الصوتية

في ظواهر عدة إذ قال ":إن النظام الصوتي الفصيح واحد إال في شيء طفيف ،..وهذا لم يمنع من أن

يختلف االستعمال من الجانب الصوتي بين اقليم وآخر وبين الجماعات في االقليم الواحد ،وهذا االختالف

يحصل بحصول الحوادث الصوتية التي يحدثها االستعمال مثل إبدال الحروف بعضها من بعض ،وتعاقب
( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 245 /2 :
( )2المعجم المفصل في علوم اللغة (األلسنيات) . 496 /1 :
( )3السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 226 :
( )4المصدر نفسه . 225 :
( )5ينظر :اللغة ،جوزيف فندريس  62 :ـ  96ويسمى النوع األول بـ(علم األصوات التأريخي) أما النوع الثاني فيسمى بـ( علم األصوات
الوصفي).
( )6ينظر :مدخل إلى علم اللغة ،د .محمود فهمي حجازي  48 :ـ . 51
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الحركات في اللفظ الواحد ،وحذف الحروف والمد والقصر واإلدغام والقلب المكاني وغيرها من التغيرات
الصوتية"( ،)1ورأى أنه ال تعارض بين علم األصوات التأريخي وعلم األصوات الوصفي إذ قال ":إن
النظريتين التأريخية والوصفية غير متعارضتين؛ ألن التعارض الحقيقي يكمن في النظر إلى الظواهر منعزلة

مفككة والنظر إليها ككل ،أما التتبع التأريخي لها فكالتصفح لها في زمان واحد من حيث صحة المنهج"(.)2

وهذا يماثل ما يسمى في البحث اللساني بـ" آلية النطق"( (Les Dents))3وهو ما أشار إليه (جوزيف

فندريس) بقوله ":لما كان التغير ال ينحصر في كلمة منعزلة ،بل في آلية النطق نفسها ،فإن جميع الكلمات
()4
ثم فإن " النظرية التي تعد التحوالت الصوتية
التي تتبع آلية واحدة في النطق ،تتغير بنفس الصورة"  .ومن َّ

كأحداث محتومة يستحيل على الناطقين أن يتدخلوا فيها ،وهي نزعة قديمة تنتمي إلى النحاة المحدثين،..

والنظرية التحليلية الذرية أي التي تعد العناصر اللغوية وأطوار تحوالتها كأشياء منفصلة ومستقلة بعضها
عن بعض.)5("..

وسأتناول فيما يأتي ظواهر صوتية وردت عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في ضوء التنوعات

الصوتية وصورها في النظام الصوتي الفصيح ،ومن هذه الظواهر:
أ ــ ظاهرة اإلبدال

المقصود باإلبدال ":تعاقب الحروف أو الحركات في اللفظ الواحد ،مع بقاء المعنى"( ،)6وهو ما يماثل

ما جاء به التراث اللغوي العربي ،فيرى ابن فارس وبعض اللغويين أن " من ُسنن العرب،
إبدال الحروف ،واقامة بعضها مقام بعض"( ،)7من دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالمعنى()8؛ ألنه يقوم
باألساس على التغير الصوتي مع بقاء المعنى واحداً ،واقامة حرف مقام حرف ضربان .إما ضرورًة ،واما
صنع ًة واستحساناً( .)9وأشار إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله ":هو بدل ضروري أو واجب"(.)10
ورأى أيضاً أن ذلك" يحصل بسبب تنوع االستعمال بين جماعة وأخرى وهو في هذه الحال أي إذا
اختص به اقليم معين إبدال لهجي وقد يكون غير لهجي أيضاً إذا كان التنوع منتش اًر في جماعات تنتمي

إلى أكثر األقاليم"( ،)11إذ إن " اللهجة في مفهومها العلمي هي لغة إقليمية أو قبلية تختلف عن لغات إقليمية

أخرى تقاربها ،وعن اللغة المشتركة التي لها قرابة بها أيضاً ،..وهي بذلك مثل أي لغة أخرى :البد لها من

( )1السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 233 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 253 /2 :
( )3ينظر :علم اللغة(السعران) . 140 :
( )4اللغة . 72 :
( )5بحوث ودراسات في علوم اللسان . 19 :
( )6السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 233 :
( )7الصاحبي في فقه اللغة  ،333 :وفقه اللغة وأسرار العربية ،الثعالبي (429هـ) . 280 :
سكيت . 48 :
( )8ينظر :اإلبدال ،ابن ال َّ
( )9ينظر :سر صناعة اإلعراب ،83 /1 :وشرح المفصل . 347 /5 :
( )10بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 243 /2 :
( )11السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 233 :
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وما وقع ذلك إال بظواهر صوتية كثيرة كان اإلبدال على رأسها ،إذ أننا إذا درسنا هذه

الظاهرة عند علماء التراث اللغوي العربي وجدنا أن سبب وقوعها لهجي محض .والبد أن نالحظ " أن
التغيرات هنا ال تمس الحروف والحركات في صفاتها الذاتية أي في مخارجها وصفاتها فهذه الحروف

والحركات التي تبدل بعضها من بعض ،كل واحد فيها هو وحدة قائمة بنفسها من النظام الصوتي ،وليس

تنوع ًا للصوت الواحد"( ،)2إذ يبدو أن التغير الصوتي واإلبدال يحدث بسبب تغير الكالم ،والسيما إذا ما
علمنا أن الكالم واللغة متالزمان؛ وذلك ألن اللغة ضرورية لتكون الكالم وحدوثه ،كما أن الكالم ضروري

لتكون اللغة ،فيصبح من البديهي سبباً في تطور اللغة( .)3ولهذا ال يجوز في نظر بعض اللسانيين عند
البحث في اللغات أن نتعامل بالحروف المكتوبة ،بل علينا أن ندرس األصوات اللغوية ،محاولين في كل

حالة أن نتبين الواقع الصوتي للغة ،ومراعين مدى االختالف باعتبارها ظاهرة صوتية(.)4

والسبب في حدوث اإلبدال عند المحدثين هو :التغير التأريخي الذي يصيب أصوات اللغة في أطوارها

التدريجية حتى يظهر أثرها واضحاً جلياً ،هذا التطور الذي يحدث بصورة غير إرادية وال قصدية ،فحين
ينطق بالصوت السهل بدل الصعب ،يخيل إليه دائماً إنه ينطق بالصوت األصلي من دون تغيير( .)5إذ إن
التتبع التأريخي للظواهر الصوتية كالتصفح لها في زمان واحد من حيث صحة المنهج(.)6

وغالباً ما يقع اإلبدال بسبب تفاعل األصوات فيما بينها ،وتأثير بعضها في بعض في الكالم

()7
قسم الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اإلبدال على نوعين(:)8
المتصل  ،وقد َّ

 1ـ اللغوي المعجمي ":وهو تعاقب حرفين في موضع واحد مع بقاء المعنى ،لتجانسهما مثل :النون

وهَتَلت) ،أو الباء والميم في ( :أَرَمد وأَرَبد) ،أو بدون تجانس مثل :الفاء والكاف
(هتََنت السماء َ
والالم فيَ :
في (حسيفة وحسيكة) ،..وفيه اللهجي وغير اللهجي وكثير منه غير خاص بجهة معينة والسيما إذا لم

يغيره أي لغوي"( ،)9وهذه الحال ليست ناتجة عن تهاون اللغويين في عزو األلفاظ ،فإن كان سكت أحد
العلماء عن عزو لغة من اللغات إلى أصحابها فالبد أن يكون لغوي آخر من بين العشرات قد قام بذلك

بشرط أن تكون اللغة لهجية خاصة بإقليم ،فهذه هي اللغة وال تتصف بأنها لهجة(.)10

وهذا النوع من اإلبدال اشترط فيه علماء التراث اللغوي أن تكون هناك عالقة صوتية بين المبدل

والمبدل منه ،إذ قال ابن سيده " ما لم يتقارب مخرجاه البتة فقيل ،على حرفين غير متقاربين ،فال يسمى

()1المصدر نفسه . 240 :
( )2المصدر نفسه . 233 :
( )3ينظر :علم اللغة العام ،دي سوسير  37 :ـ . 38
( )4ينظر :اللسانيات من خالل النصوص ،د .عبد السالم المسدي . 44 :
( )5ينظر :اإلبدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث  ،د .إسماعيل الطحان . 50 :
( )6ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 253 /2 :
( )7ينظر :األصوات اللغوية  200 :ـ  ،202والتطور النحوي للغة العربية . 30 :
( )8ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 233 :

()9السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 233 :
( )10المصدر نفسه . 234 :
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بدالً"( ،)1وهذا ما اشترطه علم اللغة الحديث( .)2إذ البد من تقارب مخرجين بين الحرفين اللذين يحل أحدهما
مكان اآلخر.

 2ـ اإلبدال الحاصل بتفاعل األصوات وبسبب الميل إلى التخفيف ،وقال عنه الدكتور عبد الرحمن

الحاج صالح " يحصل بسبب الميل إلى التخفيف وخاصة بتأثير األصوات المتجاورة بعضها في بعض"(،)3

وقد أحصى القدماء والمحدثون الخصائص الصوتية المتعلقة بهذا النوع والحظوا أن االختالف القائم يخص:
تحقيق الهمزة أو عدم التحقيق واإلمالة والفتح واإلدغام واإلتباع وغير ذلك(.)4

وضابط القدماء في هذا النوع من اإلبدال " أنه لو لم يبدل ألوقع في الخطأ ،أو مخالفة األكثر"(،)5

كما أن التنوعات الصوتية التي أساسها التعاقب بين جميع الحروف والسيما الصوامت ،وعلى الرغم من

كثرتها وتوزعها الشامل  ،فإنها ال تكون في مجموعها وفي أي جزء منها نظام ًا منسجماً(.)6
ب ــ ظاهرة اإلدغام

خال حرف في حرف"()7أو "تقريب
تعد ظاهرة اإلدغام من أبرز مظاهر المماثلة الصوتية ،وهو " إد ُ
()8
فيعرف " بأنه
صوت من صوت"  ،هذا كما ورد في التراث اللغوي العربي ،أما في علم اللغة الحديث ُ
إدماج الصوتين المتتالين ،ونطقهما دفعة واحدة"( ،)9وعرفه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله:

المضعف"( ،)10وهو ليس ببعيد عن قول سيبويه " هذا
" اإلدغام :أكثر ما يقع إدغام الحرفين في
َّ

باب اإلدغام في الحرفين :اللذين تضع لسانك لهما موضعاً واحداً ال يزول عنه"( ،)11إذ إن أصل
ُ
ف في حروف الحلق وحروف
وقرب تناولهاَ ،
ويضع ُ
اإلدغام إنما هو لحروف الفم واللسان لكثرتها في الكالمُ ،

وبعد تناولها( " ،)12وكلما تقاربت المخارج وتدانت كان اإلدغام أقوى وما تكافأ في المنزلة
الشفتين ،لقلتهاُ ،
من المتقاربين فإدغامه جائز"(.)13

( )1المخصص . 274 /13 :
( )2ينظر :المنهج الصوتي للبنية العربية . 168 :
( )3السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 240 :
( )4ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )5اإلبدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث . 40 :
( )6ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 234 :
( )7المحكم والمحيط األعظم . 472 /5 :
( )8الخصائص  ،495 /1 :وينظر :شرح المفصل . 516 /5 :
( )9دراسة الصوت اللغوي . 387 :
( )10السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 241 :
( )11الكتاب . 576 /4 :
( )12ينظر :الكتاب  583 /4 :ـ  ،607الخصائص  495 /1 :ـ . 498
( )13اإلدغام الكبير ،أبو عمرو الداني . 95 :
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والغرض الداعي لإلدغام هو التخفيف والتقريب ،فحقيقته دفن الحرف وادخاله في مثله أو مقاربه

إدخاالً شديداً)1(.وذلك كراه ًة لالستثقال ،لذا كان اإلدغام من مميزات اللهجة العربية ،حتى ذهب بعض
الباحثين إلى القول :إن النحاة العرب لم يعالجوا علم األصوات لذاته ،وانما لكي يستطيعوا تفسير اإلدغام(.)2
ويقسم اإلدغام بحسب مقدار التشابه والتقارب بين األصوات على ثالثة أقسام(:)3

 1ـ إدغام المتماثلين ،وهما اتفقا مخرج ًا وصفة.

 2ـ إدغام المتجانسين :وهما ما تقاربا مخرجاً ،واختلفا صف ًة.

 3ـ إدغام المتقاربين :وهما ما تقاربا في المخرج ،أو في الصفة.

وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح القسم األخير وحده ،إذ قال ":وأما إدغام المتقاربين فأكثر

ما يقع بين كلمتين (في درج الكالم) وال يخص قبيلة دون أخرى في الكثير من األحيان وأكثر الحروف

تدغم في مقاربها بعد قلبها إلى مخرج الحرف المدغم فيه .)4("..ومن أمثلة هذا اإلدغامَ :م َع ُهم > محمَ ،م َع
هؤالء> محا ؤالء" عند بني تميم( .)5وعبر عنه بعض اللسانيين باستعمال مصطلح (التشابه الكلي) إذا ما
تطابق الحرفان تماماً ،و(التشابه الجزئي) إذا لم يتطابق الحرفان تماماً(.)6
ج ــ ظاهرة اإلمالة

اإلمالة هي ":صرف الشيء عن ما هو عليه إلى وجه آخر ،وهي مختصة من الحروف باأللف،
ومن الحركات الفتحة ،فاأللف تُمال إلى نحو الياء ،والفتحة تُمال إلى نحو الكسرة ،وذلك في مثلِّ :
عالم
ِّ
وبَلى من الحروف"( ،)7وعبر عنها ابن جني بأنها :نوع
وب َ
وحتَّى َ
وس َار َ
اع من األفعالَ ،
وسالم من األسماءَ ،
من التجانس والتقارب الصوتي( .)8والذي يترتب عليه االقتصاد في الجهد العضلي(.)9
ِّ
بال،
وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هذه الظاهرة ،ونقل لنا كالم سيبويه حين قال ":سر ٌ
ِّ
ٌ ِّ
ناس كثير من بني
الل،
الب ،وجميع هذا ال ُيميله أهل الحجاز ،... ،وجميع هذا ال ُيميَله ٌ
وعماد ،وك ٌ
وشم ٌ

تميم وغيرهم"( ،)10وعقب الدكتور على ذلك بقوله ":اإلمالة في الفعل وفي الرباعي من األسماء"( ،)11ورأى

أيضاً " أن لهذا النص داللة واضحة وحاسمة فإن سيبويه بهذا الوصف الدقيق لواقع االستعمال يريد أن
أداء لهجياً محضاً تختص به قبيلة دون أخرى ،بل هو أداء غير مطرد"( ،)12ويبدو
يبين أن اإلمالة ليست ً
أن الواقع اللغوي الذي يمكن أن يفهم من عبارات علماء التراث العربي أن ":تتجه جهة الكسرة ،أو أن تميل
()5المصدر نفسه.92:
( )2ينظر :التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة اإلعراب ،هنري فليش . 53 :
( )3ينظر :النشر في القراءات العشر  ،218 /1 :واإلدغام الكبير . 95 :
( )4السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 242 :
( )5المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )6التطور النحوي للغة العربية . 18 :
( )7كشف المشكل في النحو . 347 :
( )8ينظر :سر صناعة اإلعراب . 67 /1 :
( )9ينظر :اللهجات العربية في التراث ،د .احمد علم الدين الجندي . 277 /1 :
( )10الكتاب  235 /4 :ـ . 237
( )11السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 243 :
( )12المصدر نفسه . 244 :
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جهة الكسرة ،وكل ذلك محتمل قلب الفتحة كسرة ،واأللف ياء ذلك القلب الخالص الذي يكرهه القراء،
ويستجيزه النحاة"(.)1

د :ظاهرتا تحقيق الهمزة وتخفيفها

احتلت الهمزة في كتب التراث اللغوي العربي مكاناً فسيحاً قياس ًا إلى بقية األصوات ،ويعد هذا الصوت

من األصوات الصعبة نطقاً ،لذا فقد لجأ اللغويين إلى حاالت نطقية مختلفة بين التحقيق والتخفيف والتليين
والحذف وهي حاالت منبعها البحث عن السهولة واليسر لدى إصدار الكالم ،وتحقيق الهمزة أو تخفيفها

ظواهر صوتية التجأ إليها أغلب متكلمي العربية ،وقد نسبها أغلب الباحثين كالدكتور (إبراهيم أنيس) إلى
الناطقين ذوي البيئة البدوية الصعبة ،لتنسجم بذلك وعورة النطق مع وعورة البيئة( .)2وهذا ما أشار إليه
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح حين قال ":فإن تحقيق الهمزة لم ينفرد به أهل نجد إذ أكثر القبائل العربية

()3
تميل إلى
كان بعض أفرادها أو الجماعات فيها تحقق أو تخفف"  .ويعزى ذلك إلى أن القبائل البدوية ُ
السرعة في النطق ،وتلمس أيسر السبل إلى هذه السرعة(.)4

والهمزة المخففة هي تنوع للهمزة المحققة( ،)5وقد أوردت مؤلفات التراث اللغوي العربي عن هاتين

الظاهرتين الكثير من المسائل الصوتية ،والتي تبين لهجات القبائل فيها ،إذ يالحظ أن القبائل العربية

خلطت بين التحقيق والتخفيف ،ولم يقتصر األمر على قبيلة واحدة.

وقد نسب علماء اللغة األوائل الهمز إلى بني تميم ،وتركه إلى أهل الحجاز( ،)6فقد مال التميميون

إلى تحقيق الهمز في كثير من األلفاظ التي كانت على وزن (َفعل) إذا كان في موضع العين من الفعل
(رى) و(َفأس) ،أو ياء ساكنة ما قبلها مكسور نحو ِّ
(ذئب) أو ساكنة ما
ألف ساكنة ،ما قبلها مفتوح نحوَ ،أ

قبلها مضموم نحوُ( :لؤم)"( .)7وهو ما ُعِّبر عنه بـ" مذهب التحقيق"( ،)8بيد أن التحقيق ال ينحصر في (بني

()9
تميم) كما يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إذ قال ":وأن التحقيق ال ينحصر في بني تميم"  ،فضالً

جعل التخفيف خاصاً بأهل الحجاز ،إذ قال":فحصرهم التحقيق باإلبدال في أهل الحجاز غير
عن رفضه َ
دقيق"( ،)10ثم قال ":ووصف سيبويه المستفيض لذلك هو دليل آخر على تشتت اللغات وتداخلها ،وقلة

انفراد القبيلة كلها بخاصية أو خاصيات هامة تجعلها تتميز هي وحدها عن غيرها بنظام صوتي لهجي

( )1اإلمالة في القراءات واللهجات العربية ،د .عبد الفتاح شلبي . 35 :
( )2ينظر :في اللهجات العربية  68 :ـ . 69
( )3السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 240 :
( )4في اللهجات العربية . 120 :
( )5ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 240 :
( )6ينظر :معاني القرآن للفراء  ،356 /2 :وشرح المفصل . 265 /5 :
( )7ينظر :الكتاب  24 /4 :ـ  ،28وشرح الشافية  32 /3 :ـ . 33
( )8ينظر :المحكم والمحيط األعظم . 301 /6 :
( )9السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 241 :
( )10المصدر نفسه .
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كامل"( ،)1وقد وصف ابن جني هذا النوع من الهمز " بأنه عن تطرق وصنعة ،وليس اعتباطاً"(.)2وعد
أصحاب المعجمات " تحقيق الهمز وارتفاع الصوت به هو َنبرة"( ،)3إذ إن الهمزة النابرة هي المحققة بشدة

في النطق(.)4

لذا يمكن القول :إن التصور الحديث لفكرة النبر) (stressلم تختلف كثي اًر عن تصور القدماء ،إذ
أن الهم َزة إنما َف َع َل بها هذا من لم يخففها؛ ألنه َب ُع َد َمخ َرَجها ،و َّ
قال سيبويه ":واعلم َّ
الصدر
ألنها نب َرةٌ في َّ

خرج باجتهاد"( ،)5وعقب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قائالً ":فعلى أساس هذا الوصف الدقيق واذا
تُ َ
استثنينا " بين بين" وهو نوع واحد من التخفيف ،فليس األمر ببساطة التي وصف بها المتأخرون استعمال
العرب للهمزة"( ،)6ويبدو أن مثل هذه األفكار قد دعت بعض اللسانيين إلى ِّ
عد معرفتنا لنبر الكلمة في
العربية الفصحى معرفة حديثة ،وان فكرته كانت مجهولة لدى العلماء العرب( .)7ولعل السر في مثل هذه

األفكار " أن النبر ليس فونيماً ) (Phonemeفي اللغة العربية"( ،)8ونخلص من ذلك أن الصورة الخاصة

بالتحوالت الصوتية بين تحقيق الهمزة أو تخفيفها قائمة كلها على قواعد وضوابط ،اجتهد علماء التراث

اللغوي العربي في رسمها واحكامها .وما كان للباحثين المحدثين إال أن يقروها بطبيعتها وخصائصها.

ونخلص أيضاً :إن الظواهر الصوتية التي ذكرتها ال يطرد أكثرها إال كوجودها ظواهر في االستعمال

اللغوي.

المبحث الثاني
المستوى النحوي التركيبي
قبل أن نعرض مالمح الدرس النحوي المعاصر عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،وجب علينا

التنبيه على أن المستوى النحوي استأثر في القديم والحديث بالنصيب األوفر من الدراسة ،ويعود السبب في

هذا إلى أن النظام النحوي ُي َعد " قمة الدراسات اللغوية ،وهو تجسيد لقواعد اللغة في عمومها ،من قواعد
صوتية ،وصرفية ،ونحوية"( ،)9فالنحو ُلب األنظمة اللغوية ُكِّلها ،وواسطة العقد بينها ،فضالً عن أن

( )1المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )2الخصائص . 370 /2 :
( )3مباحث في علم اللغة واللسانيات . 82 :
( )4ينظر :المنهج الصوتي للبنية العربية . 173 :
( )5الكتاب . 29 /4 :
( )6السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 241 :
( )7ينظر :العربية الفصحى  49 :ـ  ،50ومحاضرات في اللغة . 145 :
( )8الدراسات اللغوية عند العرب ــ المعطيات والمآخذ ــ  ،د .هادي نهر . 155 :
( )9دراسات في علم اللغة ،د .كمال بشر. 34 :
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االنموذج القديم هو الحاضر بقوة في كل مقاربة للغة الضاد ،بل إن بناء درس لساني معاصر ال يتأتى إال

عن طريق الكتابات النحوية القديمة ،إما على سبيل النقد و التقويم ،أو على سبيل التبني والشرح.

وقد تناول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح التراث النحوي الذي َيح ِّم ُل نتاجاً معرفياً وعلمياً زاخ اًر،
ِّ
حمل بعداً حضارياً ،ومعرفياً تُ ِّ
مكن من التعرف على الذات ـ ـ الذات العربي ـ ـ ومن
وهذه العودة إلى التراث تَ ُ ُ

ثَ َّم الوصول إلى فهم أهم اإلشكاليات ،وحلها بفكر عارف ،وواع بذاته وغيره.

وهذا ما تميزت به تجربته؛إذ بحث عن العلمية في العلوم اللغوية العربية القديمة ،فأعاد قراءة تراثها

ووقف عند كل مستوى موقفاً علمياً ،وقد تبيَّن من خالل مؤلفاته اللسانية فضالً عن بحوثه ومقاالته .

جديدة حسب تجربته الشخصية ،أو في ضوء
ودراساته هذه اتسمت بالمحاولة لصياغة النحو صياغ ًة
ً
الدراسات اللسانية الحديثة .ويمكن التماس هذا في الفقرات اآلتية:
أوالً :منهجه في دراسة المستوى النحوي:
المنهج هو المرتكز األساس ألي عمل علمي ،ولذا فإن تناوله ُي َعد ُم ِّقدمة أولى وبداية طبيعية للدراسة

أياً كان نوعها.
يأتي:

وقد تمثلت منهجية الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في دراسة النحو العربي ـ ـ قديماً وحديثاً ـ ـ بما

1ــ إثبات أصالة النحو العربي(:)1
من القضايا التي أثارها اللسانيون المعاصرون والتي كانت موضع نقاش وجدال ،والتي تُ َعد مدخالً
للقول بعدم تأثر النحو العربي بعلوم المنطق والفلسفة ،قضية نشأة النحو العربي .وقد انحصر حديثهم عن

هذه القضية في مسألتين :أحدهما أولية وضع النحو ،واألُخرى تأثر النحو أو عدم تأثره بالمنطق والفلسفة.

( )1شغلت هذه القضية الباحثين في أرجاء الوطن العربي ،وأفرد لها بعضهم مؤلفات مستقلة ،على سبيل المثال :المنطق والنحو الصوري،
د .طه عبد الرحمن ،والنزعة المنطقية في النحو العربي ،د .عبد الفتاح الدُجني ،وأصالة النحو العربي ،د .كريم حسين ناصح الخالدي،
ومنطق العرب في علوم اللسان ،د .عبد الرحمن الحاج صالح ،كما أُفرد لهذا الموضوع مقاالت خاصة ،منها :النحو العربي ومنطق أرسطو،
د .عبد الرحمن الحاج صالح ،وخواطر حول عالقة النحو العربي بالمنطق واللغة ،د .عبد القادر المهيري ،حوليات الجامعة التونسية ،العدد
العاشر1973 ،م 21 :ـ  ،36والنحو العربي ومنطق أرسطو ،د .محمد عابد الجابري ،وقائع ندوة البحث اللساني والسيميائي ،كلية اآلداب
بجامعة محمد الخامس ،الرباط1984 ،م 235 :ـ  ، 257كما شغلت هذه القضية المستشرقين ،ينظر :نشأة النحو العربي في ضوء كتاب
سيبويه ،جيرارتروبو ،مجلة اللغة العربية األردني ،العدد األول ،المجلد األول1978 ،م  125 :ـ . 138
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فأما المسألة األولى ـ ـ أوليَّة وضع النحو ــ ،فمنهم َمن تناولها تناوالً دقيقاًـ مستعرضاً الروايات التاريخية

القديمة ،محاوالً الخروج برأي محدد ،فضالً عن إبداء رأيه فيه ـ ـ ومنهم الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح،
ومنهم َمن حسم القضية ِّمن بدايتها،من دون مناقشة أو مداخلة مع تلك الروايات.

األولون ،وُذكرت أسماء كثيرة لواضع
إن هذه القضية قديمة ِّق َدم النحو نفسه ،فقد عرض لها العلماء َّ
النحو األول ،فمن قائل :إنه اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) (ت40هـ) ،وثان يقول :إنه أبو
األسود الدؤلي(ت69هـ) ،وثالث يذكر أنه نصر بن عاصم (ت89هـ) ،ورابع يذكر أنه عبد الرحمن بن
هرمز األعرج (ت117هـ) ،على أن كثي اًر منهم يميل إلى أن أبا األسود الدؤلي هو أول من وضع العربية

(النحو)(.)1

ومناقش ًة ،مما يجعل الخوض فيها تك ار اًر
وال أُريد أن أقف طوي ً
ال عند هذه المسألة ،فقد أُشبعت بحثاً ُ
ال م ِّ
سوغ له ،على أن هذا ال يمنع من تأكيد القول :إن أبا األسود الدؤلي هو الواضع األول للنحو العربي،
ُ

أو بعبارة أُخرى هو الرائد األول في وضع اللبنة األولى في بناء هذا النحو؛ ودليلنا على ذلك الشواهد
ِّ
المكونات
التأريخية المستفيضة التي تكاد تبلغ َح ِّد التواتر في رواية قصة نشأة النحو العربي ،فضالً عن
الشخصية ألبي األسود الدؤلي(.)2

وجدير بالذكر ـ ـ في مقامنا هذا ـ ـ أن الدكتور كريم حسين الخالدي يناقش الروايات التي وردت في ما
ٌ
البَّد من أن تقف هذه الروايات على أرض صلبة في بيان
يخص نشأة النحو العربي بموضوعية إذ يرى أنه ُ
الحقائق ،وازالة الشكوك التي يثيرها عدد من الباحثين حول أصالة نشأة النحو العربي ،إذ إن اإليمان بأصالة

النشأة األولى يقود حتماً إلى اإليمان بأصالة النحو العربي في مرحلة النمو واالكتمال(.)3
وأما المسألة األخرى ـ ـ وهي المهمة في هذه الجزئية ـ ـ فقد اختلفت فيها وجهات نظر اللغويين
ِّ
يق يرى أن النحو عربي الوضع والنشأة والتدرج ،في جميع مراحله
المعاصرين ،وكانوا فيه ف َرقاً مختلفة ،ففر ٌ
يق ثان
التي َّ
مر بها ،ولم يتأثر بأي فكر آخر ،سواء كان يونانياً ،أو سريانياً ،أو هندياً ،أو غير ذلك .وفر ٌ

يرى أنه لم يتأثر ابتداء ،أي في أصل الوضع ،ولكنه تأثر جزئياً في فترة الحقة بالفلسفة اليونانية ،وبالنحو
البَّد من
السرياني والهندي .أما الفريق الثالث فيرى أنه منذ نشأته األولى وهو متأثر كلي ًة بمؤثرات وافدة .و ُ
اإلشارة إلى أن الفريقين األخيرين يتراوحان في تحديد مصدر تلك التأثيرات الخارجية ،فبعضهم يقصرها

( )1ينظر :ــ على سبيل المثال ــ نزهة األلباء في طبقات األدباء ،ابن األنباري  4 :ــ  ،13وقد تتبع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح تلك
األقوال تتبعا ً تاريخياً ،ينظر :منطق العرب في علوم اللسان  14 :ـ  ،21وتأريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ،د .علي أبو
المكارم ،القاهرة الحديثة للطباعة ،ط1971 ،1م  23 :ـ  ، 31والنحو العربي – العلة النحوية نشأتها وتطورها .46-7 :
( )2ينظر :منطق العرب في علوم اللسان  15 :ـ  ،17والفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه ،د .علي مزهر الياسري  99 :ـ ،104
والدراسات اللغوية عند العرب (د .آل ياسين)  57 :ـ . 64
( )3ينظر :أصالة النحو العربي  ،27 :ويناقش الدكتور ما إذا كان عمل أبو األسود الدؤلي وضع النحو العربي ،أو تأليف كتاب أو وضع تعليقة
مدّعما ً آراءه بأدلة تأريخية وموضوعية ،ينظر :المصدر نفسه  27 :ـ . 47
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على المنطق والفلسفة اليونانية ،وبعضهم يقصرها على النحو السرياني وحده ،أو النحو الهندي منفرداً ،أو
النحو اليوناني منفرداً أيضاً ،وآخرون يقرنون المنطق اليوناني بالنحو السرياني في هذا التأثير(.)1
هذه بصفة عامة اتجاهات الباحثين المعاصرين في دراسة هذه القضية ،والدكتور عبد الرحمن الحاج
صالح من الباحثين العرب الذين وقفوا عند هذه القضية باهتمام ،إذ إنها تُ ِّ
شكل مدخالً لتحليل الفكر النحوي

عند العرب من جهة ،كما أنها تُ َمِّثل من جهة أخرى إثبات أصالة النحو العربي.

وقد جاءت دراسة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لهذا الموضوع لتُجيب عن أسئلة دارت بين كثير

من األلسنة ،وشغلت كثي اًر من الباحثين ،وهي :هل تأثر النحو العربي بالمنطق اليوناني؟ ومتى وقع ذلك؟

فقد بيَّن باألدلة التاريخية والعقلية أن النحو العربي في جوهره لغوي محض( ،)2فضالً عن ِّإنه رد على هذه

الشبهات التي حاولت هز كيان النحو العربي وجذوره العريقة ،إذ َّ
رد بأدلة قوية تأريخية وعقلية بأسلوب

علمي مقنع.

وقد لخصنا في هذا المطلب ما اظهره الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من أدلة وبراهين ترد
الشبهات في تأثر النحو العربي بالنحو األرسطي إال بعد اكتماله ،وهي كاآلتي:
ُ

أ ــ ُشبهات تأثر النحو العربي بالمنطق األرسطي وأدلة إبطالها:
الشبهة إلى ما ُزِّعم عن العرب في تقسيمهم للكالم
ُيرجح الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح سبب هذه ُ

تقسيماً ثالثياً؛ إنه مقتبس من أرسطو ،مستندين في هذا إلى ما جاء في ُكتب أرسطو (العبارة ،والشعر،
والخطابة) من تقسيم للكالم ،وقد يبدو هذا اإلدعاء في أوله مقنعاً لما ورد عن أرسطو في كتابه(الشعر)

من تقسيم للكالم كما تصورها إذ نجد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يذكر فيه قول أرسطو ":عماد

المقولة بأسرها وأجزاء األسطُق َّسات()3هي هذه :االقتضاب ،الرباط ،الفاصلة ،االسم ،الكلمة ،التصريف،

( )1ينظر :اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر . 205 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،42 /1 :والبُ َّد من اإلشارة إلى أنّ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد أفرد بابا ً تضّمن
ثالثة فصول تناول فيها بالتفصيل مسألة إثبات أصالة النحو العربي.
( )3يعني الحروف الصوتية ورموزها.
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القول"( ،)1ويستثني الدكتور الحاج صالح (االقتضاب) الذي هو (المقطع) ،والتصريف ومعناه عند أرسطو
بقي االسم والكلمة والرباط والفاصلة فهذه أربعة أقسام ال ثالثة(.)2
التصرف اإلعرابي ،والقول وهو الجملةَّ ،

وي ِّ
فصل لنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قول أرسطو وما يعنيه كل مصطلح من مصطلحاته،
ُ

إذ إن " الرباط هو ترجمة لكلمة ) (Conjunction= Sundesmosوهي صوت مركب غير مدلول(=
غير دال) بمنزلة (إما) ،)3("...وي ِّ
علق ابن سينا (ت 428هـ) على ذلك بقوله":الرباط الذي يسمى واصلة
ُ
وهي لفظة ال تدل بانفرادها على معنى وانما ُيف َهم فيها ارتباط قول بقول تارًة يكون بأن ُيذكر الواصلة أو ال
يقول وال يبتدئ به مثل الواو والفاء وما هو األلف في لغة اليونانيين"(.)4

وفيما يخص الفاصلة"  Arthron=Articulation/Articleفقد حددها أرسطو بأنها صوت مركب
غير مدلول(= غير دال) إما البتداء القول واما اآلخرة أو حد ذلك بمنزلة الضاء أو (من أجل) أو

(إال) ،)5("...وقد ذكر ابن سينا في كتابه(الشعر) أن الفاصلة " هي أداة أي لفظة ال تدل بانفرادها لكنها
تدل على أن القولين متميزان وأحدهما مقدم واآلخر تال وتدل الحدود والمفارقات مثل قولنا( :إما) مكسورة
األلف.)6("..

يكتف بالر ِّ
ِّ
باط وحده أو بالفاصلة وحدها ،فالدليل على
ص َّرح بها أرسطو ولم
فهذه أربعة أقسام للكالم َ
أنه يعد ُكالًّ منهما قسماً قائماً برأسه هو التقابل الذي أقامه بينهما وامتناعه من إدراجهما في قسم ثالث،
ِّ
فاصلة = .)7( Arthron
فهذا رباط (أو واصلة) =  ، Sundesmosوتلك
قسم الكالم نصاً على أر ِّ
بعة أقسام لكل منها كيانه الخاص به .وعلماؤنا العرب
وعلى هذا فأرسطو َّ

القدماء ما كان يمكنهم أن يأخذوا تقسيمهم من أرسطو ال من كتاب (العبارة) وال من كتاب (الشعر) البن
سينا حيث نجد أربعة أقسام ال ثالثة فضالً عن إنه ال يوجد في أي كتاب من ُكتبه أي نص صريح بثالثية
األقسام .
لكِّلم اسم
أما النحاة العرب القدماء فنظرتهم إلى اللغة مغايرة تماماً لنظرة أرسطو .قال سيبويه " :فا َ
وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل"( ،)8ثم قال" :فاالسم رجل وفرس وحائط وأما الفعل فأمثلة

وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع"(.)9
أُخذت من لفظ أحداث األسماء ُ
( )1منطق العرب في علوم اللسان  49 :ـ . 50
( )2ينظر :المصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
( )3منطق العرب في علوم اللسان . 50 :
())4كتاب الشعر ،في الشفاء ،المنطق( ،)9ابن سينا ،تحقيق  :عبد الرحمن بدوي ،د.ط1966 ،م . 65 :
( )5منطق العرب في علوم اللسان . 50 :
( )6كتاب الشعر . 65 :
( )7ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 51 :
( )8الكتاب . 12 /1 :
( )9المصدر نفسه والصفحة نفسها .

الفصل الثالث ................................

اللسانيات النظرية

235

فالفعل عند النحاة العرب يدل دائماً على َحدث َح َدث أو هو بصدد الحدوث اآلن أو سيحدث مستقبالً.

ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رأياً بهذا الخصوص مفاده أن النحاة العرب "هم أول من حدد
معنى الفعل بربطه صراح ًة ِّ
بكل حادث في أثناء حدوثه؛ ألن هذا يدل أوالً على عدم اكتراثهم تمام ًا بالفعل
كعنصر من عنصري الحكم المنطقي كما جاء عند أرسطو ،وثانياً تفطنهم أن الفعل دليل على ما يحصل

ويقع من الوقائع في أثناء وقوعها وأهم شيء ليس هو الزمان فقط بل الحدث وحدوثه في زمان .فإن كان
أرسطو تنبه إلى عنصر الزمان فإنه لم يهتم بحدوث الحدث وهذا طبعاً ال يكون إال في زمان معين ...بل

كان همه الوحيد كفيلسوف الجوهر أن يحدد هذا العنصر على أنه ما ُيح َمل على الجوهر فما يسميه كلمة
ليس فعالً حقيقياً عنده إذ ال ينظر إليه من حيث هو حدث فقط بل من حيث هو مقول على الجوهر ـ ـ

ويكون في كل اللغات األوربية فعالً بالمعنى اللغوي ـ ـ وتحديده بأنه يدل على زمان ال دور له وال تأثير في

كركن للحكم المنطقي .فهذا ال نشم فيه أي رائحة له مما جاء في تحديد سيبويه فداللة الفعل على
استغالله ُ

حدث يحدث في وقت من األوقات وهو ما عند النحاة العرب األولين ال توافق داللة (الكلمة) عند أرسطو
مسند
وحتى ولو اضطروا أن يعترفوا أن ال ِّفع َل بدون فاعل ُيسند إليه ـ ـ كما أن االسم المبني على المبتدأ
ٌ
إلى المبتدأ ـ ـ فاإلسناد عند سيبويه وشيوخه ليس هو حمل محمول على موضوع كما يراه أرسطو"( .)1جاء
ِّ
يمض من المحدث به وهو الذهاب
المحدث عنها واألمثل ُة دليل ٌة على مضى وما لم
في الكتاب " فاألسماء ُ
ِّ
باألحداث وال ما يكون منه األحداث وهي األسماء"( .)2فيستدل د .الحاج
و الجلوس والضرب وليست األمثلة
صالح على أن النظرية لغوية وخاصة بتبليغ األغراض فقط هو استعمال سيبويه لكلمة (محدث عنها)

َّ
و(محدث به) "فهو ينظر إلى الكالم كحديث عن حدث)(Enonciation
بقطع النظر عن كونه جوه اًر ويجري ذلك بين ِّ
متكلم (= متحدث) ومخاطب (= المحدث).
ومحدث عنه
ِّ
يسنده المتكلم إلى مسمى

وال ُيجري سيبويه أي تحليل ألي كالم إال في هذا اإلطار وهو الحديث على شكل الكالم الملفوظ"(.)3

فضالً عن إن سيبويه عند تعريفه للفعل والحرف لم ي ِّ
حدد االسم ،بل َمثَّل له كما هو معروف ،إال َّأنه
ُ
قال :بأن األسماء هي المحدث عنها فحدد االسم بوقوعه في موقع خاص في الحديث ال يقع فيه أي قسم
الكِّلم أبداً ،ولو استعار العرب هذا من أرسطو لقال سيبويه:االسم هو ماال يدل على زمان (.)4
آخر من َ
ويفترض الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح "أن التصور اليوناني حول أقسام الكالم هو لغوي في

أصله (في االسم والكلمة خاصة)( ،)5وكان ُيمكن أن َيطلع عليه النحاة األولون لوجوده بالعربية في تلخيص

( )1منطق العرب في علوم اللسان  64 :ـ . 65
( )2الكتاب . 14 /1 :
( )3منطق العرب في علوم اللسان . 65 :
( )4ينظر :المصدر نفسه . 66 :
( )5قد يكون االسم من التعريفات التي تجمع بين الشكل المنطقي والمضمون النحوي ،ينظر :تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي،
د .البشير التهالي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2007 ،1م . 97 :
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ابن المقفع( )1في ذلك الزمان وفي ذلك المكان .وعلى هذا فقد يكون النحاة أخذوا بعض الجوانب منه مثل
مفهوم االسم كلفظ ال يدل على الزمان ومفهوم الكلمة على خالف ذلك أي كفعل لغوي ـ ـ وقد مثل أرسطو

لالسم بلفظي (إنسان ودابة) وهذا قريب من (رجل وفرس وحائط) في تمثيل سيبويه ـ ـ مثل الربط بين االسم

عمق
والكلمة في الكالم وقد سماه ابن المقفع باإلسناد مثل ما هو موجود في الكتاب .ثم يمكن أن نفسر تَ ُ

البحث وعمق المفاهيم ـ ـ وكثي اًر منها ال مقابل لها عند اليونانيين ـ ـ بأن العلماء العرب قد اجتهدوا وأبدعوا
بعد اقتباسهم المفاهيم األرسطية المنطقية وتجريدها من كل ما هو منطقي"(.)2

ويستمر د .الحاج صالح في افتراضه الذي يرى فيه أنه قد يكون حصل تأثير بالفعل ،ويستدرك على
افتراضه بطريقة استداللية عقلية فيما يأتي(:)3
 1ـ لو حصل هذا التأثير بالفعل في أوائل القرن الثاني الهجري أي قبل زمان ابن المقفع؛ ألنه يستحيل

أن يصل النحو العربي إلى هذا المستوى العالي جداً ،الذي يتصف به كتاب سيبويه ،لو بدأ النحاة في
االجتهاد في أواسط هذا القرن ،أي بعد اطالعهم على تلخيص ابن المقفع فقط ثم ينضج هذا النضج في

أربعين سنة (بين  135و .)175إن تطور المفاهيم العربية كان سريعاً ولكنه تطلب ما ال يقل عن ثمانين
ـ(كن فيكون) .ثم
أو مئة سنة .ويستحيل أن تكون هذه المعجزة ـ ـ في جميع العلوم ـ ـ خرجت إلى الوجود ب ُ
ثبت تأريخياً وبالنص الصريح أن االجتهاد في النحو لم يبدئ مع الخليل .فقد ذكر سيبويه آ ارء كثير ِّم َمن
سموهم بالنحويين( )4مثل عبد هللا بن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العالء ويونس بن حبيب وغيرهم .فكيف
ويَّلقن الخليل وزمالءه بتلخيصه مبادئ النحو بهذه البساطة وأن أرسطو قد ميَّز بين االسم
يأتي ابن المقفع ُ
والكلمة بكذا وكذا من الصفات؟!.
الكِّلم ومفهوم
 2ـ لو ذكر الخليل أو أحد زمالئه أو تلميذه سيبويه مصدر اقتباسهم ِّلما قالوه من أقسام َ
العامل ولو مرة واحدة ،ولو ِّبَنق ِّل رجل واحد منهم أو ِّ
بنقل مؤرخ واحد ممن عاصرهم ...في ذلك العصر أو
َ
بعده مثل ابن المقفع نفسه ...كيف يسكت عن التأثير المزعوم كل من عاش في القرنين الثاني والثالث من

دون استثناء ،وال يسكت عنه من عاش في القرن الرابع عندما حصل التأثير بالفعل؟

( )1يذهب بعض الباحثين إلى أنّ االتصال بين العالم العربي والعالم اليوناني كان عن طريق أول كتاب ت ُْرجم ألرسطو ليصل إلى عبد هللا بن
المقفع (ت139هـ) ،وتبيّن أن ابنه محمدا ً هو الذي قام بهذه المحاولة األولى من نوعها ،فضالً عن إنّ هناك روايات تذكر أنّ عبد هللا بن
المقفع قد ترجم ُكت ُب أرسطو الثالثة وهي( :قاطاعورباس ،باري أرميناس ،أنولوطيقا) ،وقد نفى باحث آخر ان يكون ابن المقفع قد ترجم
شيئا ً ألرسطو؛ ألنّ اهتماماته أدبية ،وكان أيضا ً ال يعرف اليونانية ،وذهب آخرون إلى أنّ الترجمة تمت بعد تأليف كتاب سيبويه ،ينظر :بحوث
ودراسات في اللسانيات العربية  ،43 /1 :والنحو العربي والدرس الحديث  ،74 :ونشأة الدراسات اللغوية العربية ،إسماعيل احمد عمايرة،
مطبعة وائل ،األردن ،ط2002 ،3م . 48 :
( )2منطق العرب في علوم اللسان  66 :ـ . 67
( )3ينظر :المصدر نفسه  67 :ـ . 68
( )4وهم كل الذين ذكرهم ممن أدلى برأي في النحو بدون استثناء كما يدل على ذلك الكتاب .فقد قال سيبويه ":ألنّ ناسا ً من النحويين يفرقون
بين ...وهذا قول يونس واألول قول عيسى"  .228 /1 :فهو يعتبر يونس وعيسى من جملة من يسميهم بالنحويين .وقال ":فالعرب تنصب
هذا والنحويون أجمعون ". 391 /1 :
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 3ـ لو كانت أمثلة كتاب سيبويه ـ ـ كثي اًر منها أو بعضها ـ ـ مقتبسة من تلخيص ابن المقفع مثل ما جاء

في تلخيصه لكتاب (قاطوغريوس) عند كالم أرسطو عن الجوهر( ،)1ومنها :سماء ،وأرض ،وانسان ،ودابة،
وطائر ،ونار.

 4ـ لو جاء في كتاب سيبويه أكثر المصطلحات المنطقية التي تخص أقسام الكالم مع أنه لم يجيء
فيه إال كلمة (اسم) ،ثم لماذا لم ِّ
يأت في كتابه ما جاء في التلخيص مثل (الحرف) بمعنى (الفعل)،
و(القضية) بمعنى (الكالم المستغني) ،و(الحد) بمعنى (الجزء من القضية) وغير ذلك كالجوامع والقوارن

واألبدال واللحوق؟

 5ـ لو كان مصطلح المسند إليه الذي ذكره ابن المقفع خاصاً بالمنطق اليوناني ،وليس األمر كذلك.
والدليل األول على عدم استعارتهم له هو أنهم لم ينبهوا ـ ـ النحاة األولون منهم ـ ـ مثل ما فعل أرسطو بالنسبة
إلى غرضه وهو أن غرضهم لغوي وأن المسند والمسند إليه هما أعم من المفهومين اليونانيين .فضالً عن

أنهم لم ُيشيروا أبداً إلى أن غرضهم لم َي ُكن أبداً التمييز بين الصدق والكذب في تحليلهم للكالم .فلماذا
ي ِّ
حذر أرسطو من التخليط بين الجانبين اللغوي والمنطقي ويسكت العرب عن هذا وقد زعموا أنهم اقتبسوا
ُ
من أرسطو هذه المفاهيم؟

ثم كيف ِّ
نفسر أن مصطلحي (الموضوع والمحمول) موجودان في جميع كتب المنطق بالعربية وال

يوجد المسند والمسند إليه إال عند النحاة والمسند إليه إال عند ابن المقفع؟ِّ .
ول َم لو حصل هذا لم يفعلوا مثل
ما فعل العلماء السريانيون عندما نقلوا الكلمتين اليونانيتين إلى أقرب لفظ سرياني إليهما وكما فعل الذين
نقلوهما إلى العربية فقالوا :موضوع ومحمول .ولو كان مصطلحا المسند والمسند إليه هما ترجمة للفظتين

المنطقيتين الستمر استعمالهما عند النحاة والمناطقة ومن المعروف أن المترجمين من القرن الثالث الهجري
قد استعاروا كثي اًر من مصطلحات النحو العربي كالنظائر وقياس النظائر وغيرهما.
مما َّ
تقدم يستدل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على أن وجود مصطلح (المسند إليه) عند ابن

المقفع مقتبس من النحاة العرب األولين ال العكس ،بدليل وجود بعض العبارات الخاصة بالنحو العربي من
تلخيصه مثلِّ :
(حلية) بمعنى الصفة المميزة ،وهذا (الكالم جائز مستقيم) و(يستقيم) ،فهذه عبارات يكثر
مجيئها في كتب النحو ولم ِّ
تأت في كتاب منطق قديم(.)2

صفوة القول :ما ادعاه المدعون من اقتباس النحاة العرب لتقسيم أرسطو للكالم والمفاهيم المتعلقة
بذلك التقسيم كاالسم والكلمة والرباط فهو بعيد جدًا عن الحقيقة .وأكبر دليل ـ ـ كما ذكر الحاج صالح ـ ـ هو
( )1كلمة (الجوهر) تعني (عين) اقتبسها ابن المقفع من المتكلمين المعاصرين له وأهمهم مؤسسو مذهب االعتزال ويستعملها أيضا ً النحاة
بالمعنى نفسه  .ينظر :بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية ،د .محمد عابد الجابري ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط2004 ،7م . 212 :
( )2ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 69 :
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النص األصلي الذي ورد فيه التقسيم وهو نص كتاب الشعر .ففيه تقسيم رباعي ال ثالثي :االسم والكلمة

والرباط والفاصلة ـ ـ وما قيل بأن الفاصلة قد أُضيفت إلى النص فيما بعد قد َّ
رد على ذلك العلماء حديثاً

بعدم وجود أي دليل .فضالً عن أن تصور النحاة العرب لألقسام الثالثة (االسم والفعل والحرف) بعيد عن
تصور أرسطو وأغراضه .فهم ال يلتفتون إلى ما التفت إليه أرسطو من االعتبارات المنطقية ،ومن المستحيل

أن يكون واضعو النحو العربي ـ ـ العرب ـ ـ اقتبسوا هذا التقسيم مجرداً عن هذه االعتبارات المنطقية ،فاالسم
عند سيبويه هو المحدث عنه والفعل هو المحدث به ،فاإلطار المفهومي هو لغوي محض ويتعلق بالحديث
وحده أي الخطاب وكل ما يرتبط به من م ِّ
تكلم ومخاطب وألفاظ ومعان وأغراض ونظام لغة وقرائن وغير
ُ
الحكم المنطقي جانب من جوانب عدة التي يمكن أن ُيعبر عنها
ذلك مما يخص التخاطب ،فضالً عن أن ُ
الخطاب.

ثم لو فرضنا أن النحاة أخذوا من منطق أرسطو في قسم أو قسمين من أقسام الكلمة ،فهل هذا يعني
أن النحاة العرب أخذوا نحوهم من اليونان أو السريان؟ هذا االتفاق من الممكن أن يحدث بين هذه اللغة أو

تلك؛ ألنه من أساسيات كل لغة ،ومن المحدثين الذين قالوا بذلك أستاذنا الدكتور كريم حسين الخالدي الذي
يرى أن هذا االتفاق "من أساسيات كل لغة ،ولقد أدرك النحاة العرب منذ بدء التأليف النحوي أن مثل هذا

التقسيم قد يرد في اللغة اليونانية أو الفارسية أو السريانية أو العبرية"( ،)1مستدالً بقول المبرد" :إن الكالم
َّ
وفعل وحرف جاء لمعنى ال يخلو الكالم ـ ـ عربياً كان أم أعجمياً ـ ـ من هذه الثالثة"(.)2
اسم ٌ
كله ٌ
كما نجد إشارة الدكتور احمد مختار عمر الذي يتردد كثي اًر في الرأي القائل بوقوع النحو العربي تحت

تأثير نفوذ اليونان ومجرد التشابه في التقسيم ..أو في بعض المصطلحات ال ينهض دليالً إلثبات مثل هذه

الدعوى العريضة وقد سبق أن رأينا أن أقسام الكالم موجودة كذلك عند الهنود والشك أنها موجودة أيض ًا
عند شعوب أخرى(.)3
ب ــ آراء بعض المستشرقين والمعاصرين العرب في تأثر النحو العربي بالمنطق األرسطي:
َكتَ َب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بحثاً بعنوان (النحو العربي ومنطق أرسطو)( ،)4بيَّن فيه أن
النحو العربي لم يتأثر بمنطق أرسطو ال في نشأته قبل سيبويه وال بعد ذلك إلى غاية ما حصل بالفعل وأَق َّر

بذلك صراح ًة النحاة العرب أنفسهم والمؤرخون في بداية القرن الرابع الهجري ـ ـ كما سيأتي إن شاء هللا ــ.
وقد تناول بعض الباحثين هذا الموضوع من المستشرقين ومن المعاصرين العرب ،وممن وقف عندهم

( )1أصالة النحو العربي . 131 :
( )2المقتضب . 3 /1 :
( )3ينظر :البحث اللغوي عند العرب  ،239 :والدراسات اللغوية عند العرب . 88 :
ش َر هذا البحث في مجلة كلية اآلداب /جامعة الجزائر ،العدد األول 1964 :ك  67 :ـ  ،86وتم إعادة نشره في كتابه بحوث ودراسات
( )4نُ ِّ
في اللسانيات العربية . 44 /1 :
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الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح :من المستشرقين (أدالبير ميركس) في بحث مطول ،ومن المعاصرين
العرب هم :الدكتور إبراهيم مدكور ،والدكتور مهدي المخزومي والدكتور أحمد أمين.

ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن أقدم زعم بوجود تأثير يوناني في النحو العربي في بدء
نشأته كان من ِّقَب ِّل (أيناس جويدي) و(أدالبير مركس) ،غير أنه لم َيُقم لزعم (أيناس جويدي) أي وزن؛
()1
ألنه لم ِّ
(ميركس) الذي رأى عنده إفاضة في هذا الموضوع ،فضالً عن
ى
عل
ز
ورك
.
يأت ببرهان شاف
َ
قدرِّت ِّه على التأثير في كل من اطلع على آرِّائ ِّه لما ي ِّ ِّ
وح ُسن تعليل(.)2وذكر الحاج
ُ
ظه َره من إحكام إستداللُ ،
سب أصالة المنهج النحوي الذي
صالح رأي (دي بوار ) Deboerمؤرخ الفلسفة اإلسالمية ،الذي كثي اًر ما ُين ُ
سلكه العرب في مباحثهم إلى أرسطو( .)3يقول في تاريخه ـ ـDEBOERـ ـ " :وقد أثر منطق أرسطو في

علوم اللسان التي لم يكن من شأنها جمع الشواهد والمترادفات؛ الن هذه تتقيد بالموضوعات التي تعالجها

على ان السريان كانوا قبل العصر اإلسالمي قد درسوا كتاب (العبارة) ألرسطو مع إضافات ترجع إلى
الرواقيين

()4

والى أهل المذهب األفالطوني الجديد ،وابن المقفع الذي كان في أول االمر صديقاً حميم ًا

للخليل بن احمدَ ،ي َّسر للعرب االطالع على كل ما كان في اللغة الفهلوية

()5

من أبحاث لغوية منطقية(.)6

ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قول لـ Deboerفي موضع آخر مفاده أن األبحاث اللغوية
النظرية التي نشأت عند العرب في زمان مبكر قد أحدثتها المقوالت النحوية المنطقية الموجودة في كتاب

(باري أرمنياس) ،وذلك ما وقع من تأثير الرواقية في هذا النشوء ،ومن ثم ظهر القول بانقسام
الكالم على األقسام الثالثة(.)7

وعلق الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على هذه اآلراء بأنها أصبحت حقائق متعارفة تقبلها النفوس

السلف ،ويدونها مؤرخو العلوم ،وذكر من جملة هؤالء (جورج سارطون)
وتحبذها ،ويتداولها َ
الخلف عن َ
صاحب كتاب (المدخل إلى تاريخ العلم) إذ يقول " :قال ابن خلكان إن علياً وضع له الكالم كله ثالثة
أضرب :اسم ،وفعل ،وحرف ،ثم دفعه إليه ،وقال :تمم على هذا .يذكرنا هذا بما في المنطق

ِّ
يحص هو أيضاً في الكالم إال ثالثة أقسام وهي)،)8( (omoma
األرسطوطاليسي ،إذ أرسطو لم

( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 44 /1 :
( )2ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )3ينظر :المصدر نفسه و الصفحة نفسها .
( )4الرواقيون  :ت ُع ُّد المدرسة الرواقية أهم مدرسة فلسفية في أثينا بعد أرسطو ،وقد أسس هذه المدرسة المفكر (زينون) عام  308ق.م،
وسبب نجاحها أنّ أصحابها كانوا يعتقدون أنّ األسلوب القويم يتمثل في الحياة بانسجام مع الطبيعة ،وأنّ المعرفة تكمن في انسجام األشياء
الطبيعية الموجودة في الطبيعة ،وأنّ هذه األفكار ما هي إال صور في ح ِّ ّد ذاتها .ينظر :اللسانيات النشأة والتطور ،احمد مومن . 20 :
( )5الفهلوية :تعني اللغة التركية الوسطى ،ينظر :تاريخ األدب العربي ،كارل بروكمان ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د .ط1994 ،م 444 :
.
( )6تاريخ الفلسفة في االسالم،دي بوار ،ترجمة :محمد عبد الهادي ابوريدة ،المركز القومي للترجمة  ،القاهرة2010 ،م.84:
( )7ينظر :تاريخ الفلسفة في اإلسالم 82 :ـ.85
( :Omoma )8يقصد به االسم ،بما في ذلك الصفة .ينظر :نشأة الدراسات اللغوية العربية . 57 :
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) .)2((sundesmos)،)1((rhemaفمما الشك فيه أن العرب حصلوا على هذا بفضل المنطق اليوناني،
وأن اجتهادهم في النحو قد تأثر به .ومن الراجح أن ذلك لم يحصل إال بالنحو اليوناني ،وعلى كل فإنهم

حتى ولو كان لهم علم بالنحو اليوناني فإن ذلك لم يساعدهم كما ساعد النحاة الالتينيين معرفتهم بذلك
النحو ،إذ كانت خصائص كل لغة منهما مفترقة في جوهرها"(.)3

ثم أشار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن هناك بعض الباحثين ـ ـ الذين وصفهم بالمنصفين
ـ ـ وقفوا من هذه المسألة موقفاً وسطاً ،ولم يسمح لهم تحرجهم وورعهم أن يحكموا على شيء بحكم نهائي
ويجازفوا هذه المجازفة الغربية ـ ـ على ِّ
حد قوله ـ ـ فقد نقل احمد أمين في كتابه (ضحى اإلسالم) عن األستاذ
( إينو ليتمان) أنه قال في إحدى محاضراته ":نحن نذهب مذهباً وسطاً ،وهو أنه أبدع العرب علم النحو
في االبتداء ،وأنه ال يوجد في كتاب سيبويه إال ما اخترعه هو والذين تقدموه .لكن لما تعلم العرب الفلسفة
اليونانية من السريان في بالد العراق تعلموا أيضاً شيئاً من النحو الذي كتبه أرسطوطاليس الفيلسوف"(.)4

ويواصل د .الحاج صالح عرض آراء المستشرقين في هذه المسألة ،ليذكر لنا رأياً آخر ،هو للمستشرق

طرق النظر عند مفكري اإلسالم ،وقد
الفرنسي (لويس ماسينيوس) ،وأشاد بقدراته وفضله في آرائه حول ُ

طرق إال من
غلبت عليه نزعة التصوف التي تأسف لها الحاج صالح؛ ألنها جعلته ال ينظر إلى تلك ال ُ

زاوية واحدة(.)5

وعلى الرغم من ذلك فقد وصفه بالذهن المتفرد في الوصول لألغراض البعيدة ،ونقل لنا شهادته التي

جاءت في مقالة نشرتها مجلة ) ": (arabikaأنه منذ اختفاء مركس حظينا بدراسة وثائقية لطرق الترجمة

العربية لألرجانون ،وذلك بوساطة السريانية ،وقد بينت لنا الدراسات أن النحو العربي كان أشد امتناعاً من
السرياني على تسرب اليونانية إلى أوضاعهما .وكان قبل أن يتخذ العرب التقسيم الثالثي

اليوناني ألقسام الكالم (اسم ،فعل ،حرف) قد أبدعوا تقسيماً ثنائياً موافق ًا لألصول الجدلية السامية (أصل

ـ فرع ،عمدة ـ ـ فضلة ،مبتدأ ـ خبر"(.)6

ويقف الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على ما جاء به األب (فاليش) في كتابه المطول(في فقه

أبحاث جرت حول هذا الموضوع ،إال أنه لم يتناولها النقد والتمحيص ،ولكنه
اللغة العربية) .وقال  :إنها
ٌ
( : Rhema )1يقصد به الفعل ،ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( :Sundesmos )2يقصد به أدوات الربط ،ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )3المدخل إلى تاريخ العلم ،جورج سارطون ،طبعة 1927 ، baltimoreم  ( 501 /1 :نقالً عن بحوث ودراسات في اللسانيات العربية
. )45 /1 :
( )4ضحى اإلسالم ،احمد أمين ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط. 293 /2 : 3
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 45 /1 :
()6

– Reflexion surlasture primitive delanalyse grammaticale en arabe, L. Massignon, 1954 : 1
10نقالً عن بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 46 /1 :
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الحظ أن القدماء من النحاة لم يعالجوا النحو بعين الفلسفـ ـ ــة ،ومعنى ذلك ـ ـ عنده ـ ـ أنهم عدموا تلك الكفاءة

التي تؤهل اإلنسان للتفكير والتحليل ،واإلشراف على مادة البحث حتى ُيمكن بناؤها على هيئة ،وكل ذلك
ال يتيسر إال لمن كسب ثقافة فلسفية(.)1
كما عرض الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح آراء بعض المعاصرين من العرب في هذه المسألة،
ويبدو أنه اقتصر على القليل منهم؛ قد يكون السبب في ذلك ِّل ِّق َدم كتاباته في هذا الموضوع( ،)2لذلك ُن ِّ
سجل
غياب آراء لبعض المعاصرين منهم ـ ـ على سبيل المثال ـ ـ الدكتور تمام حسان( ،)3والدكتور عبده الراجحي

()4

وغيرهم .

ومن المحدثين الذين كتبوا في هذا الموضوع ـ ـ وذكره الحاج صالح ـ ـ احمد أمين ،حيث يقول الدكتور
عبد الرحمن الحاج صالح :إنه هو الذي نقل ما جاء به (إينو ليتمان) من رأي سديد ،وزاد عليه أن تأثير
السريان في العصر األول لوضع النحو كان ضعيفاً ،وأنه ربما كان أكبر األثر غير مباشر
اليونان ،و ُ
كاستخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها في وضع القواعد النحوية(.)5
كما ويذكر من الباحثين المحدثين األستاذ إبراهيم مدكور في أطرحوته (أثر األرجانون في العالم

العربي) بأنه لم يزد شيئاً على ما قاله علماء الغرب ،بل اكتفى باإلشارة إلى التأثير الذي يظنه قد وقع في

وضع النحو ،فضالً عن أنه نشر في عام 1948م بحثاً بعنوان (منطق أرسطو والنحو العربي) في مجلة
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،حاول فيه أن ي ِّبين كيف حصل التأثير ،وي ِّ
علق الحاج صالح بأن ُحججه غير
ُ
ُ
مقنعة(.)6
ويقف د .عبد الرحمن الحاج صالح عند آراء الدكتور مهدي المخزومي في كتابه (مدرسة الكوفة)،

إذ يرى ـ ـ الحاج صالح ـ ـ أن المخزومي قد سلك فيه ـ ـ كبقية المحدثين ـ ـ هذه السبيل ـ ـ أي تأثر النحو بالمنطق
األرسطي ـ ـ بانياً جميع ما يثبته على القول بتأثير المنطق على النحو والسيما مدرسة البصرة( .)7جاء في

كتابه المذكور ... ":فقد َم َّه َدت هذه الفلسفات لالنتفاع بالمنطق اليوناني( ،وفي البصرة ظهرت الترجمة
عبد هللا بن َّ
المقفع ،أو ابنه محمد بن عبد هللا بن
األولى لمنطق أرسطو .ترجمه عن اليونانية أو الفارسية ُ

َّ
المقفع)"( .)8وقال أيضاً ... ":والواقع أن تأثير علم الكالم ،أو الثقافة البصرية اليونانية ،إنما ظهر في النحو

في زمن مبكر ،منذ أواخر القرن األول ،وأوائل القرن الثاني ،وهي الفترة التي ظهرت فيها الفلسفة الكالمية

(())1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 46 /1 :
( )2كتب بحثا ً عام 1964م بعنوان (النحو العربي ومنطق أرسطو) ،ينظر :المصدر نفسه . 42 /1 :
( )3ينظر :األصول  46 :ـ . 53
( )4ينظر :النحو العربي والدرس الحديث  61 :ـ . 105
( )5ينظر  :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،46 /1 :وضحى اإلسالم . 293 /2 :
( )6ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 46 /1 :
( )7ينظر :المصدر نفسه . 47 /1 :
( )8مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،د .مهدي المخزومي ،دار الرائد العربي ،بيروت ،ط1986 ،3م . 40 :
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ظهو اًر واضحاً ،ولم يكن بن أحمد أول من ظهر في نحوه تأثير هذه الثقافة الجديدة ،بميله إلى القياس
والتعليل ،فقد سبقه إلى ذلك عبد هللا بن أبي إسحاق"( .)1وال أُريد الخوض في هذا الموضوع بين مؤيد له
ومن ِّكر ،إذ وقف عنده كثير من الباحثين( .)2لكن خالصة القول :ـ ـ فيما ذكره الحاج صالح ـ ـ أن جمهور من
ُ
الباحثين والمؤرخين قد قنعوا بوجود تأثير يوناني في نشأة النحو العربي.
ج ــ دخول المنطق للنحو العربي:
ال أحد استطاع أن ُينكر دخول المنطق األرسطي للنحو العربي على الرغم من المقاومة الشديدة له
يدخل في الثقافة اإلسالمية وعلومها ،وهي حقيقة ال يكاد ينفيها أي
من العلماء العرب ،إال أنه استطاع أن ُ

باحث.

ويؤرخ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لهذا الدخول ـ ـ بعد أن َع َرض لنا نقاء النحو العربي من
االثر االرسطي وغيره بعد تكامله على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه ،إذ ُيعتبر الخليل "
الباني الحقيقي لصرح النحو العربي أكمل أبوابه وأنضج مصطلحاته واستقصى شواهده وتوسع في تعليل

مسائله ،فلم يجد سيبويه أمامه إال أن ُي ِّ
دون هذا العلم المتكامل وتتضح هذه الحقيقة بشكل جلي بالرجوع
إلى عدد المرات التي نقل فيها آراء الخليل في كتابه"(.)3
وقد ذكر الدكتور علي أبو المكارم أن النحو العربي كان آخر العلوم اللغوية تأث اًر بالمنطق اليوناني
وجوانبه الميتافيزيقية في منهجه ،فقد سبق النحاة إلى التأثر بالفكر االغريقي من الذين يهتمون بالنشاط

اللغوي علماء البالغة واألدب والنقد األدبي  ...فضالً عن أن النحو العربي لم يتأخر تأثره منهجياً بالبحوث

الفلسفية والمنطقية االغريقية عن غيره من العلوم اللغوية فحسب ،بل ظل مدة طويلة بمنأى عن هذه البحوث

في تفاصيله وجزيئات(.)4

ويبدأ التساؤل َمن هو أول من اعتمد على مفاهيم أرسطو وطريقة تصنيفه من النحاة العرب بصورة
واضحة؟ كان هذا السؤال وغيره مثار جدالً عند الباحثين المحدثين من خالل طرحهم لهذه األسئلة وغيرها،

والدكتور عبد الرحمن الحاج صالح كان من أحد هؤالء الباحثين الذي اعترف بدخول المنطق إلى النحو

العربي وغزوه إياه ،وذلك على أثر ما حصل من تسرب لكثير من المفاهيم المنطقية في نهاية القرن الثالث
الهجري ،فقد أُعجب العلماء بما أُدخل من الحدود على النحو العربي ،وخاص ًة في كثير مما جاء بعنوان
مختصر في النحو والذي أُلف لتعليم العربية ،مثل الموجز البن السراج ،والجمل للزجاجي وغيرهما ،يقول

( )1المصدر نفسه  41 :فما بعدها .
( )2ينظر على سبيل المثال :أصالة النحو العربي (د .كريم الخالدي)  13 :ـ  ،152وأصول الفكر اللغوي العربي في دراسات القدماء والمحدثين
ـ دراسة في البنية والمنهج ،د .حامد ناصر الظالمي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط2011 ،1م  25 :ـ  ،47والفكر النحوي عند
العرب أصوله ومنهجه  81 :ـ  ،149وغيرها من المصادر التي تناولت هذا الموضوع .
( )3أصالة النحو العربي . 172 :
( )4ينظر :تقويم الفكر النحوي ،د .علي أبو المكارم ،دار الثقافة ،بيروت ،د .ط ،د .ت  66 :ـ . 67
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الدكت ـ ـور عبد الرحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الحاج صالح ":فيهما أثر واضح للمنطق اليوناني ،إال أن النظرية األساسية لم
تُ َمس ،فكأن الحدود وبعض المفاهيم أُضيفت فقط إلى ما ُع ِّرف من حدود القدامى .وتفطن كثي اًر من العلماء

إلى وجود نظريتين مختلفتين في النحو فنبهوا الُقراء ـ ـ كما فعل الزجاجي في اإليضاح ـ ـ ومن جاء بعد ممن
استساغ المفاهيم المنطقية ،فميَّزوا فيما بعد بين الحد بالجنس والفصل وبين الحد بذكر الصفات الالزمة

أي الخصائص أو العالمات وهو الحد العربي وسموه "الحد بالرسم" تخليطاً بينه وبين الحد الرسمي
المنطقي"( .)1يقول ابن يعيش في ذلك ":الفرق بين العالمة والحد أن العالمة تكون باألمور الالزمة والحد
بالذاتية"(.)2
ولكارل بروكلمان رأياً يقول فيه :أن " للعرب رأياً يتكرر دائماً ،هو أن علم النحو انبثق من العقلية

العربية المحضة ،بغض النظر عن الروابط بين اصطالحات هذا العلم ،ومنطق أرسطو ،وفيما عدا ذلك

ال يمكن إثبات وجوه أخرى من التأثير األجنبي"(.)3

وي ِّ
صرح د .عبد الرحمن الحاج صالح أن أبا بكر السراج قد تتلمذ على بعض أساتذة المنطق في
ُ

بغداد وهو ِّ
المبرد ،مستنداً في ذلك على رواية صاحب الفهرست إذ روى عن ابن درستويه(()4ت347هـ)
قال ":رأيت ابن السراج يوماً قد حضر عند الزجاج َّ
مسلماً عليه بعد موت ِّ
المبرد ،فسأل رجل الزجاج عن
ُ
مسألة فقال البن السراج أجبه يا أبا بكر فأجابه فأخطأ ،فأنتهره الزجاج ...فقال ابن السراج :قد ...أدبتني

ِّ
بالمنطق والموسيقى واآلن
تشاغلت عنه
أت الكتاب ـ ـ يعني كتاب سيبويه ـ ـ ألني
ُ
تارك ما درست منذ قر ُ
وأنا ٌ
أنا أُعاود فعاود وصنف"(.)5
ِّ
المبرد من
وال يخفى ما لهذا االتصال الدراسي العلمي المباشر بين أساتذة المنطق وأبرز تالميذ

خطورة عظيمة ،إذ تتلمذ على ابن السراج علماء كبار أمثال أبي علي الفارسي والزجاجي وغيرهم ،وكان
ابن السراج ـ ـ حقيق ًة ـ ـ أول من أدخل شيئاً ال بأس به من مفاهيم منطق أرسطو في النحو العربي فضالً عن

أنه لم يكن ابن السراج يحضر وحده في هذه الحلقات التي كان ُيشرف عليها المناطقة ،فقد ذكر اسم ابن
كيسان(()6ت299هـ) وهو من زمالء ابن السراج(.)7

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 271 /2 :
( )2شرح المفصَّل . 7 /3 :
( )3تاريخ األدب العربي . 444 :
المبرد ،أقام في بغداد وحتى وفاته ،ينظر :نزهة األلباء . 247 :
( )4هو أبو عبد هللا بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي ،وهو أحد تالمذة
ِّ ّ

( )5الفهرست  67 :ومابعدها.
( )6هو محمد بن احمد بن كيسان ،ممن خلط بين المذهبين البصري والكوفي ،ينظر :نزهة األلباء . 208 :
( )7ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 80 :
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كما أن هذا العصر يوصف بأنه (عصر التالقي المباشر) فضالً عن أنه (عصر التوفيق النسبي)

بين مدرستي البصرة والكوفة من جهة وبين األفكار اليونانية وما أنتجه الفكر العربي من جهة أخرى ،وقد
أفضى التصادم بين النزعتين ـ ـ العربية اإلسالمية اليونانية ـ ـ إلى شيء من االندماج واالهتمام المتبادل بين

أصحابهما فحصل بذلك نوع من التوفيق بين المذاهب(.)1

وهناك شهادة صريحة جداً لتلميذ ابن السراج وهو أبو القاسم الزجاجي ،استند إليها الدكتور عبد

الرحمن الحاج صالح ليؤكد عن طريقها أن تأثير المنطق في علوم العربية حصل ألول مرة في هذا الزمان

ـ ـ نهاية القرن الثالث الهجري ـ ـ ال قبل ،إذ قال الزجاجي في كالمه عن تحديد االسم والفعل والحرف ":االسم
في كالم العرب ما كان فاعالً أو مفعوالً أو واقعاً في حيز الفاعل والمفعول هذا ِّ
الحد داخل في مقاييس
النحو وأوضاعه ...وانما ُقلنا في كالم العرب ألنا له نقصد وعليه نتكلم؛ ألن المنطقيين وبعض النحويين

قد حدوه حدًا خارجاً عن أوضاع النحو .فقالوا :االسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون
ً
بزمان وال مكان ...وليس هذا من ألفاظ النحويين وال أوضاعهم .إنما هو من كالم المنطقيين وان كان تعلق
به جماعة من النحويين .وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهبهم؛ ألن غرضهم غير غرضنا ومغزاهم

غير مغزانا وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح ألنه يلزم منه أن
يكون كثير من الحروف أسماء"(.)2
ثم قال أيضاً ":وقال أبو بكر السراج :االسم ما دل على معنى وذلك المعنى يكون شخصاً أو غير

شخص( .)3هذا أيضاً حد غير صحيح  ...وكان مما اختاره أبو الحسن بن كيسان عند تحصيله وتحقيقه
أن قال حاكياً عن بعض النحويين :األسماء ما أبانت عن األشخاص وتضمنت معانيها نحو :رجل وفرس...

والبن كيسان في كتبه حدود غير هذا ،هي من جنس حدود النحويين وحده في الكتاب المختار بمثل الحد

الذي ذكرناه من كالم المنطقيين"(.)4
شاهد عيان لما ط أر في المجتمع العربي في ذلك الزمان من غزو واسع للمنطق
قد يكون الزجاجي
ُ
األرسطي على الفكر العربي المتمثل في عدد من العلماء ،إال أن فيما ذهب إليه الدكتور الحاج صالح
نظر ،ففيما ذكره من تعريف الزجاجي لالسم نسبه إلى المنطقيين وبعض النحويين ،تم رده رداً ُيظهر اتجاه
النحاة القائم على المعنى وميلهم الواضح إلى التعبير عن المعاني في ضوء موضع الكلمة من الجملة

وتركيبها مع غيرها من األلفاظ؛ ألن المفردة وحدها وان كانت اسماً ال تعطي المعنى المطلوب الذي قد
يفترق عن المعنى المعجمي لتلك اللفظة(.)5
( )1ينظر :المصدر نفسه . 80 :
( )2اإليضاح في علل النحو . 48 :
( )3ينظر :األصول في النحو. 38 /1 :
( )4اإليضاح في علل النحو . 50 :
( )5ينظر :نظرية المعنى في الدراسات النحوية . 43 :
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ويذهب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن تأثر ابن السراج بالمنطق واضح جداً في كتابه
(األصول في النحو) ،ويرى هذا التأثر في مواضع عدة ،منها ـ ـ على سبيل المثال ـ ـ لجوئه إلى مفهومي

الجنس والنوع وهما من أرسطو ومقوالته( ،)1إذ قال ابن السراج ":خبر المبتدأ يكون جواب ما وأي ،وكيف،

وكم ،وأين ،ومتى .يقول القائل :الدينار ما هو؟ فتقول :حجر ،فتجيبه بالجنس ،ويقول الدينار أي الحجارة
هو؟ فتقول :ذهب ،فتجيبه بنوع من ذلك الجنس ،وهذا إنما يسأل عنه من َس ِّم َع بالدينار ولم يعرفه .ويقول:
الدينار كيف هو؟ فتقول :مدور أصفر حسن منقوش ،ويقول :الدينار كم قيراطاً هو؟ فتقول الدينار عشرون

قيراطاً ،فيقول :أين هو؟ فتقول :في بيت المال والكيس ونحو ذلك ،وال يجوز أن تقول :الدينار متى هو،

وقد بينا أن ظروف الزمان ال تتضمن الجثث

()2

إال على شرط الفائدة ،والتأول"(.)3

وبتتبع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لكتاب ( األصول في النحو) ،يجد أن تصنيف اللغة ظهر

ألول مرة عند ابن السراج ،إذ لم يلجأ نحوي إلى التصنيف المبني على القسمة باإلدراج :األنواع في األجناس
مع كثرة لجوئه إليها ولم يسبقه إلى ذلك أحد في النحو( ،)4ومن أمثلة تأثره بالتصنيف األرسطي وتطبيقه

على النحو :هو تصنيفه لالسم تصنيفاً أولياً كما يأتي(:)5
االسم

معرب=متمكن

مشبه بالفعل=
غير منصرف

مبني(وله عّلة)

غير مشبه به=

مبني على السكون

مبني على الحركة

ينصرف ويخفض

ونجد في تصنيفه ألنواع األفعال من حيث اللفظ والمعنى نمطاً من القسمة العقلية ،إال أننا ال ُننكر مهارة

ابن السراج الفائقة في تصنيفه لكتابه (األصول في النحو) وتبويبه على نظام عقلي لم ُيسَبق إليه ،وهذا التقسيم

( )1ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 82 :
( )2هذا كالم سيبويه ،ينظر :الكتاب . 61 /1 :
( )3األصول في النحو . 77 /1 :

( )4ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 82 :
( )5ينظر :األصول في النحو 53 /1 :ـ  ،54ومنطق العرب في علوم اللسان . 83 :
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العقلي جعل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ُيشير إليه في ضمن المواضع التي َل َم َس فيها التأثر بالمنطق
األرسطي ،إذ وضحه لنا بالشكل اآلتي(:)1
الفعل

غير حقيقي

أفعال مستعارة
( مات ،سقط الحائط

الداخلة للزمان
(كان ،..اصبح))

حقيقي

منقولة (الفاعل غير مقصود)

اصل(متعد)
و
ً

متعد إلى الفاعل
ٍّّ

(غير واصل) فقط

مؤثر
(ضرب..قتل)
َ

غير مؤثر
(في المعنى)

(هجى،قدح)

وحرٌي بنا في مقامنا هذا ذكر نص ابن السراج فيما يخص تقسيم الفعل على الرغم من طوله ،إال
أنه من الضروري بيان دقة ما ذهب إليه هذا الرجل ،إذ قال ":الفعل ينقسم قسمين :فمنه حقيقي ،ومنه غير

حقيقي ،والحقيقي ينقسم قسمين :أحدهما أن يكون الفعل ال يتعدى الفاعل إلى من سواه وال يكون فيه دليل

قمت وقعدت ،واآلخر أن يكون فعالً واصالً إلى اسم بعد اسم الفاعل ،والفعل الواصل
على مفعول نحو ُ
وقتلت بك اًر ،والضرب اآلخر واصل إلى االسم فقط
على ضربين:
بت زيداً
ُ
فضرب واصل مؤثر نحو :ضر ُ
ٌ

ومدحت عم اًر ،وهجو ُت بك اًر ،فإن هذه تتعدى إلى الحي والميت والشاهد
ذكرت زيدًا
غير مؤثر فيه نحو:
ُ
ُ
والغائب ،وان كنا إنما تمدح الذات وتذمها إال أنها غير مؤثرة .ومنها األفعال الداخلة على االبتداء والخبر
وانما تنبئ عن الفاعل بما هجس في نفسه أو تيقنه غير مؤثرة بمفعول ،ولكن أخبار الفاعل بما وقع عنده

وعلمت زيداً خير الناس.
ظننت زيداً أخاك.
نحو:
ُ
ُ

القسم الثاني من القسمة األولى :وهو الفعل الذي هو غير فعل حقيقي فهو على ثالثة أضرب:
مات
فالضرب األول :أفعال مستعارة لالختصار وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة مفعوالت نحوَ :
بكر.
وم ِّر َ
ض ٌ
ز ٌيد ،وسقط الحائطَ ،

( )1ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 84 :
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كان
والضرب الثاني :أفعال اللفظ وليست بأفعال حقيقية وانما تدل على الزمان فقط ،وذلك قولكَ :
عبد هللا أخاك ،وأصبح عبد هللا عاقالً ،ليست تخبر بفعل فعله إنما تخبر أن عبد هللا أخوك فيما مضى وان
الصباح أتى عليه وهو عاقل.

والضرب الثالث :أفعال منقولة يراد بها غير الفاعل الذي ُج ِّعلت له نحو قولك :ال أرينك هاهنا،
فالنهي إنما هو للمتكلم كأنه ينهى نفسه في اللفظ وهو للمخاطب في المعنى .وتأويله :ال تكونن هاهنا ،فان
ضرني رأيته ومثله قوله تعالى ":ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
(من) َح َ
َ

()1

لم ينههم عن الموت في وقت ألن

البد منه ،فمتى صادفكم
ذلك ليس المهم تقديمه وتأخيره ولكن معناه :كونوا على اإلسالم .فإن الموت ُ
صادفكم عليه ،وهذا تفسير أبي العباس (رحمه هللا)"(.)2

وهكذا يكفي للمتصفح لكتاب (األصول في النحو) ليتيقن قدرة ابن السراج وعقليته الفذة ،إذ إنه بارعٌ
ِّ
وينظمها بنظام دقيق متجانس( ،)3كما ال يخفى إعجابه
في تفريعاته لكل موضوع ،فهو ُي َشعب المعاني ُ
بالتصنيف االندراجي اليوناني فحاول أن ُيطبقه على مواد النحو العربي ورتبها بالفعل على شكل جديد
تماماً ـ ـ مع إبقاء المحتوى هو هو( )4ـ ـ ألول مرة في تاريخ النحو العربي بل وكان الرائد في ذلك لكل النحاة
الذين جاؤوا بعده( ،)5فضالً عن أنه " كان مستوعب ًا معاني النحو استيعاباً واسعاً ،وكان ذا عقلية راجحة

ظم متجانسة متوائمة من األصول والفروع ،ومن اإلجمال والتفريع يعرضها
جعلت هذه المعاني تتسق في ُن ُ
بنظام يتفرد به ،فقد درس النحاة السابقون له الفعل مثالً وأطالوا البحث في أبوابه وأحكامه وأقسامه ،لكننا
لم نجد َمن أدرك تلك اإلنشطارات الدقيقة المرتبطة بعضها ببعض بما تشترك فيه من معان".6

ويجدر بنا التنبيه على أن ابن السراج لم يمس أبداً ما وضعه سيبويه وشيوخه من مفاهيم وتحليالت،
بل تبنى كل ذلك مقتنعاً أشد االقتناع بصحته ،إال أنه باعتباره ِّ
عالم موضوعي وواسع االطالع يذكر أقوال

وصحيح كل الصحة ـ ـ لكل َمن أراد االطالع
الكوفيين المعارضة ألقوال الكتاب ،ولهذا فهو منبع فريد ومهم ـ ـ
ٌ
على تطور النظريات والمذاهب في النحو العربي إلى ذلك الزمان ،فضالً عن أنه لم ُي ِّقلد المناطقة في
طريقة تحديده ألقسام الكالم الثالثة؛ ألنه ـ ـ ابن السراج ـ ـ من أكثر العلماء أصال ًة إذ هو الرائد ألفكار عدة،
وله تحليالت دقيقة اختص بها وأخذها منه علماء المدرسة الخليلية القديمة التي تكونت على يديه(.)7

( )1سورة ال عمران  :من االية (.)102
( )2األصول في النحو  81 /1 :ـ . 83
( )3ينظر :نظرية المعنى في الدراسات النحوية . 75 :
( )4ذكر سيبويه تقسيمات الفعل هذه ،ينظر :الكتاب . 120 /1 :
( )5ينظر :منطق العرب في علوم اللسان 84 :
 )6نظرية المعنى في الدراسات النحوية . 72 :
( )3ينظر :منطق العرب في علوم اللسان 84 :
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ومهما بلغ تأثر النحو العربي ببعض المفاهيم الدخيلة ،فقد بقيت كل أُسسه المفهومية األصيلة على

ما كانت عليه في زمان سيبويه ،ويعزوها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لألسباب اآلتية(:)1

 1ـ ما يزال يحدد النحوي أقسام الكالم وعناصر اللغة عام ًة بمجراها في الخطاب ،أي بكيفية تصرفها
بالنسبة إلى غيرها.
 2ـ ما يزال النحاة يعتمدون في تحديد هذا المجرى على الموضع الذي يقع فيه اللفظ ال في مدرج

الكالم فقط ،بل في بنيته أيضاً ،وهذا شيء لم يكن معروفاً تماماً قبل مجيء الخليل وسيبويه ،ورأينا كيف
أن مفهوم (الموضع) وهو أعظم مفهوم علمي لساني جاء به العرب ولم ُيسبقوا إليه وال َيعرفه اللسانيون

حتى االن(.)2

 3ـ بقي النحويون محافظين على أكثر المفاهيم التي ابتدعوها في تحليل بنية الكالم (كالعامل

والمعمول) وبنية الكلمة (بناؤها ووزنها) ،كما أن الوزن ال تعرفه اللسانيات الحديثة اال من درس أو اطلع

على النحو العربي.

ُخالصة القول :إن موضوع تأثر النحو العربي بالمنطق األرسطي تناوله عدد كبير من الباحثين(،)3
وان اختلف هدف الدراسة ،فقد تناوله الدكتور تمام حسان في كتابه (األصول) واستدل على عدم تأثر النحو
العربي بالمنطق األرسطي باعتبار أن الثقافة العربية جزء من الثقافة اإلسالمية فهي تحتكم إلى النصوص

النقلية في أحكامها أكثر من النظر العقلي ،فضالً عن أن األمم التي كان لها األثر الواضح في ثقافتنا
العربية كالفارسية مثالً كانت لها هذه الثقافة النقلية ،إذ لها نصوصاً مقدسة .والدكتور تمام حسان تطرق

إلى هذا الموضوع ،ليس بهدف إثبات األصالة في النحو العربي ،بقدر ما ُيريد أن ُيثِّبت شرعية المنطق
الطبيعي ،واعمال الفكر في األحكام النحوية(.)4
كما تطرق الدكتور عبده الراجحي في كتابه (النحو العربي والدرس الحديث) إلى هذا الموضوع،

بهدف مغاير أيضاً ،وهو تحقيق وصفية النحو العربي التي تقتضي وصف الواقع اللغوي كما هو دون

ال
أحكام عقلية التي مردها في النحو العربي إلى تأثره بالمنطق األرسطي ،فأخذ ُيسقط هذه الصفة مستد ً
على ذلك بأدلة تاريخية جمعها حول علماء رفضوا أشكال المنطق ،إذ قام بموازنة نصوص ألرسطو مع
نصوص عربية ووصل إلى نتيجة عدم تطابقهما(.)5

( )4ينظر :المصدر نفسه 87 :وما بعدها .
( )5ينظر :ص(  )130من األطروحة .
( )3المزيد من اآلراء ،ينظر :البحث اللغوي عند العرب ،د .احمد مختار عمر  342 :ـ  ،351وتقويم الفكر النحوي ،د .علي أبو المكارم :
 65ـ  143 ،105ـ . 145
( )4ينظر :األصول  45 :ـ . 51
( )5ينظر :النحو العربي والدرس الحديث  61 :ـ . 75
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أما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح فإن هدفه من هذه الدراسة هو تحقيق وتأكيد أصالة النحو

العربي ،ورأينا كيف دافع عن النحو العربي ،ورده لشبهة تأثر النحو العربي بالمنطق األرسطي في نشأته،

وأزال هذا التشكيك في إمكانية إبداع العقل العربي وتفوقه ،وتصدى ِّ
لكل َمن قال بالتأثر ـ ـ من المستشرقين
والعرب ـ ـ إذ ان أصالته شاهد على عبقرية الفكر العربي األصيل ـ ـ فضالً عن أن رد الدكتور الحاج صالح
كان على أساس علمي مقبول ـ ـ كما رأينا ــ؛ ألنه ُمِّلم بتقنيات البرهنة ،وأساليب االستدالل المعقولة التي
جعلته يتمكن من فحص كل دليل ُي ِّقدمه.
كما أنه بيَّن أن المنطق األرسطي لم يجد مرتعاً مريئاً إال بعد نشوء النحو واكتماله ،ولكي نفهم هذه

الظاهرة التاريخية يجب أن ننظر إلى أحداث الزمان ال كأحداث متفرقة ال ارتباط بينها كما يفعله بعض

الباحثين ،بل على أنه مجموعة متالحمة األجزاء شديدة االتصال ،فالتجزئـ ـ ـ ـ ـ ـة والتفريق بينها والنظر فيها
كل على حدة ي ِّ
فسد التحليل ويؤدي إلى مشاكل ال حل لها.
ٌّ
ُ
ويختم الدكتور الحاج صالح مقتنعاً ـ ـ ونحن كذلك ـ ـ بعدم تأثر النحو العربي في ابتداء نشأته بمنطق

أرسطو ال في مناهج بحثه وال في مضمونه التحليلي(.)1

والذي نرتضيه في هذا المقام هو أن الفكر النحوي
صادر عن عقلية عربية
أصيل في ابتدائه،
ٌ
ٌ
ِّ
بثقافات أُمم أخرى ،كان من الطبيعي أال يبقى منعزالً عنها ،بعيداً عن
َمحض ،فلما اتصلت هذه العقلية
التأثر الحقيقي ،فحدث أن تسرب شيء ِّمن معطيات تلك الثقافات ،وخاص ًة الفلسفة اليونانية ،إلى النحو
العربي .على أن هذا ال يمنع في نهاية هذا المطلب من تقرير الحقيقتين اآلتيتين(:)2

مقرر َسَلفاً بين اللغات واآلداب والفنون والمختلفة ،وعليه فليس هناك
أمر ٌ
األولى :أن التأثر والتأثير ٌ
ما ُي ِّقلل من قيمة لغة من اللغات إن هي أَخ َذت من اللغات األخرى.
والثانية :أن هناك أفكا اًر تُ َعد في مقياس العلم من قبيل المشاع بين الثقافات األُممية ،فاالتفاق والتطابق

سوغ إثبات أصالة تلك الثقافة ،كما ال ُي ِّ
ال ُي ِّ
سوغ بتعينها لغيرها؛ ألن الحقيقة واحدة.

2ـــ أصول النحو العربي:
ويقصد به :المحاولة المباشرة
لمصطلح (أُصول النحو) مدلول قديم في كتب النحاة القدماء والمحدثينُ ،

من النحاة لدراسة الخطوط التي أُتُِّب َعت في اإلنتاج النحوي( .)3وقد تناول هذا الموضوع عدد من النحاة

( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 63 /1 :
وتعريف المصطلحات في الفكر اللساني
( )2ينظر :اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر  ،212 :وأصالة النحو العربي ،131 :
ُ
سسه المعرفية وقواعده المنهجية ،د .البشير التهالي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2007 ،1م . 27 :
العربي أ ُ ُ
( )3ينظر :أصول التفكير النحوي ،د .علي أبو المكارم . 17 :
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القدماءُ ،يذكر في َمُق ِّدمتهم كتاب (اإلغراب في جدل اإلعراب) و(ُلمع األدلة في أُصول النحو) ألبي البركات

عبد الرحمن األنباري(ت577هـ) ،ومن العلماء القدماء أيضاً ـ ـ ممن تناولوا أصول النحو العربي ـ ـ هو جالل
ِّ
أصول النحو في كتابيه( :المزهر
لم
الدين السيوطي (ت911هـ) ،إذ أصدر السيوطي أهم ما ُكِّت َب في ِّع ِّ
في علوم اللغة وأنواعها) ،و(األشباه والنظائر في النحو) ،فضالً عن كتابه( :االقتراح في علم أُصول
النحو).

كما تناول هذا الموضوع عدد من الباحثين المحدثين ودرسوه دراسة مستفيضة في مؤلفاتهم منهم ـ ـ

على سبيل المثال ـ ـ سعيد األفغاني في كتابه (في أصول النحو)( ،)1والدكتور تمام حسان في كتابه (األصول)
 ،إذ ركزوا تركي اًز مباش اًر على دليلي السماع والقياس مع إعطاء إشارات محددة ونماذج في اإلجماع

واستصحاب الحال .واذا نظرنا إلى دراسة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من هذا الجانب ،نجد أنه أولى
االهتمام بالدليلين األولين كما هو الحال عند علماء العربية ،وقد أعطى السماع جزءاً كبير من االهتمام
في تجربته ،إذ أفرد له َّ
مؤلفاً خاصاً سماه (السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة) .
أوالً ــ السماع:
معت ِّ
به فشاع وتُ ُكِّلم به وكل ما التذته األُ ُذن من صوت َح َسن سماع،
عرف السماع لغ ًة بأنه ما َس َّ
ُي َ
()2
ويعد تعريف ابن منظور
األقرب مفهوماً
والسماع :الغناء  .وقد تنوعت التعريفات اللغوية لمفهوم السماعُ ،
ُ
إمالء أو تحديثاً،
للمعنى االصطالحي ،فقد ورد تعريف في المعجم الوسيط بأنه " الحديث من لفظ الشيخ،
ً
وسواء كان من حفظه ،أو القراءة من كتابه وهو أرفع درجات الرواية عند األكثرين"(.)3
وقد عرفه السيوطي بقوله ":هو ما ثبت في كالم من ُيوثق بفصاحته ،فشمل كالم هللا تعالى ،وهو
القرآن الكريم ،وكالم نبيه ( ،)وكالم العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده ،إلى أن فسدت األلسنة ...فهذه

البَّد في كل منها من الثبوت"
ثالثة أنواعُ ،

()4

.

وقد تناول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مفهوم السماع ُمعتَداً به كثي اًر في استقراء أصول النحو

العربي وعده قائماً على أساس عقلي ،فهو مركز الدراسات الواقعية للغة العربية؛ ذلك أن النحاة إذا أرادوا

تفسير لظاهرة ما عادوا إلى السماع كنقطة انطالقة لهم .فضالً عن أنه تميز بإضافة كلمة (علمي) له،

وذلك بدافع إظهار ما تميز به الموروث النحوي العربي في جانب السماع من علمية تضاهي النظريات

اللغوية الغربية ـ ـ وأحيان ًا تفوقها ــ ،وقد غابت هذه الحقائق النحوية عن أذهان كثير من الباحثين؛ بسبب ما

( )1طبعته جامعة دمشق عام  1964وهي الطبعة الثالثة.
( )2ينظر :لسان العرب  .343 /6 :مادة (سمع) .
( )3المعجم الوسيط . 49 /1 :
( )4االقتراح في علم أصول النحو . 149 :
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ُو ِّج َد من تخليط لكثير من المفاهيم النحوية العربية األصيلة ،وعدم فهمها فهماً صحيحاً ،فضالً عن إسقاط
بعض المفاهيم األرسطية عليها ،وهذا ما ظهر مع مؤلفات أغلب النحاة المتأخرين.
وهذا ما تميز به الدكتور الحاج صالح الذي بحث عن العلمية في العلوم اللغوية العربية القديمة،

فأعاد قراءة تراثها ،ووقف عند السماع اللغوي مقطوع الصلة عما جاءت به النظريات الغربية.

وقد استعمل د.الحاج صالح مصطلحاً حديث ًا ُمتعارف عليه في اللسانيات الحديثةوهو" المدونة"( ،)1ونعت
بها السماع اللغوي العربي بأنه أعظم مدونة لغوية عرفها التاريخ( .)2وقد أمدنا بتقسيم جمع فيه العناصر
والخصائص بين النصوص المحفوظة والنصوص الحرة العفوية(.)3
أ ــ النصوص المحفوظة:
عرفها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بأنها نصوص ُن ِّقلت شفاهياً من جيل إلى جيل ،ولم يأخذها
العلماء مباشرًة من مصدرها األصلي ،فهي نصوص ُنقلت على صورة واحدة ،إال أن تأديتها اختلفت

الختالفها في األصل ،أو اختالف المنشأ اللغوي للناقل(.)4
وتنقسم النصوص المحفوظة على قسمين(:)5

ـ ـ ـ النص القرآني( ،من خالل القراءات القرآنية المتوارثة).
ـ ـ الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين.
مما تَ َّ
قدم نلمس عزوف الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح عن ذكر الحديث الشريف كمصدر ثالث
للسماع ،واكتفى بالقرآن الكريم وكالم العرب؛ قد يكون السبب في ذلك هو الخالف بين النحاة في مسألة
االستشهاد بالحديث الشريف وعدم االستشهاد ـ وهي ُسنة القدماء من النحويين ـ ـ به( ،)6على الرغم من

( )1السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة  . 251 :وأود أن أُشير إلى أنّ المدونة أو ما يُعرف بلسانيات المدونة في اللسانيات
الحديثة تعد من ابرز أنواع اللسانيات في الدرس اللساني بعدها مصدرا ً للتحليل المعجمي وفهم الرصيد اللغوي ودراسة مظاهر تطوره ،فقد
نشأت عام  ،1961واول من استعملها جامعة بروان االمريكية ،وقد ساعدت الحوسبة (اللسانيات الحاسوبية) ،على االستفادة من لسانيات
أي ظاهرة لسانية دراسة رقمية بواسطة المعالج اآللية للغات الطبيعة ،وهذا ما حاول عمله الدكتور عبد الرحمن صالح
المدونة في دراسة ّ
عن طريق مشروعة (الذخيرة اللغوية العربية) ،ينظر :المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم ،د .خليفة الميساوي ،دار االوان ،الرباط ،ط،1
2013م. 32:
( )2ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
طرد هو
( )3ينظر :المصدر نفسه  .252 :وتجدر اإلشارة إلى أنّ معظم علماء اللغة العربية ق ّ
طرد وشاذ ،فال ُم ِّ ّ
سموا السماع على قسمينُ :م ّ
الكالم المنقول عن العرب باستفاضة ،بحيث يطمئن إلى أنّه كثير كي يُقاس عليه ،أما الشاذ فهو كل كالم عربي أصيل لم ت ُذكر له قاعدة كلية
ولم يَح َط بالشيوع والكثرة وال يُقاس عليه .ينظر :موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي ،مطير بن حسين المالكي( . 6 :رسالة
ماجستير).
( )4ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة  252 :ـ . 253
( )5ينظر :المصدر نفسه . 253 :
( )6ينظر :في أصول النحو ،إبراهيم مصطفى ،مجلة مجمع اللغة العربية  ،134 /8 :ويُع ِّلّل الدكتور فاضل السامرائي عدم احتجاج القدماء
بالحديث الشريف يرجع إلى أمرين1 :ــ أنّ المحدثين أجازوا نقل الحديث بالمعنى ولم يتقيدوا باللفظ2 .ــ وقوع اللحن في بعض األحاديث؛
ألنّ في الرواة من ليس عربيا ً بالطبع وال علم له بصناعة النحو .ينظر :ابن جني النحوي ،د .فاضل السامرائي ،دار عمار للنشر والتوزيع،
ط2009 ،2م  ،29 :وفصول في فقه العربية ،د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،ط 97 : 3ـ  ،98والعربية بين السليقة والتعقيد
دراسة لسانية ،د .رياض عثمان ،دار الكتب ،بيروت ،ط2012 ،1م  130 :ـ . 131
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استشهاد عدد من النحاة المحدثين ،منهم ـ ـ على سبيل المثال ـ ـ سعيد األفغاني إذ يذكر أن النحاة كانوا

يسمون المادة المسموعة (الفصيح) ويقصدون بذلك النصوص المأثورة التي تتسم بالنقاء اللغوي ،وعدم
التأثر بلغة األُمم المجاورة وكانت هذه النصوص المأثورة تقع في ثالثة أنواع وهي :القرآن الكريم ،الحديث
النبوي الشريف ،كالم العرب الفصحاء شع اًر كان أم نث اًر(.)1
ب ــ النصوص الحرة العفوية:
عرفها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بأنها "النصوص التي سمعها اللغويون من أصحابها مباشرة
َّ

فليست بكالم محفوظ ومنقول حفظه الناس من غيرهم وليس بتأدية لكالم سبق أن قيل  .فأصحابها هم
الذين تكلموا بها عفوياً ولم ينقلوها عن غيرهم .وأكثر هذه النصوص هي من الكالم المنثور ...وفيها كثير

من الشعر"( .)2وال يخفى أن هذا الكالم المنثور مأخوذ من لغة التخاطب اليومي ،إذ َكـثَُر مجيئه كشواهد
في كتب النحو ،فسيبويه يذكر منه مجموعة كبيرة جداً ،ويوازن دائماً بين ما ُيسميه (الكالم) ـ ـ وهو الكالم
المنثور من كالم العرب ـ ـ وبين الشعر( ،)3إذ يقول ":سمعناهم يتكلمون به في الكالم سمعناهم يقولونَ :ق ِّدي
في َقد ،ويقولون :أرلي في األلف والالم يتذكر الحارث ونحوه ،)4("...وقال ":وهذا قليل في الكالم كثير في

الشعر؛ ألنه ليس بفعل"(.)5

ويشير الدكتور الحاج صالح إلى أن هناك اختالف بين نحو النحاة القدماء والمتأخرين ،فالقدماء
ُ
عاشوا في ِّ
زمان الفصاحة وشافهوا فصحاء العرب ،فضالً عن تشكيكه في صحة ما جاء به المتأخرون من
أمثلة (المجالس) أو (األمالي) وشك في أصلها بأنه غير صحيح ،وانتقد بشدة ما جاءت به الموسوعات

األدبية كالعقد الفريد البن عبد ربه االندلسي (ت 328هـ) ،فضالً عن كتب الطبقات ،لما فيه من اختالط
للسماع الصحيح بالزائف(.)6

ومن األمور التي توقف عندها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هي (مقاييس الصحة لمحتوى

المسموع) ،إذ اقترح مجموعة من المقاييس الختبار الكالم المسموع وتأكيد صحة علميته ،وهي كاآلتي:
1ــ المقاييس العامة:

( )1ينظر :في أصول النحو  19 :ـ . 28
( )2السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة . 262 :
( )3ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب . 263 :
( )4الكتاب  303 /1 :ـ . 304
( )5المصدر نفسه . 277 /1 :
( )6ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب . 264 :
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حاول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن يوازن بين ما توصلت إليه اللسانيات الغربية ـ ـ والسيما

البنوية ـ ـ من خالل وصفهم العلمي للغات بما يسمونه بالمدونات اللغوية )، (Linguistic Corpusوبين
محتوى المسموع العربي.

إذ اعتمد اللسانيون الغربيون (البنويون ) Struralistsعلى فكرة المدونة ،وهي" عبارة عن مسموع

مسجل يتكون من كالم تكلم به بعض َمن ُيمثل حق التمثيل اللغة المراد وصفها"( ،)1وهذه المجموعة ال
يجوز أن تُمس بتغيير أو بزيادة أو بحذف ويتوقف وصف اللغة باالعتماد على ما يوجد فيها ليس إال(.)2
وي ِّ
عرف الدكتور الحاج صالح المسموع العربي (المدونة العربية) بأنه " :مجموعة من النصوص
ُ
ُج ِّم َعت في داخل تُراب معيَّن حدد العلماء تخومه وسكانه  ...غير قابل ألي تغيير من ِّقبل أهل اللغة إذ
يجب على اللغوي أن ِّ
يدونها كما وردت عند أهل هذه اللغة وهم فصحاء العرب"( .)3ونلحظ من الفوارق بين

المسموع العربي واللسانيات البنوية هو تهاون بعض البنويين فيما يخص اللغات الحديثة ،فالفصيح ليس
فصيحاً بلغة من اللغات بل بأي لغة يدعي الناطق بها أنه يتكلم بلغته األصلية التي تعلمها من ِّ
بيئت ِّه األولى
َ
دون أية لغة أخرى ،ويبدو صراح ًة أنه لم يتأثر بلغة أخرى فهو بذلك فصيح بالمفهوم العربي عند العلماء
القدماء ،وهذا الفصيح ُيسميه اللسانيون بـ).)4((Native Speaker
وبمقياس البنوية َس َّجل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح االعتراض الوحيد المأخوذ على السماع
اللغوي العربي وهو االتساع الكبير ألماكن الفصاحة التي ُس ِّم َع فيها ،أو روي عنهم( .)5ويلتمس الحاج
صالح العذر في ِّ
مثل هذا المأخذ الذي يجعل مسموع العلماء العرب بعيداً عن المدونة اللغوية الحديثة هو

"تغطيته لمكان واسع جداً ولزمان طويل جداً يتعذر أن تبقى اللغة فيه على ما كانت عليه"( ،)6يقول الدكتور
تمام حسان في ذلك ":لم ُي ِّ
فرقوا بين شاعر وشاعر ،وال بين قرن سابق ،وآخر الحق في فتـ ـ ـرة تمتد قرابة

أربعة قرون ،ومما يرقى إلى مرتبة اليقين أن اللغة الفصحى قد شهدت في هذه الحقبة تطو اًر في تراكيبها

ومفرداتها ،ودالالتها ،وأساليبها ،يشهد على ذلك أن الذين رووا اللغة ،والذين نظروا في ألفاظها ،وطرقها قد
أشاروا إلى الغريب ،والمهجور الذي بطل استعماله"(.)7
إن معرفة الحاج صالح الواسعة باللسانيات الغربية ومبادئها من جهة ،وخصائص البحث اللغوي

المسجل على المسموع اللغوي العربي من هذه الوجهة
العربي من جهة ثانية مكنته من الرد على االعتراض ُ

(المدونة) ،إذ يرى أنه غير صحيح أنه ال يمكن أن تحتوي المدونة اللغوية ـ ـ في أي وقت كان ـ ـ إال على
( )1المصدر نفسه والصفحة نفسها .
رواد وأعالم . 196 :
( )2ينظر :األلسنية ّ
( )3السماع اللغوي العلمي عند العرب . 268 :
( )4ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب .268 :
( )5ينظر :المصدر نفسه . 269 :
( )6المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )7األصول . 101 :
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استعماالت ِّ
مطردة منسجمة ،وأن ال تكون منها عناصر قديمة أو ُم َّ
حدثة ،أو بعبارة أخرى أال تحتوي على
تحوالت زمانية (دياكرونية)( )1بحجة أنها تختص بحالة أو وضع واحد للغة في زمان واحد ،ففي داخل
الحاالت اللغوية المستقرة يمكن أن نكتشف بقايا من نظام لغوي قديم ،وذلك مثل األسماء لغير العاقل التي

تُج َمع جمعاً مذك اًر سالماً في العربية ،مثل :األرضين والعالمين ،وغير ذلك(.)2

ويركز هذه المرة على فكرة
ويستمر الحاج صالح بالموازنة بين السماع اللغوي العربي والبنويةُ ،
(إغالق المدونة) ،ورأى وجود مدونة مغلقة ـ ـ وهذا ما نادت به البنوية ـ ـ غير ممكن التحقيق في النحو

العربي؛ وذلك أن المسموع اللغوي عند العربي يبقى مفتوح ًا ما دام يشتغل بالبحث في اللغة ،فاهتمامهم كان

كبي اًر بالحصول على أكبر المعطيات اللغوية ،وكذلك التثبت من صحتها(.)3

ومن المالحظ في تجارب اللسانيين المحدثين اختالف مواقفهم إزاء التراث النحوي والنظر له من
وجهة نظر البحث اللغوي الحديث فمنهم من وقف موقفاً محايداً ،ومنهم َمن َسَّلم تسليماً تاماً بالنقص
والقصور في تراثنا النحوي .ونجد فئة من الباحثين المحدثين دافعوا عن علمائنا األوائل وما لحقهم من

اإلدانة في طبيعة مسموعهم اللغوي ،فنجد الدكتور تمام حسان يلتمس العذر للعلماء المتقدمين بقوله" :إن

الفارق الزمني بيننا وبينهم يعطي المحدثين من تجارب القرون السابقة ما لم يتهيأ مثله للنحاة العرب الذين
كانوا طالئع ًا في هذا العمل ،وعذر الطليعة دائماً أن حسبه أن أنار الطريق ومهدها بوسائله المتاحة له
دون أن يكون عالة على حكمة موروثة عن السابقين ولو أننا سلمنا بهذه الحقيقة لبدا لنا قصور النحاة كانه
لم يكن"(.)4
ففي كالمه هذا دفاعاً عن مواقف النحاة ،ولكنه ذكر قصورهم في عملهم ،وهذا اعتراف صريح منه،

وكأنها حقيقة ال يمكن نكرانها أو إخفاؤها.

أما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح فقد اختلف منهجه في رفض ما قيل عن النحاة القدماء
ِّ
الع ِّ
ذر لهم فيما ورد من نقص أو قصور ،بل كان متحدياً في عدم
وسماعهم اللغوي ،فهو لم يكتف بالتماس ُ
االعتراف أصالً بما أُتُ ِّهم به النحو العربي من نقص وقصور ،وليس دفاعه هذا بدافع التعصب بل توصل

( )1هو أحد التقسيمات الثنائية عند ديسوسير ،إذ يقوم مذهبه على مجموعة من التقسيمات وتسمى (ثنائية التزامن والتعاقب) ،وفيها يُدرس
اللسان من وجهتي نظر متقابلتين ،فإما أن يُدرس اللسان في وضع الثبات ،في نقطة معينة من الزمن فيسمى ذلك علم اللغة التزامني
تطورها أو تغيراتها عبر تطور الزمن ويسمى علم اللغة التعاقبي
) ،(Synchroniqueوأما أن ندرس تتابع حاالت تاريخية ،مع
ّ
) (diachroniqueويقصد به :العناصر اللسانية منظورا ً إليها في عالقتها بالتسلسل الزمني وأثره ال ُمتغ ِّيّر ،وت ُع ُّد الدياكرونية حقبة تطور،
ٌ
حدث بما هو طائفة متسلسلة من األحداث التي تفعل فعلها في العناصر اللسانية .إال أنّ هذه الوقائع الدياكرونية ال ترمي
والفعل الدياكروني
َّ
ف واحدٍ؛
إلى تغيير النسق ،وإنما يلحق التغير بالعناصر المنظمة ،فيُستبدل عنصر بعنصر ،والوقائع الدياكرونية وقائع جزئية ال تنشغل اال بطر ٍ
رواد وأعالم  88 :ـ  ،89والنحو في القديم والحديث . 30 :
لذلك ُ
عدَّت وقائع جزئية ..ينظر :األلسنية ّ
( )2ينظر السماع اللغوي العلمي عند العرب . 269 :
( )3ينظر :المصدر نفسه . 268 :
( )4األصول . 103 :

الفصل الثالث ................................

اللسانيات النظرية

255

إلى أن العلماء العرب كانوا يقصدون هذه العربية بوصفها نظام لغوي خاص ثابت عبر المكان والزمان
ُيمكن أن ُيعرف بمقياس واحد وهو إمكانية التفاهم به إلى أن يصير ذلك ممتنعاً(.)1

فضالً عن أن انطالقه من فكرة المدونة ومميزاتها في اللسانيات البنوية ،وموازنتها بمدونة العرب

(السماع العربي) ُيظهر حقيقة ـ ـ نحسبه تفرد بها ـ ـ وهي أن السماع اللغوي العربي علمي حينما وافق البنوية،

وعلمي أيضاً عندما خالفها؛ ألن ما خالف فيه النحو العربي من مبادئ وهو مما ُي ِّ
ميز هذه النظريات
ِّ
وجهة نظر مخالفة ،وأن يكون المبدأ الذي ُي ِّ
ميز هذه النظريات
اللسانية الحديثة ،لم يمنعه أن يكون علمياً من
اللغوية الحديثة ،ال يتوفر على شروط العلمية ،لذلك ال يجوز أن ُيتخذ أداة لقياس العلمية في نحونا وسماعنا

اللغوي العربي ،أو أن ُينتقص من هذه العلمية فيه.

2ـــ مناهج توثيق النصوص عند النحاة العرب وتحقيقها:
أشار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن تحقيق النصوص ونقدها عند العرب ظهر مع ظهور

علم العربية ،فقد تشددوا في قبول السماع .أما ما يخص رواية األشعار ،فقد تفطن العلماء من أول أمرهم
إلى خطر الوضع ،واتخذوا مقاييس عدة في نقدهم ،وهي كاآلتي(:)2

البَّد من التأكد من وجود النص عند فصحاء العرب ،والتأكد من معرفتهم أو عدم معرفتهم للبيت،
أـ ُ
أو القصيدة المشكوك فيها ،واعتبر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الفريق المكون من أبي عمرو بن
ومن ُيماثلهم بأنهم قاموا بهذا الدور.
العالء ،والمفضل الضبي (ت  168هـ)َ ،
البَّد أن يكون التحقيق والحكم األخير من عمل العلماء من أهل العلم بالشعر ،وكانوا معظمهم
ب ــ ُ
من علماء العربية .وقد اتصف العلماء بالدقة في جمع المادة ،ومثال ذلك كثير ،مثالً ما جاء في كتاب

سيبويه.

هذا عن مصدر الرواية والتأكد من صورتها أو صورها التي ُس ِّم َعت بالفعل ،أما ما يخص التأكد من
صحة النسبة إلى قائل معيَّن فهذا ال يظهر له أي أثر في كتاب سيبويه ،والفي أي كتاب ألفه النحويون
ككتب األخفش (ت 215هـ) ،والفراء وغيرهما ،وهذا ال يمنع أن يكون العلماء قد اهتموا بالفعل بالبحث

عن القائل الحقيقي للشعر الذي سمعوه ودونوه من أمثال أبي عمرو بن العالء والمفضل،
والسكوت في كتاب سيبويه وغيره عن أسماء الشعراء فقد أثار كثي اًر من القلق(.)3

( )1ينظر :السماع اللغوي العلمي عند العرب . 271 :
( )2ينظر :المصدر نفسه  310 :ـ . 313
( )3ينظر :لسماع اللغوي العلمي عند العرب . 314 :
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صرح الحاج صالح بأنه مع مرور الزمن أصبحت الحاجة إلى ذكر القائل ِّ
وي ِّ
لكل شعر مسيسة جداً
ُ
عند علماء القرن الثالث الهجري؛ ألن الحقيقة التاريخية تقتضي ذلك ،وهذا ال ينطبق على زمان سيبويه

ألن مصدر السماع عنده موثوق بعربيتهم(.)1
ثانياً ـــ القياس:

هو األصل الثاني من أصول النحو العربي ،وقد اختلفت المعاني اللغوية للقياس باختالف ورودها
يقيسه قيساً
في المعجمات اللغوية ،فجاءت بمدلوالت عديدة ،منها أنه " :التقدير والمساواة ،قاس الشيء ُ
وقياساً وانقاسه"( .)2ويعرف اصطالحاً بأنه ":مساواة فرع ألصل في ِّ
علة حكمه ،والمراد بالفرع صورة أُريد
ُ
ُ
إلحاقها باآلخر في الحكم لوجود العلة الموجبة للحكم فيها ،وباألصل :الصورة الملحق بها"( .)3وقد جمع

هذا التعريف األركان األساسية للقياس التي تتمثل في الفرع واألصل ثم العلة فالحكم.

وال أُريد الخوض كثي اًر والتفصيل في موضوع القياس؛ وذلك ألنني تطرقت بالتفصيل لهذا الموضوع

في الفصل السابق من هذه األطروحة(.)4

ويمكننا القول مما سبق ذكره ـ ـ فيما يخص السماع والقياس ـ ـ  :إن الحاج صالح لم ِّ
يول االهتمام

بالقياس القدر الذي أواله للسماع .فقد أشار إلى القياس في ضمن (المفاهيم األساسية للنظرية الخليلية

الحديثة) ولم يدرسه دراسة شاملة موسعة  ،فضالً عن أنه أفرد له فصالً في كتابه (منطق العرب في علوم
اللسان)( ،)5على العكس من السماع الذي خصص له جزءاً كبي اًر من دراسته في كتابه (السماع اللغوي
العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة) ،فضالً عن عنوان الكتاب الذي يدل على تناوله الواسع للسماع في

هذا الكتاب تحديداً.

قد يكون السبب في ذلك ـ ـ االهتمام بالسماع ـ ـ هو تقديم علمائنا العرب القدماء للسماع على القياس،

وقد َّ
وضح ابن جني هذا الموقف في الخصائص ،إذ قال في (باب تعارض السماع والقياس) ":إذا تعارضا

نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه على غيره وذلك نحو قوله تعالى ":ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ
()6
البَّد من قبوله ألنك تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم .ثم أنك من
 ،فهذا ليس بقياس لكن ُ
يع ،)7("...وقال في
بعد ال تقيس عليه غيره .أال تراك ال تقول في استقام :استقوم وال في استباع :استب َ

موضع آخر ":ومما ورد شاذاً عن القياس ومطرداً في االستعمال قولهم :الحوكة والخونة .فهذا من الشذوذ

( )1ينظر :المصدر نفسه . 315 :
( )2لسان العرب  388 /1 :مادة (قيس) .
( )3شرح الكوكب المنير ،تقي الدين أبو البقاء الفتوحي ،مطبعة السنة المحمدية ،د .ط ،د .ت . 480 /1 :
( )4ينظر :الفصل الثاني ،المبحث الثاني من (ص 144ــ . )151
(( ))5ينظر :منطق العرب في علوم اللسان 157 :ـ ،186و297ـ.322
(( ))6سورة المجادلة ،من اآلية ( .)19
( )7المنصف . 127 /1 :
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عن القياس ما ترى وهو في االستعمال منقاد غير متأب وال تقول على هذا في جمع قائمَ :ق َو َمة وال في
صائم :صومة ،)1("...وقال أيضاً ":وان َّ
شذ شيء عن االستعمال وقوي في القياس كان استعمال ما َكثَُر
َ ََ
()2
ِّ
قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله. "...
استعماله أولى وان لم ينته ُ
وقد حرص الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على بيان األسباب التي أدت إلى تقديم السماع

والتمسك به ،إذ يعزوها إلى سببين اثنين هما(:)3
 1ـ كيان اللغة .
2ـ ـ المنهجية العلمية.

ففيما يخص كيان اللغة يذهب الحاج صالح إلى أن "اللغة نظام من األدلة يثبت بثبوت مستعمليه

فال كيان للغة من اللغات إال بوجود مرجع اجتماعي (جماعة الناطقين بها) أو مرجع نصي أو كالهما..

ومن َوِّر َث منهم هذه اللغة ولم تتغير على
والعربية هي لغة القرآن الكريم وقومها هم الذين نزل القرآن بلغتهم َ

ألسنتهم في تخاطبهم العفوي ...وموقف النحاة واللغويين العرب كان موضوعياً جداً َف ُهم لم يفرضوا على
فالبَّد أن يخضع كالمه بالعربية للمواصفات اللغوية
أحد معيا اًر لغوياً معيناً بل قالوا َمن يتعلم العربية ُ

)(linguistic Conventiousالخاصة وبهذه اللغة وبعامة العرب الذين سمعوا منهم إذ كانت لغتهم هي
هذه العربية التي نزل بها القرآن"(.)4

أما فيما يخص السبب الثاني يقول الحاج صالح " السماع مشاهدة أو نقالً للمعطيات وكل مشاهدة

أو نقالً للمعطيات وكل مشاهدة تدخل في المرحلة األولى من كل بحث علمي ...ولهذه العمليات منهجية

علمية دقيقة"..

()5

.

نخلص إلى أن السماع هو الدراسة العلمية للغة وال يمكن االعتماد على ِّ
لغة قوم ما لم َيخضعوا

للغِّتهم المسموعة ،وكيف ال يكون السماع كذلك وهو " أبو الملكات اللسانية( ،)6شرط أن يكون المسموع
ُ
الخلص ،الذين َسِّلم لسانهم من اللهجات ومخاطر االختالط( .)7وهو بذلك يلتقي في هذه
من كالم العرب ُ
َّ
المتكلم من نقل اللغة مباشرًة ،وال يحتاج الى فك
الرؤية مع الدراسات اللسانية الحديثة ،اذ بالسمع يتمكن
اللسان ،بل يقتصر على الفهم والتأويل ،وهما أساس العملة التخاطبية ،فضالً عن أن السماع فيه سرعة

في النقل والحفظ تُمكن المتكلم من االندماج في العملية التخاطبية بجميع جوانبها النفسية واللسانية
( )1المصدر نفسه . 123 /1 :
( )2المصدر نفسه . 124 /1 :
( )3ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 104 :
( )4منطق العرب في علوم اللسان .104 :
( )5المصدر نفسه  104 :فما بعدها .
(ُ )6مق ّدِّمة ابن خلدون . 624 :
( )7ينظر :العربية بين السليقة والتقعيد ـــ دراسة لسانية . 55 :
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واالجتماعية ،وهذا ما استمده علماؤنا العرب القدماء من مبدأ السماع ،اذ نجد ابن خلدون قد استمده عن

طريق نظرة في مفهوم التاريخ ،إذ ان التاريخ العربي االسالمي ُبني جزء كبير منه على المشافهة ،وهي
أفصح واصفى بالنسبة الى اللسان العربي.
ثانياً :النحو العربي واللسانيات البنوية :
جرت العادة أن ُينسب ميالد اللسانيات البنوية إلى اللساني السويسري فردينان دي سوسير لتأكيده
القوي ـ ـ في مدة سادت فيها الدراسات التاريخية ـ ـ على أهمية وصف اللسان وصفاً تزامنياً .وعلى الرغم من

ظهور جملة من األفكار اللسانية الجديدة التي قدمها سوسير في دروسه الثالثة بجامعة ُجنيف في موضوع
اللسانيات العامة بين سنوات 1907م ـ ـ 1911م ،وتم نشرها سنة 1916م ،فإن بعض الدارسين يجعل من

سنة 1928م سنة ميالد اللسانيات البنوية ،وذلك في المؤتمر الدولي األول للسانيين المنعقد بمدينة الهاي
الذي ُق ِّدمت فيه جملة من التصورات اللسانية التي تدعو إلى منهجية غير مسبوقة في دراسة أصوات اللغة
الطبيعية من ِّقبل :تروبتسكوي وجاكبسون وكارسفسكي ،وهو ما ُيعرف في تاريخ اللسانيات الحديثة باالقتراح

 22معلنين ميالد الفونولوجي  phonologieالجديدة انطالقاً من المفاهيم التي عبر عنها سوسير في
دروسه (.)1

فقد وضعت خطوة جديدة وضحت ونظمت األفكار العلمية وكان أول من وضعها هو سوسير ،إذ

يمكننا القول :ان سوسير هو أول من أظهر للناس أهمية الدراسة البنوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بوصفه وتحليله لمفاهيمها

ومناهجها واحتجاجه المقنع لصحتها .فالبنية في أصلها اللغوي اشتُقت من كلمة ) ، (structureومعناها
البناء ،ولهذه الكلمة في اللغة الفرنسية) (structureدالالت مختلفة منها النظام )، (ordre

والتركيب) ، (constitutionوالهيكلة) ،(organizationوالشكل) .)2( (formeوبمعناها االصطالحي هي

"مفهوم علمي استطاع اإلنسان أن ُيدرك به األشياء والظواهر واستعمله لتفسيرها"( ،)3مثلما يقول الدكتور
عبد الرحمن الحاج صالح "البنية وسيلة من الوسائل لحصر الجزئيات ولوال البنية لما استطاع اإلنسان أن
ُيفكر بل لما استطاع أن ُيدرك اإلدراك الحسي الظواهر واألمور التي حوله ...فالبحث عن بنية الشيء هو
البحث عن العناصر التي يتركب منها وعن المقياس الذي ركبت هذه العناصر على أساسه"(.)4

( )1ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات  30 :و 135ـ  ،136ومحاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ،شفيقة العلوي ،أبحاث
للترجمة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط2004 ،8م  .9 :والبُ َّد من اإلشارة إلى أنّه شهدت نهايةُ العقد الثاني من القرن العشرين ،باإلضافة
إلى صدور دروس في اللسانيات العامة لسوسير سنة 1916م ،وانعقاده مؤتمر الهاي سنة 1928م ،مجموعة من األحداث العلمية والفكرية
في مجال اللسانيات ،منها :تأسيس الجمعية األمريكية للسانيات 1924م ،صدور مجلة اللغة سنة 1925م ،تأسيس حلقة براغ اللسانية سنة
1926م وغيرها من األحداث ،ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات . 31 :
( )2ينظر :منهج البحث اللغوي ،د .محمود سليمان ياقوت ،دار المعرفة الجامعية ،د .ط2003 ،م  ،116 :ومعجم المصطلحات اللسانية :
 318و. 232
( )3مبادئ في اللسانيات . 16 :
( )4بحوث ودراسات في علوم اللسان . 152 :

الفصل الثالث ................................

اللسانيات النظرية

259

فكان هذا منطلق سوسير العلمي الذي بنى عليه جملة من المميزات أثناء وصفه للسان بصفته

موضوع اللسانيات ،إذ إنه ُبني على نظام خاص ،أي أنه منظم تَنظيماً باطنياً محكماً ،و على الباحث
َ
()1
اللساني أن يكتشف أسرار هذه البنية التي شكلت مركز الدراسات اللسانية الحديثة .
بقاء لها إال بفضل القوانين نفسها.
والبنية جهاز يعمل حسب قوانين تحكمه ،وال نمو لهذه البنية وال ً
ِّ
المكونة للبنية
علم مكتف بذاته ،وهي ليست ركاماً من العناصر التي ال يجمعها جامع ،فالعناصر
فالبنية ٌ
كل تُشكله ظواهر متضامنة بحيث أن ُكالًّ منها يرتبط ارتباطاً عضوياً ببقية الظواهر ،وال قيمة له
إنما هي ٌّ

إال في العالقة التي تربطه بها ،وبوساطة هذه العالقة ،أي أنه ال قيمة له في ذاته( .)2معنى ذلك أن
عدها ظواه اًر منعزلة؛ ذلك أنها تأبى أن تُ ِّ
معطيات اللغة ال يتسنى لها أن تُدرس ب ِّ
حدد داخل الجهاز الذي
َ

كمن في كونها ظواه اًر منعزلة ،ولكنها تكمن في أنها تُمثل عناصر
ينظمها ،ويخضعها لقوانينه ،فقيمتها ال تَ ُ
بنية ما ،فالبنية ال تُحدد إال ضمن سلسلة من العالقات بين العناصر ،فليست هي العنصر ،وال هي مجموعة
العناصر ،ولكنها العالقات القائمة بين هذه العناصر ،ولهذا ُكله كان من طبيعة المنهج أن تُدرس البنية
أوالً إذ إنها هي األصل وما عناصرها إال فروع ًا عليها ،فالبنية وحدة تقوم على قاعدة(.)3

وبشكل عام فإن معظم اللسانيين من دعاة البنيوية ،وكما تدل التسمية فالبنيوية تعني أن لكل لغة

بنية ،وبهذا المعنى فإن كل اللسانيين بنيويين؛ ألنهم يدرسون بنية اللغة ،ويبحثون عن االنتظام ،واالطراد،
والقوانين التي تحكمها

()4

.

وقد اقتدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بمفهوم سوسير للبنية ،التي شكلت أساساً مهماً إلنطالق

أو تركيب اللسانيات البنيوية التي ظهرت في النصف األول من القرن العشرين ،إذ قدم ُجملة من التصورات

العلمية التي ردت على النظرية التاريخية التي طغت في الميادين العلمية لمدة من الزمن ،ثُ َّم إن الذي
قصده بالبنيوية هو " المذهب اللغوي الذي ظهر في أوربا وأمريكا في بداية القرن العشرين الميالدي وتطوره

أشَّده في نهاية األربعينات ،وهو يدعو إلى دراسة اللغة كنظام وكبنية لها وجود سابق لوجود أجزائها
بلغ ُ
ومكوناتها"( .)5فكان لهذه النظرية الجانب اإليجابي في إطار النظريات الحديثة التي تقوم على دراسة علمية

موضوعية تهتم باأللسنة البشرية مثل كل الظواهر ،فتتحول من حال إلى حال عبر الزمان حتى تصير

ألسنة أخرى ،حتى أعلن سوسير أن موضوع علم اللغة الصحيح هو اللغة في ذاتها ولذاتها()6؛ ألن هذه

المادة األلسنية في بداية تكونها جمعت مظاهر الكالم البشري ،وفي هذا المنحنى اتخذ الدكتور عبد الرحمن
( )1ينظر :مبادئ في اللسانيات . 10 :
( )2ينظر :شظايا لسانية  76 :ـ . 77
( )3ينظر :مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي (نور الهدى لوشن) . 301:
( )4ينظر :اللسانيات النشأة والتطور. 200 :
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 23 /2 :
( )6ينظر :بحوث و دراسات في اللسانيات العربية  ، 279/2 :وعلم اللغة (السعران)  ،337 :وفقه اللغة في الكتب العربية ،د .عبده
الراجحي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،د .ط1979 ،م . 18 :
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الحاج صالح مصطلح (علم اللسان) من بين المصطلحات التي ظهرت في العالم العربي والتي تُبِّين هذا
العلم.
والدراسة اللسانية خاضعة للتحوالت الزمانية ،فضالً عن أنها تحمل في طياتها وظائف أساسية تمثلت

خاص ًة في الوظيفة البيانية أي التبليغ والبيان ،إذ إن اللغة وليدة وظيفتها البيانية ،هذا من حيث المنهج
الوظيفي للدراسة اللسانية (اللسانيات البنيوية) ،أما من حيث الموضوع فاللسانيات البنيوية ذات طابع

وصفي ،هذا الطابع الذي اعتمدت عليه البنوية ،يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ":إن أهم ما تفتخر

به البنوية هو مذهبها الوصفي ،وتعده الوحيد الذي يستحق أن ُيوصف بأنه علمي"( .)1ولم يقف الباحث
هنا عند هذه النقطة فقط ،إذ إنه سرعان ما تدارك المغاالة في هذا الوصف من ِّقَب ِّل البنويين ،إذ إن هذه
النزعة تعرضت بدورها لنزعتين حسب رايه وهما ":النزعة إلى الحكم على العبارات بالصواب والخطأ ومحاولة
تعليل الظاهرة اللغوية"(.)2

إن اطالع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح وثقافته الواسعة ،مكنته من أن يستمد الفكر البنوي

مجموعة من المعارف ذات الجوهر اللساني السوسيري ،حصرها فيما يأتي:
 الدال والمدلول:

تقوم العالقة بين هذين العنصرين على أساس الدليل اللغوي الذي ُيعنى بتحديدها مما يتطلب بناء
()3
ويعرف الدليل اللغوي بأنه "أصوات يستعملها
نظرية الدليل اللغويُ ، Theorie du signe linguistique

اإلنسان لإلبانة عن المفاهيم واألشياء"( ،)4واللغة ـ ـ كما عرفها ابن جني ـ ـ "أصوات ُي ِّ
عبر بها كل قوم عن
أغراضهم"( ،)5فيقصد الناس للتعبير عن أغراضهم باألصوات قصد اإلبانة واإلفهام" فلكل واحدة منها لفظ

ويغني ذكره عن إحضاره إلى مرآة العين ،فيكون ذلك أقرب وأخف
إذا ُذكر ُع ِّرف به مسماه ليمتاز عن غيره ُ
وأسهل من َّ
تكلف إحضاره"(.)6
فالدليل اللغوي إذاً بهذا التعريف المبدئي هو ذلك اللفظ الذي يدل على شيء أو معنى معين وركيزته

المادية الصوت .

والدليل اللغوي يتكون من أمرين هما(:)7
أ ـ الدال ) (lesignfantوهو مجموعة األصوات القابلة للتقطيع أي الصورة الصوتية.
ب ـ المدلول) (le signifieوهو المفهوم أو المعنى الذي ُيشير للدال.

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 32 /2 :
( )2المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )3ينظر :بحوث ودراسات في علوم اللسان . 154 :
( )4مبادئ في اللسانيات . 20 :
( )5الخصائص .10 /1 :
( )6المصدر نفسه . 11 /1 :
( )7ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،154 /1:ومبادئ في اللسانيات . 20 :
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فالعملية التواصلية تتم على وفق الطريقة اآلتية:
المتكلم إيصاله إلى المتلقي يسمى (المدلول عليه) ،ثم يقوم الم ِّ
ِّ
تكلم باستثارة معلوماته
هناك مفهوم يريد
ُ
المخزنة في ذاكرته؛ أي يقوم بتشغيل نظامه اللغوي الذاتي ذي الطابع الداخلي ألجل اختيار المفهوم
(المدلول) المطابق لذلك المرجع .ثم يربط المدلول بالصورة الصوتية المادية المجانسة له (أي المفهوم).

والتي ورثها من مجتمعه أي التمثيل الثقافي /الحضاري المخزون في ذاكرة الجماعة الناطقة(.)1

فالدليل اللغوي إذاً ال يصل بين المدلول عليه ولفظه ،وال بين المدلول عليه والمفهوم ،بل إنه يربط

بين الصورة الذهنية للشيء المادي (المرجع) وما يقابلها من أصوات ،فهذه الصورة الصوتية ليست هي

الصوت المادي؛ ألنه شيء فيزيائي محض ،بل انطباع هذا الصوت في النفس ،والصورة الصادرة عما

تشاهده حواسنا .فالدليل اللغوي إذاً كيان نفساني ذو وجهين هما الدال والمدلول( ،)2كما يتضح من خالل
الشكل اآلتي:

المدلول عليه

الدال

المدلول

ويتصف الدليل اللغوي باالعتباطية أي أن العالقة التي تربط الدال بالمدلول عالقة وضعية غير

طبيعية غير حتمية( .)3وال يعني ذلك أنه ـ ـ الدليل اللغوي ـ ـ وحده حرة (" (libreفالدليل اللساني ليس وحدة

حرة ..بل إن المقصود باالعتباط هو عدم خضوع عالقة االرتباط بين الدال والمدلول إلى التعليل والتبرير
العقليين"(.)4
 اللسان والكالم:
( )1ينظر :محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة . 13 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في علوم اللسان  ،157 :ومبادىء في اللسانيات  .21 :يشير الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ هذه
االعتبارات النفسانية هي عند سوسير من مخلّفات النزعة النفسانية التي سادت أوساط اللغويين والمناطقة واالجتماعيين في أواخر القرن
التاسع عشر ،إذ ك ان هناك ميل إلى تغليب وجهة نظر نفسية ...أما البنوية الحديثة فيحاول فيها العلماء أن يجعلوا المفاهيم (ذهنية
 ،)mentalistesينظر :بحوث ودراسات في علوم اللسان . 157 :
رواد وأعالم . 90 :
( )3ينظر :محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة  ،14 :ومبادىء في اللسانيات  ،22 :واأللسنية ّ
( )4بحوث ودراسات في علوم اللسان . 158 :
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ُي ِّ
عرف الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اللسان بأنه "نظام من األدلة المتواضع عليها ،فاللسان على
هذا االعتبار ليس مجموعة من األلفاظ يعثر عليها الم ِّ
تكلم في القواميس أو يلتقطها بسمعه من الخطابات
ُ
ثم يسجلها في حافظته كما أنه ليس مجموعة من التحديدات الفلسفية لالسم والفعل والحرف أو القواعد
المسهبة الكثيرة الشواذ ،بل هو نظام من الوحدات يتصل بعضها ببعض على شكل عجيب وتتقابل فيها

بناها في المستوى الواحد التقابل الذي لواله لما كانت هناك داللة"(.)1
ِّ
تكِّلم فهو ":تلك العمليات التي تُمثَّل في
الم َ
فاللسان بهذا االعتبار ظاهرة تقديرية صورية تتحقق بفعل ُ
الظواهر المادية التي تؤدي من خاللها"( ،)2لي ِّ
شكل لنا اللسان نظام ترتبط جميع وحداته بعضها ببعض،
ُ
مما جعله ُيشكل النظام أو الهيكل التقديري عن طريق اتحاد الهويات واختالفها ونقصد بها التباين والتفاعل،

من هذا الجانب العلمي اللغوي َخَلص الحاج صالح إلى أن اللسان هو "رصيد ) (Tresorيستودع في
األشخاص الذين ينتمون إلى مجتمع واحد بفضل مباشرتهم للكالم ،وهو نظام نحوي يوجد وجوداً (تقديرياً)

في كل دماغ أو على األصح في أدمغة المجموع من األشخاص؛ ألن اللسان ال يوجد ُكله عند أحد منهم
بل وجوده بالتمام ال يحصل إال عند الجماعة"(.)3
ِّ
الوقت نفسه فصالً بين ما
وبهذا يكون الحاج صالح قد فصل بين اللسان والكالم ،وهذا الفصل في
هو اجتماعي وما هو فردي.
 الزمانية واآلنية:

إن المنهج الذي حدده سوسير في الدراسة اللسانية دعى من خالله إلى التمييز بين اللسانيات القارة

Linguistique statiqueواللسانيات التطورية . linguistique Evolutiveإذ ُيمثل المنهج األول الدراسة

اآلنية وينصب على معرفة الظواهر الوصفية المطلقة ،بينما الثاني هو تتبع للظواهر اللسانية عبر الزمان

والبحث عن العوامل المؤثرة فيها ،وتُمثل هاتان الدراستان البعدان األساسيان الضروريان للدراسة اللغوية،
البعد األول هو الدراسة التزامنية  ، synchroniوالبعد الثاني هو الدراسة التعاقبية  ،)4( Diachronieوهذا
ما وضحه الدكتور الحاج صالح إذ بيَّن أن هذا العلم الجديد في وصفه ُبني على أُسس علمية جديدة فتحت
له اآلفاق لدراسة اآلنية بعد مغاالة التاريخيين في حصرهم الدراسة من الوجهة التاريخية ،ومع ذلك فإن

سوسير لم يهمل الدراسة التاريخية ولم ينكرها ألهميتها(.)5

( )1المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )2مبادئ في اللسانيات . 12 :
( )3بحوث ودراسات في علوم اللسان 159 :
رواد وأعالم  ،87 :ومبادىء اللسانيات
( )4ينظر :مبادئ في اللسانيات  ،13 :ومحاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة  ،10 :واأللسنية ّ
(قدور) . 24 :
( )5ينظر :بحوث ودراسات في علوم اللسان . 156 :
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ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن نظرية سوسير لم ُيصبها حتى يومنا هذا عكس النظريات

األخرى ...وذلك راجع لمجموعة أسباب  ،منها :المساس باللغة وأوضاعها ،وعدم تفنيد هذه النظرية بنظرية
أصح منها ،فضالً عن موافقة ُجل الباحثين في عدم تناقضها مع العلوم األخرى(.)1
فضالً عن مالحظته ـ ـ الحاج صالح ـ ـ أن نظرية سوسير على الرغم من إيجابياتها تبقى ذات سلبيات
إذ " ال يعني أنها أفكار قد بلغت الكمال وال شيء يمكن أن نضيفه إليها أو نزيله عنها ،فإنها كغيرها من

النظريات والمحدودة"( ،)2وهذا من األسباب الرئيسة التي تتولد عبرها النظريات اللسانية واحدة بعد األخرى،
إذ إن نقص النظرية األولى ِّ
يولد لنا نظرية ثانية ،وهكذا .
مما َّ
تقدم استطاع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن يوازن بين النحو العربي واللسانيات البنيوية

موازنة علمية ،تُنم عن مستواه العالي وتمرسه في كال العلمين ـ ـ النحو العربي واللسانيات البنيوية ـ ـ بصورة
ال عن المنهج واضعاً يده على نقاط االتفاق واالختالف فيما
دقيقة ،إذ كانت موازنته من حيث المبادئ فض ً
بينهما ،إذ لم يكن اعتباطياً في إطالقه األحكام في طبيعة العالقة بين النحو العربي واللسانيات الغربية
الحديثة ،فقد وقف عند أهم الفروق المنهجية بين النحو العربي واللسانيات البنيوية ِّ
مرك اًز على النحو العربي

()3
ويجمل الدكتور
الذي أرسى قواعده و َّ
أصل أصوله الخليل وتلميذه سيبويه وامثالهما من العلماء األوائل ُ .
عبد الرحمن الحاج صالح نقاط االتفاق فيما يأتي:

أن لكال العلمين موضوعاً واحداً وهو اللغة في ذاتها:
1ــ ّ
يذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن دراسة النحاة العرب تعنى باللغة وكذلك هي عند البنيويين،

أي االهتمام باللغة في ذاتها ومن حيث هي؛ أي من حيث كونها أداة للتبليغ أو التعبير عما يكنه اإلنسان

وال تلتفت إلى ما كانت قبل أن تصير إلى ما هي عليه ،فهي دراسة آنية ال زمانية .فكالهما يتناول اللغة

()4
ويشير أن
بالتحليل إلى أجزائها الكبرى والصغرى ،وكالهما يبحث عن كيفية تركيبها بعضها في بعض" ُ .

فضل اللسانيات الغربية على سابقتها يكمن في اهتمامها الكبير الذي أظهرته في القرن التاسع عشر بتحول

اللغات إلى لغات أخرى عبر الزمان ،فضالً عن أن فضل البنوية هو أنها فتحت الباب من جديد وعلى
أُسس علمية جديدة أيضاً للدراسة اآلنية بعد أن غالى التاريخيون بحصرهم الدراسة في الوجهة التاريخية

وحدها ،وأفضل من هذا هو حملها الباحثين في تاريخ اللغات على أن يتتبعوا تطور ُبنى اللغة ال تطور
جزئياتها منفردة(.)5

( )1ينظر :المصدر نفسه . 165 :
( )2بحوث و دراسات في علوم اللسان. 166 :
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 23 /2 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 24 /2 :
( )5ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها
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ويذهب بعض الباحثين إلى أن العرب لم يكن همهم دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها ،وانما كان

أداء) ،ومعنى هذا أن نظرة العرب
همهم دراسة اللغة العربية وحدها بما لها من صلة بالقرآن الكريم (فهماً و ً
تختلف عن نظرة البنيويين في أصولها أهدافها(.)1
ويشير الدكتور الحاج صالح إلى أن ما أخرجه العلماء العرب القدماء من النظريات العميقة ،وما
ُ
اكتشفوه من أسرار اللغات ،فضالً عن أن ما أفاد منه الغربيون مما تُرجم إلى الالتينية من كتب النحو

العربي ـ ـ والسيما مفهوم العمل ـ ـ ُيعد ُجهداً ال ُيستهان به(.)2
2ــ ينطلق البنويون من واقع اللغة بوصفها ظاهرة ،وكذلك النحاة األولون:

فالبنوية تدرس اللغة في ذاتها من حيث هي لغة ،يدرسها الباحث كما تظهر ،وليس له فيها أن ُي ِّ
غير

وينحي جوانب ًا أخرى
من طبيعتها ،وليس له أن يقتصر في بحثه على جوانب من اللغة مستحسناً إياهاُ ،
استهجاناً لها ،أو استخفافاً بها ،أو لغرض في نفسه ،أو ألي سبب آخر من األسباب التي يدخل فيها

الباحث ذاتيته(.)3

يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في هذا الموضوع ":تريد البنوية أن ُيعتمد على مجموعة من
الخطابات يدونها اللغويون في عين المكان الذي يعيش فيه في زمان معين أصحاب اللغة المراد تحليلها
سر على تغيير شيء منها وال
والبحث فيها ،وأن يقتصر على هذه المدونة ) (Corpusهي وحدها فال َيج ُ
يلجأ في االستشهاد بشيء من خطابات الباحث نفسه أو جماعة غير الجماعة المعنية بتلك اللغة .ونفس
التحرج نجده عند النحاة العرب إذ ال يمكن أن يستشهد إال بما هو ثابت ...وهو موجود في دواوين العرب
التي دونها العلماء من الشعر والكالم المنثور واألمثال وال يلجأ إلى غير ذلك ...ومما يترتب على ذلك هو

االعتماد األساسي على المشاهدة وهو السماع عند العرب مع معاينة أحوال الخطاب ...فكل من النحاة

شاهد المسموع بالفعل هو مادة البحث والمنطق لكل تحليل ،وقد يحاول النحاة أن
الم َ
والبنويين يجعلون ُ
يفسروا هذا الواقع بوسائل عقلية قد ال تعرفها البنوية ،إال أن الرجوع إلى السماع في كل محاوالتهم هو
األساس .أما فكرة المدونة اللغوية المغلقة فهو شيء اختصت به البنوية"(.)4
3ــ دورة التخاطب وظواهرها:

ُي ِّ
عرف الدكتور الحاج صالح اللغة بأنها "أداة التبليغ"
البنيوية تحاول أن "تفهم الظواهر اللغوية باللجوء إلى مبدأي االقتصاد والفرق"(.)6
()5

وتلك هي من أهم وظائفها ،كما أنه وجد أن

( )1ينظر :اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  ،73 :ومحاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة . 37 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 25 /2 :
( )3ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات  ،67 :ومبادىء اللسانيات (قدور)  ،28 :وفي اللسانيات العامة (غلفان) 250 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ،26 /1 :و ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات  ،74 :ودراسات وتعليقات في اللغة ،د.
رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،د .ط ،د .ت  .13 :و أود أن أشير إلى أنني فصّلت القول في السماع في المحور (أوالً ص:
سوغا ً لتكراره.
 )256 -251من األطروحة ،وال أرى ُم ّ ِّ
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 26 /2 :
( )6المصدر نفسه والصفحة نفسها .
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واالقتصاد هو شرط من شروط التطور اللغوي التي تتحكم فيه وتدفعه نحو االستقرار في النسق
ِّ
المتكلم نحو ما هو أسهل
اللساني ،كما يمكن أن تُفسر التطورات التي تط أر على اللسان بعدها نتاج ميل
()1
وي ِّ
عرف مارتنيه االقتصاد بأنه ميل
في الكالم ،سواء أتعلق األمر بنطق األصوات أم بتركيب الجمل ُ ،
ِّ
ِّ
المتكلم من كلمات جديدة تفي
المتكلم إلى بذل أقل مجهود في كل نشاط لغوي من خالل ما يحتاج إليه

بغرضه في التعبير والتواصل اليومي ،مع ميل شديد إلى تقليل النشاط العقلي والعضلي إلى أقصى درجة(.)2

وي ِّ
عرفه الحاج صالح بأنه "ميل المتكلم إلى التقليل من الجهود العضلية والذاكرية التي يبذلها في
ُ
()3
عملية التخاطب" .
ولو راجعنا كتب نحاتنا العرب القدماء نجدهم قد لجأوا إلى مبدأ االستخفاف في تفسير ظواهر كثيرة

مثل :الحذف( ،)4واإلدغام( ،)5وغيرها.

وعرف الحاج صالح االستحفاف بأنه "ميل المتكلم إلى تبيين أغراضه للمخاطب وتخوفه من أن يلتبس
َّ

كالمه عليه بكثرة الحذف واالختصار وغير ذلك"( ،)6فهو بذلك ضد االقتصاد(.)7وقد أعطوا النحاة العرب

القدماء أهمية كبرى للتخفيف من جهة ،وألمن اللبس()8من جهة أخرى.

أما نقاط االختالف بين النحو العربي واللسانيات البنوية فتتمثل في النقاط اآلتية:
1ــ المعيارية والوصفية:
توصف اللسانيات بأنها وصفية ،والنحو العربي ُيوصف بأنه معياري ،فما المقصود بالمعيارية
والوصفية؟ ولماذا كان النحو معيارياً؟ وهل يمكن أن تسوغ هذه النزعة المعيارية في النحو العربي وتفسيرها

تفسي اًر موضوعياً؟

بادئ ذي بدء علينا أن ن ِّ
حدد مفهوم المعيار والمعيارية في الفكر والعلم ،فالمعجم الفلسفي يذكر أن
ُ
المعيار ) (Normهو " انموذج أو مقياس مادي أو معنوي لما ينبغي أن يكون عليه الشيء ،فهو في

األخالق انموذج السلوك الحسن ،وقاعدة العمل السديد ..وفي علم الجمال مقياس الحكم على اإلنتاج الفني،

( )1ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات . 348 :
رواد وأعالم  ،184 :واللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات . 348 :
( )2ينظر :األلسنية ّ
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 26 /2 :
( )4ينظر( :أحكام الحذف) في اللباب في علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء العكبري  353 :ـ  ،356وهمع الهوامع ،للسيوطي  519 :ـ 523
.
( )5ينظر :الخصائص  ،495 /1 :و ال ُمحكم  ،472 /5 :وشرح المفصّل  ،516 /5 :والمعجم المفصّل في علوم اللغة (األلسنيات) 22 /1 :
ـ  . 23ولع ّل مما ينبغي اإلشارة إليه أنّ مباحث الحذف واإلدغام ت ُبحث في القضايا الصوتية؛ لذلك لن أتوقف عندها في هذا المبحث ألنّه
مختص بالنحو فقط .
( )6بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 26 /2:
( )7ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
خبر ما أو
( )8يذكر الدكتور تمام حسان أنّه من المعروف أنّ اللغة أداة اتصال بين أفراد مجتمع يتكلمها ،وغايتها هي اإلبالغ
بوضوح عن ٍ
ٍ
شرط أو طلب أو إفصاح عن إحساس بعينه يحس يه المتكلم ،هذا الوضوح هو الذي يسمى (أمن اللبس) ومن أجله قامت قرائن المعنى
النحوي .ينظر :الخالصة النحوية ،د .تمام حسان ،عالم الكتب ،مصر ،ط2000 ،1م . 17 :
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وفي المنطق قاعدة االستنتاج الصحيح"( ،)1وأما المعيارية ) " (Prescriptionهو مصطلح ينظر إلى اللغة

على أنها ما ينبغي أن يكون ،وليس ما هو كائن بالفعل"(.)2

ومن المعروف أن اللسانيات المعاصرة تطرح االتجاه المعياري من اللغة" ،فهي تمسك عن إصدار

األحكام ،وعن التقييم ،سواء ما كان منه في ذلك تنويهاً أو تهجيناً؛ ألنها ال تستند إلى تصنيفات الخطأ
الح َسن والقبيح"( .)3وفي ضوء هذا المفهوم تناول اللسانيون المعاصرون هذه
والصواب ،وال إلى مقولة َ
القضية ،إذ ذكر الدكتور كمال بشر أن المنهج المعياري هو ما سار عليه رجال النحو العربي من أول يوم

شيء عند مناقشة بعض
 ...وهو االتجاه السائد في النحو العربي ،أما المنهج الوصفي فقد ُو ِّج َد منه
ٌ
القضايا النحوية المهمة ،لكنه جاء بصورة عفوية ال تسمح بالقول إن المنهج المتَّبع في دراسة النحو منهج

وصفي(.)4

في حين يذكر الدكتور عبده الراجحي من أن طريقة تناول القدماء للظواهر اللغوية ال تبعد في جوهرها

عن كثير من مبادئ المنهج الوصفي(.)5

وعَّد من إنجازاتها العلمية الباهرة ،فقوام هذا
أما المنهج الوصفي الذي ارتبط بظهور اللسانيات ُ
األسلوب المنهجي هو دراسة الظواهر اللغوية في مدة زمنية محددة وبالوصف العلمي البعيد عن األحكام

المسبقة أو معايير الخطأ والصواب ،إذ صار هذا األسلوب سائداً لدى أكثر الباحثين في كل أنحاء العالم

منذ أن اكتشفت القيمة الحقيقية لمحاضرات سوسير(.)6

فإذا كان المنهج الوصفي في جوهره الدراسة العلمية للغة بعيداً عن معايير الخطأ والصواب ،فإن
موقف العلماء العرب القدماء مختلف عن ذلك كما يرى بعض اللسانيين ـ ـ كما ذكرنا في الفقرات السابقة ـ ـ

المحدثين ومنهم ـ ـ أيض ًا ـ ـ الدكتور عبد السالم المسدي الذي يقول ":فالجامع بين المواقف التي اتخذها
األسبقون حيال الظاهرة اللغوية في معيارها واستعمال اإلنسان لها متجسم في أنها مواقف (تقويمية) تحرص
المعوج مستقيماً .وفي أنها (تقييمية) تجري أحكامها في ضوء ُسَّلم القيم الذي
على إرجاع المنحرف قويماً و ُ
تستند إليه ،وبهذا التقدير تنعت اليوم دراسات األقدمين أو السالكين مسلكهم بأنها معيارية ،والقصد أنها
تحتكم إلى المعيار فتُر ِّ
ضخ االستعمال إليه"(.)7
إذاً هذه هي النظرة إلى (المعيارية) في نظر فريق من اللسانيين ،فهو موقف من اللغة تقويمي ال

يسمح باالنحراف ،تقييمي يستند إلى قواعد وأحكام مسبقة.

( )1المعجم الفلسفي ،إصدار  :مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1979م . 188 :
( )2اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر . 213 :
( )3الفكر العربي واأللسنية ،د .عبد السالم المسدي ،بحث منشور ضمن أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ،العدد الرابع1981 ،م 13 :
( )4ينظر :دراسات في علم اللغة  55 :ـ . 57
( )5ينظر :النحو العربي والدرس الحديث  53 :ـ  ،60وللمزيد ينظر أيضا ً  :اللغة بين المعيارية والوصفية  24 :فما بعدها ،وفقه اللغة في
كتب العربية .150 :
( )6ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات . 39 :
( )7اللسانيات وأسسها المعرفية . 13 :
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ولكن فريقاً آخر من اللسانيين العرب المحدثين يقوم بتسويغ المعيارية وتفسيرها تفسي اًر موضوعياً

مقبوالً ،ذلك ما نجده عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،إذ ُيجمل دفاعه عن المعيارية فيما يأتي :إن
معيار اللغة ظاهرة من الظواهر وهي تخص سلوك الناطقين بها فال يمكن أن تهدر في البحث بدعوى أن
الحكم بالصواب والخطأ تحكم محض .فأين هي اللغة التي يقول عنها أصحابها كلهم أن الصواب والخطأ

اللغوي سيان عليهم ،وأية لغة في الدنيا يخطئ الناطق بها عرضاً في عبارة معينة فال يقومه أحد من
أصحابها؟ وأية لغة في الدنيا يمكن أن ينطق فيها الناطق بأي شيء بدا له دون أن يخضع لما تعارف
عليه أصحابها؟(.)1

المعيارية إذاً سمة الزمة ِّ
ألية لغة من اللغات ،لكن ما يجب التنبيه عليه كما ُيشير إلى ذلك الدكتور
الحاج صالح هو الخلط بين الحكم الذاتي الفردي وحكم مجموع الناطقين ،يقول ":وقد وقع هاهنا تخليط بين
ِّ
باللغة أنفسهم .فالمعيار
الحكم الذاتي الذي يمكن أن يصدر من الباحث وبين الحكم الصادر من الناطقين
كظاهرة يجب االعتداد به وهو هذا المجموع المنسجم من الضوابط التي يخضع لها بالفعل كل الناطقين أو

أكثرهم .ومن هنا نفهم معنى الكثرة واهتمام النحاة الكبير بهذا المفهوم"(.)2
ولعل سيبويه في ُم ِّقدمة هؤالء النحاة إذ ُيكثر من عبارة (عربي كثير) و(عربي جيد)" ،ومهما كان
فإن سيبويه وأصحابه ال يعدون كثير االستعمال قبيحاً أياً كان ،ويقول بأن الشواذ كثيرة( ،)3أي الشواذ عن

القياس"( ،)4ويقول ":إنما هذا األقل نوادر تُحفظ وال ُيقاس عليها"( ،)5ومعنى ذلك أنها عربية كثيرة وقد ال
يجوز غيرها إال أنها قليلة في بابها أي بالنسبة إلى نظرتها فال يجوز القياس عليها وذلك مثل (استحوذ)
(مبَقل) وغير ذلك(.)6
و(أغيل) و(باقل) من (أبَق َل) عوض ُ
مما َّ
تقدم ُند ِّرك أن المعيار اللغوي ليس شيئ ًا ابتدعه النحاة وأخذوا يتحكمون به في رقاب الناس ـ ـ كما
عبر عنه الحاج صالح ـ ـ وانما "المعيار اللغوي بالنسبة للعربية هو عند النحاة األولين مجموع األنماط
والموضوعات اللغوية واألساليب الكالمية التي كان يستعملها عامة العرب الذين وصفوا بالفصاحة"(.)7

وبعبارة أخيرة فإن المعيار اللغوي هو ما استطاع العلماء حصره في أساليب العرب في زمن معين وبيئة

محددة.

أما نقطة االختالف المنهجي األخرى بين النحاة العرب والبنويين األوربيين واألمريكيين( )8فتتمثل كما

يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في أن غاية البحث عند البنويين هو اكتشاف الوحدات التي تكون
( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  27 /2 :ـ . 30
( )2بحوث و دراسات في اللسانيات العربية . 28 /2 :
( )3الكتاب . 273 /1 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 28 /2 :
( )5الكتاب . 216 /2 :
( )6ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 29 /2 :
( )7بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 30 /2 :
( )8يُميّز داخل اللسانيات البنيوية بوج ٍه عام بين بنيوتين مختلفتين ومتكاملتين هما( :بنوية أوربية ،وبنويّة أمريكية) ،وال ت ُشكّل المدرستان
اتجاها ً واحداً ،إنما هما عبارة عن مجموعة من التصورات المتقاربة والمتباعدة في الوقت نفسه ،وتختلف هاتان المدرستان من حيث
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منها اللغة وذلك بتحديد هويتها التي ليست عندهم إال صفاتها الذاتية ثم تصنيفها ،وهذا التصنيف ُبني على

ِّ
المتدرج من الجنس األعلى إلى ما تحته وهو عندهم البنية ،ويحصل هذا خاص ًة في مستوى الوحدات
التمايز

الصوتية ،أما ما فوقه فيحاولون اكتشاف الوحدات الدالة بتحليل الكالم التحليل التقطيعي االستبدالي

()1

إما

بحسب تسلسل الكالم كما هو عند الوظيفيين واما بكيفية كما هو عند األمريكيين( ،)2ويالحظ الحاج صالح
أن جميع البنويين لكونهم ال ُيريدون أن يتجاوزوا الوصف فقد قصروا بحثهم ـ ـ في الحقيقة ـ ـ على محاولة
اكتشاف الوحدات وتصنيفها كما تنبه إلى ذلك تشومسكي فكأن دراسة اللغة ُكَّلها مقصورة على فك رموز

النص اللغوي ،ويؤدي ذلك إلى العناية بدور المخاطب وتجاهل أهم قطب في التخاطب وهو المتكلم ،ولهذا
ِّ
المتكلم أهميته التي يستحقها(.)3
حاول أصحاب النحو التوليدي التحويلي أن ُيعيدوا لسلوك
وينبه الدكتور الحاج صالح إلى أن التحليل البنوي هو من قبيل القسمة اإلفالطونية ،وأهم صفة
ُ
تتصف بها هذه القسمة هي اندراج شيء في شيء ) ، (Inclusionبينما التحليل العربي هو من قبيل

القسمة التركيبية وهو إجراء شيء على شيء بتحقيق التناظر ) ، (Bijectionوالقياس النحوي جوهره هذا

اإلجراء التنظيري وال تناظر في القسمة اإلفالطونية؛ ولذلك فالقياس العربي أرقى بكثير؛ ألنه ُي ِّ
كون دائماً
ما ُيسمى في الرياضيات الحديثة زمرة).)4( (Group
موجود لديهم ،فعلى سبيل المثال كتاب
ولو فتشنا في كتب نحاتنا القدماء لوجدنا أن مفهوم االستبدال
ٌ
سيبويه ـ ـ وهو أقدم كتاب نحوي وصل إلينا ـ ـ يكاد يكون قائماً على النهج االستبدالي ،إذ يقوم على استبدال

عنصر لغوي بآخر في موقع محدد من السياق الكالمي ،وقد استطاع به تحديد األقسام الموقعية الكبرى،
ثم عاد إلى كل قسم منها فبيَّن باالستبدال أيضاً أنواعه ،والعالقات التوزيعية بين كل نوع ،وصوالً إلى
إيضاح الفروق بين األنواع المختلفة في إطار القسم الواحد .على أن سيبويه لم يذكر مصطلح (االستبدال)،
إذ خال كتابه من الفعل (استبدل) أو مصدره أو أي مشتق من مشتقاته ،لكنه كان ُيشير إلى القدرة االستبدالية

()5
البنى باالعتماد على (الجامع) أي عما
لعنصر من العناصر اللغوية  .فضالً عن أن النحاة استنبطوا ُ
يجمع بين أفراد الجنس الواحد ،باالعتماد ال على صفاتها المميزة فقط التي تجعلها تندرج في هذا الجنس

بل بالنظر في هيئتها وزنتها .فكل هذه األفرادِّ ...
تكون عندهم باباً وهي نظائر بعضها إزاء بعض؛ ألنه
يوجد فيما بينها تناظر ..كما يلجؤون إلى (حمل) هذه األفراد بعضها على بعض وذلك بجعل كل جزء منها

مصدرهما ،فبينما تعود اللسانيات البنيوية في أصولها األولى إلى فكر سوسير ،ترجح اللسانيات البنيوية األمريكية إلى بوعاز وسابير
وبلومفيلد .ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات . 67 :
( )1يُقصد بالتقطيع االستبدالي تغيير عنصر ينتج عنه اختالف في معنى الكلمة ،ينظر :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات  . 126 :ويُع ُّد
التقطيع واالستبدال من أُسس (التوزيعية) وهي ت ُم ِّث ّل البنيوية األمريكية وهي ليست نظرية لسانية مستقلة ،وضع أسسها هاريس في
الخمسينيات من القرن العشرين والبُ ّد من التنبيه على أنّ هناك فرقا ً بين اإلبدال واإلستبدال ،فاإلبدال هو إبدال فونيم مكان آخر أو قلبه إليه
بتأثير األصوات المجاورة ،أما االستبدال هو إحالل عنصر لغوي محل آخر في سياق لغوي واحد .ينظر :آفاق جديدة في البحث اللغوي
رواد وأعالم . 193 :
المعاصر  209 :و ،213واللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات  ،391 :واأللسنية ّ
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 36 /2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه . 42 /2 :
( )4ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية .42 /2 :
( )5ينظر :آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  213 :ـ . 214
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إزاء الجزء الذي يقابله في المرتبة باالعتماد على مقياس التكافؤ وهو صالحية قيام الشيء مقام الشيء كما

في البنوية(.)1

وعلى سبيل المثال ال الحصر ،فقد ذكر سيبويه االستبدال في تحديد األنواع التي تنتمي إلى قسم

االسمَّ ،
فعد كلمات اإلشارة ُكلها والضمائر كلها أسماء؛ ألن ُكالً منها يقع موقع االسم األصلي ،ويقوم
بوظيفته ،وأمثلته شاهدة على ذلك(:)2
ـ ـ أخوك عبد هللا معروفاً.
ـ ـ ـ هذا عبد هللا معروفاً.

ـ ـ ـ هو ز ٌيد معروفاً.
كما أنه َعَّد اسم الفاعل في األسماء؛ ألنه يقع موقع االسم األصلي أيضاً ،يقول ":ولو قال :الدار

أنت ضاربه فجعله بمنزلة
رجل فيها ...ولو قال :أزيد َ
نازل فجعل نازالً اسم ًا رفع كأنه قال :الدار َ
أنت ٌ
أنت ٌ
قولك :أزيد أنت أخوه ،جاز"(.)3
ومن المواضع التي نلحظ فيها االستبدال في المواقع التي تتوارد عليها العناصر االستبدالية في

سياقات محددة قد تكون مفردات أو عبارات أو جمالً ،فمن ذلك قوله ":هذا باب ما ينتصب من المصادر

ألنه حال وقع فيه األمر فانتصب ،ألنه موقوع فيه األمر ،وذلك قوله :قتلته صب اًر ،ولقيته فجاءة ،ومفاجأة،

وكفاحاً ومكافحة ...وليس كل مصدر وان كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا
الموضع؛ ألن المصدر ههنا في موضع فاعل إذا كان حاالً ،أال ترى أنه ال يحسن أتانا سرع ًة ،وال أتانا

رجل ًة ،كما أنه ليس كل مصدر يستعمل في باب سقياً وحمداً"(.)4
وجلي ًا عند استبدال عالمة إعرابية بأخرى في تغيير التركيب واختالف
ويظهر االستبدال واضح ًا َ
أي رأي
علم الفقهاء ،وله ر ٌ
تحليله ،يقول سيبويه في ذلك ":هذا باب يختار فيه الرفع ،وذلك قولك :له ٌ
علم ُ
األصالء ،وانما كان الرفع في هذا الوجه؛ ألن هذه خصال تذكرها في الرجل كالحلم والعلم والفضل ،ولم

تُ ِّرد أن تُخبر بأنك مررت برجل في حال تعلم وال تفهم ،ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأن تجعل
علم ِّعل َم الفقهاء
ذلك خصلة قد استكملها كقولك :له حسب حسب الصالحين ،وان شئت نصبت فقلت :له ٌ
كأنك مررت به في حال تَعلم وتفُقه"(.)5
العلم فعالم بالعلم فالنصب على
العلم ٌ
فعالم بالعلم ،وأما َ
ويقول أيضاً في السياق نفسه ":وتقول :أما ُ
أنك لم تجعل العلم الثاني العلم األول الذي لفظت به قبله كأنك ُقلت :أما العلم ِّ
فعال ٌم باألشياء ،وأما الرفع

( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 37 /2 :
( )2ينظر :الكتاب 78 /2 :و. 80
( )3الكتاب . 109 /1 :
( )4الكتاب . 370 /1 :
( )5المصدر نفسه . 361 /1 :
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عالم به ،وأما العلم فما أعلمني
فعلى أنه جعل العلم اآلخر هو العلم األول ،فصارت كقولك :أما العلم فأنا ٌ
به ،فهذا رفع؛ ألن المضمر هو العلم فصار كقولك :أما العلم َف ِّحسن"(.)1
ومن المواقع التي يمكن أن يتم فيها تقارض األقسام في االستبدال

()2

ما يحدث من استبدال الفعل

المضارع باسم الفاعل ،إذ يعلل سيبويه صحة هذا االستبدال في سياق محدد بقوله ":وانما ضارعت أسماء
الفاعلين أنك تقول :إن عبد هللا ليفعل فيوافق قولك :لفاعل ،حتى كأنك قلت :إن زيداً لفاعل فيما تريد من
()3
وي ِّنبه سيبويه على أن وقوع المضارع موقع اسم الفاعل
المعنىُ ،
وتلحقه هذه الالم ،وال تلحق َف َع َل الالم" ُ ،
وي ِّبين لك أنها ليست أسماء أنك لو وضعتها موضع األسماء لم ُي ُجز ذلك،
ال يعني أنه أصبح اسماً بقولهُ ":

أال ترى أنك لو قلت :إن َيض ِّرب يأتينا وأشباه هذا لم َي ُكن كالماً"(.)4
إذاً استطاع سيبويه باالستبدال أن ي ِّ
حدد المواقع الوظيفية التي تشغلها هذه العناصر االستبدالية ،ولم
ُ
يغفل العالمة اإلعرابية وال الحالة اإلعرابية ،بوصفهما عنصرين قابلين لالستبدال في لغة معربة وبيان أثر

استبدال عالمة إعرابية بأخرى ،أو حالة إعرابية بأخرى ،في تغير التركيب مع صحته أو فساده ،ثم تغير

التحليل النحوي تبعاً لذلك ،فضالً عن أن سيبويه قد استخدم تقارض األقسام في االستبدال فبيَّن أن نوع ًا

من األفعال قد ُيستبدل بنوع من األسماء ،وغيرها.
بينا فيما تقدم نقاط االتفاق واالختالف بين منهج النحاة العرب القدماء والبنويين الغربيين عرضنا لها

من خالل ما عرضناه آلراء َعَلم من أعالم اللسانيات الحديثة هو الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،فضالً
ِّ
المتكلم في إبداع اللغة
عن نقده لها إذ يذهب إلى ضعف رؤيتها في التعامل مع الجانب الخالق من نشاط
ويعدها قائمة على نظرة قاصرة ال تعرف إال التحديد بالجنس والفصل على الطريقة
بتركيزها على العينةَ ،
األرسطية " النزعة االندراجية"(.)5و َّ
البد من اإلشارة إلى أننا ال َنح ِّمل على سيبويه تصو اًر حديثاً ،فما ذكرناه
موثقاً بنصوص سيبويه ،غير أن سيبويه لم يستخدم ما استخدمته البنوية من مصطلحات إذ إنه يعمد إلى

االستخدام العلمي المباشر لهذه األُسس ،كما أنه لم يضع في حسبانه المنهج البنوي  ،وعلى الرغم من ذلك

فإننا نجد في ثنايا الكتاب قضايا تتفق في تناولها مع أُسس البنوية  ،فضالً عن أن ما عرضه اللسانيون
العرب المحدثون ـ ـ ومنهم الحاج صالح ـ ـ في بحوثهم كان قراءة متأنية في مواضع من كتاب سيبويه .
ثالثاً :نظرية العمل العربية.

( )1المصدر نفسه . 385 /1 :
( )2المقصود بـ (تقارض األقسام في االستبدال) هو استبدال عنصر لغوي ينتمي إلى قسم من أقسام الكلم ـــ ْ
كأن يكون اسما ً ـــ بعنصر لغوي
قسم غيره ـــ ْ
كأن يكون فعالً ـــ في سياق لغوي صحيح ،ينظر :آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر . 228 :
ينتمي إلى ٍ
( )3الكتاب 14/1:
( )4المصدر نفسه  14/1:ـــ 15
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 42 /1 :
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تُعد نظرية العمل النحوي نظرية واضحة المعالم في هدي الخصائص العامة التي تتميز بها النظريات

العلمية ،وهي(:)1

 1ـ أنها عامة:

فهي تتناول موضوعُ علم أو علوم عدة ،ففكرة العمل النحوي عند النحاة كانت كذلك ،إذ سيطرت
على منهجهم في دراسة النحو العربي فضالً عن أنهم صنفوا مفردات هذا المنهج في ضوئها فقد صنف
سيبويه ـ ـ وهو أقدم مدونة نحوية وصلت إلينا ـ ـ األبواب النحوية التي تضمها أنواع اإلسناد في ضوء العامل

في صورة التركيب اللغوي لوجوه التأليف من رفع ونصب ...الخ.
2ـ ـ أنها ذات مبدأ:

والمقصود بذلك أنها ذات قوانين ِّ
تنظم العالقات ِّ
وتفسر الظواهر ،وهذه هي أهم خصائص النظريات
العلمية .وكتاب سيبويه خير من ي ِّ
مثل هذه الصفة ،إذ نظم العالقات بين عناصر التركيب اللغوي لوجوه
َ ُ
التأليف في هدي العالقات بين العامل والمعمول.
 3ـ أنها ذات منهج للتفسير والبحث:

وهذه هي الخاصية الثالثة التي ينبغي أن تختص بها النظرية العلمية.

لك ثمانية
ومن الالفت للنظر أن سيبويه ذكر مصطلح (العامل) في كتابه ،إذ قال ":وانما
ُ
ذكرت َ
ضر ٌب من هذه األربعة لما ُيحدث فيه العامل ـ ـ وليس شيء منها إال وهو يزول
مجار ال فرق بين ما يدخله َ

حد َث ذلك فيه من العوامل"( .)2وورود
بناء ال يزول عنه لغير شيء أَ َ
عنه ـ ـ وبين ما يبنى عليه الحرف ً
مصطلح (العامل) في الكتاب يدل أن هذا المصطلح من المصطلحات المعهودة قبل سيبويه ،الشائعة في
عصره ،على أن هذا األمر ال يعني ـ ـ بالضرورة ـ ـ تمثل العامل نظرية في التفكير النحوي ،وفي عرض

َّ
المدونات النحوية التي تنتمي إلى ذلك
عم به؛ لغياب
المادة النحوية قبل سيبويه ،فهذا ٌ
أمر ال يمكن الز ُ
فيظهر تَ َمثُل العامل نظرية في التفكير
العصر( .)3أما كتاب سيبويه بوصفه
َّ
المدونة النحويَّة األولىُ ،
()4
(ع ِّم َل) ،إذ ُيشير هذا
النحوي  ،كما أن تصور سيبويه للعامل النحوي كان في ضوء المدلول اللغوي لمادة َ

المطي أتعبتها،
أع َمل ُت إليك
المدلول إلى معنى َّ
َّ
الرص والترتيب واإلتباع ،فقد ذكر الخليل في (العين) ":و َ
وكالمه"( ،)5كما كان شائع ًا في حقل َّ
البنائين الذين يعملون من الطين لبنات لتشييد
ورمحه
وفالن ُيع ِّم ُل رأيه
ٌ
َ
َ
العملة الذين يعملون بأيديهم ضروباً من العمل حف اًر وطيناً"(.)6
البناء ،قال الخليل ":و َ

( )1ينظر :منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ،د .محمد كاظم البكاء ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط 250 : 1989 ،1و.263
وأود ْ
أن أُشير أنّ الدكتور محمد كاظم البكاء قد فَصَّل القول في إثبات كون نظرية العمل النحوية هي نظرية قائمة بح ِّ ّد ذاتهاُ ،مستدالً على
ذلك بما جاء في كتاب سيبويه؛ ألنّه أقدم كتاب نحوي وصل إلينا وللتفصيل أكثر ينظر :المصدر نفسه  250 :ـ . 263
( )2الكتاب . 13 /1 :
()3ينظر :نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه ،سعيد احمد البطاطي( 3 :أطروحة دكتوراه) .
( )4ينظر :منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي  248 :ـ . 263
( )5العين . 154 /2 :
( )6المصدر نفسه والصفحة نفسها .
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ويذكر الدكتور الحاج صالح أن العامل عنصر بنائي في الجملة ،يقع في مستوى أعلى من مستوى

اللفظة ،وهذا ما بدأ به سيبويه تحليالته في كتابه ،خالفاً لما يفعله علماء اللسان في عصرنا(.)1
وي ِّ
عرف العامل بأنه " العنصر اللغوي الذي يؤثر لفظاً ومعنى على غيره كجميع األفعال في العربية
ُ
ً
وما يقوم مقامها مثل حروف النصب"(.)2

نحوي ٌة
وتُعد العالمة اإلعرابية أظهر أثر للعوامل في صورة التركيب اللغوي لإلسناد( ،)3فهي دال ٌة
َّ
على العمل النحوي ،وليست هي إيَّاه ـ ـ كما يتصورها بعض من الباحثين ـ ـ والعمل النحوي إنما هو الربط
العاملي

()4

الذي يقوم به العامل بما فيه من قدرة على خلق الجملة الصغرى (الفعل والفاعل) أو(المبتدأ

والخبر) ،وتوسيع الجملة بإضافة عناصر أخرى كالمفعوالت ونحوها(.)5

ويحاول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح توظيف المعطيات النحوية القديمة عن طريق تبني مناهج

حديثة يتم توظيفها للخروج باستنتاجات وتفسيرات معينة كالمنهج التوليدي التحويلي ،والسيما نظرية الربط

العاملي( ، Government Binding Theory)6إذ طبق الحاج صالح نظرية العامل في النحو العربي

محاوالً توظيفها في الدراسات الحديثة مستعيناً بنظرية تشومسكي التي تدعم العامل وقد ظهر ذلك في أكثر
من موضع ،ففي نظريته يعتمد اعتماداً رئيساً على نظرية الربط العاملي ،واستعمل العامل في بيان مدى
كل المكونات
التأثير الحاصل في بناء الكالم قائالً ":طبقاً للمفهوم النحوي في النظرية اللسانية العربية ،فإن َّ

يجب أن تنتظم من خالل العمليات النحوية المعينة مثل األدوات ،ما عدا المكونات األولية في التراكيب
الفعلية والتراكيب اإلسمية أي (م إ) كمبتدأ ،والـ(م) كفعل اللذين يفترض بأن تنظمهما يتبع حركة تجريدية

دعاها العرب القدماء بعامل االبتدائية ،أي العامل االسمي ،وبعامل الفاعلية أي العامل الفعلي"( .)7إن
العامل عند الحاج صالح مفهوم مجرد يعمل على تنظيم العناصر النحوية في الكالم فضالً عن أنه ي ِّ
حدد
ُ
نوع التركيب األساس لديه ،فجزئا العمل أي العامل والمعمول هما وحدة لسانية ال يمكن تجزئتها( .)8ويصف

أيضاً ثنائية العامل والمعمول بأنها السبب في تحليل النحاة العرب القدماء للتركيب العربي من وجهة نظر

()9
فاعلية عالئقية  ،فالعناصر اللغوية ترتبط بعضها ببعض في التركيب إذ تأخذ دورها في الجملة اعتماداً

( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 327 /1 :
( )2المصدر نفسه . 288 /1 :
( )3ينظر :منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي . 275 :
( )4سأتحدث عن مفهوم الربط العاملي بين القدماء والسيَّما سيبويه واللسانيات العربية وكيف تمثلّه الحاج صالح في تأصيله لنظرية العمل
عند النحاة العرب.
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،73 /2 :ونظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه . 11 :
( )6المقصود بالربط العاملي :مضمون الوظائف النحويّة للعامل ،الذي تنشأ به العالقات التركيبيّة بين العامل والمعمول في الجملة ،ينظر:
نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه  ،65 :والنظرية المشار إليها هي نظريّة تشومسكي المعروفة بـ (Government
)Binding Theoryوترجمها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بنظرية الربط العاملي ،ذاكرا ً إنّ هذا المفهوم قد تجاهلته تماما ً البنوية
ثم أحياه من جديد تشومسكي ،والغريب أنّ العامل بهذا المعنى هو مفهوم مأنوس عند النحاة العرب بل يُع ُّد من المفاهيم األساسية في النحو
العربي ،ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  328 /1 :و .274 /2وترجمها الدكتور مازن الوعر بـ( نظرية العامل والربط
اإلحالي) ،ينظر :نحو نظرية لسانية عربية حديثة  ،42 :ودراسات لسانية تطبيقية  *4 :و .266وفي مضمون هذه النظريّة وعالقتها بالعمل.
ينظر :اللسانيات واللغة العربية ،د .عبد القادر الفاسي الفهري  171 /2 :ـ . 177
( )7بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 309 /1 :
( )8ينظر :المصدر نفسه . 311 /1 :
( )9ينظر :المصدر نفسه  ،329 /1 :ودراسات لسانية تطبيقية . 43 :
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على العامل ،فضالً عن ذلك فإن "مسألة العامل والمعمول هي نظرية نحوية دقيقة انطلق منها سيبويه
متأث اًر بالبذور الرياضية األولى التي ورثها عن أستاذه الخليل بن احمد وذلك لتحليل بنية اللغة ،قد تبعه في

هذا المسار الجرجاني في كتابه العوامل المئة ،ومن وجهة نظر لسانية حديثة نستطيع أن نقول :إن نظرية

العامل هي نظرية مهمة جداً ،وتأتي أهميتها من تشابهها بالنظرية التجريدية التي وضعها اللساني األمريكي

تشومسكي وأسماها  Government and Binding Theoryأي (نظرية العامل والربط اإلحالي) ،تلك
النظرية التي يقترح جهازها المعرفي عوامل كثيرة تحكم التوليد والتحويل في التراكيب اللغوية"(.)1

إن االختالف في رفض نظرية العامل وقبولها عند المحدثين يرجع في أساسه إلى طبيعة المنهج ِّ
لكل

باحث ،فالمنهج الوصفي يعتمد على االستقراء والتقسيم والتقعيد( ،)2فهو يأخذ الظاهرة اللغوية ويحللها على

وفق هذه المحاور الثالثة .أما المنهج المعياري فيعتمد على القياس والتعليل
وتفسيرها .إن العامل ي ِّ
مثل حجر الزاوية في النحو العربي( )4فهو أصل مشترك بين النحو العربي والنحو
ُ
التحويلي( ،)5فضالً عن "إن قضية العامل ـ ـ في أساسها ـ ـ صحيحة في التحليل اللغوي ،وقد عادت اآلن في
()3

لرصد الظواهر اللغوية

المنهج التحويلي على صورة ال تبتعد كثي اًر عن الصورة التي جاءت في النحو العربي"( .)6ويمكن مالحظة
(مفهوم الربط العاملي)

()7

بوضوح في منهج دراسة الحاج صالح للموضوعات النحوية ،محاوالً تأصيل هذه

النظرية عند علمائنا القدماء فهو يرى ـ ـ الحاج صالح ـ ـ أن الربط العاملي طريقة حساب خاصة لجأ إليها

الخليل في تحليله للكلم العربية( ،)8إذ درس المبتدأ وهو من موضوعات الجملة اإلسمية في ضوء مفهوم

االبتداء ،ال في ضوء من (المبتدأ والخبر) ،وهذا األمر نلمسه بوضوح جداً عند سيبويه تحديدا( ،)9ومفهوم

قادر من حيث هو عنصر عاملي على فتح مجال المبني
المبتدأ ُيشير إلى الوظيفة النحوية للمبتدأ ،إذ هو ٌ
عليه ،لتتكون بذلك الجملة االسمية ،فاإلبتداء ُيشير إلى قدرة المبتدأ على إنتاج عالقة عاملية على المبني
عليه ،بها يرتبط المبني عليه بالمبتدأ (.)10

( )1دراسات نحوية وداللية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة ،د .مازن الوعر ،دار المتنبي ،دمشق ،ط. 98 : 2001 ،1
( )2ينظر :اللغة بين المعيارية والوصفية . 154 :
( )3ينظر :المصدر نفسه  31 :ـ . 51
( )4ينظر :النحو العربي والدرس الحديث . 147 :
( )5ينظر :المصدر نفسه . 143 :
( )6النحو العربي والدرس الحديث . 148 :
( )7يُطلق الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مصطلح (التعليق) على العالقة القائمة بين العامل المطلق ومعموله ،إال أنّه لم يتوسع بها ،وفي
ذلك يقول ":فالعالقة القائمة بين العامل المطلق ومعموله هي أيضا ً عالقة بناء بمنزلة بنا االسم على المبتدأ كما الحظه الخليل ،وهذه العالقة
تسمى (تعليقاً) " .بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  . 333 /1 :وقد ورد مصطلح (التعليق) عند الجرجاني ويبدو أنّ د .صالح أخذ
هذا المصطلح عنه ،فالتعليق أو (التعلّق) ــ بحسب الدكتور كريم حسين الخالدي ــ يشمل كل العالقات النحوية ،فقد قال الجرجاني ":معلوم
أ ْن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ،وجعل بعضها بسبب بعض وال َك ِّل ْم ثالث اسم ،وفعل ،وحرف ،وللتعلق فيما بينها طرق معلومة،
وهو ال يعدو ثالثة أقسام :تعلّق اسم باسم ،وتعلق اسم بفعل ،وتعلّق حرف مبهماً .دالئل االعجاز :المقدمة .وال بُ َّد من االشارة الى أنّ الدكتور
كريم حسين الخالدي قد فصّل القول في مسألة التعلّق ،فقد يكون التعلق في جملة الشرط ،او قد يكون في تعلّق الظرف والحروف باالفعال أو
ما يشبهها ،او قد يكون تعلّق اقتضاء وهذا ُكلّه يدخل ضمن مفهوم العامل والربط العاملي على حسب علمي القاصر ،وللتفصيل أكثر  ،ينظر:
نظرية نحو الكالم رؤية عربية أصيلة  197:ــ.205
( )8ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 11 :
( )9أعني بذلك أنّ هناك علماء هيمن على منهجهم فكرة العامل وأنّه البُ َّد لك ِّ ّل معمول من عامل.
( )10ينظر :منطق العرب في علوم اللسان.12:
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ومن مفهومات الربط العاملي عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح والتي تُ ِّ
مثل مفهومات تالزم
حقل العالقات النحوية بين العامل والمعمول ،والسلوك النحوي لكل منهما ،هي :البناء ،واإلجراء ،والحمل:
1ـــ البناء:

مما ينبغي اإلشارة إليه هنا هو أن مفهوم البناء الذي سنتطرق إليه هو ُيخالف ـ ـ أو غير ـ ـ مفهوم
البناء الذي يقابل اإلعراب الخاص بالكلمة(.)1

فالبناء مفهوم نحوي استعمله القدماء في حقل الربط العاملي ،والسيما في تحليل الجمل التي تكون

جمالً اسمية أو فعلية ،بحسب توجيه عالقة الربط العاملي بين العامل والمعمول(.)2
وي ِّ
عرفه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله ":البناء أن تجعل عنص اًر لغوياً تابعاً لعنصر لغوي
ُ
آخر بحيث أنهما يكونان عنص اًر أوسع من مستوى أعلى وال يعاقب أي واحد من العنصرين العالمة العدمية
أي ال يمكن أن ُيحذف وان ُح ِّذف ولم يرجع العنصر األول إلى أصله زال عن الوجود"(.)3
البنى التركيبية أو أبنية الكالم في مستوى الخطاب أو الحديث( ،)4حيث تبنى األلفاظ على
وتتشكل ُ
بعضها بمقاييس معينة إذ إن البناء عالقة صورية تتمثل في ربط لفظة بلفظة أخرى بتغير حكم كل واحدة

منهما تسمى اللفظة األولى اللفظة المبني عليها والثانية اللفظة المبنية ،وتكون اللفظة المبنية تابعة للفظة

األخرى التي ال تتبع أي عنصر بل تبدأ بها الكالم وليست محمولة على أخرى ونلتمس بذلك الفرق الموجود
ِّ
المتعلق بالنظام الصوري واإلسناد الذي يرجع إلى اإلفادة والتبليغ( )5مثلما يتبين ذلك من خالل
بين البناء
فرق سيبويه بين المسند والمسند إليه بقوله":
التحديدات التي وصفها النحاة العرب للعالقة اإلسنادية فقد َّ
احد منهما عن اآلخر ،وال ي ِّج ُد الم ِّ
تكلم منه ُبداً"( ،)6ونجد
هذا باب المسند والمسند إليه ،وهما ما ال َيغني و ٌ
َ
ُ
ابن يعيش يصف التركيب اإلسنادي بقوله ":تركيب اإلسناد أن تُركب إحداهما إلى األخرى أنه لم ُي ِّرد مطلق
حسن موضع
التركيب بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان إلحداهما تعلق باألخرى على السبيل الذي له به َي ُ

()7
فعبد هللا أخوك كالم مستغنيِّ ،
ونم ُت كالم مستغني أي جملة مفيدة.
الخبر وتمام الفائدة" ُ .
أما البناء فشيء آخر غير اإلسناد وي ِّ
حدده سيبويه عند عرضه لموضع االبت ـ ـ ـ ـ ـ ـداء فيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول ":فالمبتدأ
ُ

كل اسم أُبتدىء ليبني عليه كالم ،والمبتدأ عليه ُرِّفع فاالبتداء ال يكون إال بمبني عليه"(.)8
مطلوب) البناء يقع
(الوقوف
وفي اللغة العربية توجد عالقتان بنويتان اثنتان ففي عبارة بسيطة مثل
ُ
ٌ

أت الرسال ُة) يجمع البناء بين لفظة مكونة من فعل وفاعل ولفظة اسمية
بين لفظتين اسميتين ،أما عبارة (قر ُ

( )1الكلمة المعربة التي تقبل حركات اإلعراب والكلمة المبنية بنا ًء الزما ً فال تتغير مع تَغيُّر موقعها اإلعرابي .
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،243 /1 :و نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه . 71 :
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،3280 /1 :و ينظر :منطق العرب في علوم اللسان . 121 :
( )4أقصد بمستوى (الخطاب أو الحديث) هو مستوى التحليل اللغوي الذي ذكره الحاج صالح في النظرية الخليلية الحديثة ،ينظر :الفصل
الثاني من هذه األطروحة ص ( . ) 184-181
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 327 /1 :
( )6الكتاب . 23 /8 :
( )7شرح المفصَّل . 20 /1 :
( )8الكتاب . 126 /2 :
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تقع في موضع المفعول الذي ُيصنف في التحليالت المعنوية المبنية على مفهوم اإلسناد في ِّعداد الفضالت
المنصوبة التي تُضاف إلى معتمد الفائدة ومعتمد البيان(.)1فالفعل ُمِّن َح ما ُيمكَن ُه العمل من صيغته الصرفية
ِّ
المتضمنة معموالتَه كافة ،مجاالت وعدداً؛ لذا كان العمل سمة مالزمة لألفعال ،في حين ُمِّن َح المبتدأ به
جمل ًة على قصد اإلنشاء والتكوين ،ما يمكنه العمل من موقعه النحوي ،ال ِّمن كونه صنفاً اسمياً في صيغ
األسماء ما يمنحها القدرة على العمل ،بحسب األصل؛ لذا لم َي ُكن العمل سمة من سمات صنف األسماء،
فالمبتدأ ال يعمل ألنه اسم ،وانما يعمل لوقوعه في موقع نحوي خاص ،هو موقع االبتداء ،وعلى هذا يكون

المبتدأ مفهوماً بنائياً ،ال صنفياً ،وال صرفياً ،في حين يكون الفعل مفهوماً صنفياً وصرفياً وبنائياً في الوقت

نفسه(.)2

ويؤكد ذلك ما ذكره سيبويه في باب (ما يكون فيه الَق َسم مبنياً على الفعل ُق ِّدم أو أُخر وما يكون فيه
بت زيداً ،وهو الحد؛ ألن َك تُريد أن تحمل
الفعل مبنياً على االسم) إذ قال ":فإذا بنيت االسم عليه قلت :ضر ُ

ض َر َب ز ٌيد عم اًر ،حيث كان زيد أول ما تشغل به الفعل .وكذلك هذا إذا كان
عليه االسم كما كان الحد َ
بت واالهتمام
َيع َم ُل فيه ،وان َقَّد َمت االسم فهو عر ٌّ
بي جيد كما كان ذلك عربياً جيداً ،وذلك قولك :زيداً ضر ُ
وض َر َب عم ًار ز ٌيد .فإذا بنيت الفعل على
ض َر َب ز ٌيد عم اًر َ
والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء ،مثله في َ

مبني عليه الفعل أنه في موضع منطلق إذا قلت:
االسم ُقل َت :زيد ضربته فلزمته الهاء ،وانما تريد بقولك ٌّ
لت عبد هللا فنسبته له ثم بنيت
عبد هللا
منطلق ،فهو في موضع هذا الذي ُبني على األول وارتفع به ،فإنما ُق َ
ٌ
عليه الفعل ورفعته باالبتداء"(.)3

فالذي يجعل كون الجملة فعلية أو اسمية هو تحديد مواقع العناصر النحوية في الجملة في ضوء

عالقة الربط العاملي وتحديد جهة الربط ،فإذا كانت جهته متأتية من الفعل فالجملة فعلية ،واذا كانت جهته
متأتية من االسم فالجملة اسمية(.)4

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ذكر التحليل الخاص بالجملة التوليدية

موازناً إياه بما ورد عند النحاة العرب القدماء ،قائالً ":إن التوليديين من اللسانيين ينطلقون في تحليل الجملة

مما يسمونه  Noun – phraseو verb – phraseأي المركب االسمي والمركب الفعلي وهو شبيه

بالتحليل العربي إلى مسند ومسند إليه ،إال أن هذا يخص الجملة كوحدة ذات وظيفة إفادية وال ينظر
أصحابه فيه إلى بنية اللفظ في ذاته ،إذ هناك بنية أخرى غير المسند والمسند إليه .ويتراءى ذلك بوضوح

في تحليل الجملة االسمية إلى مبتدأ ومبني عليه وهو تحليل على اللفظ ال على الوظيفة اإلفادية؛ إذ قد

يكون محل الفائدة هو المبتدأ"( .)5ثم ُيردف قائالً ":كما يمكن أن نحمل الجملة الفعلية على الجملة االسمية
( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،326 /1 :ومبادىء في اللسانيات . 112 :
( )2ينظر :نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه  31 :فما بعدها .
( )3الكتاب . 81 /1 :
( )4ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،326 /1 :النحو في القديم والحديث . 58 :
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 309 /1 :
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البَّد له من فاعل وال
لنحصل بذلك على مثال واحد يجمعهما ،وذلك باهتدائنا إلى أمر مهم وهو أن الفعل ُ
يتقدم هذا األخير على فعله إطالقاً .فيمكن أن نضع الفعل في موضع االبتداء والعوامل األخرى التي تقوم

مقامه .فيصير بذلك الفعل عامالً والفاعل المعمول األول له .أما المعمول الثاني فهو هنا ومن حيث اللفظ
اختياري وهو المفعول به؛ ألنه األول في المرتبة التقديرية قبل جميع المفاعيل األخرى"( .)1فالفاعل ال ُي ِّ
كون

بناء بل لفظة من نوع خاص ليست بمنزلة اللفظة المكونة من حرف الجر واالسم المجرور ولكنها ليست
ً
شغل بالفاعل فال َيجد ُبداً منه ،وال يمكن
وي َ
بناء ،مع ذلك فهي في منزلة وسطى بينهما؛ ذلك أن الفعل ُيفرغ ُ
ً
قدم عليه المفعول وال ُي َّ
أن ُي َّ
قدم هو أبداً على فعله ،أما إذا كان ضمي اًر أي اسماً مضم اًر فهو متصل بفعله
كأنه جزء منه( ،)2فالفعل والفاعل بمنزلة اسم واحد أي لفظة يبنى عليها أو تبنى على غيرها.

ويمكننا القول :إن أصغر بناء في العربية مكون دائم ًا من عنصرين هما المبني والمبني عليه ،وأصغر

بنية تركيبية عربية ـ ـ وهي األصل ـ ـ هي المكونة من االسم المبتدأ واالسم المبني عليه (أي الخبر) فهي

تنقسم إذاً على موضعين :موضع المبتدأ و موضع الخبر المبني عليه.

واالبتداء يعني التعرية من العوامل اللفظية ،إذ إن المقياس في التفرقة بين اللفظة المبتدأ بها واللفظة

المبنية هو دخول األفعال والحروف الناسخة عليها وهي التي تحولها إلى معمول ويصير العامل والمعمول

بمنزلة اسم واحد وتكون هذه اللفظة في موضع ابتداء( )3مثلما هو الحال بالنسبة لـ(ال) واسمها التي يقول
فيها سيبويه ":واعلم أن ال وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا ُقلت هل ِّمن رجل فالكالم بمنز ِّ
لة
َ
اسم مرفوع مبتدأ"( .)4وكذلك الحال بالنسبة ل َّ
ـ(إن) إذ تُعد من الوسائط العاملية التي تؤدي وظيفة عاملية
مساعدة ،فهي تقع في ضمن الطائفة التي تقع فيها (ال) النافية للجنس؛ ألنهما تحوران في السمات الخاصة
بالعامل الرئيس (المبتدأ) ،فهما متشابهتان من حيث العمل( ،)5يقول سيبويه ":و(ال) تعمل فيما بعدها،

فتنصبه بغير تنوين ،ونصبها لما بعدها كنصب (إن) لما بعدها"( ،)6وفي قوله هذا إشارة إلى أن الوظيفة

العاملية المساعدة لـ(ال) ،ال تختلف عن الوظيفة العاملية المساعدة ل َّ
ـ(إن)؛ إذ كل منهما تحور في سمات

العامل الرئيس (المبتدأ) لكنهما يختلفان في نوع التحوير الذي تؤديه كل منهما ،فـ(ال) تنحو بالنكرة نحو
المعرفة ،في حين تؤكد (إن) سم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العامل (المبتدأ نفسه)؛ وذلك "ألن معن ـ ـ ـ ـ ـ ـى َّ
نطلق)،
(إن زيدًا ُم ٌ
منطلق)َّ ،
منطلق)"(.)7
و(إن) دخلت للتوكيد ،كأنه قال( :ز ٌيد
(ز ٌيد
ٌ
ٌ

فضالً عن (أن) المصدرية تُعد وسيط عاملي مساعد ،وظيفته العاملية المساعدة هي تحويل الجملة
الفعلية إلى اسمية ،لما يقتضيه العامل الرئيس في الجملة ،فإذا كانت الجملة اسمية ،كان عاملها الرئيس
( )1المصدر نفسه . 310 /1 :
( )2ينظر :سر صناعة اإلعراب . 298 /1 :
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 73 /2 :
( )4الكتاب . 275 /2 :
( )5ينظر :نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه . 57 :
( )6الكتاب . 274 /2 :
()7الكتاب . 144 /2 :274 /2 :
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البَّد من أن يقترن بـ(أن) التي بها يصير الفعل اسماً ،قال سيبويه ":هذا
اسماً ال فعالً ،فإذا جيء به فعالًُ ،
(اإلتيان
خسر لك)؛ كأنك قلت:
ُ
باب من أبواب (أن) التي تكون والفعل بمنزلة مصدر ،تقول( :أن تأتيني ٌ

()1
خير َل ُكم)"(.)2
خير َ
وم ٌ
ٌ
لك) ،ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ  ،يعني( :الص ُ
وي ِّ
وضح الحاج صالح ما ذهب إليه سيبويه والنحاة القدماء بقوله ":حملوا التراكيب التي تتكون من لفظة
ُ

فعلية (غير ناسخة) على هذا المثال واكتشفوا عند تطبيق هذه المجموعة على األولى أن الفعل (غير

الناسخ) هو بمنزلة هذه العوامل؛ ألنه يؤثر في التركيب ،وأن المعمول الثاني في هذه الحالة هو المفعول

به .وأثبتوا أيضاً أن موضع م 1وم 2يمكن أيضاً أن تحتلها كلمة واحدة أو لفظة بل وتركيب وذلك مثل:
1

2

Ø

3
خير لكم
ٌ

أن تصوموا

فيتبين بهذا أن العناصر التركيبية هي عناصر خاصة مجردة .كما أن هناك عناصر أخرى (تدخل

وتخرج) عالقتها بغيرها عالقة وصل ـ ـ على هذه النواة التركيبية وهي زوائد مخصصة كالمفاعيل األخرى
والحال وغيرها ـ ـ رمزه :خ ـ ـ ويمكن أن ن ِّ
مثل للعالقات القائمة بين هذه الوحدات التركيبية بهذه الصيغة:
ُ

(ع

بناء

م)1

 ±م2

وصل

 +خ()1

ثم ينطلق النحاة من جديد من هذه الصيغ األصلية للنظر في ظاهرة التداخل ويسمونه بالتكرار أو اإلطالة"(.)3

مما َّ
تقدم يتبيَّن أنه (أن) و(أن) تُعد عوامل مساعدة ينصب عملها على المبتدأ لتُح ِّور في سماته،
()4
بناء على الوظيفة
وذلك
؛
فضالً عن أنهما تقعان في ضمن الحروف المصدرية أو الموصالت الحرفية
ً
العاملية الجامعة بينهما" ،وهي أنهما ِّ
عامل رئيس ،إلى مقولة
يحوالن مقولة نحوية ال تصلح ألن يعمل فيها
ٌ
نحوية صالحة لذلك ،وقد و ِّ
صَفت هذه الوظيفة بـ(السبك)"( ،)5فالسبك هو تحويل الحرف المصدري المقولة
ُ

( )1سورة البقرة  :من اآلية (. )184
( )2الكتاب . 153 /3 :
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  223 /1 :فما بعدها وينظر. 90 /2 :
( )4ينظر :الجني الداني في حروف المعاني  216 :و  ،402ومعنى اللبيب  27 /1 :و . 40
( )5نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه . 47 :
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أهم وظائف الحرف المصدري ،أن ُيوقع الجملة موقع المفرد ،ثُ َّم إن الحرف
الفعلية إلى مقولة اسمية إذ " إن َّ
المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر"(.)1

ويذكر الدكتور الحاج صالح المقياس الذي به تٌفرِّق بين المفعول به المبني والعناصر األخرى التي
يعمل فيها الفعل فينصبها مثل الحال والمفعوالت األخرى ،فهو إمكانية تحويل المفعول به إلى مبتدأ مع

()2
ض َرَبه ز ٌيد) وكالهما عربي
(ض َر َب ز ٌيد عم اًر) و(عمر َ
الحفاظ على معنى المفعولية فنقول ـ ـ مثالً ــَ :
صحيح وفصيح ،وقد ذكر سيبويه هذا المقياس في باب " ما يكون فيه االسم مبنياً على الفعل ُق ِّدم أو أ ِّ
ُخر،

فلزمته الهاء .وانما
ض َربتُ ُه)
وما يكون فيه الفعل مبنياً على االسم ..فإذا بنيت الفعل على االسم َ
قلت( :ز ٌيد َ
ُ
منطلق) ،فهو في موضع هذا
(عبد هللا
لت:
مبني عليه
تُريد بقولك ٌّ
ُ
الفعل أنه في موضع (منطلق) إذا ُق َ
ٌ
ُ
ِّ
بنيت عليه الفعل ورفعته باالبتداء...
قلتُ :
(عبد هللا) فنسبته له ثم َ
الذي ُبني على األول وارتفع به ،فإنما َ
بت زيداً
وان شئت قلت( :زيدًا ضربتُه) ،وانما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره ،كأنك قلت( :ضر ُ
ضربتُه) ،إال أنهم ال ُي ِّ
مبني على هذا المضمر"(.)3
ظهرون هذا الفعل هنا لالستغناء بتفسيره.
فاالسم هاهنا ٌّ
ُ
(بنيت
فسره السيرافي فقال ":إذا قال:
فكثي اًر ما يدور في كالم سيبويه (بناء الشيء على الشيء) و قد َّ
ُ

(ض َر َب ز ٌيد عم اًر) ،فـ(زيد) و(عمرو)
جعلت الفعل عامالً في االسم،
االسم على الفعل) فمعناه أنك
َ
كقولكَ :
َ
مبنيَّان على الفعل ُق ِّدم أو أ ِّ
يت الفعل على االسم) ،فمعناه أنك لو جعلت الفعل وما
ُخ َر ،واذا قال لك( :بن َ
َ
مبني
يتصل به َخَب اًر عن االسم،
مبني عليه ،و(ضربتُه) ٌّ
وجعلت االسم مبتدأً ،كقولك( :ز ٌيد ضربتُه) فـ(زيد) ٌّ
َ

على االسم"(.)4

ومن أمثلته(:)5
 1ـ ز ٌيد ضربته
زيدًا ضربته

مررت به
 2ـ ز ٌيد
ُ
مررت به
زيداً
ُ

لقيت أخاه
 3ـ ز ٌيد ُ
لقيت أخاه
زيدًا ُ
 4ـ أيهم تره يأتك.
أيهم تر ِّ
يأتك.

الرفع أجود.

النصب عربي كثير.

الرفع أجود.

النصب أبعد.

الرفع أحسن وأجود.

جائز.

( )1معاني النحو  ،د.فاضل السامرائي . 319 /1 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 311 /1 :
( )3الكتاب . 80 /1 :
( )4شرح الكتاب للسيرافي .127/2 :
( )5ينظر :الكتاب  80 /1 :ـ  ،84ومنهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي . 308 :
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أما بقية العناصر األخرى كالحال والتمييز واألسماء المنصوبة فهي مخصصات تضاف إلى البناء،

إذ ال نستطيع أن نفعل بها ما فعلناه بالمفعول به فهي زيادات على االلفاظ التي يبنى بها الكالم ،وهناك
شيئان فقط يمكن أن نقدمهما على الفعل هما :المفعول به ـ ـ كما سبق ـ ـ والظرف الذي يتوسع فيه ويؤخر

ويمكن أن يقوم مقام األلفاظ التي يبنى بها الكالم( .)1وقد ذكر صاحب الكتاب هذه المسألة ـ ـ أي عندما
يكون المبني عليه ظرفاً ـ ـ في باب " ما يجري مما يكون (ظرفاً هذا المجرى وذلك قولك( :يوم الج ِّ
معة ألقاك
ُ ُ
قمت فيه) ،فصارت هذه األحرف ترتفع باالبتداء كارتفاع عبد
فيه) ،و(أقل يوم ال ألقاك فيه)...،
ُ
و(مكان ُكم ُ
و(مكانكم
مبارك)،
(يوم الجمع ُة
ُ
ٌ
هللا ،وصار ما بعدها مبنياً عليها كبناء الفعل على االسم األول ،فكأنك َ
قلتُ :

حسن) ،وصار الفعل في موضع هذا"(.)2
ٌ
ومن أمثلته(:)3
ألقاك فيه.
 1ـ يوم الجمعة
َ
يوم الجمعة ألقاك فيه
َ
صمتُه
يوم الجمعة ُ
2ـ ُ
صمته
يوم الجمعة ُ
َ

النصب على الظرف أو على الفعل نفسه.
النصب على الظرف أو على الفعل نفسه.

ولعل الجدول الذي َّ
قدمه الدكتور عبد الرحمن يوضح أكثر هذه المفاهيم وهو خاص بالبناء الذي

ُيبنى فيه الخبر على المبتدأ(:)4

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  311 /1 :فما بعدها .
( )2الكتاب  84 /1 :ـ . 88
( )3ينظر :الكتاب ،ومنهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي . 309 :
( )4ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية 343/1 :
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وقد أوجز الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أبنية الكالم في اللغة العربية في رسم بياني ،إذ قال:

إن أصغر ما يبنى منه الكالم يتكون دائماً من عامل (ع) ومعمول أول (م )1ثم معمول ثان (مِّ .)2
يكون
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العامل والمعمول األول اللفظة المبني عليها التي يبتدئ بها الكالم أما المعمول الثاني فيشغل موضع اللفظة

المبنية(.)1

(ع

م2

م)1

البنى اللغوية الممكنة في هاتين الصيغتين الصورتين(:)2
وقد اختصر الحاج صالح كل ُ

م(2م+3م)...4

أ)
(ع ( / Øح/نن)

ب)

(ع (ف)

م)1

م)1

م2

حول عندما نحذف كل الزوائد والفضالت إلى األصل للبناء التركيبي
ففي النقطة (أ) تعني الصيغة التي تُ َّ

هو المبتدأ والخبر.

وفي النقطة (ب) ُي ِّبين أنه يمكن أن يدخل على هذه الصيغة عدداً كبي اًر من العناصر المخصصة ـ ـ
بين ع(ف) وم ،1ونجد أن الظرف من بينها هو أكثر العناصر توسعاً؛ ألنه ينتقل ِّ
بكل حرية داخل البناء
التركيبي ـ ـ وفي النموذج التالي نجد الحاج صالح ُي ِّ
طبق هذه الفقرة(.)3

( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 254 /1 :
( )2ينظر:المصدر نفسه والصفحة نفسها  .الرموز تعني( :ع) عامل )Ø ( ،االبتداء المطلق التعري من العوامل( ،ف) فعل( ،ن) ناسخ( ،ح)
حرف.
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،320 /1 :ومبادىء في اللسانيات  148 :فما بعدها .
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هذا هو االستعمال الغالب لمفهوم البناء عند الحاج صالح ،وكيف أنه حاول تأصيله عند النحاة ـ ـ

والسيما سيبويه ـ ـ القدماء ،فضالً عن محاولته لبيان عالقة الربط العاملي بين العامل والمعمول ،وشرحها
في الجمل الصالحة ألن تكون فعلية أو اسمية.
2ــ الحمل:

من المفهومات التي استعملها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في حقل الربط العاملي مفهوم

الحمل؛ فهو من المفهومات التي تُشير إلى عالقة الربط العاملي بين العامل والمعمول ،والحمل ـ ـ في أبسط

ضروب مختلف ٌة مما
قياس أمر على آخر ،واعطاؤه حكمه( ،)1وتنضوي تحت لفظة الحمل
ٌ
تعريفاته ـ ـ هو ُ
يدخل ضمن هذه التسمية ،منها :الحمل على المعنى ،الحمل على اللفظ ،الحمل على الموضع ،الحمل

على المحلَ ،حمل الضد على الضد ،حمل األصل على الفرع ،حمل الفرع على األصل ،حمل النظير
على النظير ،وغيرها( )2من المصطلحات والقواعد التي تخص (الحمل) لمفهومه العام والخاص .
ومن أنواع الحمل التي مثل لها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في ضوء الربط العاملي (الحمل

ـ(أقائم أخواك وطريقة تفسيره عند سيبويه والرضي باالعتماد على
على الموضع) ،إذ أفرد بحثاً سماه ب ٌ
مفهومي الموضع والمثال) ،بيَّن فيه أن النحاة العرب القدماء قد نبهوا على عالقة الربط العاملي وذلك في
ضمن مفهوم (الحمل على الموضع) من خالل هذه المسألة ،فكثير من النحويين يعتمدون في تفسيرهم
للقواعد النحوية على مفهوم (الموضع)( ،)3فله ـ ـ أي الموضع ـ ـ أهمية كبيرة في تفسير بنية اللغة.

فقد يكون الكالم محموالً على الموضع أو على المعنى وله شواهد كثيرة( ،)4والحمل على الموضع

يكون في تابع ما له لفظ وموضع كقولنا :ليس ز ٌيد بقائم وال قاعداً ،فقد حملنا (قاعداً) على موضع (بقائم)؛
ألنها ـ ـ أي الكلمة ـ ـ في موضع نصب لكونها خبر ليس(.)5
البَّد من اإلشارة إلى أنه هناك خلط بين مصطلحي (الحمل على الموضع) و(الحمل على المحل)،
وُ
فالحمل على الموضع ذكرناه أعاله ،أما (الحمل على المحل) فيقصد به :أن يكون في تابع ما له محل من
(الطالب) على محل هؤالء فرفعناها؛ ألن (هؤالء)
الطالب فقد حملنا
جاء هؤالء
ُ
ُ
اإلعراب كالمبينات ،كقولناَ :

ُرفع على الفاعلية وال يجوز في التابع إال الحمل على المحل بخالف اإلعراب الموضعي الذي يجوز فيه
الحمل على اللفظ وعلى الموضع؛ ألن له لفظاً وموضعاً .أما المعرب إعراباً محلياً ،فليس فيه سوى المحل
الذي هو وقوع الكلمة المبنية أو الجملة موقع الكلمة المعربة وحلولها َّ
محلها(.)6

( )1ينظر :المعجم المفصّل في علوم اللغة (األلسنيات) . 291 /1 :
( )2للتفصيل أكثر في مصطلحات وقواعد الحمل ينظر :األشباه والنظائر في النحو  190 /1 :ـ  ،197واالقتراح في علم أصول النحو 42 :
ـ  ، 44ومن الدراسات الحديثة ينظر :الحمل على المعنى في العربية ،د .علي عبد هللا العنبكي ،بغداد ،ط2012 ،1م ،إذ فصّل الحديث في
ضروب الحمل فضالً عن قواعده .
( )3وقفت عند مفهوم الموضع في النظرية الخليلية الحديثة ،ينظر :ص( )131 -127من األطروحة .
( )4ينظر :الكتاب  33 /1 :ـ  ،34والخصائص  ،364 /3 :والنكت في تفسير كتاب سيبويه  ،95 /1 :وشرح المفصّل 65 /6 :
( )5ينظر :الحمل على المعنى في العربية . 59 :
( )6ينظر :المعجم المفصّل في علوم اللغة (األلسنيات)  ،291 /1 :والحمل على المعنى في العربية . 59 :
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ميز بعضهم بينهما ،ووجدنا النحويين الم ِّ
وقد خلط النحويون بين هذين المصطلحين ،ولم ُي ِّ
تقدمين قد
ُ
استعملوا مصطلح الحمل على الموضع( )1بداللته الصحيحة فنجد سيبويه ـ ـ على سبيل المثال ـ ـ يشرح عالقة
الربط العاملي وي ِّبين أبعادا في هذا النص ":هذا باب ما يكون فيه االسم مبنياً على الفعل ُق ِّدم أو أ ِّ
ُخر ،وما
ُ
ُ
بت زيداً) ،وهو الحد؛ ألن َك تُريد أن
يكون فيه
(ض َر ُ
الفعل مبنياً على االسم ،فإذا بنيت االسم عليه ُقل َتَ :
ُ
ِّ
ِّ
(ض َر َب ز ٌيد عم اًر) ،حيث كان ز ٌيد َّأو َل ما تَش َغ ُل به الفعل"(.)2
تُعمَله ،وتَحم َل عليه االسم؛ كما كان الحد َ
محمول
فالمقصود بالحمل في هذا النص هو تأشير عالقة الربط العاملية بين الفعل ومعموله ،فـ(زيد)
ٌ

(ض َر َب) فاعالً ،في
بت) مفعوالً به ،في قولنا( :ضر ُ
على الفعل (ضر ُ
بت زيداً)؛ كما هو محمول على الفعل َ

(ض َر َب ز ٌيد َعم اًر) ،فحمل (زيد) على الفعل ،يعني ارتباطه به في عالقة الربط العاملي.
قولناَ :
في حين استعمل المتأخرون من النحويين مصطلح الحمل على المحل( )3بدالً منه ،وهناك من

استعمل المصطلحين كليهما وكأنهما مصطلحان مترادفان

()4

يؤدي أحدهما معنى اآلخر.

وعلى الرغم من ورود مصطلح وقواعد (الحمل على الموضع) عند الرعيل األول من النحاة ،إال أنهم

لم يولوه اهتماماً كما أولوا غيره من الموضوعات النحوية من حيث التبويب والتقعيد فجاء متفرقاً في زوايا

الكتب ،ولعل ابن عصفور (ت669هـ) وابن هشام هم أكثر َمن ُعني بهذا الموضوع ووضع له شروط ًا وان
كانت هذه الشروط خاصة بالعطف على الموضع فلم نجد شروطاً للحمل في التوابع األخرى كالنعت والبدل
والتوكيد ولعل السبب في ذلك هو أن الحمل على الموضع أكثر ما يأتي في العطف والوصف ،كما ذكر

أبو البركات األنباري( ،)5وأن هذه الشروط يمكن أن تنطبق على التوابع األخرى .

ونعود اآلن إلى الحديث عن الحمل على الموضع في مسالة (أقائم أخواك) التي وردت عند النحويين

القدماء ،وكيف ناقشها الدكتور الحاج صالح ضمن مفاهيم الربط العاملي بين العامل والمعمول وذلك
باالعتماد على (الحمل على الموضع) ،فقد جاء في كتاب سيبويه ":زعم الخليل (رحمه هللا) أنه يستقبح أن

(قائم ز ٌيد) ،وذلك إذا لم تجعل قائماً مبنياً على المبتدأ ...فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه
يقولٌ :
وقام زيد َقُب َح ألنه اسم .وانما َح ُس َن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى
فعالً كقوله :يقوم زيد َ
على موصوف أو جرى على اسم قد َع ِّم َل فيه ،كما أنه ال يكون مفعوالً في (ضارب) حتى يكون محموالً
بت زيداً) .فكما لم ُي ُجز هذا،
على غيره ،فيقول( :هذا
ضارب زيداً) ...وال يكون (ضارب زيداً) على (ضر ُ
ُ
كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ"(.)6
( )1ينظر :على سبيل المثال  :الكتاب 33 /1 :و  ،35ومعاني القرآن للفراء  87 /1 :و  ،96وال ُمقتضب  ،281 /3 :وسر صناعة اإلعراب
 ،147 /1 :والخصائص  ،341 /2 :والنكت في تفسير كتاب سيبويه . 96 /1 :
( )2الكتاب . 80 /1 :
( )3ينظر :على سبيل المثال  :الكشاف ،للزمخشري  209 /1 :و ،544 /4ومغني اللبيب  423 /2 :و473و . 474
( )4ممن استعمل المصطلحين بمعنى واحد األشموني الذي استعمل المصطلح األول في شرحه أللفية ابن مالك  139 /2 :و ،45 /4واستعمل
المصطلح الثاني في شرحه . 476 /2 :
( )5ينظر :البيان في غريب إعراب القرآن ،أبو البركات األنباري ،تحقيق :د .طه عبد الحميد طه ،دار الكاتب العربي للطباعة ،القاهرة:
1970م  ،131 /1 :واإلنصاف في مسائل الخالف . 335 /1 :
( )6الكتاب . 278 /1 :
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ذكر سيبويه في النص السابق المواضع التي يحسن مجيء الصفة العاملة عمل الفعل فيها إال

موضعاً واحداً وهو أهمها :أي موضع الفعل ،وذلك عند كالمه في مواضع االسم التي يمكن أن يقع فيها
الفعل وخاصة المضارع ُلي ِّبين علة رفعه ،فقال ":اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ فأما كان في
موضع مبتدأ فقولك( :يقول ز ٌيد ذاك) ...ومن ذلك أيضاً( :هال يقول زيد ذاك) فـ(يقول) في موضع ابتداء"(.)1

في النص السابق يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن كالم سيبويه فيه شيء من الغموض؛

وذلك بسبب استعمال سيبويه لعبارة (موضع مبتدأ) ،فنتج عن ذلك أن التبس األمر على كل من جاء بعده،
فاعتقدوا أن سيبويه أراد بهذا الموضع االسم الذي يعمل فيه االبتداء(.)2

()3
أقائم أبواك وأخارج
عندهم
وحسن
":
ويقول ابن السراج في المسألة نفسها وتبعه أصحابه في ذلك
ٌ
أقائم أبواك ،فقائم مرتفع باالبتداء ،وأبواك
أخواك تشبيه ًا بهذا إذا اعتمد قائم على شيء قبله ...فإذا قلتٌ :
رِّفع بفعلهما وهما قد سد ِّ
مسد الخبر"( .)4ففي النص السابق يتبادر إلى الذهن سؤال ،هو :من أين البن
ُ َ
السراج ومن تبعه هذا التفسير؟ .اإلجابة عن هذا السؤال توجد في كتاب (األصول البن السراج) ،فقد ذكر

أقوال األخفش ـ ـ تلميذ سيبويه ـ ـ في هذه المسألة .قال ":قال األخفش :أقول( :إن في الدار جالساً أخواك)

(أذاهب أخواك) فأرفع
فانصب جالساً بأن وارفع األخوين بفعلهما واستغنى بهما عن خبر إن ،كما أقول:
ٌ
أذاهب باالبتداء وأخواك بفعلهما واستغني بهما عن خبر االبتداء؛ ألن خبر االبتداء جيء به ليتم الكالم...

وتقول( :إن فيها قائماً أخواك) ،وان شئت (قائمين أخواك) فتنصب أخويك بأن وقائمين على الحال وفيها
خبر إن وهو خبر َّ
مقدم ...وأجاز الفراء :إن قائماً الزيدان وان قاماً الزيدون على معنى :إن من قام
الزيدان.)5("...

ُيناقش الحاج صالح رأي األخفش ـ ـ الذي ذكره ابن السراج ـ ـ بقوله ":يظهر أن األخفش َف ِّهم من عبارة
سيبويه (في موضع اسم مبتدأ أو موضع مبتدأ) أن اسم الفاعل العامل عمل فعله هو مبتدأ ،أي حصل في
موضع المعمول العاري عن العوامل اللفظية؛ ألن كونه مرفوعاً يقتضي أن يكون له رافع وهو يرى ـ ـ خالفاً

لسيبويه ـ ـ أن الرافع لـ(قائم) هو االبتداء وكونه يعمل عمل فعله جعل المجموع من قائم وفاعله يستغني عن

الخبر ،ألنه كالم تام"( .)6فضالً عن أنه ـ ـ الحاج صالح ـ ـ يرى أن هذا التأويل ضعيف مستدالً على ذلك
بما ميزه الرضي االستربادي وقبله ابن الحاجب (ت646هـ) بين المبتدأ الذي يلزمه خبر وهذا الذي ُيسميه

مبتدأ أيضاً لكن من نوع آخر( .)7يقول الرضي ":وهذا ليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أصل من خبر

حتى يحذف ويسد غيره مسده ولو تكلفت تقدير خبر لم يتأت ،إذ هو في المعنى كالفعل والفعل ال خبر له.
( )1المصدر نفسه  409 /1 :فما بعدها .
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 17 /2 :
( )3على سبيل المثال  :أبي علي الفارسي في اإليضاح  34 /1 :فما بعدها .
( )4األصول في النحو 32 /1 :ـ . 33
( )5المصدر نفسه  286 /1 :فما بعدها .
( )6بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 18 /2 :
( )7ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  .18/2 :سأُبيّن في الصفحات القادمة ما قصده الحاج صالح بقوله( :مبتدأ من نوع آخر).
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فمن ثَم تَم بفاعله كالماً ...ولهذا أيضاً ال ُيصغر وال ُيوصف وال ُيعرف وال ُيثنى وال ُيجمع إال على لغة
أكلوني البراغيث"( .)1وقال أيضاً ":فهذه ُكَّلها مبتدآت ال أخبار لها لما فيها من معنى الفعل ،وال يدخل

نواسخ المبتدأ عليها لما فيها من معنى النفي فيلزم الصدر ...ويجوز عند األخفش والفراء( :إن قائماً
بعيد عن
وسوغ الكوفيون هذا االستعمال في (ظن) أيضاً نحو:
الزيدان) َّ
(ظننت قائماً الزيدان) ،وكالهما ٌ
ُ

القياس؛ ألن الصفة ال تصير فاعلها جملة كالفعل إال مع دخول معنى يناسب الفعل عليها كمعنى النفي

البَّد من تقديرها فعالً بعده كالالم الموصولة.
أو االستفهام أو دخول ما ُ
ذينك في شيء بل هما يطلبان االسمية فال يصح تقديرها فعالً بعدهما"(.)2

وأما إن وظن فليستا من

فنجد أن الرضي االستربادي يصل إلى المعاني الدقيقة العلمية والعميقة ،فقد استعمل سيبويه كلمة

الفعل بأنه مبتدأ ،أي :موضوع في أول
(مبتدأ) بمعنى ما ُيوضع في أول الجملة من اسم ،أو فعل ،فوصف
َ

الكالم ،فقال ":فكما لم يجز هذا؛ كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ"( .)3فالمبتدأ في تصور

عاملي دائماً في الربط العاملي ،وال يكون معموالً بحال من
سيبويه والرضي وسبقه ابن الحاجب عنصر
ٌّ
األحوال ،مادام مبتدأ :عامالً ،فحاله من هذه الناحية كحال الفعل ،الذي ال يكون إال عامالً أبداً ،فسيبويه

ال يقبل أن يكون
عنصر نحوي عامالً ومعموالً في الوقت نفسه ،مما يؤكد نظرة سيبويه والرضي ـ ـ من
ٌ
القدماء ـ ـ والحاج صالح ـ ـ من المحدثين ـ ـ البنائية للعامل ،فضالً عن الوظيفية لمضمون عمله النحوي،
فالعامل هو العنصر المسؤول عن تكوين الجملة وبنائها ،وهذه الوظيفة التي يؤديها في الجملة هي مضمون

فالبَّد أن ينماز العنصر العاملي من العنصر المعمولي ،فال يكون أحدهما هذا وذاك في الوقت
عمله؛ ُ
نفسه.
وقد برهن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على صحة ما ذهب إليه سيبويه والرضي االستربادي

يقول ":أما فيما يخص كالم سيبويه فلم يذكر األخفش ومن تبعه في ذلك أن عبارة الكتاب( :في موضع
اسم مبتدأ) هي مساوية لـ( في موضع الفعل المبتدأ) ،فالفعل المبتدأ هو الفعل الذي وقع في موضعه
األصلي (إذ قد يقع في موضع االسم) أي موضع العامل في االسم غير الجار وهو الفعل والنواسخ

واالبتداء ،والدليل على ذلك أن سيبويه قال بالنص الصريح أن اسم الفاعل هنا في موضع ابتداء .ثم إنه

ُيسمي كل ما ُيعطي هذا الموضع مبتدأ ،وذلك مثل الفعل كما قلنا ...وقال عن (إن) إنها ال تكون إال
مبتدأة .فاالسم المبتدأ ليس عنده هاهنا االسم الذي عمل فيه االبتداء كما فهمه األخفش ،بل االسم الذي
يقع في موضع االبتداء نفسه الذي هو موضع العامل في االسم؛ ألنه يعمل عمل الفعل تماماً ،ويتم به

الكالم ويقوم مقامه في موضعه وليس في موضع الذي يعمل فيه االبتداء ،والدليل على ذلك ينحصر في

هاتين الحقيقتين:

( )1شرح كافية ابن الحاجب . 198 /1 :
( )2المصدر نفسه . 199 /1 :
( )3الكتاب :
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1ـ ـ ال يتصرف اسم الفاعل ـ ـ هنا فقط ـ ـ تصريف االسم (التعريف والتصريف والتثنية والجمع والوصف).

2ـ ـ ال يمكن أن ُيحذف في هذه الحالة الفاعل وغيره مما يعمل فيه ،هذا أو ذاك في الصفة العاملة
بيت هللا بالنصب( ،)1والصفة العاملة هنا في موضع
عمل الفعل في غير هذا الموضعُ :يقالُ :هن حواج َ
(مررت برجل
خبر (معمول  ،)2كما يجوز حذف الصفة فاعالً أو مفعوالً في غير موضع العامل :يجوز
ُ
ضارب أخوه عم اًر) ،و(برجل ضارب) وهذا متعذر إذا جاءت الصفة العاملة في موضع العامل فال يحذف
الفاعل؛ ألنه به يتم الكالم"(.)2
وقد مثَّل الحاج صالح لما ذكره بجدول توضيحي(:)3
ص
موضع

الصداق
/أ/ما...

 ....أ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما
/أ /ما...

ـ ـ ـ ـ أ /ما

/أ /ما...
/أ /ما

ـ ـ ـ ـ ـ إن ـ ـ ـ ـ

ع
ماله موضع العامل

م1

م2

خ

موضع المعمول  1موضع المعمول 2موضع المخصص

يقوم
ُ
قائم
ٌ
قائم

يضرب
ُ
ضارب
ٌ
ض َر َب
َ
كان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أخواك

ــــــــــــ

اآلن/هنا/راكبين

أخواك

ـــــــــــــ

اآلن/هنا/راكبين

أخواك
أخواك

أخواك
أخواك
أخواك

أخويك

عم ًار
عم اًر

عم اًر

قائمين

قائمان

النواة

اآلن/هنا/راكبين
اآلن/هنا/راكبين
اآلن/هنا/راكبين
اآلن/هنا/راكبين
اآلن/هنا/ـ ـ ـ ـ ـ

اآلن/هنا /ـ ـ ـ ـ ـ
الزوائد

فنلحظ في الجدول أعاله مايأتي(:)4
 1ـ (  ) Øهي عالمة الخلو في الموضع .فالفعل جاء في موضعه األصلي أي موضع العامل فال
يحتاج بالضرورة إلى دخول أي شيء عليه مما له الصدارة بخالف الصفة.

 2ـ (إن) تغطي موضع العامل وماله الصدارة (ال يتقدم عليها شيء) فهي عامل؛ ولهذا ال يمكن أن

محل العامل.
تعمل في الصفة العاملة؛ ألن هذه الصفة قد حلت َّ

( )1الكتاب . 57 /1 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 19 /2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه . 20 /2 :
( )4ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 21/2 :
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 3ـ حمل الصفة على الفعل يجعلها فرعاً عليه .وهذا القياس ينتج منه مثال ـ ـ وهو هذا الجدول ـ ـ وهو

منظومة أو نسق من المواضع بالمعنى السابق.

فمن خالل هذا الرسم التوضيحي تتضح األهمية الكبيرة للموضع فضالً عن األهمية العملية

االستنباطية التي هي القياس التمثيلي (الحمل على الموضع) ،فيستحيل في هذا القياس الممثل بهذا الرسم
أو(ظننت) على (أقائم أخواك) ،وسيبويه مع الرضي هم الذين تنبهوا إلى ذلك .أما إعراب
أن تدخل (إن)
ُ
هذه الصفة ،فراجع إلى أصلها وهي االسمية ،وكونها في موضع الفعل ال يمنعها من هاتين الميزتين

االسميتين :دخول التنوين واإلعراب .ويمكن أن تكون مجرورة ،مثل :غير قائم أخواك ،أو مرفوعة لتجردها
وجوباً من العامل اللفظي رافعاً أو ناصباً إذ هي في موضعها ـ ـ وال يدخل عامل على عامل ـ ـ وفي نفس
الوقت لتجردها من الجار( .)1وهذا يفسر أيضاً أن سيبويه يجعل عامل الرفع في الفعل المضارع وقوعه في

موضع االسم ،وهذا االسم في كالم سيبويه هو الصفة ـ ـ ال أي اسم ـ ـ فال يمكن أن يقال :إن تجرده من

الناصب والجازم هو عامل الرفع فيه؛ ألن ما يعمل في االسم ـ ـ وهو هنا التجرد ـ ـ ال يعمل في الفعل(.)2

مما َّ
تقدم يتبيَّن لنا أن مفهوم الحمل من مفهومات الربط العاملي ،وهذا ما حاول الحاج صالح إثباته

عن طريق التأصيل لهذا المفهوم عند النحويين العرب القدماء ،فقد كان النحاة العرب ينطلقون من اللفظ

في ظاهره ،ويحملون هذا النحو على ذاك ،أي يجعلون األنحاء الكثيرة من تلك التي تنتمي إلى باب واحد،
بعضها بإزاء بعض حتى يظهر الترتيب والنظم ،وهذا الحمل هو من قبيل العمليات الرياضية.
3ــ اإلجراء:

اإلجراء من مفهومات الربط العاملي عند النحويين القدماء وقد أشار الدكتور عبد الرحمن الحاج

صالح إليها من منطلق استعمال سيبويه لها في وصف السلوك العاملي والسلوك المعمولي ،الذي يط أر
على طائفة من التراكيب النحوية ،فتظهر بذلك عالقات ربط عاملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،فهو ـ ـ إذاً ـ ـ من المفهومات
المستعملة في حقل الربط العاملي.

فقد يأتي اإلجراء عند النحويين العرب ـ ـ والسيما سيبويه ـ ـ وصفاً للسلوك المعمولي لألصناف النحوية

التي تقع معموالت ،أي :وصفاً للهيأة التي ترتبط بها مع العامل( ،)3قال سيبويه ":هذا باب ما يجري على

الموضع ،ال على االسم الذي قبله ،وذلك قولكَ( :لي َس َزيٌد بجبان ،وال بخيالً) و(ما زيد بأخيك وال صاحبك)،
شرك بين الخبرين ،وليس ينُقض إحراؤه عليك المعنى ،وأن يكون ِّ
والوجه فيه الجر؛ ألنك تريد أن تُ ِّ
آخره
َ ُ
ن
اء كحالهما في غير الباء ،مع قربه منه ،وقد حملهم ُقر ُب الجوار
على َّأوله أولى؛ ليكو حاُلهما في الباء سو ً

صبح معناه"(ُ .)4يعلق الدكتور الحاج صالح على نص
على أن َجرواَ :
(هذا ُجح ُر ضب َخرب) ،فكيف ما َي ُ
سيبويه بقوله" :أي األصل والقياس النحوي ُيوجب الجر ،ولكن االستعمال الحقيقي (السماع) جاء منه ما
( )1ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )2ينظر :الكتاب . 409 /1 :
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 302 /1 :
( )4الكتاب  66 /1 :فما بعدها .
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ي ِّ
خالف ذلك ،واذا َكثَُر صار أصالً آخر"( ،)1ثم ُيرِّدف قائالً ":وقد يتفق أن يمتنع هذا اإلجراء أوالً لعدم
ُ
وجوده في االستعمال؛ ثم ألنه ُيخل باللغة مثل قوله(...،:ما زيد على قومنا وال عندنا ،كان النصب ليس
غير ،وال يجوز حمله على ما؛ ألن عندنا ال تستعمل إال ظرفاً)"(.)2
فـ(بخيالً) جرت على عاملها في عالقة ربط تجاوزت حالة المعمول األول الذي جرى على عامله
بوساطة حرف الجر الزائد ،إلى االرتباط المباشر الذي ال يخضع لوساطة حرف الجر الزائد ،كما جرى

(خ ِّرب) على عامله في هيأة خالف بها أصل ارتباطه به إذ إنه أخذ حالة الجر من المجرور ال من المرتبط
َ
ِّ
ف هذا السلوك
به " ،فهذا سلوك نحوي للمعموالت ،من حيث الهيأة التي ترتبط بها بالعامل ،وقد ُوص َ
باإلجراء"(.)3
خالصة القول :إن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد َّ
وظف مفهومات الربط العاملي من خالل
موجهة بصفة خاصة نحو
فهمه للعامل النحوي ونظرية العمل العربية َفهماً صحيحاً ،إذ كانت عنايته به
َّ
دراسة النحاة العرب القدماء الذين َّ
مثلوا للدراسة العلمية لعمليات الربط ،فضالً عن العالقات النحوية بين
العناصر المترابطة في الجملة النحوية ،أي :بين العامل (الرابط) والمعمول (المربوط) ،فالحاج صالح َف َّسر

العالقات النحوية بين عناصر الجملة بالعامل بوصفه العنصر النحوي المسؤول عن إنتاج هذه العالقات،
فبالعامل يمكننا تفسير" ظاهرة لغوية ،هي عالقة كلمة بكلمة داخل الجملة ،في هذه العالقة تَ َّم تصنيف
الكلمات إلى عوامل ومعموالت"( ،)4فبذلك توصل إلى فهم العالقات النحوية وكيفية نشوئها من خالل الربط
العاملي.

البَّد من اإلشارة إلى أن ثمة مبدأ لساني ارتبط وتداخل مع نظرية العامل العربية؛ وهو نمط التبعية
وُ
النحوية ـ ـ الذي استغله اللسانيات الحاسوبية أيما استغالل( )5ـ ـ وهو مبني على فكرة مفادها أن جميع األلفاظ
البشرية تابعة لما قبلها أو متبوعة " ،فهذه النظرية ـ ـ أي التبعية ـ ـ هي اقرب بكثير إلى نمط النحاة العرب

وخاصة إلى مفهوم العمل"( ،)6فالفعل ـ ـ مثالً ـ ـ هو المتبوع بالنسبة للفاعل والمفاعيل ،واالسم هو األول
بالنسبة للوازمه ،وقد مثَّل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لهذا المبدأ بشبه شجرة"( )7لجملة عربية:
(ع) العامل

(م )1المعمول

(م )2المعمول2

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. 302 /1 :
( )2المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )3المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )4إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،د .نصر حامد أبو زيد ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،ط1996 ،4م . 195:
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 255 /1 :
( )6ينظر :المصدر نفسه . 257 /1 :
( )7بحوث و دراسات في اللسانيات العربية . 256 /1 :
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الـ

ز2
طوال ـ ــُ

ز1
ال ـ

ز2

النواة

رسالة

ـ ـ ــَ

إن التبعية عند الغرب واحدة ،سواء تلك التي تحصل بين عناصر التركيب بسبب تأثير العامل في

(كتاب زيد)( .)1أما عند العرب فللتبعية ضربان :تبعية بناء
معموالته ،أو التي تكون داخل اللفظة مثل
ُ
وتبعية وصل ،يقول الدكتور الحاج صالح ":للعرب تبعيتان :تبعية بناء ،وتبعية وصل .واعتمدوا في هذا

التمييز على أن االرتباط الذي يربط بين االسم وما يدخل عليه ليس مثل االرتباط الذي يوجد بين المبتدأ

والخبر مثالً ،وفي مستوى التركيب بعض العناصر مبنية على أخرى .أما الوصل فهو السائد في داخل

اللفظة (أي بين (ال) وما تدخل عليه أو المضاف والمضاف إليه) ،وقد يوجد الوصل في داخل التركيب

فيما يخص المخصص (الحال والمفاعيل)"(.)2

فعالقة العامل بمعموليه ـ ـ وهما هاتان اللفظتان ـ ـ تظهر في كون (كتب) ال توجد بينه وبين القمة أية

واسطة ،ومن نقائص المشجر السابق ،أنه ال ُيفرِّق بين الترتيب الواجب وغير الواجب ومن ثم بين ما يكون

زوجاً مرتباً وبين ما ال يكون كذلك ،وقد تصور الحاج صالح رسم شجري يخضع لما تقتضيه الصيغة
العربية ،إذ أدمج فيه مزية الترتيب (للمواضع) في مزية االندراج الممثل في التفريع الشجري اآلتي(: )3

العام ـ ـ ـ ـ ـل

م(1المعمول)1

( )1ينظر  :المصدر نفسه . 257 /1 :
( )2ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها.
( )3ينظر :المصدر نفسه . 258 /1 :

(م )2المعمول2

الفصل الثالث ................................

ز1

اللسانيات النظرية

النواة ز2

ز3
ز1

292

ع
ز2
م2

م1
ز1
Ø

الـ

رجال ـ ـ ــُ

الـ طوال ـ ــُ

كتب ـ ـ ـ ُـوا

ز2

الـ رسالة ــَ

ف(الرجال) ليس معموالً تابعاً للفعل (كتبوا) ما دام المعمول األول ال يقدم على عامله قط؛ بل إنه

معمول العالمة العدمية أي االبتداء ،الذي يمكن أن يشغله عامل ملفوظ كـ(إن) أو أي ناسخ(.)1

مما َّ
تقدم يت َّبين أن مفاهيم الربط العاملي  -نظرية العمل العربية -موجودة أصولها ومفاهيمها في

النحو العربي األصيل ـ ـ أي ما تركه لنا الخليل وسيبويه ومن جاء بعدهما ـ ويتضح ذلك بإعادة قراءة ذلك،
ليس في ضوء النظريات الحديثة فقط ،بل بدراسة ابستمولوجية دقيقة ـ ـ كما ذكر الحاج صالح ـ ـ لمفاهيمهم

وتصوراتهم وطرق تحليلهم ودون إسقاط أي تصور آخر كتصور النحاة العرب المتأخرين أو تصور الغربيين
عليها .ويلجأ الباحث للموازنة الدقيقة االبستمولوجية ليس غير.

ُيفضي بنا الحديث عن نظرية العمل إلى الحديث عن الجملة؛ إذ إن الدرس النحوي ونظرية العمل
الجملي .فضالً عن أن الدراسات اللسانية قد تأسست على
بضمنها ـ ـ
معني بصفة َّ
ٌّ
خاصة بالنظام التركيبي ُ

مفهوم الجملة الذي يتميز بالتنوع واالختالف ،فقد وردت تعريفات عدة للجملة عند القدماء والمحدثين ،فقد
كانت ـ ـ وال تزال ـ ـ مسألة تحديد مصطلح الجملة والكالم محل خالف وسجال بين النحاة ،ويرى الدكتور

عبد الرحمن الحاج صالح أن سبب الخالف هو الخلط الذي أورده النحاة بين المصطلحين َف ُهم جعلوهما
متماثلين ،إال أن قسماً منهم وصفوهما بالمستويين المتميزين المختلفين(.)2

( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 259 /1 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،291 /1 :ونحو نظرية لسانية عربية ،د.مازن الوعر  .26 :ال أُريد الخوض في مسألة
المساواة بين مصطلحي (الجملة والكالم) وإنّما سأقف عند األمور التي عُني بها د .الحاج صالح وأوردها في أثناء دراسته لهذه المسألة ،إذ
أفرد بحثا ً في كتابه (بحوث ودراسات في اللسانيات العربية) بعنوان( :الجملة في كتاب سيبويه) تناول فيه كل ما يتعلق بالجملة فضالً عن
تمييزه بين الكالم كبنية والكالم كخطاب؛ ولمزيد من التفصيل ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  290 /1:ـ  ، 303ونظرات في
الجملة العربية  13 :ـ . 25
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()1
قدر من الكالم ُيفيد السامع معنى مستقالً سواء
فالجملة "هي موضوع الدرس النحوي"  ،وهي " أقل اً
تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر"(.)2

معنى هذا أن الجملة وحدة لغوية أقل من الكالم بغرض إفادة معنى من المعاني يوجد فيها ويميزها

عن غيرها من الجمل األخرى ،على أنه يوجد من يسوي بين الجملة والكالم ،مثل عبد القاهر الجرجاني،

والزمخشري في المفصل ،إذ يقول ":والكالم هو المركب من كلمتين أُسندت إحداهما إلى األخرى وذلك ال

يتأتى إال في اسمين كقولك :ز ٌيد أخوكِّ ،
بكر
شر
صاحبك ،أو فعل واسم نحو قولك :ضرب ز ٌيد ،وانطلق ٌ
ُ
وب ُ
المفصل.
ويسمى جملة"(.)3فقد صرحا بالتسوية بينهما ،وتابعهما في ذلك ابن يعيش في شرح
َّ
ومن القائلين بالمساواة من المحدثين الباحث عباس حسن ،يقول ":والكالم والجملة ما تركب من

كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد"( .)4ويساوي الدكتور كريم حسين الخالدي بين المصطلحين ،فضالً عن

تفضيله مصطلح (كالم) على (جملة) ،إذ وسم مؤلفه (نظرية نحو الكالم)؛ الحياء المصطلح ـ الذي

استعمله سيبويه ـ ـ وألنه أوفق من مصطلح الجملة لغ ًة واصطالحاً
ويوجد من العلماء القدماء من ُي ِّ
ميز بينهما ـ ـ الكالم والجملة ـ ـ مثل الرضي االستربادي ،إذ ُيفرِّق بشكل
()5

واضح بين المصطلحين ،فالجملة عنده " ما تضمن اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو ال
ِّ
الج َمل ،فيخرج المصدر ،وأسماء الفاعل والمفعول
كالجملة التي هي خبر المبتدأ أو سائر ما ُذك َر من ُ
والصفة المشبهة والظرف مع ما أُسندت إليه"( ،)6أما الكالم عنده فهو" :ما تضمن اإلسناد األصلي وكان
مقصوداً لذاته ،فكل كالم جملة وال ينعكس"( .)7إن الرضي يشترط اإلفادة في الكالم ،بخالف الجملة التي
قد تكون مفيدة أو غير مفيدة.

ووافق ابن هشام ما ذهب إليه الرضي االستربادي من أن الجملة أعم من الكالم ،فالكالم عنده "

المفيد بالقصد والمراد بالمفيد :ما دل على معنى يحسن السكوت عليه"( ،)8أما الجملة فهي " عبارة
القول
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ص)
قائم) وما كان بمنزلة أحدهما نحو ُ
(ض ِّر َب الل ُ
ـ(قام ز ٌيد) ،والمبتدأ أو خبره كـ(ز ٌيد ٌ
عن الفعل وفاعله ك َ
و(ظننته قائماً) وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير
و(أقائم الزيدان) و(كان ز ٌيد قائماً)
ُ
ٌ
من الناس"(.)9

وفيما ذهب إليه العالمان ـ ـ الزمخشري وابن هشام ـ ـ نظر ،إذ يبدو توهمهم واضح في أن الجملة أضيق

معنى من الكالم ،ويعزو الدكتور كريم حسين ناصح هذا الوهم إلى أن " كل من الزمخشري وابن هشام
( )1في النحو العربي نق ٌد وتوجيه . 34 :
( )2من أسرار اللغة  .191 :اختلف الباحثون المحدثون فيما يتعلق بتعريف الجملة ،فقد ذكر الدكتور مازن الوعر ما يزيد عن مائتي تعريف.
ينظر :دراسات نحوية وداللية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة . 13 :
( )3المفصَّل . 18 :
( )4النحو الوافي . 6 /1 :
( )5ينظر :نظرية نحو الكالم ،رؤية عربية أصيلة.26:
( )6شرح الرضي على الكافية . 33 /1 :
( )7المصدر نفسه و الصفحة نفسها .
( )8مغني اللبيب . 374 /2 :
( )9مغني البيب . 374 /2 :
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أنهما يعدان جملة الشرط أو جملة الجواب أو جملة الصلة جمالً غير مفيدة ،وفي ذلك نظر؛ ألن هذه
الجمل ليست كما يقوالن؛ بل هي مفيدة ،فقولنا( :إن ِّ
يأت زيد فسوف أكرمه) تفيد معنى تاماً بشرطه وجوابه
ً
ولو فصلت جملة الشرط ألفادت معنى تاماً كذلك ومثلها جملة الجواب ،أما النقص الذي يبدو ـ ـ في الظاهر
ـ ـ في جملة الشرط أو جملة الجواب إن ُف ِّ
صلت إحداهما عن األخرى مع وجود األداة (إن) ،فيعود إلى داللة

األداة نفسها ،ذلك أنها تفيد معنى تحقق الشيء لتحقق غيره ،أي تعلق تحقق الجواب بتحقق الشرط ،وهذه
الداللة على الترابط بين الشرط والجواب ،واقتضاء الشرط الجواب ،هي التي توحي بالنقص في المعنى

لكون جملة الشرط بأركانها الثالثة (األداة ،وجملة الشرط ،وجملة الجزاء) تختلف عن أنواع الجمل األخرى،

فهي جملة قائمة برأسها ،لها نظم خاص ،وأحوال ،ودالالت ،ال تجدها في أي نوع من أنواع الجمل األخرى،

ال يصح أن نقيس جزءاً من أجزائها بالجملة الفعلية أو االسمية؛ ألن أجزاءها لو رفعت عنها األداة لعادت
مفيدة تامة المعنى ،وهذا سر الوهم الذي حدا بالزمخشري وابن هشام إلى القول بخصوصية الجملة ،وعموم
الكالم"(.)1

وال ُبَّد من اإلشارة إلى أن ابن السراج ـ ـ وهو سابق لهؤالء العلماء ـ ـ لم ُيفرِّق بين الجملة والكالم ،وانما
()2
عدهما مترادفين ،على الرغم من تأكيده على أن الجملة هي النواة التركيبية سواء أكانت اسمية أم فعلية

ِّ
المبرد في المقتضب الذي استعمل مصطلحي الكالم والجملة مترادفين( .)3لكن
ناسجاً بذلك على منوال
هناك مسألة مهمة هي أن ُكالً من ِّ
المبرد وابن السراج في تسويتهما بين الكالم والجملة لم يفتهما أن يلتفتا
إلى شرط اإلفادة في الكالم ،وقد نص على ذلك ابن السراج عند حديثه عن المبتدأ والخبر بقوله ":وانما
يراعى في هذا الباب وغيره الفائدة ،فمتى ظفرت بها في المبتدأ و خبره فالكالم جائز ،وما لم يفد فال معنى

له في كالم غيرهم"(.)4

واذا ما ُعدنا إلى قبل هؤالء إلى شيوخ العربية الخليل وسيبويه ،فإننا ال نعثر على مصطلح جملة في
أمر غريب أال يوجد أثر لكلمة (جملة) في كتاب
(الكتاب) ،يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ":فهذا ٌ

سيبويه وكذلك العبارة( :جمل ٌة مفيدة) ال أثر لها في هذا الكتاب .وال نعثر على كلمة (جملة) بعد سيبويه
إال في كتاب المقتضب للمبرد .ونرجح أن شيخه المازني استعملها هو أيضاً وقد يكون األخفش (سعيد بن
مسعدة) تلميذ سيبويه وأستاذ المازني هو الذي وضع المصطلح فإنه هو أول نحوي يستعمل كلمة (فائدة)
عبر عنه سيبويه بكلمة ِّ
بمعنى العلم المستفاد من الكالم .وهذا المفهوم ُي ِّ
(علم) ...إال أن هذا ال يعني طبعاً
أن مفهوم الجملة ال يوجد عند سيبويه فهو يسميها (كالماً) واذا دقق قال( :الكالم المستغني)"(.)5

( )1نظرات في الجملة العربية  17 :فما بعدها .
( )2ينظر :األصول في النحو . 58 /1 :
( )3ينظر :المقتضب . 8 /1 :
( )4األصول في النحو . 95 /1 :
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  290 /1 :تتكرر عبارة (الكالم المستغني) في الكتاب منها على سبيل المثال ":ما يستغني عنه
ب عبد هللا كان كالماً.
السكوت وما ال يستغني أال ترى أنّ (كان) تعمل عمل (ضرب) ولو قلت( :كان عب ُد هللا) ،لم يكن كالماً .ولو قلت :ض ُِّر َ
موضع آخر ":أال ترى أنّه لم تنفذ الفعل في (كنت) إلى المفعول الذي به يستغني الكالم ...فإنّما هذا في موضع
الكتاب  .262 /1 :ويقول في
ٍ
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إن سيبويه ُيسمي الجمل َة (كالماً) يحسن أن يسكت المتكلم عند انتهائه؛ إلستقالله من حيث اللفظ
والمعنى وتتأسس نظرته على التمييز الحاسم بين النظرة إلى الكالم كخطاب ،أي ِّ
بعده حدثاً إعالمياً في

زمان ومكان معينين ،والنظرة إليه كبنية :إن الكالم المستغني أو الجملة المفيدة هو أقل ما يكون عليه

الخطاب إذا لم يحصل فيه حذفُ ،يمكن أن ُيحلل إلى مكونات ووحدات وعناصر خطابية لكل وظيفة
داللية وافادية كما فعل سيبويه في القرن الثاني للهجرة( )1ويفعله علماء اللسانيات في وقتنا .

واذا دققنا النظر في آراء سيبويه المتعددة ،ومنها رأيه في مفهوم الجملة والكالم لوجدناه يتشابه مع

الدراسات الحالية المهتمة بتحليل الخطاب ونحو النصوص ،وعليه فإن الكتاب ـ ـ في حقيقة األمر ـ ـ ليس

كتاباً في النحو والصرف واإلعراب بالمعنى التقليدي؛ وانما هو كتاب في التحليل اللغوي لعلوم العربية التي
درسها سيبويه " منطلقاً من مبدأ وصفي تعليلي ي ِّ
شكل مع مبادئ أخرى الجهاز المفاهيمي للنظرية النحوية
ُ
التراثية"(.)2
البَّد من التنبيه على ملحظ مهم هو َّ
أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد استعمل
وفي مقامنا هذا ُ

مصطلح (الكالم) ليدل على مفهوم الجملة ،فهو بذلك يحذو حذو سيبويه في الكتاب فضالً عن بعض

مفيد
المتأخرين عن سيبويه مثل ابن جني إذ قال عند تعريفه للكالم ":أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسهٌ ،
ن
ومه  ..وأف ...فكل لفظ
وقام
ٌ
وصه َ
محمدَ ...
لمعناه ،وهو الذي يسميه النحويو الجمل ،نحو :ز ٌيد أخوكَ ،
مستقل وجنيت منه ثمرة معناه فهو كالم .)3(".وقد ذكر الدكتور الحاج صالح (الكالم)؛ ألنه يرى أنه " أقل

ما ينحل إليه الخطاب من الوحدات ذوات معنى وفائدة هو هذا الكالم المستغني وعالمته صحة أو حسن
ِّ
المتكلم ،وهذا ما ال سبيل إلى تحقيقه في الوحدات التي هي دون الجملة مثل (كان
الوقف عليه من قبل

عبد هللا) ...أن هذا يقال فقط بالنسبة إلى الكالم التام غير المحذوف منه"(.)4
ُ
فقد كان للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رأياً وافق فيه سيبويه فضالً عن بعض المتأخرين من
النحاة ،إذ وظف مصطلح سيبويه للكالم الذي استعمله بوصفه مرادفاً للجملة أي أنه ساوى بين المصطلحين،

فنجده يقول ـ ـ على سبيل المثال ـ ـ " إن الكالم المستغني أو الجملة المفيدة هو أقل ما يكون عليه الخطاب
إذا لم يحصل فيه حذف .)5("...ويستعمل في موضع آخر مصطلح (الكالم) فقط ،منه قوله ":التمييز

الحاسم بين النظرة إلى الكالم كخطاب والنظرة إليه كبنية.)6("..

إخبار وبها يستغني الكالم" .الكتاب  .74 /1 :ويقول أيضا ً  ":أال ترى لو قلت( :فيها عبد هللا) حسن السكوت ،وكان كالما ً مستقيما ً كما حسن
واستغنى في قولك( :هذا عبد هللا)" .الكتاب . 261 /1 :
( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 291 /1:
( )2جملة الشرط عند النحاة واألصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي ،د .مازن الوعر ،لبنان1999 ،م 10 :
( )3الخصائص . 17 /1 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 292 /1 :
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 293 /1 :
( )6المصدر نفسه . 292 /1 :
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وقد نبه الدكتور الحاج صالح الباحثين إلى مفهوم الجملة وما يقتضيه التصور العربي لها ،إذ ُيخطىء

ـ ـ في رأيه ـ ـ من يعتقد أن (الكتاب) الذي اشتمل على أُمهات المسائل اللغوية ،والذي شهد له العلماء بالنضج
واالكتمال ،خال من مفهوم الجملة .فخلوه من المصطلح ال يعني بالضرورة خلوه من المفهوم .

وقد الحظ العلماء أن (سيبويه) لم يستعمل مصطلح جملة ،ولكن يسميها كالماً وقد استعمل ـ ـ كما

ويقصد به" :قطعة الكالم المستقلة لفظاً ومعنى ،والتي يحسن بالمتكلم
ذكرنا ـ ـ مصطلح (الكالم المستغنى) ُ
أن يسكت عند انتهائها؛ ألنها تُشكل وحدة تبليغية يستفيد بها المخاطب علماً معيناً ،فمقياس الجملة المفيدة
أو عالمتها عند (سيبويه) هو الفائدة (اإلفادة)"

()1

؛إذ ال فائدة إال إذا كان الكالم تاماً ،أما الكلم المفردة فال

تتعلق بها الفائدة وان تعلقت بها الداللة على معنى مفرد (لفظي) .قال الزجاجي ":االسم يدل على مسماه...

وال يحصل منه فائدة مفرداً حتى نقرنه باسم مثله ،أو فعل أو جملة ،واال كان ذكرك له لغواً وهذ ًار غير
دل على المعنى الموضوع له ،ثم لم تكتمل الفائدة بذكرك إياه حتى تقرنه
مفيد ،وكذلك الحرف إذا ذكرته َّ

بما تكمل به فائدته ،فهو واالسم في هذا سواء ،ال فرق بينهما"(.)2

وعليه فإن لفظة (كالم) كما الحظ العلماء ـ ـ القدماء و المحدثون ـ ـ كافية للداللة على مفهوم الجملة
المفيدة عند سيبويه .ومن يرجع إلى (الكتاب) يالحظ أنها ُذ ِّكرت عشرات المرات عن طريق العناصر
األساسية لتكونها وهما المسند والمسند إليه ،والمبتدأ والمبني عليه(.)3

ومن مظاهر األصالة واإلبداع في الفكر النحوي عند القدماء  ،والسيما الخليل وسيبويه ومن جاء

بعدهما من العلماء األفذاذ كابن جني والرضي االستربادي  ،هو تمييزهم بين جانبين اثنين عند تحليلهم
للغة ليس بينهما أي تناظر كما يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،ويتمثل هذان الجانبان في(:)4

 1ـ الجانب اللفظي الصوري أي ما يخص اللفظ في ذاته وهيكله وصيغته ،أي المعنى الموضوع له

بقطع النظر عما يؤديه من وظيفة في الخطاب غير الداللة اللفظية .

 2ـ والجانب الوظيفي ويتمثل في كيفية استعمال تلك األلفاظ ومدلوالتها في عملية اإلفادة ،أي اإلعالم

والمخاطبة وتبليغ األغراض المتبادل بين ناطق وسامع في موقف اجتماعي حي ُيعتبر (المتكلم) جزءاً منه
إلى جانب السامع والكالم ...الخ(.)5

( )3المصدر نفسه . 291 /1 :
( )4اإليضاح في علل النحو . 49 :
( )5ينظر :الكتاب  ،23 /1 :و ،125و ،238و... 240و ،88 /2و ،90و ،124والجملة العربية – مكوناتها ،أنواعها،تحليلها ،د.محمد
إبراهيم عبادة  ،مكتبة اآلداب  ،القاهرة  ،ط2007 ، 4م . 25:
( )6ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ، 292 /1 :و المفاهيم األساسية في النظرية الخليلة الحديثة . 18- 17:
( )5يذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنّ أعظم خطأ يرتكبه النحاة المتأخرون ،وكذلك المدرسة البنوية في اللسانيات الغربية الحديثة
هو انطالقها في دراسة اللغة ،وفحص معطياتها من الكالم الذي ت َ َّم إنتاجه ،أي بعد ْ
أن يكون منتوجا ً لسانيا ً حقيقياً ،فتهتم بسلوك السامع دون
أي عناية بسلوك المتك ِّلّم وأحواله إحداث الخطاب .ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 349 /1 :
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وأوضح دليل على سالمة هذا التصور بتعبير الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح "هو عجز النحويين

المتفلسفين عن تحديد مفهوم االسم في مقابل الفعل والحرف ،حيث حددوه بتعريفات كثيرة ،تأتلف حيناً
وتختلف أحياناً ،وال ُيعلم تعريف َسِّل َم من المعارضة والنقد"(.)1
البَّد من مراعاة بعض األمور كي يكون تعريف االسم
ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنه ُ

دقيقاً ،ولخصها في ما يأتي(:)2

أوالً :تحديد نوع االسم ،هل هو اسم مطلق ،أم اسم مضارع للفعل والحرف ،وهل هو متمكن تجري

عليه حركات اإلعراب ،أو هو مستحق لها (أي متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن.)...

ثانياً :تحديد الجانب الذي ُيحدد فيه ،هل ُيحدد في الجانب الوظيفي الداللي الخاص باإلفادة ،أم ُيحدد

في الجانب اللفظي الصوري الخاص بالبنية والهيكل .فاالسم من حيث وظيفته الداللية واإلفادية (أي من

حيث داللته على معنى).أما من الجانب اللفظي الصوري ،فاالسم كلمة أو عنصر قابل أو يحتمل دخول
الزوائد عليه يميناً وشماالً بحسب درجة تمكنه أو عدم تمكنه( ،)3إذ يصلح أن تدخل عليه (ال) وحروف

الجر والتنوين واإلعراب ،ويمكن أن ُيضاف وأن ُيوصف  ...ويمكن توضيحه بالشكل المبسط اآلتي
الذي ُي ِّبين حد االسم من الجانب اللفظي (الشكلي):

()5

الـ

حركة اإلعراب

االســـــــــــــــم
حروف الجر

التنوين
اإلضافة

وتجدر اإلشارة إلى أن تمييز النحاة األوائل بين الجانب اللفظي البنوي وبين الجانب الوظيفي اإلبالغي

لم يقتصر على المستوى اإلفرادي فحسب ،بل تعداه إلى المستوى التركيبي ،ليشمل الجملة المفيدة المستغنى

عنها بمصطلح سيبويه ،فصيغة الجملة العربية اللفظية في رأي الدكتور الحاج صالح هي سياق من العامل

زائد المعمول األول ،يكونان زوجاً مرتباً هي اللفظة المبني عليها ،التي يبتدىء بها الكالم ،ويبنى عليه
المعمول الثاني (الذي يشغل موضع اللفظة المبنية)(.)4

ويحذر الدكتور الحاج صالح من خطر التخليط في التحليل بين البنية اللفظية (الهيكل البنوي للجملة)
ُ
ِّ
المتكلم
وصيغة الخطاب التي تتكون من مسند ومسند إليه " وهما ماال يستغني أحدهما عن اآلخر ،وال يجد

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. 292 /1 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  292 /1 :فما بعدها .
( )3العالمات التي يحتمل دخولها عليه (السوابق واللواحق) ال تصلح مجتمعة لجميع أنواع األسماء ،فبعضها قد يصلح لبعض األسماء دون
لكثير من األسماء ،ولكنه ال يصلح لضمائر الرفع (كالتاء في نجحتُ ) ،والتنوين كذلك
بعضها اآلخر ،فالجر ـــ مثالً ـــ يصلح عالمة ظاهرة
ٍ
يصلح لكثير من األسماء المعربة ولكنه ال يصلح للممنوع من الصرف .ينظر  :المصدر نفسه  92/1 :و . 293/1
( )5ينظر  :المفاهيم األساسية في النظرية الخليلية الحديثة . 19 :
( )4ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،296 /1 :و. 92
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منه ُبداً " ( ،)1واال لما احتاج النحاة األوائل إلى تسمية أخرى مثل :المبتدأ ،والمبني عليه ،ولما احتاجوا إلى
تصور لفظي هام هو العامل وما يتعلق به من معمول(.)2

خالصة القول :إن هناك فرقاً بين األوضاع اللغوية اإلفرادية والتركيبية وبين ظواهر االستعمال لهذه

األوضاع ،وأن تفسير بنية اللفظ باللجوء إلى اعتبارات تَ ُخص اإلفادة أو العكس؛ تفسير ظواهر اإلفادة
والتبليغ باالعتماد على اعتبارات تَ ُخص اللفظ هو غلط فادح ،وسبب ألوهام كثيرة ـ ـ كما يقول الدكتور عبد
الرحمن الحاج صالح( )3ــ؛ ألن اللفظ في الوضع اللغوي يدل على معناه الموضوع له وعلى أكثر من معنى
 ،أما في الخطاب الخاص فإن ال يريد باستعماله إال معنى واحد .فضالً عن أننا ننكر أن الدرس النحوي
انطلق من المبنى فقط أو المعنى فقط ،لكننا ال نرى أن ذلك قد كان بسبب قيامه على الناحية اللفظية،

معنوي مما له صلة بنظام التركيب أو
لفظي وما هو
بل أن الدرس النحوي كان وال يزال مستوعباً ما هو
ٌّ
ٌّ
الجملة ،كما أنه ال يخفى أن هناك ُشبه إجماع على عد الجملة وحدة الكالم وقاعدته .يقول ريمون طحان":

الكالم هو ما تركب من مجموعة متناسقة من المفردات لها معنى مفيد ،والجملة هي الصورة اللفظية

الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا للقول أو للكالم الموضوع للفهم واإلفهام وهي تُ ِّبين أن صورة ذهنية كانت
قد تألفت أجزاؤها في ذهن المتكلم /السامع الذي سعى في نقلها ،حسب قواعد معينة وأساليب شائعة ،إلى
ذهن السامع"(.)4

ومن المتفق عليه بين اللغويين ـ ـ بغض النظر عن انتماءاتهم المدرسية ـ ـ هو أن الجملة باألساس

عملية إسنادية تشتمل على مكونين هما المسند والمسند إليهُ ،يضاف إليهما عنصر أو عناصر أخرى ،إذا
لم تكتف العملية اإلسنادية بذاتها( .)5وقد أعطت هذه المقومات للجملة ـ ـ كما يرى الدكتور الحاج صالح ـ ـ
نوع ًا من الثبات في بنيتها ،كما ي ِّ
فسر دقة النتائج المتوصل إليها " ،فالجملة بنية قارة في الكالم ،وقرارها
ُ
()6
هذا جعل النظريات التي اشتغلت بوصفها وتقنيتها متينة متانة نسبية" .كما ال يخفى أن رؤية النحاة
القدماء ـ ـ والسيما الخليل وسيبويه ـ ـ إلى الجملة في أنها نظام من العالقات ،التي تربط بين أجزائها ،والتي

تَؤول إلى داللة يترقبها المتلقي ،تقترب من الرؤية التي يذهب اليها الدرس اللساني الحديث(.)7
المبحث الثالث
المستوى الداللي والتداولي

تقوم دراسة اللغة على مستويات عدة ،تتداخل فيما بينها (الصوتي ،والصرفي ،والنحوي ،والداللي،)...

ولعل المستوى الداللي والتداولي من أهم هذه المستويات؛ ألن الطبيعة الحقيقية للغة يمكن فهمها فقط عن
َّ
( )1الكتاب . 23 /1 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 297 /1 :
( )3ينظر :المصدر نفسه . 301 /1 :
( )4األلسنية العربية ،ريمون ط ّحان ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط1981 ،2م . 44 :
( )5ينظر :المصدر نفسه . 54 :
( )6بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 303 /1 :
( )7ينظر  :المنهج الوصفي في كتاب سيبويه . 236 :
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طريق فهم المعنى( .)1وان علم الداللة " يمثل مستوى من مستويات الدرس اللساني ،وهو يرتبط بالمستويات
األخرى الصوتية والصرفية والتركيبية ،وتتعاون هذه المستويات على بيانه وتوضيحه ،فهو يرتبط بالفونيمات
أو الوحدات الصوتية ،كما يرتبط بالكلمات أو الصيغ الصرفية إلى جانب الجمل أو التراكيب ،وبهذا نجد

أن الدرس الداللي يشتجر بهذه المستويات ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً"(.)2
ِّ
وتمثل دراسة الداللة قمة التحليل اللغوي وهدفه النهائي؛ إذ الغاية من اللغة هي اإلتصال والتفاهم ،و

من دون دراسة المعنى يصبح التحليل اللغوي لغواً ال طائل من ورائه(.)3
والمتتبع لتعريفات (علم الداللة) ،يجد أن الباحثين يتكبدون المشاق في تحديده إلى ِّ
حد الخروج أحياناً

عن مجاالته ،إذ إنه ـ ـ علم الداللة ـ ـ نتاج مشترك بين عدد من العلوم اإلنسانية ،وهو في النهاية حاصل
"تداخل العلوم وتساندها تنظي اًر وممارسة ،وهو في الوقت نفسه حاصل تطوره الذاتي منهجاً وتصو اًر"(.)4
ِّ
اإلنسانية فإن الحديث عن وجود علوم للداللة
وَّلما كان علم الداللة متداخالً بين عدد من العلوم

أصبح ممكناً؛ لذا اقترح دارسون دالليون محدثون ضرورة تحديد المصطلح وتأطيره بالداللة اللغوية( ،)5في
حين يرى جون الينز أنه عندما يطلق مصطلح (علم الداللة) من غير قيد أو وصف فإنه ينصرف إلى

علم الداللة اللغوي(.)6

وقد ارتبط مصطلح (الداللة) بقضية الوضع واالستعمال المرتبط باللغة أساساً ،يقول الدكتور عبد

الرحمن الحاج صالح " :الوضع واالستعمال وداللة اللفظ وداللة المعنى ...وهذه المعطيات التي يجمعها

الباحث في عملية الحصر سيستغلها اآلن وقد وصل إلى مرحلة حمل األلفاظ بعضها على بعض الكتشاف
المعاني المقصودة  ...فكما هو معلوم للفظة الواحدة مدلول وضعي أو أصلي ،بل أكثر من مدلول أصلي

وهو المعنى أو المعاني التي ُوضع اللفظ بإزائها في اللغة أي في الوضع .أما في االستعمال أي عند
ِّ
المتكلم للغة لهذه اللفظة في عملية خطابية وحال خطابية معينة فليس لها عندئذ إال مدلول واحد
استعمال
ليس غير ،واال كان كالمه ملتبساً وال يتم بذلك الفهم واإلفهام الذي من أجله وضع الكالم .وهذا قد ينساه

أحياناً الناس فإن اللفظة في اللغة غير اللفظة في االستعمال أي في الخطاب الواحد الخاص الذي ال يريد
ِّ
المتكلم باستعمالها إال معنى واحداً ويكون له باختياره لها دون غيرها غرض خاص ،وهذا المدلول الوحيد
ً
وكأني به ي ِّ
قد يكون أحد المدلوالت الموضوعة له أو مدلوالً آخر مرتبطاً باألول ارتباط اللزوم"(ِّ .)7
حدد
ُ
العناصر التي تُق أر بها الداللة ،وال ُيحدد لنا المصطلح؛ وتتمثل هذه العناصر ـ ـ كما ذكر ـ ـ في أحادية

( )1ينظر :الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى . 55 :
( )2أصول تراثية في علم اللغة . 244 :
( )3ينظر:داللة االلفاظ ،39 :وعلم الداللة العربي النظرية والتطبيق ،6:ومدخل إلى اللسانيات ،17 :وعلم الداللة (فريد عوض حيدر) 12 :
( )4اللسانيات والداللة ( ُمنذر عياشي) . 32 :
( )5ينظر :علم الداللة العربي (الداية) . 8 :
( )6ينظرُ :مق ّدِّمة في علم الداللة والتخاطب . 13 :
( )7بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  340 /1 :فما بعدها .
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المعنى ،وتعدده ،وأخي اًر النظر إلى المعنى من خالل سياق معيَّن ،فضالً عن ارتباطه الشديد بالوضع
واالستعمال.

وقد تعددت تعريفات (علم الداللة) عند الباحثين( ،)1إال أنه يمكن القول :إن القاسم المشترك بين تلك

التعريفات هو أن علم الداللة هو العلم الذي ُيعنى بدراسة المعنى ،أي أنه النظرية العامة التي تدرس
المعنى ،يقول جون ال ينز ":يمكن تعريف علم الداللة مبدئي ًا في الوقت الحالي على األقل بأنه دراسة
المعنى"( .)2فالداللة من وجهة النظر المعاصرة تدل على تقصي طرق استعمال المعنى ،وتفسير هذه

االستعماالت ،وليس طرق دراسة المعنى فحسب .

وال ُبَّد من اإلشارة إلى أنه يكاد ُجل الباحثين اللغويين ينتقون التعريف من الدكتور احمد مختار عمر،

إذ عرفه بأنه ":دراسة المعنى ،أو العلم الذي يدرس المعنى ،أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية
المعنى ،أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قاد اًر على حمل المعنى"(.)3

عرفـ ـ ـها بأنها " أصوات
ولو ُعدنا إلى تعريف اللغة عند العلماء على سبيل المثال تعريف ابن جني،إذ َّ
ُي ِّ
عبر بها ُكل قوم عن أغراضهم"( ،)4لوجدنا أن ُج َّل هذه التعريفات تؤكد على وظيفة اللغة التواصليَّة،
وي ِّ
عرفها
فالوظيفة الرئيسة التي يستعمل من أجلها اإلنسان اللغة تكمن في تحقيق عنصر التواصل واإلبالغُ ،

بناء على وظيفتها التبليغية ،يقول ":اللغة أداة للتبليغ لها نظام ُعرفي أي
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ً
نظام خاص بهاُ ،متواضع عليه ،فالمعرفة العلمية لهذا النظام ال تقتصر على معرفة تصنيفية تحصر

عناصر اللغة بتحديد األوصاف الذاتية وكيفية تقابلها بل تتجاوز ذلك إلى معرفة كيفية مجراها في استعمال
الم ِّ
تكلم لها؛ ألن اللغة وضع واستعمال أي نظام واستعمال المستعمل لهذا النظام .ولهذا ضوابط تضبط هذا
ُ
()5
ِّ
االستعمال"  .فاللغة ـ ـ على حد تعبير الحاج صالح ـ ـ مجموعة منسجمة من الدوال والمدلوالت ذات بنية
عامة ثم ُبنى جزئية تندرج فيها ،وهذا هو الوضع ،أما االستعمال فهو كيفية إجراء الناطقين لهذا الوضع
في واقع الخطاب ،فضالً عن مستوى التبليغ واإلفادة غير مستوى الوضع المصطلح عليه؛ ألن مستوى
ِّ
المتكلم بالمخاطب ،إال أنه قد تصيبه عوارض االستعمال ،وهي
الوضع وان كان هو الرابط الذي يربط به
البَّد أن تؤدي معنى معيناً ،ولما كانت نظام متواصل
عوامل طبيعية( .)6ولكي تحقق اللغة وظيفتها التواصلية
ُ
ً
وتبليغ فيجب أن يكون المعنى جزءاً من هذا النظام؛ ألن المعنى َّ
يتجلى في جميع مستويات الدرس اللساني،
إذ إنه "غاية الدراسات الصوتية ،والفونولوجية ،والنحوية ،والقاموسية ،إنه قمة هذه الدراسات"(.)7

()1ينظر :علم الداللة دراسةً وتطبيقا ً (نور الهدى لوشن)  23 :ـ  ،34وعلم الداللة (حيدر فريد عوض)  11 :ـ  ،25وعلم الداللة (منقور
عبد الجليل)  22 :ـ  ،28وعلم الداللة التطبيقي في التراث العربي  11 :ـ  ،16وعلم الداللة العربي  6 :ـ . 10
( )2علم الداللة (جون ال ينز) . 9 :
( )3علم الداللة . 11 :
( )4الخصائص .43 /1 :هناك تعريفات متعددة للغة عند العلماء األوائل ،إال أنّ أكثر تعريف يغطي جميع مسائل اللغة هو تعريف ابن جني،
وقد ذكر الدكتور ميشال زكريا تعريفات اللغة المختلفة عند أغلب العلماء العرب القدماء ،ينظر :بحوث ألسنية عربية  60 :ـ . 64
( )5السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة  21 :فما بعدها .
( )6ينظر :بحوث ودراسات في علوم اللسان . 195 :
( )7علم اللغة (السعران) . 261 :
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والمعنى على هذه الشاكلة هو الذي يحمل مفهوم القصد ،وهو ما عبرت عنه اللسانيات التداولية،

ولعل هذا هو الذي بحث فيه علماء اللغة؛ فهم يحاولون تقصي المقاصد للوصول إلى الدالالت.

وتُعرف التداولية بأنها " دراسة للعالقات بين اللغة والسياق ،أو دراسة لكفاية مستعملي اللغة في
ربطهم اللغة بسياقاتها الخاصة"( )1أو هي " دراسة لظواهر بنية الخطاب اللغوي من تضمينات واقتضاءات
عرف أيضاً بأنها " دراسة كل مظاهر المعنى من غير
أو ما يسمى بأفعال اللغة  .)2(" Speech Actsوتُ َّ

فصلها عن نظرية الداللة ،غير أن الداللة محدودة في عنصر الصدق ،في حين تتناول التداولية التعابير
التي ال تعلل بشروط الصدق (الملفوظات اإلنشائية ،عللها مقامية إنجازية"(.)3

ومن التعريفات السابقة نحصل على وجهين للتداولية هما :الداللة واالستعمال ،وذلك راجع إلى ما

بناء على أن االستعمال يدخل تحته جملة عناصر هي:
تكرر بألفاظ متقاربةً ،
أوالً :أطراف التخاطب (أو المستعملون للغة)،
ثانياً :مقاصدهم وهي درجات ومراتب،
ثالثاً :السياق،

رابعاً :المقام ،وهي َّ
كلها مترابطة متداخلة في إطار معرفي يجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند

معالجتها للقضايا اللغوية(.)4

ولعل أوجز تعريف نخلص إليه ،هو تعريف (يول) ،إذ عرف التداولية بأنها " دراسة اللغة في

االستعمال  in useأو في التواصل in interactionخاصة وأنه ُيشير إلى أن المعنى ليس شيئاً متأصالً
ِّ
بالمتكلم وحده ،وال السامع وحده ،فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بين
في الكلمات وحدها ،وال يرتبط
ِّ
المتكلم والسامع في سياق ُمحدد (مادي ،واجتماعي ،ولغوي) وصوالً إلى المعنى الكامن في كالم ما"(.)5

وتكاد تكون التداولية أقرب الحقول المعرفية إلى علم الداللة؛ الهتمامها بالمعنى وتركيزهما عليه،

حتى إن شارل موريس جعل التداولية والداللة جزءًا من علم العالمات ،فضالً عن أنهما تمثالن إحدى نواح
ثالثة يمكن معالجة اللغة من خاللها .وقسمها على النحو اآلتي:

ويعنى بالعالقات بين العالمات فيما بينها.
 1ـ التركيبُ : syntaxe
 2ـ الداللة : sematiqueوهي تهتم بدراسة العالمات في عالقتها بالواقع ،أو بعبارة أخرى ،دراسة
عالقة العالمات باألشياء والموجودات التي تدل عليها.
( )1األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه  ،264 :وينظر :شظايا لسانية . 59 :
( )2النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي . 234 :
( )3اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة . 162 :
( )4ينظر :مبادئ في اللسانيات  176 :فما بعدها ،ومدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقية. 49 :
( )5آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر . 14 :
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 3ـ التداولية : pragmaticsوهي تدرس عالقة العالمات بمستعمليها ،وبظروف استعمالها(.)1

فالتركيب ال يكاد يخلو من أسباب وصالت مع المستوى الداللي والتداولي ،ونقترح تمثيل العالقة بين

هذه المستويات الثالث كما يأتي:
التركيب
الداللة _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

التداولية

فالعالقة بين العلمين ـ ـ الداللة والتداولية ـ ـ عالقة الخاص والعام ،والخاص هو علم الداللة(.)2
نلمس ما لهذا التناول الثالثي من أهمية ،إذ ذهب موريس إلى أن "الكلمة أو الدليل الذي يستعمله

اإلنسان هو اإلنسان ذاته  ...اإلنسان إذاً ككائن ذي فكر هو دليل لغوي ،هو الكلمة ،وإلن كان يتميز عنها

بالطبع ،إذ يمكن أن نقول :إن اإلنسان عاقل وأن الكلمة ليست كذلك .ولكن هذا العقل الذي يرتبط وجوده
بوجود جسم مادي ال تمتلكه الكلمة ،وما هو بصفته إحساس وشعور إال جزء من الوجود المادي لإلنسان

الدليل"( .)3فنرى كيف أن اللسان ـ ـ وكذلك اللغة ـ ـ بوحداته لم ُيعد كياناً خارجاً عن ذات اإلنسان الذي يتكلمه

بل هو نشاط من صلب نشاط المتكلمين.

من هذا المنطلق انطلق اللغوي الفرنسي ايميل بنفنيست الذي دعا إلى اعتبار ما يحدث عندما يتحقق

الكالم في مقام معين هو الحديث أي العملية بما تحتويه من عالمات لغوية وغير لغوية تؤسس للتبادل

والخطاب ،تلك هي القاعدة األساسية لما ُسمي بعد ذلك نظريات الحديث التي تؤكد ضرورة التمييز بين
اللغة كسجل من األدلة ونظام تتركب فيه هذه األدلة واللغة كنشاط يتحقق من خالل وقائع الخطاب التي
تخصصها عالمات خاصة ،تلك العالمات هي المؤشرات ودورها يكمن في جعل اللغة خطاباً فعلي ًا من

خالل فعل كالمي فردي(.)4

وحرٌّي بالذكر أن مصطلح pragmaticsقد تُرِّج َم بمجموعة ترجمات  ،قد يكون السبب في ذلك هو
التقاء العلوم اإلنسانية مع التداولية كعلم النفس اللغوي ،وعلم االجتماع اللغوي وغيرها من العلوم مما وسع

آفاق مختلف العلوم وجعل دراستها للظواهر أكثر عمقاً وأكثر شمولية ،فمنهم من ترجمه بعلم االستعمال(،)5
ومنهم من ترجمه بالتداولية( ،)6وهناك من ترجمه بعلم التخاطب( ،)7فضالً عن ترجمات أخرى نحو (الذرائعية
والنفعية) .وقد ترجمه الباحث طه عبد الرحمن بمصطلح (التداوليات) مقابالً عربياً للمصطلح الغربي

( )1ينظر :شظايا لسانية  ،60 :ومدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه . 48 :
( )2األسس االبستمولوجية والتداولية في النظر النحوي عند سيبويه . 288 :
( )3مبادئ في اللسانيات . 159 :
( )4ينظر :مبادىء في اللسانيات . 159 :
( )5ينظر :آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر . 14 :
( )6ينظر :الظاهرة الدالليّة . 62 :
( )7ينظرُ :مق ّدِّمة في علمي الدّاللة والتخاطب  ،5 :وشظايا لسانية  ،87 :مدخل إلى اللسانيات . 98 :
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pragmaticsمنذ العام 1970م؛ ألنه ـ ـ بحسب رأيه ـ ـ ُيوفي حقه المطلوب ،فهو يدل على معنيي
(.)1
(االستعمال) و(التفاعل) معاً
ويترجمها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بـ" ظواهر التخاطب"

()2

يقول في معرض حديثه عن

العلماء العرب وجهودهم في علوم اللسان ،والسيما الخليل وسيبويه ":إن ما تطرق إليه أحد هؤالء النحاة

ثم يحتوي على ما عالجه
المبدعين وهو سيبويه في كتابه ـ ـ وهو أقدم ما وصل إلينا من كتبهم وأوفاها ومن َّ

أصحابه وأتباعه ـ ـ ـ هو أساساً الجانب النحوي الصرفي الصوتي للغة ولم يكن هذا الميدان ـ ـ مع ذلك ـ ـ مجرد

نحو وصرف؛ ألنه لم يهمل أبداً الجانب الداللي ألنواع األبنية والتراكيب العربية من جهة ،ومن جهة أخرى

المعاني الخارجة عن داللة اللفظ كداللة الحال( )3وغيرها  ...ثم اعتد سيبويه كثي اًر بظواهر االستعمال ومنها

نظريته في ظواهر التخاطب pragmaticsوكل هذا يدخل في الميدان الواسع المسمى بعلوم اللسان"

()4

.

َفُي ِّ
حبذ الحاج صالح مصطلح  pragmaticsبـ " ظواهر التخاطب" أو "ظواهر االستعمال" ،وهي
ليست بمنأى عما ذهب إليه العلماء العرب القدماء ـ ـ على ِّ
حد تعبيره ـ ـ فضالً عن التفريق بين علم الداللة

والتداولية؛ إذ يدرس علم الداللة المعنى ،وعلم االستعمال هو دراسة اللغة في االستعمال.
ِّ
مين إال أن الدارسين يحاولون التفريق "بين آليات علم الداللة
وعلى الرغم من العالقة الوثيقة بين العل َ
التي تصب في صميم دراسة المعنى ،وآليات التداولية التي تحاول أن تُ ِّ
فسر االستعماالت الفعلية"( .)5وال

ننسى عند تعاملنا مع التراث "أن العرب خاضوا غمار هذه الموضوعات :موضوعات علم الداللة ودرسوها
في مصنفاتهم ووضعوا لها رسائلهم المستقلة ،فقد بكروا بالوقوف على ظواهر اللغة الداللية ،فالتفتوا إلى

داللة ألفاظ المشترك ...كما توسعوا بدراسة أبنية األلفاظ وعالقتها بمعانيها"(.)6

كما نلحظ أن الفرق الجوهري بين العلمين َيك ُمن في أن علم الداللة يدرس المعنى مستقالً عن السياق

الذي يرد التعبير فيه ،في حين تهتَم التداولية بدراسة معنى العبارات عن طريق العالقة مع سياق التعبير؛
ذلك أن دراسة المعاني يمكن أن تكون " على مستويين مختلفين نسبياً :مستوى ما قبل التحقق السياقي في
مقام التخاطب  ...ومستوى ما بعد التحقق السياقي ،فبينما يتناول علم الداللة المستوى األول ،وهو مستوى

المعنى قبل تحققه في مقام التخاطب ،يدرس علم التخاطب المستوى الثاني ،وهو المعنى بعد أن يصير
قصداً فعلياً تبعاً للقرائن التي ِّ
ِّ
المتكلم"(.)7
ينصبها

( )1ينظر :روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية،طه عبد الرحمن ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط2009 ،2م 13 :
عرفه بعضهم بأنّه
( )2منهم من يطلق عليها (علم التخاطب) ويشمل دراسة استعمال اللغة في عالقتها بالسياق ،السيّما التخاطب اللغوي ،وقد ّ
"دراسة استخدام اللغة ،وعالقته ببنية اللغة والسياق االجتماعي " .المعنى وظالل المعنى . 137 :
( )3يقصد (بداللة الحال)( :المقام) كما يس ميه البالغيون أو (سياق الحال) كما يسميه اللسانيون المحدثون ،والحاج صالح أطلق عليه (داللة
عرفه بقوله ":الحال هنا هو الظرف الذي يجري فيه الخطاب مع ما يد ّل في ذلك مما يسميه سيبويه بعلم المخاطب" .بحوث
الحال) .ويُ ِّ ّ
ودراسات في اللسانيات العربية . 343 /1 :
( )4منطق العرب في علوم اللسان  8 :فما بعدها .
( )5الظاهرة الداللية . 63 :
( )6الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث . 437 :
( )7المعنى وظالل المعنى . 8 :
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وبذلك يتضح أن علم الداللة يدرس الكالم مستقالً عن السياق ،في حين تدرس التداولية المنجز

اللغوي في سياقه التواصلي ،وليس بمعزل عنه؛ ألن اللغة وظيفتها األساسية والمركزية اإلخبار والتبليغ،
ثم
أي نقل األخبار والمعلومات في إطار التخاطب والتواصل أي ربط االتصال بين المتخاطبين ،ومن َّ
تُ َّشكل من المتخاطبين دورة يسميها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح (دورة التخاطب)( ،)1التي تتكون من
العناصر اآلتية(:)2
ـ ـ الم ِّ
ِّ
المتكلم أي المخاطب؛
رسل وهو
ُ
ـ ـ جهاز اإلرسال وهو عند اإلنسان الجهاز الصوتي محدث األصوات؛
المرسل إليه أي السامع المخاطب؛
ـــ
َ
ـ ـ جهاز االلتقاط وهو عند اإلنسان الجهاز السمعي (األُذن).

ـ ـ القناة التي توصل الخطاب ،وهي في حال المخاطبة بالمشافهة الهواء ،وفي حاالت أخرى كل مادة

موصلة لألصوات.

ِّ
طب.
ـ ـ الخطاب هو الكالم الذي يتلفظ به كل من
المخاطب والمخا َ
ِّ
المرسل إليه وال يحصل تواصل إال بوجود نفس الخطاب اللغوي بينهما
وال يتم التفاهم بين المرسل و َ
وهو الذي نسميه الوضع أي اللغة التي اصطلح على استعمالها قوم أو مجموعة من البشر.
ِّ
المرسل (الم ِّ
للمرسل إليه عملية تركيب ،أي
تكلم) عند إحداث الكالم الموجه
إن العملية التي يقوم بها
َ
أن في ذهنه وفي نفسه أغراضاً ومفاهيم يحتاج لكي ُي ِّ
عبر عنها ويوصلها للغير إلى ألفاظ وبكلمات تدل
عليها فيعود إلى لغته كونها النظام اللغوي الراسخ في ذهنه فيترجم هذه المعاني إلى ألفاظ وتسمى هذه
المرسل إليه يقوم هذا األخير بعملية مماثلة في هذا
العملية االستيضاع(.)3وعندما يصل هذا الخطاب إلى
َ
يستعين بما يعرفه عن الوضع المستعمل وتسمى هذه العملية التوضيع(.)4

تلك هي إذاً العناصر األساسية لدورة التخاطب ،وقد وضحها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح

بالرسم اآلتي(:)5

الخطــــــــــاب
ِ
المرسل

جهاز اإللتقاط

جهاز اإلرسال

المرسل إليه
َ

ال يتم إال بـــ
( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 351 /1 :
( )2ينظر :المصدر نفسه  183 /1 :و ،350والمعنى وظالل المعنى  ،151 :واللسانيات المجال والوظيفة والمنهج (استيتية) . 675 :
( )3من استوضع يستوضع أي طلب الوضع ووضعه .
( )4ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،350 /1 :ومبادئ في اللسانيات ( .28 :التوضيع) من وضع يوضع أي فك الوضع .
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 351 /1 :
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الوضع

مصدر اإلرسال في

منتهى اإلرسال في التخاطب

التخاطب اللغوي هو

طب)
اللغوي هو (المخا َ

ِ
(المخاطب)

التوضيع

االستيضاع
تحويل المعاني إلى ألفاظ

معان
تحويل األلفاظ إلى ٍّ

باالعتماد على الوضع

باالعتماد على الوضع

ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن العلماء العرب قد ميَّزوا العالقة بين األدلة في أنفسها
أي (التركيب  ،) sytaxوعالقة األدلة ومعانيها أو مسمياتها أي (الداللة ،) semanticوما هو عالقة بين
األدلة ومستعمليها أي (علم التخاطب.)1( (pragmatics

فضالً عن إشارته إلى أن الداللة عند النحاة ثالث "هي :داللة اللفظ ،وداللة المعنى ،وداللة الحال.

فداللة اللفظ هي التي يقتضيها اللفظ بالوضع فالمعنى ـ ـ هنا ـ ـ وضعي .ثم تأتي داللة المعنى ،ويسميها عبد
القاهر الجرجاني (معنى المعنى) وهي التي يقتضيها المعنى الوضعي لكن من حيث هو معنى طريقها

العقل ال الوضع وذلك مثل المجاز والكناية  ...أما داللة الخطاب فهي التي يقتضيها حال الخطاب"(،)2

كما بيَّن أن النحاة يؤكدون دائماً أن اللفظ خادم للمعنى
منه ينطلق في فهم المعنى"(.)4

( )1ينظر:المصدر نفسه . 349 /1 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 261 /1 :
( )3ينظر :الخصائص  ،150 /1 :ودالئل اإلعجاز . 184 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 259 /1 :

()3

 ...وهم كنحاة ال يمكن أن يستهينوا باللفظ؛ ألنه
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فداللة اللفظ ـ ـ كما بينها الحاج صالح ـ ـ عند النحاة العرب مهمة جداً في الوضع واالستعمال" ،فالوضع

هو ما يقوم به واضع العناصر اللغوية (المعجمية والقواعدية) عندما ُينسب إليها معنى من المعاني لغرض
الداللة الثابتة عليها ،واالستعمال هو إطالق الم ِّ
تكلم اللفظ في مقام تخاطبي معيَّن للتعبير عن قصده"(.)1
ُ
أما ما يخص "داللة المعنى" و"داللة الحال" فباإلمكان دراسته على مستويين مختلفين نسبياً :مستوى
ِّ
بالتسيق المقامي situational
ما قبل التحقق السياقي في مقام التخاطب ـ ـ أو ما يمكن تسميته

 ،contextualisationومستوى ما بعد التحقق السياقي ،فيتناول "داللة المعنى" المستوى األول ـ ـ وهو
مستوى المعنى قبل تحققه سياقياً في مقام التخاطب ــ ،ويدرس علم التخاطب المستوى الثاني (وهو المعنى
ِّ
المتكلم)(.)2
فعلياً تبعاً للقرائن التي ينصبها
بعد أن يصير قصداً َّ

وفي السياق نفسه ي ِّ
وجه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح انتقاداً إلى اللسانيين الغربيين ومنهم
ُ
تشومسكي إذ "جعل ـ ـ تشومسكي ـ ـ المنطلق في التحليل بعد إثبات البنية التركيبيةSyntactic Structure

التي هي كالهيكل أو القالب .ثم يبحث بعد ذلك ـ ـ ال قبل ـ ـ عن محتوى هذا القالب :الصوتي منه أي ما

يدخل فيه من اللفظ المنطوق ،والداللي أي المعنى الذي يمكن أن يدل عليه هذا الهيكل .وتسمى هذه
المرحلة التي يثبت فيها الباحث المحتوى اللفظي والداللة بمرحلة التأويل . Intopretationوقد حاول بعض

أتباع تشومسكي وهم كاتس وفودور ثم بوستال أن يضعوا للتأويل الداللي نظرية خاصة .فالمنطلق عندهم
 ...الهيكل التركيبي للجملة ،وهو في النحو التوليدي بنية الـ ( phrase-structureالتوليد االندراجي).

ثم ال يكتفون بإعطاء كل عنصر دال ـ ـ العناصر الطرفية في الشجرة ـ ـ معناه أو معانيه المعروفة في

الولد التفاحة) :ال =
(أكل ُ
االستعمال بل يحللون هذا المعنى إلى مكونات بسيطة ،وذلك مثل العبارةَ :
تعريف ،ولد= اسم /مذكر /آدمي /صغير السن ،أكل= فعل /فاعله حي /نشاط /غداء ...الخ ،تفاحة=
اسم /غير مصنوع /نبات /يؤكل ...الخ .ويسمون هذا التحليل بالتحليل إلى مكونات داللية

)3("Componential Analysisو يصف الدكتور عبد الرحمن هذا التحليل "بالتعسف"()4؛ وذلك ألنه ما
الذي يضمن أن هذه المعاني الجزئية التي يسمونها بالوحدات الداللية ال تقبل هي نفسها التجزئة إلى ما

هو أبسط منها()5؟.

تأسيساً على المقوالت السابقة ،وبعد أن ذكر لنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح وجهة نظره في
ِّ
المكون الداللي
سبب انتقاده لتجربة تشومسكي في النظرية التوليدية التحويلية ،إذ كان سبب نقده هو إبعاد

من نظريته؛ والذي أدى إلى تغيرات كثيرة طرأت على نظريته كانت تتخذ من المكون الداللي أساساً لها؛
()1المعنى وظالل المعنى . 9 :
( )2ينظر :المصدر نفسه . 8 :
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 260 /1 :
( )4المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 260 /1 :
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ألننا نعلم ـ ـ وسنبين ـ ـ أن نظرة تشومسكي إلى هذا المكون لم تكن واحدة في جميع نماذجه التي َّ
قدمها،

وانما كانت متغيرة ،مما أدى إلى كثرة االنتقادات التي ُوجهت إليه ،فقد َكثُرت االنتقادات ألفكاره وأساليبه
في التحليل النحوي ،إذ افترض دراسة اللغة بمعزل عن مستعمليها ،وهذا ليس باألمر الجديد ،إذ إن هذا
أمر سبقه
الفصل يعود لدى سوسير ،فضالً عن أن إقصاءه للمعنى وتعويله على الشكل في التحليل اللغوي ٌ

إليه الوصفيون األمريكان( .)1وسنحاول هنا التركيز على أهم التطورات التي شهدتها هذه النظرية فيما يخص
ِّ
وبناء على ما ذكره الحاج صالح.
المكون الداللي بصورة موجزة
ً

فقد ذاع صيت تشومسكي عندما ُن ِّشر أول كتاب له عنوانه (البنى النحوية) عام 1957م ،الذي وضع
فيه اللبنات األساسية للنظرية التوليديةَّ ،
ويتألف هذا األنموذج من ثالثة مكونات:
 1ـ المكون التركيبي الذي يكون مسؤوالً عن توليد عدد ال متناه من الجمل من خالل قواعد محددة(.)2
قسمها على قسمين :قواعد إجبارية
 2ـ المكون التحويلي ،ويشمل على عدد من القواعد التحويلية التي َّ

وقواعد اختيارية(.)3

 3ـ المكون الصوتي الصرفي الذي ُي ِّ
طبق في التركيب األساس والمشتق.
بيَّن تشومسكي في هذا األنموذج الفرق بين الملكة والتأدية ،ويرى أن الملكة اللغوية عند البشر

ُم َّ
البنى اللغوية ناشئة عن مكون تركيبي يسمح
ستمدة من المكون التركيبي ،ودعا إلى أن تكون قدرة توليد ُ
بإنتاج جمل نحوية ،ويعمل هذا المكون على توليد المتواليات اللغوية الصحيحة نحوياً والمقبولة لدى
الناطقين ،فضالً عن المكون الصوتي ،الذي تكمن وظيفته في إسناد شكل صوتي لتلك المتواليات التي

أنشأها المكون التركيبي(.)4

وكما هو معروف فقد نشأ تشومسكي في بيئة معرفية أقصت المعنى من درسها اللساني ،فقد ارتبط
الدرس اللساني في الواليات المتحدة األمريكية بشخصين ،كان لهما أثر كبير في صياغة حدود البحث
اللساني في أمريكا ،وهما :بلومفيلد ،وهاريس أستاذ تشومسكي ،وميزة مناهجهم أنها لم ِّ
تعط للتفسير والتعليل
قسطاً من العناية ،فضالً عن كونها سكونية ال تلتفت إلى ما وراء الظواهر المحسوسة ،ولم تُفسر كيفية
إدراك الكالم واحداثه ،فقد اهتمت ـ ـ هذه المناهج ـ ـ بالجزئيات وأهملت العالقات التي تربط هذه الجزئيات
بعضها ببعض ولم تعطها ما تستحقه من االهتمام(.)5

( )1ينظر :نظرية النحو التوليدي التحويلي في الدراسات اللسانية العربية الحديثة  47 :فما بعدها ،وللمزيد من التفصيل في المؤخذات التي
أُخذت على تشومسكي في نظريته التوليدية التحويلية  .ينظر :المصدر نفسه  48 :ـ . 51
( )2ينظر :البنى النحوية . 17 :
( )3ينظر :المصدر نفسه . 63 :
( )4ينظر :التفكير الداللي في الدرس اللساني العربي الحديث . 196 :
( )5ينظر :مبادئ في اللسانيات . 103 :
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فمن الطبيعي أن يتأثر تشومسكي بما كان محيطاً به ـ ـ على الرغم من توجيهه النقد لها كثي اًر ـ ـ

(البنى النحوية).
فيقصي المعنى من تجربته في كتابه ُ
ُ

لكن تشومسكي نفسه وبعد االنتقادات التي ُوجهت إلى أنموذج 1957م ،تنبه إلى نقائض هذا
األنموذجَّ ،
وقدم أنموذجه الثاني في كتابه (جوانب من نظرية النحو (Aspects of the theory of

 syntaxإذ أدخل المكون الداللي) (Semantic componentلمعالجة مشكلة النقص الداللي فضالً
عن ربطه بمكونات النحو األخرى ،فأصبحت مكونات النظرية هي:

 1ـ المكون النحوي :يتضمن مكونين :األول المكون التوليدي األساس والثاني المكون التحويلي،

ويشتمل على القواعد الوجوبية والجوازية.

 2ـ المكون الداللي :وظيفته تحديد التأويل الداللي للجمل ،وربطه بالبنية العميقة.
 3ـ المكون الصوتي :وظيفته تحديد الصيغة الصوتية ،وربطه بالبنية السطحية(.)1
وبعد هذا التعديل الذي أدخله تشومسكي وتأسيساً على اقتراحات َّ
كل من كاتز وفورد ،أدخلوا
قدمها ٌّ

في نظريتهم مفهوماً جديداً هو أن الجملة تتألف من البنية العميقة والبنية السطحية ،مرتبطين آلياً بوساطة
تؤول البنية السطحية صوتياً،
تؤول البنية العميقة داللياً ،في حين َّ
مجموعة من القواعد التحويلية ،بحيث َّ
يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ":وقد اضطروا ـ ـ وهم يعالجون المعنى ـ ـ أن يدخلوا في نظريتهم

مفهوماً جديداً لم يكن موجوداً قبل وهو مفهوم البنية العميقة ـ ـ وتقابلها البنية السطحية ـ ـ وهذه عندهم هي
ظاهر اللفظ؛ ألن ظاهر اللفظ قد يكون له أكثر من تأويل"( .)2فقد تالفى تشومسكي ومن تبعه النقص في

تحليله وذلك بإدخاله مفهوماً إجرائياً إضافياً هو مفهوم المبدأ التحويلي ،إذ إننا نالحظ أن الجملة ـ ـ السليمة
في التركيب ـ ـ لها معنيان وأنها في الحقيقة تركيبان اثنان يتفقان في صورة واحدة هي البنية الظاهرة على
مدرج الكالم أو البنية السطحية ،لكنهما يختلفان في البنية العميقة ،ففي رأيه ـ ـ تشومسكي ـ ـ ِّ
لكل جملة
صورتان :البنية السطحية المتمثلة في تسلسل العناصر المكونة من الكلمات في مدرج الكالم ،والبنية

العميقة المجردة الذهنية(.)3
نفهم من ذلك أن البنية العميقة لها وجود تقديري يقدره اللغوي من خالل تصور معين للنظام اللغوي،

أما البنية السطحية فلها وجود محسوس مشاهد ،ولو عدنا إلى مفهوم التأويل والتقدير عند النحاة العرب

القدماء وقارناه بهذا المفهوم لوجدناه قريب جداً ،فمضمون التأويل "البحث عن الباطن خلف الظاهر،
( )1ينظر :جوانب من نظرية النحو ،نعوم تشومسكي ،ترجمة د .مرتضى جواد باقر ،وزارة التعليم العالي ،جامعة البصرة ،د .ت،39 :
واللسانيات المجال والوظيفة والمنهج . 183 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 261 /1 :
( )3ينظر :مبادىء في اللسانيات . 109 :
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وافتراض حروف في مادة الكلمة وصيغ لكلمات وجمل كاملة وكل ذلك من عمل الذهن وأساس القواعد"(.)1و

من المالحظ أن هناك أوجه اتفاق بين نظرية تشومسكي والنحو العربي ،فعلى سبيل المثال هناك أوجه
اتفاق بين التعليل في النحو العربي والتفسير في النظرية التوليدية التحويلية ،فتشومسكي يؤمن بأن أي لغة

بشرية طبيعية تخضع لنظام دقيق يختفي وراء قواعدها في النحو والصرف ،فتفسير اللغة هو سعي للبحث
عن السر الذي يجعل القاعدة النحوية صحيحة منتجة لعدد ال نهائي من التطبيقات ،وهذا ما يؤمن به نحاة
العربية عموماً عندما يطلبون وجه الحكمة في القواعد التي وضعوها للنحو العربي .كما يؤمن تشومسكي
بأن تناول المادة اللغوية بالوصف ،والتصنيف ال يمكن أن يكون كافياً موازياً لحقيقتهما في العقل ،إذ يكفي

تدبر المعجم للوقوف على حقيقة أن اللغة في صورتها السطحية تتضمن فراغات ال يمكن للعقل أن يتجاوزها
عند تحديده معنى الجملة(، )3ففي جملة ( ُك ِّس َر الزجاج) يحكم العقل بداه ًة بوجود فاعل حقيقي محذوف كما
()4
ومعطى له،
يحكم أن الفعل (أعطى) والفعل (اتقى) في قوله تعالى:ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ يتضمن ُمعطياً ُ

لغرض ما .فالبنية السطحية للجملة قد يكون لها بنية عميقة
ومتقى منه وقد ُحذفت هذا اللوازم
ومتقيا
ً
ُ ً ُ ً
عناصر أساسية غير متحققة في البنية السطحية فيصبح تجاوز الوصف بالتقدير مطلب ًا علمياً له ما يسوغه،
فكما يؤدي األخذ بالتفسير إلى التقدير أحياناً ،يؤدي التعليل في النحو العربي إلى التقدير ،كما في تقدير

المبتدأ ،أو الخبر إن ُحذف أحدهما ،ألنهما ركنا اإلسناد فال تتم الجملة االسمية إال بهما( )5إذ يتضح أن "
النحو العربي ليس خلوًا من الطاقة التفسيرية ولكنه يسمي مظاهرها بأسماء مختلفة يمر بها المرء دون أن
البَّد أن يرى الشبه بين
يرى شبهاً بينها وبين مثيالتها في نتائج البحث الحديث ،ولكنه حين يدقق النظر ُ
الشيخ العربي بالعمامة ،وبينه وعلى رأسه الُقبعة"(. )6

و" على أية حال لقد أثبت باحثون لسانيون غربيون معتدلون أمثال (روبنز و تشومسكي) تأثر

اللسانيات الحديثة بالتراث العربي وذلك عن طريق وسائل مختلفة سواء أكانت مباشرة (االطالع على التراث

اللغوي العربي باللغة العربية) أم غير مباشرة (عن طريق ترجمة أعمال النحاة واللغويين والبالغيين العرب

إلى لغات أجنبية كثيرة)"(.)2
الوضع واالستعمال:

فهم علماؤنا القدماء علم الداللة فهماً جعلهم يقيمون دراسة النحو العربي على أساسه ،فقد كان فهم

الخليل بن احمد للنحو العربي يشتمل على " دراسة الكلمة مفردة لفهم بنائها العام في العربية ،ودراستها في

الجملة لفهم داللتها على معنى من المعاني التي أراد العرب التعبير عنها .قد خطا الخليل بهذه الدراسات
( )1أصول النحو العربي ،د .محمد عيد ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.213 : 1
( )3ينظر :اللغة والعقل ،تشومسكي ،12 :
( )4الليل آية . 5 :
( )5ينظر :نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين .237 :
( )6اللغة العربية والحداثة ،د .تمام حسان . 135 :
( )2دراسات لسانية تطبيقية  . 31 :وينظر( :ص  )28 -26من األطروحة .
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خطوات واسعة ،وتعجل تكوينها في زمن تقتضي ظواهر األشياء أن تتأخر عنه ،واختصر المسافة والزمن

اللذين ينبغي أن تقطعهما لكي تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه ،وتوصل من ذلك إلى نتائج باهرة حقاً

تدعو إلى كثير من اإلعجاب"(.)1

وأول ما ينبغي أن تتوفر من الشروط لتُعد " الكلمة كلمة ما ُيسميه النحاة (الوضع) أو (القصد) أي
الداللة على معنى بمقتضى تواضع ِّ
متكلمي اللغة ،فما كان من األلفاظ أو األصوات داالًّ بالطبع كالسعال
ً
مثالً ال يمكن بحال من األحوال أن يعتبر من قبيل الكلمات .أما الشرط الثاني فهو إفراد المعنى ،لكن كيف
يمكن التأكد منه والمعنى ـ ـ كما هو معلوم ـ ـ قابل للتأويل ،فهو ليس مما يدركه اإلنسان إدراكاً حاسماً ِّ
لكل

جدال ،لذا فالبَّد من معيار موضوعي ِّ
للبت في اإلفراد أو التركيب ،وهنا ال مناص من الرجوع إلى الشكل
ُ
أي اللفظ ،فإفراد المعنى يقاس باللفظ الحامل له؛ فال يمكن للفظ أن يعتبر كلمة إذا تعذرت تجزئته على
أساس الربط بين ِّ
كل جزء منه لجزء من أجزاء المعنى  .)2("...ويحذر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
من الخلط بين مفهوم البنية واالستعمال ـ ـ على الرغم من العالقة الوطيدة بينهما ـ ـ موجهاً أنظارنا لهذه

القضية ،بقوله ":إنما يفسر اختيار لفظ معين في تأدية غرض معين في حال خطاب معينة وليس المعنى
وحده ـ ـ حتى في هذه الصورة ـ ـ ُيفسر وجود لفظ معين .فما هو راجع إلى اللفظ له قوانينه الخاصة به غير
قوانين استعمال اللفظ .فدراسة هذا الجانب االستعمالي هو الذي يسميه األوربيون اآلن براغماتيك

 .pragmatiqueوأصبح اآلن كثي اًر من اللسانيين الغربيين ومقلديهم من العرب ال يعرفون إال البراغماتيك
بل حصروا كل اللسانيات في هذا الجانب االستعمالي مقتنعين في ذلك بأن بنية اللغة تفسرها المعاني
المقصودة في الخطاب وهذا خلط فظيع بين ما هو لفظ له بنية قائمة بذاتها وبين اختيار هذا اللفظ في

حال خطابية معينة  .والسبب يكمن في وقوع نوع من الكلل إزاء البحوث الصورية في ذاتها والنفور من

دراستها على حدة أي بعيداً عن كيفية استعمال الناطقين بها .وأكثر اللغويين الغربيين المحدثين مولعون

بالبراغماتيك ،أي دراسة استعمال اللغة ،وقوانين استعمال اللغة اجتماعية أصال ًة وللبنى اللغوية جانب آخر
غير اجتماعي وهو ميدان صوري ،وهذا مع األسف لم ينتبه إليه كثي اًر من الناس.)3("...
فيؤكد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من خالل هذا القول أنه يحب توخي الحذر حتى ال ِّ
نفسر

هذا بذاك؛ أي أن الفصل سيكون إجرائياً ،فيجب أن يحدث االنفصال المرحلي بين البنية واالستعمال بحسب

السياق التي ترد فيه فالسياق " هو العش الذي تحيا فيه اللفظة ،وهذا ما يؤكد جانب الوظيفة االجتماعية

للغة ومن هنا فإن تعدد المعنى الوظيفي لألداة ،وداللتها يكون حسب ما تفيده من السياق ،والسياق هو

الذي يعكس تشابك العالقات بين المعطيات الصرفية والنحوية ،)4("..وهذا "يعني أن اللغة نظام لربط
( )1الخليل بن احمد أعماله ومنهجه . 75 :
( )2نظرات في التراث . 24 :
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 308 /1 :
( )4النص االدبي ومبدأ ربط النحو بالبالغة ،د .عمار ساسي ،مجلة اللغة واآلداب ،جامعة الجزائر ،العدد(.220:)8
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الكلمات بعضها ببعض على وفق مقتضيات داللتها العقلية لكي تتمكن من القيام بوظيفتها األساسية كوسيلة

لالتصال بين الناس"(.)1

فينبغي التمييز بين اللفظ في التركيب ،ومعناه خارج التركيب ،فالجملة ـ ـ بطبيعة الحال ـ ـ بنيتين ـ ـ كما

ذكر الحاج صالح ـ ـ " إحداهما تختص بمستوى الخطاب وافادة المعاني، Communicationnal level
واألخرى تدخل في مستوى اللفظ والصياغة اللفظية في ذاتها "Grammatical level

()2

.

 اإلسناد ومبدأ اإلفادة وعالقتهما بالتداولية:
وعادة ما يكون اإلسناد في الخطاب داالً على
يتجاوز اإلسناد الوظيفة النحوية إلى المعيار التداولي،
ً
التضامن ،فيظهر ـ ـ مثالً ـ ـ ضمير المخاطب (أنت) ليخرج من اإلحالة النحوية ،ليدل على غرض تداولي،
ِّ
المتكلم والسامع ـ ـ و"
إذ يركز استعمال هذا الضمير على تجسيد العالقة التواصلية بين عناصر الخطاب ـ ـ

يراد بأنت التعاونية تلك التي يستعملها الم ِّ
المرسل إليه ،فإذا دار حوار بين اثنين ،أو جرى
رسل في مخاطبة
َ
ُ
()3
ِّ
بينهما أي نوع من أنواع الخطابات ،فإن ُكالً من الطرفين يستعمل أنت عندما يكون ُمرسالً" .
واذا نظرنا إلى اإلسناد من جهة االستعمال فإن اإلسناد يظهر أنه الرابطة المعنوية والداللية التي

ُينجز بها المعنى في القول ،وذلك بتوارد العالقات بين األلفاظ بحسب السياق ،فاإلسناد يظهر في القول
ِّ
المتكلم؛ لهذا فإن اإلسناد يجمل ضروب
في صيغة اإلنجاز وذلك بالربط بين أجزاء الكالم لحصول معنى
القول من خبر ،أمر ،نهي ،استفهام  ...لتصبح فيما بعد ركيزة إلنجاز أفعال كالمية ترتبط بالسياق

التخاطبي .ويعرفه الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي بأنه " :المعنى الذي تُفسر في ضوئه العالقة بين
الركنين األساسيين اللذين تتولد من إسناد أحدهما إلى اآلخر داللة الجملة على معنى احتياج المبني الى
المبني عليه"

()4

ويؤدي اإلسناد في القول إلى حصول فائدة فيه " فهو يوجب فائدة ،فإذا استفهمت فإنما تستفهم عن
تلك الفائدة ،واذا أمرت فإنما تأمر إليقاع تلك الفائدة ،واذا نهيت فإنما تنهى عن إتيانها وايقاعها ،وكذلك

إذا نفيت فإنك تنفي فائدة كانت واقعة قبل نفيك ،فالنفي إنما يكون على جهة ما كان موجب ًا فإنما أعلمت
السامع من الذي نفيت عنه أن يكون فاعالً"(.)5

( )1المصدر نفسه .220:
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 91 /1 :
( )3استراتيجيات الخطاب . 288 :
( )4نظرية نحو الكالم.178:
( )5اإلنشاء في العربية بين التركيب والداللة . 196 :
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ومبدأ (اإلفادة) متحقق لدى نحاة العربية ،فضالً عن أنه ُيعد ِّمن أُسس التداولية عند المعاصرين،
ِّ
طب
ويدخل ضمنه قصد
المتكلم ،أو غرضه من الخطاب ،ومراعاة حال السامع ،فهو الثمرة التي يجنيها المخا َ
من الخطاب(.)1

ومما ذكره الحاج صالح بخصوص مبدأ اإلفادة وكيف يتحقق في الكالم ( الجملة) يشترط وجود

أمرين هما:

األول :ثبوت معنى داللي عام للجملة أو الكالم.
الثاني :أن تكتمل النسبة الكالمية للجملة فتحصل للسامع فائدة من الكالم يكتفي بها ،بأن تكون

عناصر العبارة معينة ودالة(.)2

تفق عليه عند نحاة العربية ،إذ اشترطوا أن (الجملة أو
فثبوت المعنى الداللي العام للجملة ُم ٌ
الكالم)(*)ال يتم معناهما حتى يكون لهما معنى يفهمه السامع ،فضالً عن أهم شرط في صحة " الجملة"

أو "الكالم" وهو حصول الفائدة لدى السامع فـ "اإلفادة المستقلة"
ِّ
المتكلم  .يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ":هذا التمييز قد ال يراعيه أكثر من يهتم بالتحليل
خطاب
()3

هي التي تحقق الفائدة التواصلية من

اللغوي إال فيما َن َدر .وهم يتابعون في ذلك ما كتبه المتأخرون من النحويين الذين صاروا ال يدركون أغراض

النحاة األولين ـ ـ وهم المبدعون منهم كالخليل وسيبويه وأتباعهما ـ ـ فصاروا ال يميزون بين هذين الجانبين
من اللغة :اللغة بصفتها أداة التبليغ واإلفادة ،وأللفاظها من أجل ذلك داللة  Semioticfunctionثم اللغة
كلفظ منتظم  ...وانتظام هذا اللفظ على هيئات مختلفة تتفرع بعضها من بعض ،وان كان هو الذي ي ِّ
مكن
ُ
ِّ
المتكلم من اإلفادة إال أنه هو في ذاته مستقل عن اإلفادة .إذ قد يوجد من الكالم ماال فائدة فيه بل وال
معنى له"

()4

فاللغة ـ ـ كما بيَّن الحاج صالح

()5

ـ ـ هي قبل ِّ
كل شيء استعمال  ،ثم استعمال الناطقين بها أي

إحداثهم لفظاً معيناً لتأدية معنى وغرض في حال خطابية تقتضي هذا المعنى وهذا اللفظ ،وليست فقط

صوتاً وال نظاماً من القواعد وال معنى مجرداً من اللفظ الذي يدل عليه ،وال أحواالً خطابية معزولة عن كل
هذه األشياء.

ُسساً تداولية،
لقد "اهتم كثير من نحاتنا القدامى بالمبادئ التي تُعد من الصميم ـ ـ عند المعاصرين ـ ـ أ ُ
ِّ
المتكلم ،أو غرضه من الخطاب ،ومراعاة حال السامع ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح اإلفادة،
كمراعاة قصد
( )1ينظر :التداولية عند العلماء العرب . 186 :
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،196 /1 :والتداولية عند العلماء العرب . 187 :
اليفرق
(*) أشرت في المبحث السابق إلى العلماء الذين يرون أن الجملة و الكالم لهما المعنى نفسه من القدماء و المحدثين و الحاج صالح
ّ
بين المصطلحين  ،ينظر ص ( ) 295من االطروحة .
( )3النحو الوافي . 15 /1 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 91 /1 :
( )5ينظر :المصدر نفسه . 175 /1 :
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وهي الفائدة التي يجنيها المخاطب من الخطاب ،والسياقات التي ُينتَج ضمنها الكالم ،ومدى نجاح التواصل
اللغوي .)1("...

ويمِّثل اإلسناد عند علمائنا القدماء أحد أُسس اكتمال العملية التواصلية في بعدها التداولي ،لتوقف
ُ
تمام الفائدة عليه من جهة ،ولحاجة المخاطب في وضعه االنتظاري إعالمه بما تتوقف عليه الفائدة ،يقول
ِّ
صاحب الصفة"(.)2
عرف ُه
سيبويه ":فإذا قلت( :كان حليماً) فإنما ينتظر أن تُ َّ
وان شرط اإلسناد أن يكون عن معروف ،أي ما يعرفه المخاطب ،يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج

صالح ":إن الكالم المستغني أو الجملة المفيدة هو أقل ما يكون عليه الخطاب إذا لم يحصل فيه حذف.
ويمكن أن يحلل ـ ـ كما فعله سيبويه ـ ـ إلى مكونات قريبة على ِّ
حد تعبير علماء اللسانيات ،تكون خطابية ال
لفظية صورية أي عناصر ِّ
لكل واحد منها وظيفة داللية وافادية .وهذه العناصر في الحقيقة عنصران:
المسند والمسند إليه"( .)3كما أنه حتى في الحاالت اإلخبارية يقع على جزء من معرفة المستخبرين ،يقول

سيبويه في (باب ما يختار فيه النصب ،وليس قبله منصوب ُبني على الفعل ،هو باب االستفهام) معلالً
أيت؟) ،يقول ":وانما
(هل زيداً ر َ
بالحاجة الستقرار الفائدة عند السائل في البنى االستخبارية في مثل قولهمَ :

فعلوا ذلك باالستفهام ألنه كاألمر في أنه غير واجب ،وأنه يريد به من المخاطب أم اًر لم يستقر عند
السائل"(.)4

ويشير الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن سيبويه فسر كثي ًار من الظواهر اللغوية وخاص ًة الظواهر
ُ

المتعلقة بالتبليغ ،فإن لها قوانين خاصة يعتمد في تفسيرها على تحليل الجانب الخطابي أي التبليغي

الداللي( ،)5فضالً عن إشارته إلى أن متأخري النحاة( )6لم يقفوا على الفرق بين ما جاء به سيبويه ،وما اهتم
به متأخري النحاة إذ كانت عنايتهم بالتعليل والتقعيد ،فالفرق واضح جداً(.)7

باب ناظم للعالقات التركيبية في اللسان العربي ،وال يكتفي سيبويه بوصفه فقط من
فباب اإلسناد ٌ
ِّ
المتكلم فيقول عن
حيث تعلق المسند بالمسند إليه واحتياجه إليه ،بل ال يكاد يتحدث إال وهو يستحضر
()8
ِّ
ويعيد تأكيده
المسند والمسند إليه ":وهما ماال يستغني واحد منهما عن اآلخر ،وال يجد المتكلم منه ُبداً" ُ .

( )1التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ،صالح إسماعيل عبد الحق ،دار التنوير ،ط1993 ،1م . 185 :
( )2الكتاب . 48 /1 :
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 293 /1 :
( )4الكتاب . 99 /1 :
( )5ينظر:الكتاب ،23/1:واالصول في النحو ،68/1:وشرح الرضي على الكافية  7/1:فما بعدها ،ونظرية نحو الكالم 178:فما بعدها،
وبحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 294 /1 :
( )6أقصد متأخري النحاة من جاء بعد سيبويه باستثناء بعض العلماء كابن جني والرضي واالستربادي ممن أبدعوا في الفكر اللغوي .يقول
الحاج صالح في هذا األمر ":البُ َّد أن ننبّه القارئ الكريم أنّ مثل هذا الكالم عن (علم المخاطب) وسائر أحواله ال يمكن أن نعثر عليها في كتب
المتأخرين .فالقواعد الجامدة قد حلّت محل المالحظات العلمية " .بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 295 /1 :
( )7ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 295 /1 :
( )8الكتاب .23/1:
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ِّ
المتكلم في (باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه
عن احتياج
لشيء واحد) ،يقول ":ألن حالك في االحتياج إلى اآلخر هاهنا كحالك في االحتياج إليه ثمة"(.)1

ومن الظواهر النحوية التي تتعلق باإلسناد والتي تحدث بها الفائدة هي ظاهرة (التعريف والتنكير)،فقد
تعرض لها سيبويه وغيره من النحويين القدماء يقول الحاج صالح عن هذه اإلشارات لسيبويه ":مثل هذه

المالحظات كثيرة جداً في الكتاب ،وهي تخص أحوال الخطاب مقترناً بأحوال المخاطب :علم المخاطب

وجهله واستحالة اإلخبار عن منكور اللهم إال إذا احتاج المخاطب إلى تحديد المنكور بأن ُيعين حلية خاصة

تميزه عن غيره .ويمكن بالدراسة المتعمقة لهذه المالحظات أن نستخرج قوانين التخاطب الحقيقية"( .)2إن

سيبويه ـ ـ والعلماء االولون ـ ـ ال يكتفي بتعريف هذه االشياء ـ كالتعريف والتنكير مثالً ـ ـ إذ يعتمد عليها

لتفسير كثي اًر من الظواهر اللغوية وخاصة الظواهر المتعلقة بالتبليغ ،فإن لها قوانين خاصة يعتمد في تفسيرها

(كان ز ٌيد) فقد ابتدأت بما هو معروف عنده
على هذا التحليل للخطاب كخطاب .يقول سيبويه ":إذا قلتَ :
فإنما ينتظر الخبر ،فإذا قلت( :حليماً) فقد أعلمته مثل ما علمت ،فإذا قلت (كان حليماً) فإنما ينتظر أن
تعرفه صاحب الصفة  ...واذا قلت( :كان حليم) أو (رجل) ،فقد بدأت بالنكرة وال يستقيم أن تُخبر المخاطب

عن المنكور"(.)3

يتضح من نص سيبويه السابق أنه ال يجوز االبتداء بالنكرة؛ وذلك لعدم تحقق شرط (اإلفادة) التي

هي غرض تواصلي مهم ،فعلم المخاطب في (التعريف والتنكير) من األمور المهمة في بناء أجزاء الكالم،

يقول الدكتور كريم حسين الخالدي ":في التعريف والتنكير يكون علم المخاطب أساساً في ترتيب الكالم

()4
المعيَّن ـ ـ هو المبدوء به؛ وعليه فإنه إذا لم تحصل
أي
ـ
ـ
ف)
عر
(الم
أن
سيبويه
قرر
لذلك
؛
وبناء أجزائه"
ُ
ُ
طب لم َي ُجز االبتداء بالنكرة ،أما إذا تحققت (الفائدة) في النكرة فجاز اإلخبار عنها
(الفائدة) لدى المخا َ

واإلسناد إليها ،يقول سيبويه( ":وذلك قولك)( :ما كان مثلك) ...وانما حسن اإلخبار  ...عن المنكور ،حيث

أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ ألن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا ،واذا

رجل من آل فالن فارساً)
رجل ذاهباً) ،فليس في هذا شيء تعلمه كان َج ِّهله ،ولو قلت( :كان ٌ
قلت( :كان ٌ
رجل في قوم عاقالً) ،لم َيح ُسن؛
َح ُس َن؛ ألنه إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فالن وقد يجهله ،ولو قلت( :كان ٌ

ألنه ال يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل وأن يكون من قوم"(.)5

( )1المصدر نفسه . 56 /1 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 295 /1 :
( )3الكتاب . 48 /1 :
( )4مراعاة المخاطب في بناء األحكام النحوية في كتاب سيبويه ،د .كريم حسين ناصح الخالدي ،مجلة المورد ،المجلد الثالثون ،العدد الثالث،
2002م . 23 :
( )5الكتاب  26 /1 :ـ . 27

الفصل الثالث ................................

اللسانيات النظرية

315

ِّ
المتكلم إيصاله إليه ،سواء أكان المخاطب
"إن الغرض من الكالم هو إفادة المخاطب واعالمه بما يريد
ِّ
طب
خالي الذهن ،أو عارفاً بما يقصده
المتكلم  ...وكان لسيبويه قصب السبق في بيان أهمية علم المخا َ
ومعرفته بما يخبر به"(.)1

وكانت هذه المسألة (االبتداء بنكرة) موضع تباين في اآلراء بين النحويين ،فقد وضعوا شروطاً

للمواضع التي يجوز االبتداء فيها بنكرة وصلت إلى أربعة وعشرين موضعاً وُذكر أنها بلغت نيفاً وثالثين

موضعاً( " .)2وهذا التعداد الذي ال طائل فيه إذ إن النحويين القدماء أشاروا إلى أن عدم جواز األمر مبني
على تحقق الفائدة وعدمها لدى المخاطب فالنكرة حين تحقق الفائدة المذكورة ال يمتنع االبتداء بها ويمتنع

حين ال يتحقق ذلك"(.)3
طب عن المنكور ،وليس هذا بالذي َي ِّ
نزل به
وقد عبر سيبويه في قوله ":ال يستقيم أن تُخبر المخا َ
طب منزلتك في المعرفة ،فكرهوا أن َي َقربوا باب لبس"( ،)4عن أن "األساس في تنوع أقسام المبتدأ
المخا َ
والخبر على وفق حالة كل منهما من حيث التعريف والتنكير هي مراعاة السامع؛ ألنه ينتظر أن يعرف

طب يجهل الخبر فالمتكلم َي ُمده به لكي يعرفه ،وهذا ال يكون إال
خب اًر ما عن شيء معين ،فإذا كان المخا َ
حين ُيسند إلى مبتدأ معروف لدى المخاطب وال يجهله وهذا هو السبب الذي أوجب كون المبتدأ معرفة"(.)5
وقد وردت مواضع عدة في كتب النحويين يجوز فيها االبتداء بالنكرة ،شرط أن تؤدي فائدة

للمخاطب(.)6

البَّد من اإلشارة إلى أنه قد وقع التداخل واالضطراب في تفسير الم ِّ
سوغ أو ـ ـ بعبارة أخرى ـ ـ في بيان
وُ
ُ
كيف تحقق الفائدة من االبتداء بالنكرة؛ فقد أشار ـ ـ مثالً ـ ـ بعض النحاة( )7إلى أن سبب جواز االبتداء بالنكرة

عض آخر
في المثل العربي القديم َ
أه َّر ذا ناب) ،هو إرادة معنى الحصر في النكرة ،في حين أشار ب ٌ
(شٌّر َ
من النحاة المتأخرين( )8إلى أن السبب هو تخصيص النكرة بوصف ُمقدر .بل إن السيوطي( )9يذكر هذا

الشاهد عند حديثه عن كل من السببين السابقين.

( )1مراعاة المخاطب في بناء األحكام النحوية في كتاب سيبويه  22 :فما بعدها .
( )2ينظر :شرح ابن عقيل  216 /1 :ـ  ،227ومراعاة المخاطب في النحو العربي . 188 :
( )3مراعاة المخاطب في النحو العربي . 188 :
( )4الكتاب . 48 /1 :
( )5مراعاة المخاطب في النحو العربي  188 :فما بعدها .
( )6ينظر :على سبيل المثال :الكتاب  ،54 /1 :وعلل النحو ،ابن الوراق (ت381هـ) ،تحقيق :محمود جاسم الدرويش ،بغداد ،د .ت 199 :
فما بعدها ،وشرح الرضي على الكافية  ،88 /1 :ومراعاة المخاطب في النحو العربي  190 :ـ . 193
( )7ينظر :الكتاب  ،329 /1 :وشرح ابن عقيل . 221 /1 :
( )8ينظر :ــ مثالً ــ  :حاشية الصبّان . 205 /1 :
( )9ينظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ) ،تحقيق  :عبد العال سالم مكرم،
دار البحوث العلمية ،الكويت1980 ،م  29 /2 :فما بعدها .
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ولقد ذكر بعض النحاة( )1أن م ِّ
أحسن زيداً) ،هو ما في النكرة (ما)
سوغ االبتداء بالنكرة في مثل( :ما
َ
ُ
()2
ِّ
المسوغ هو ما في (ما) من إبهام.
من معنى التعجب ،في حين ذكر بعض آخر أن
ِّ
المسوغين ـ ـ في المثال السابق ـ ـ من تناقض؛ وذلك أن إرادة اإلبهام
ويجدر التنبيه هنا على ما في

ِّ
َّ
مخصصاً
مسوغاً في النكرة تتضارب مع إرادة التخصيص من حيث كان (التعجب) ـ ـ عند بعضهم ـ ـ سياقاً
ِّ
المسوغ في المثال السابق هو ما في (ما)
للنكرة .فضالً عن ذلك فإن هناك من النحويين( )3من جعل

التعجبية من وصف مقدر ،هكذا "شيء عظيم" .من هنا رأى األستاذ عباس حسن( )4أن ُيكتفى بالشرط
ِّ
المتقدمون ،وهو حصول (الفائدة) ،بل إنه رأى أن ال داعي للتصريح بهذا الشرط ألنه
العام الذي يقول به
ِّ
ِّ
ض نفسه وكالمه للحكم عليه بما ال يرضاه.
المتكلم ما ُيفيد واال َعر َ
مفهوم بداه ًة ،فمن البديهي أن ُيقدم ُ
البَّد من التنبيه ـ ـ هنا ـ ـ على أثر المستمع في وصف الحدث الكالمي؛ فهو أحد العناصر األساسية
وُ
في كل حديث ،وواحد ممن يحكم على ما ُيقال بالقبول أو بعدم القبول.

طق به،
البَّد إذًا من عناصر أساسية تعمل على تكوين الحكم الذي يصدر من المستمع على ما ُين َ
ُ
ِّ
طب هما العنصرين الرئيسين في ِّ
كل تواصل كالمي ،فإن أحوال كل
فإذا كان
المتكلم والسامع أو المخا َ
األشياء التي هي موضوع الحديث وأجواء الحديث ومشاهديه تُعد كذلك عناصر أساسية في الوقف
منهما و
َ
الكالمي( ،)5ي َّ
توقع أن يكون بعضها معيناً في تحديد طبيعة م ِّ
سوغ اإلسناد إلى النكرة ،ومنبع فائدته التي
ُ
ُ
هي أساس ِّ
عرف .من هنا ،كان من الواجب تحديد القرينة على
قبول تركيب وقع فيه المسند إليه غير ُم َّ
وجود فائدة من تركيب ما أ ِّ
ُسن َد فيه إلى النكرة .ولعل من أفضل ما قيل في إيضاح القرينة العامة للفائدة
من ناحية تداولية ما ُن ِّسب للجرجاني من أنه قال ":يجوز اإلخبار عن النكرة ِّ
بكل أمر تشترك النفوس في
معرفته"(.)6
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يلفت انتباهنا إلى مسألة في غاية األهمية

وهي التطابق بين المحتوى اللفظي والمحتوى الداللي للمبتدأ وهذا يفضي إلى التطابق في مستوى الخطاب،

يقول موضحاً هذه المسألة ":إن الكالم المستغني له عند سيبويه والنحاة األولين صيغة لفظية خاصة،
ِّ
المتكونة من مسند ومسند إليه ،واال َفِّل َم احتاج اولئك العلماء إلى تسمية
وليست هي الصيغة الخطابية
أخرى مثل المبتدأ أو المبني عليه؟ ولماذا احتاجوا إلى ِّ
تصور عنصر لفظي مهم هو العامل وما يتعلق به
من معمول؟ نعم قد قال سيبويه (المبتدأ مسند والمبني عليه مسند إليه)( .)7كأن المبتدأ والمبني عليه

( )1ينظر :شرح ابن عقيل . 220 /1 :
( )2ينظر :همع الهوامع . 30 /2 :
( )3ينظر :حاشية الصبان . 205 /1 :
( )4ينظر :النحو الوافي . 441 /1 :
( )5ينظر :الوظيفة وتحوالت البنية ،د .فيصل إبراهيم صفا ،عالم الكتب الحديث ـــ إربد ،ط2009 ،1م . 118 :
( )6األشباه والنظائر في النحو ،السيوطي ،مراجعة  :د .فايز ترحيني ،دار الكتاب العربي ،بيروت1984 ،م . 66 /2 :
( )7الكتاب .23/1 :

الفصل الثالث ................................

اللسانيات النظرية

317

متطابقان ،وكأن التسميتين مرادفتان للمسند والمسند إليه"( .)1ثُ َّم ُيردف قائالً موضحاً عنصر (الفائدة) فيما
ذهب إليه سيبويه ":وليس األمر كذلك؛ ألنه ال فائدة  ...في تسميتها بالمبتدأ والمبني عليه .فإن مقصود

()2
سيبويه هو أن ُي ِّبين أن المبتدأ مهما كان محتواه الداللي والخطابي فإنه بمنزلة الفعل والفاعل"  .مستشهداً
بأقوال سيبويه ":فال ُبد للفعل من االسم كما لم يكن لالسم األول بد من اآلخر في االبتداء"( ،)3وأيضاً قول
سيبويه ":فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبني عليه كالم"( .)4ويرى الحاج صالح أن هناك تطابق في مستوى

الخطاب ،ولهذا قسم النحاة ـ ـ فيما بعد ـ ـ الجملة إلى اسمية وفعلية"( ،)5قال المبرد بهذا الصدد ":إنما كان
طب ،فالفاعل بمنزلة
الفاعل رفعاً؛ ألنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت وتجب بها الفائدة للمخا َ

(قام ز ٌيد) فهو بمنزلة قولك :القائم ز ٌيد"( .)6و" هذا من حيث اإلفادة ال البناء؛ ألن
االبتداء والخبر إذا قلتَ :
صيغة اللفظ الذي يحمل المعنى والفائدة ال يطابق بالضرورة صيغة الخطاب من مسند ومسند إليه"( .)7فقد
بين النحاة العرب ذلك" باللجوء إلى منهج علمي هو ما يسمونه بحمل الشيء على الشيء أو إجرائه عليه
بغية اكتشاف الجامع الذي يجمعهما ،وهو ههنا البنية التي تجمع بين األنواع الكثيرة من الجمل"(.)8

منطلق) فتكون هذه الجملة
فالجمل في أبسط أنواعها تتكون من عنصرين على سبيل المثال( :ز ٌيد
ٌ
العناصر التركيبية للنواة الثابتة ،وهي بدورها وبهذه الصفة يمكن أن تدخل عليها عناصر أخرى زائدة قابلة

للتقديم والتأخير وهي عناصر التخصيص لفظاً ومعنى ،مثل الزوائد في داخل النواة( ،إن وكان) وغيرهما.
وهذه المخصصات ـ ـ كما يرى الحاج صالح( )9ـ ـ هي جميع المنصوبات التي تأتي زائدة ،وجزء منها باعتبار
الخطاب واإلفادة يسمى فضلة؛ ألنها تأتي بعد المسند والمسند إليه ،فالمفعول به من حيث البنية اللفظية

يأتي في موضع المعمول ،2فهو غير زائد ،بل جزء من النواة اللفظية وهو "فضلة في اإلفادة "

()10

وهذه

الزوائد على النواة اللفظية هي الحال والتمييز كمعمول زائد للفعل ال لالسم(.)11
وأود أن أُشير إلى ما ذهب إليه د .الحاج صالح في الشق األول من تفسيره للصيغة اللفظية وكيفية

ِّ
المتكونة من المسند والمسند إليه شرط أن تتم الفائدة ،وهذا هو شرط اإلسناد
تطابقها مع الصيغة الخطابية

ـ ـ كما هو معرف ـ ـ إذ ُيعرف اإلسناد في اصطالح النحويين بأنه ضم كلمة إلى أخرى بحيث يفيد السامع
منها فائدة تامة ،وقد عرفه الكفوي بأنه "ضم كلمة حقيقية أو حكماً ،أو أكثر إلى أخرى مثلها أو أكثر بحيث

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 295 /1 :
( )2المصدر نفسه . 295 /1 :
( )3الكتاب . 6 /1 :
( )4المصدر نفسه . 278 /1 :
( 5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 295 /1 :
( )6المقتضب . 8 /1 :
( )7بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 296 /1 :
( )8المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )9بحوث و دراسات في اللسانيات العربية . 299 /1 :
( )10المصدر نفسه . 299/1 :
( )11المصدر نفسه . 300 /1 :
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يفيد السامع فائدة تامة"(( ،))1فما ذهب اليه الحاج صالح ُيعد من البديهيات ومن األمور التي تستريح إليها
النفس.
(فالمبتدأ والخبر) و(الفعل والفاعل) هما الركنان األساسيان في الجملة؛ ألنهما "العمدة"

()2

إال أن

الجزم بتالزم المبتدأ والخبر أو تالزم الفعل والفاعل وعدم جواز استغناء أحدهما عن اآلخر ،فيه نظر؛ إذ

ورد في الخطاب القرآني نصوص كثيرة ُذكر فيها الفاعل دون الفعل أو العكس ذكر الفعل دون الفاعل،
كقوله تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ( ،)3ف ُذكر الفاعل ولم ُيذكـ ـر الفعل( ،)4ومنه أيضاً قوله

تعالى :ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒﭼ( ،)5فهذا ُ"يشعر بإغناء الوصف مطلقاً وكفايته عن الوصف المسند
وهو الخبر"( )6وغيرها كثير من النصوص القرآنية التي يمكن االستغناء فيها عن ركن أساسي من أركان

اإلسناد (العمدة)؛ وذلك ألن المعنى قد ُف ِّه َم من السياق الذي وردت فيه ،فضالً عن القرائن التي توحي
ِّ
المتكلم إلى أن ُينوع في كالمه تبعاً لتنوع دواعي الكالم ومقتضيات
بالمعنى في النص القرآني .كما أن "حاجة
األحوال لفهم المخاطب ومعرفته وعلمه بمضمون كالمه ،فمن هنا لزم أن يحذف من الكالم أو يضيف أو
ِّ
المتكلم يحذفه من الكالم ويستغني
يكرر تبعاً للمقام الذي هو فيه ،ومن هذا حذف المبتدأ فرأى النحويون أن

ِّ
المتكلم له علم مسبق بذكره ،وهناك قرائن دلت عليه ،فحذف المبتدأ هنا إنما حصل من
عن ذكره إذا كان
ِّ
المتكلم ألنه يعلم أن المخاطب يعرفه فاستغنى عن ذكره واكتفى بالخبر؛ ألن السامع يحتاج إلى سماعه
ِّ
المتكلم إخباره به فال حاجة لذكر المبتدأ ألنه إذا ُذكر صار حشواً في الكالم ال فائدة منه وال
وينتظر من

نفع فيه"(.)7

ِّ
المتكلم عنهما ومراعاة
صل النحاة( )8في مسألة حذف المبتدأ أو حذف الخبر (العمدة) ،الستغناء
وقد َف َّ

سيخبره به ،فـ" المبتدأ يحذف تارة ،ويحذف الخبر تارة ،ويبقى المبتدأ ،وذلك
لحال المخا َ
طب أو لعلمه بما ُ

بحسب نصب الداللة على المحذوف"(.)9

أما فيما يخص الشق الثاني ـ ـ في كالم الحاج صالح ـ ـ والذي يخص أن الفضلة تأتي زائدة أو كما

عبر عنها "فضلة في اإلفادة" ،فأود أن أوضح أنه في بعض األحيان ال تتم الفائدة والمعنى من الكالم أو
الخطاب إال عند ذكر (الفضلة) ،والخطاب القرآني أورد لنا نصوصاً كثيرة وضحت هذه المسألة ،ففي قوله
( )1الكليات . 100 :
( )2نظرات في الجملة العربية  . 29 :وينظر :نظرية الكالم.182:
( )3سورة الزخرف  :من اآلية (. )87
( )4ينظر :نظرات في الجملة . 59 :
( )5سورة النور  :من اآلية (. )53
( )6نحو القرآن ،د .عبد الستار الجواري  27 :ـ . 28
( )7مراعاة المخاطب في النحو العربي . 183 :
( )8ينظر :على سبيل المثال  :المقتضب  ،79 /2 :واألصول في النحو  ،254 /2 :والخصائص  ،362 /2 :ودالئل اإلعجاز  ،112 :وشرح
المفصّل . 94 /1 :
( )9شرح اللمع ،أبو القاسم عبد الواحد العكبري (ت456هـ) ،تحقيق  :د .فائز فارس ،ط ،1الكويت1984 ،م . 38 /1 :
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تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ( ،)1نج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد" أن المعنى المقصود ال يتم بالفعل
والفاعل والمفعول به؛ ذلك أن المعنى يبقى مبتو اًر حتى تذكر جملة الحال"( .)2وكذلك قوله تعالى :ﭽﭥ
ﭦ ﭧ ﭼ( ،)3وقوله تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭼ( ،)4فنلحظ أن لفظتي (شيباً) و(عيوناً) ال يمكن االستغناء

عنهما مطلقاً على الرغم من أنهما (فضلة) ،يقول الدكتور كريم حسين الخالدي في معرض حديثه عن هاتين

اآليتين :إن " "لفظتي (شيباً) و(عيوناً) ال يمكن االستغناء عنهما مطلقاً إذ أن االستغناء عن أي منهما يخل بالمعنى
المراد وتظل الجملة ناقصة؛ ألنه سبحانه وتعالى ال يريد اإلخبار عند اشتعال الرأس ألن ذلك معنى آخر غير
المعنى الذي قصده في قوله تعالى :ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ ،لذا يأتي التمييز إيضاحاً للقصد األساسي من هذه

اآلية الكريمة وكذلك الحال في (عيونا)"(.)5

مما َّ
تقدم يتضح أن للفضالت دو اًر أساسياً في بناء الجملة ،ال يقل شيئاً عن دور المبتدأ والخبر أو الفعل

والفاعل (العمدة) ،إذ ُيعد وجودها أساسي ًا فال يمكن االستغناء عنها ،كما أنه ال يصح الجزم بتالزم المبتدأ والخبر
أو الفعل والفاعل وعدم جواز استغناء أحد الجزأين عن اآلخر؛ ألنه قد يتم المعنى باجتماع الركنين ،وقد يتم بوجود
واحد منهما ،وقد يظل المعنى ناقصاً يعوزه مجيء الفضلة كما في التمييز أو الحال أو الظرف وغيرها من المكمالت

التي ال يصح المعنى إال بذكرها؛ ألن األساس في ذلك هو المعنى واتمام الفائدة للمخاطب(.)6

 المقاصد التداولية لبعض الظواهر النحوية:

إن إشارات الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن الكالم كلفظ دال له بنية فضالً عن أن اللفظ

الدال في حد ذاته له بنية ،إشارات صحيحة ومفهومة ،إذ إن للفظ أهمية كبرى في تحديد المعاني ،حتى
وان كانت األلفاظ عاجزة عن حمل هذا المعنى ،لكن يجب أن ُيفهم هذا على مستوى االختيار " ،فالفائدة
في التالؤم ُحسن الكالم في السمع وسهولته في اللفظ ،وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من ُحسن
الصورة وطريقة الداللة "...

()7

ويقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إن "حقيقة الكالم يعني بها الكالم

فيعبر عنها مرة بترتيب اللفظ ومرة
في ذاته أي كخطاب ال من حيث بنية لفظه ،وأما هذه البنية اللفظية ُ
أخرى بالتعبير :اإلعرابي النحوي  ..وقد ُيعبر سيبويه عن األول باللفظ اختصار في مقابل المعنى وال يريد
ههنا بالمعنى مدلول اللفظ األصلي ،أي الموضوع له .فهذا يدخل في ميدان اللفظ ،بل يريد بذلك داللة

( )1سورة النساء  :من اآلية (. )43
( )2نظرات في الجملة العربية . 61 :
( )3سورة مريم  :من اآلية (. )4
( )4سورة القمر  :من اآلية (. )12
( )5نظرات في الجملة العربية . 62 :
( )6ينظر :نظرات في الجملة العربية .62 :أود اإلشارة إلى أنّ الدكتور كريم حسين الخالدي قد أفرد فصالً في كتابه السالف الذكر تناول فيه
أركان أخرى من الجملة كالصلة والموصول والمضاف والمضاف
حاالت التالزم واالفتقار بين المسند والمسند إليه ،والتالزم واالفتقار في
ٍ
إليه ...الخ ولمزيد من التفصيل ينظر :نظرات في الجملة العربية  29 :ـ . 63
( )7الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى . 143 :
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الحال( ،)1أو الداللة العقلية أو أي داللة غير اللفظ .ويسميه العلماء العرب (الزم المعنى) .فهذا يخص الـ
Semantiqueأي المعنى في ذاته ال كمدلول اللفظ ،وبالنسبة إلى اللفظ الدال عليه"(.)2

فالذي قصده الدكتور الحاج صالح في قوله السابق أن هناك ظواهر نحوية وأسلوبية عدة ،إذ يقصد
بـ" ترتيب اللفظ" أسلوب التقديم والتأخير ،إذ ُيعد أسلوباً داللياً فضالً عن كونه تداولياً ،فقد أشار سيبويه إلى

هذا األسلوب عندما َّ
تحدث في باب (الفاعل الذي يتعدى إلى مفعوله) فإذا به ُيرسل إشارة تحليلية تنبني
عبد هللا زيداً ...وان قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ
ض َر َب ُ
على أبعاد تداولية ،قال ":وذلك قولكَ :

أردت به ُم َّ
قدماً ...كأنهم
ض َر َب زيداً ُ
عبد هللا ،ألنك إنما أردت به مؤخ اًر ما َ
كما جرى في األول ،وذلك قولكَ :
ِّ
بيانه أهم لهم ،وهم ببيانه أعنى ،وان كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم"( .)3وي ِّ
علق عبد القاهر
إنما ُيقدمون الذي ُ
ُ
الجرجاني على نص سيبويه المذكور ـ ـ بعد أن عرض أمثلته ـ ـ قائالً ":قال صاحب الكتاب ـ ـ يقصد سيبويه
ـ ـ كأنهم ُي ِّقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وان كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم ولم يذكر في ذلك
مثاالً .وقال النحويون :إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في ِّ
فعل ما أن يقع بإنسان بعينه وال
ويك ُثر به األذى ،إنهم
ويفسد َ
يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ُ
يريدون قتله وال يبالون من كان القتل ال يعنيهم منه شيء فإذا ُقتل وأراد مريد اإلخبار بذلك فإنه ِّ
يقدم ذكر
ٌ
الخارجي؛ ألنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن
تل ز ٌيد
الخارجي فيقولَ :قتَ َل
َّ
َّ
الخارجي ز ٌيد .وال يقول َق َ
()4
طب
القاتل له زيد جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم"  .فالفائدة التي يتحصل عليها المخا َ

من تقديم المفعول به غير تلك التي يتحصل عليها من تأخيره .وتتضح رؤية علمائنا القدماء آللية التقديم

والتأخير وكيفية تواجده في القول في كونها رؤية تواصلية ،مرتبطة بالقصد ،إذ إن تقديم لفظ على آخر
ِّ
المتكلم ويبني
يكون بمراعاة معاني النحو أوالً والمتمثلة في التعليق على مستوى البنية اللسانية ،لينطلق منها
أغراضه بحسب السياق التخاطبي وما يستلزمه المقام ،ويكون هذا المعنى المراد متعلقاً بالداللة الثانية وهي
داللة المعنى الظاهر على معنى آخر على سبيل االستدالل(.)5

ومثال الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن التقديم والتأخير ـ ـ (َقتَ َل الخارجي ز ٌيد) ـ ـ والغرض منه هو
ِّ
فالمتكلم ُيبادر بذكر المفعول به بدالً من الفاعل ،وذلك عدول منه عن القاعدة (فعل
تحليله للجملة السابقة،
 +فاعل +مفعول به) وهو عدول مرتبط بالقصد ضمن السي ـ ـ ـ ـ ـ ـاق والغرض المقصود " ،فالبالغي يحرص

على كشف اإلرادة االستعمالية للتركيب المنجز ،وهذه اإلرادة شيء زائد عن التركيب؛ ألنها مرتبطة بسياق
الحال وموافقة لمقتضاه ،فالقصد ليس مسلطاً على التركيب في ذاته  ...وانما في خواصه"( .)6ففي المثال
( )1يقصد بداللة الحال  :علم المخا َطب .
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 301 /1 :
( )3الكتاب . 34 /1 :
( )4دالئل اإلعجاز . 84 :
( )5ينظر :استراتيجيات الخطاب . 201 :
( )6دراسات في اللسانيات العربية ــ بنية الجملة العربية ،عبد الحميد السيد . 129 :
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طب على شغف لمعرفة خبر مقتل الخارجي وليست الفائدة في معرفة القاتل
(َقتَ َل الخارجي ز ٌيد) يكون المخا َ
وانما في معرفة المقتول؛ وذلك بالنظر إلى السياق ،والسياق هنا يمثله مكانة الخارجي عند الناس ونفورهم

منه نظ اًر لسوء سيرته ،وهذا ما بيَّنه في مثاله( ،)1كما أن " تحريك أي عنصر من مكانه إلى مكان ليس له
في األصل ،ينبئ عن مقصد وغاية"( ،)2وهذا ما أكده الجرجاني.

ومن األمور التي تطرق إليها عبد القاهر الجرجاني منبهاً على مبدأ بالغي تداولي عند استعمال

همزة االستفهام في القول ،إذ ربطها بهيئة التقديم والتأخير ،يقول ":ومن شيء في ذلك االستفهام بالهمزة

فإن موضع الكالم على أنك إذا قلت :أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من
استفهامك أن تعلم وجوده .واذا قلت :أأنت فعلت؟ فبدأت باالسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد
فيه .ومثال ذلك أنك تقول :أبنيت الدار التي كنت تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟

أ ُف ِّرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل؛ ألن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه،
ألنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوز أن يكون قد كان وأن يكون لم َي ُكن .وتقول :أأنت

بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك باالسم ،ذلك ألنك لم تشك

في الفعل أنه كان؟ كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقوالً والكتاب مكتوباً؟ وانما شككت في الفاعل
ِّ
للمتكلم ،وقصد التخاطب التي تربطه
من هو"( . )3فهنا ينطلق عبد القاهر الجرجاني من المعاني النفسية
طب ،مستنداً في ذلك إلى البنية السطحية للكالم " .فبالنظر إلى (معنى االستفهام) ،بوصفه
بحال المخا َ

غرضاً إبالغياً متعلقاً بالتحقق وعدمه (في التصور والتصديق معاً) ،أو بمصطلحات المعاصرين (فعالً
كالمياً استعالمياً) يقوم بوظيفة تواصلية في غاية األهمية"( .)4فباستعمال الهمزة يختلف الغرض الذي
ِّ
المتكلم ،وهذا ما يجعل استعماله متعلقاً بعقد التعاون بين
تستفهم عنه بحسب طريقة النظم المرتبط بقصد
أطراف التخاطب ،بهدف التفاعل القائم على عقد التعاون فضالً عن تحقيق اإلنسجام داخل الخطاب.

أما ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في قوله :إن التغير في البنية اللفظية()5قد ُيعبر
عنها بالتعبير ((اإلعرابي النحوي)) ،ويراد منه داللة الحال( ،)6فقد قصد ـ ـ على ِّ
حد فهمي ـ ـ التغير في
العالمة اإلعرابية للفظة ،فاإلعراب ذو صلة وطيدة بالمستوى الداللي والتداولي ،إذ إنه إبانه للمعاني

المختلفة( ،)7ولم يخطئ الدكتور عبد السالم المسدي عندما وصفه بأنه " مفتاح النحو"( .)8وال يكاد يخلو
( )1ينظر :دالئل اإلعجاز . 84 :
( )2دراسات في اللسانيات العربية ــ بنية الجملة العربية . 129 :
( )3دالئل اإلعجاز . 87 :
( )4التداولية عند العلماء العرب  196 :فما بعدها .
( )5المقصود بالبنية اللفظية  :هي كل ما أفاد معنى لغوياً ،ولو كان حرفا ً زائدا ً لمعنى أو حرفا ً من حروف المعنى  ...وقد تكون حركة ...الخ،
يمكن أن يُستدّل بها على الوظائف النحوية ،وت ُع ُّد البنية قرينة من القرائن اللفظية ،ويتضح معناها الداللي والتداولي عندما ت ُوضع في سياق
معيّن .ينظر :البيان في روائع القرآن ،د .تمام حسان ،مكتبة األسرة ،مصر ،ط2003 ،2م  8 /1 :و . 10
( )6ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 301 /1 :
( )7ينظر :شرح المفصَّل . 78 /1 :
( )8العربية واإلعراب . 48 :
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()1

يقترح مصطلح

"اإلعراب التداولي"()2؛ لما وجده في كتب نحاتنا القدماء ـ ـ والسيما الخليل وتلميذه سيبويه ـ ـ من مادة قابلة

لعرضها ،فضالً عن القراءة األولية للمصطلح النحوي والمفاهيمي الوصفي كافية لتدل على التداخل بين

المستويات (التركيب ،الداللة ،التداولية) ،فالحال والتوكيد والبدل ...دوال اصطالحية ليست َسلماً في بنائها
لمستوى التركيب ،بل تظل وفية لبعدين تأخذ عنهما وتعكسهما هما البعد الداللي والتداولي(.)3
إن عملية االقتران بين الوجود القاموسي (المعجمي) لأللفاظ ووجودها السياقي من خالل (التركيب)

أو (النحو) ،إذ ُيؤذن لنا النحو بخروج األلفاظ من مخزوننا المعجمي إلى أدائنا التداولي( .)4وقد أولت
ِّ
التداوليات الحديثة عناية كبيرة لعنصري
(المتكلم والمخاطب) ،باعتبارهما العنصرين األساسيين اللذين يتوجه
ِّ
المتكلم إشارات إلى المخاطب لما يجول في نفسه من مدح
الخطاب (من والى) أحد الطرفين .فقد ُيرسل
أو ذم تجاه شخص معيَّن .ويتضح هذا المعنى في ظاهرة (القطع) ،إذ نجد اعتماد النحاة على قرينة (مراعاة
المخاطب) في تفسيرهم لهذه الظاهرة ،وهو "أسلوب في العربية يجري فيه قطع االسم عن حركته بتغيير

()5
ويعرفه الدكتور كريم حسين الخالدي بأنه"
عالمة اإلعراب ،لقصد تأكيد صفة المدح أو الذم أو المبالغة" ُ
مصطلح بصريُ ،ي ارد به قطع اللفظ عما اتصل به ،كقطع النعت عن المنعوت ،وقطع المضاف عن

المضاف اليه ،وهو تغير في عالقة االتصال تقتضيه حاالت لداللة عن معان كالمدح ،والذم ،والترحم"

()6

لتأديتها غرض داللي وتداولي.
وقد ذكر سيبويه هذه الظاهرة في باب (ما ينتصب على التعظيم والمدح) بقوله ":وان شئت جعلته

أهل الحمد،
الحمد هلل
األول ،وان شئت قطعته فابتدأته .وذلك قولك:
صف ًة فجرى على َّ
الحميد ،و ُ
َ
ُ
الحمد هلل َ
أهل الملك ،ولو ابتدأته فرفعته كان حسناً .)7("...ومثل ذلك " قول هللا عز وجل :ﭽ ﯰ ﯱ
و ُ
الملك هلل َ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﭼ( ،)8فلو كان

()9
كله رفعاً كان جيداً فأما المؤتون
فيعرب سيبويه (والمقيمين) المنصوبة على
ٌ
فمحمول على االبتداء" ُ ،

( )1هو الباحث الدكتور إدريس مقبول .
( )2األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه  ،288 :وينظر :البعد التداولي عند سيبويه ،للباحث نفسه ،مجلة عالم
الفكر ،الكويت ،العدد األول ،المجلد 2004 ،33م . 249 :
( )3ينظر  :األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه. 289 :
( )4ينظر :العربية واإلعراب . 48 :
( )5النحو القرآني في ضوء لسانيات النص ،د .هناء محمود إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبنان ،ط2012 ،1م  ،124 :وينظر:
البديل المعنوي من ظاهرة الحذف .
( )6نظرية نحو الكالم.216:
( )7الكتاب . 62 /1 :
( )8سورة النساء  :من اآلية (. )162
( )9الكتاب . 63 /1 :
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التعظيم والمدح ،ويذهب الزمخشري إلى أنها ـ ـ المقيمين ـ ـ منصوبة على االختصاص ،فضالً عن أنه رد

من توهم خطأها بأنه لم ينظر بما جاء في (الكتاب)( ،)1أي كتاب سيبويه ـ ـ كما أن قراءة الرفع شاذة(.)2

فسيبويه في الشاهد القرآني السابق ذهب مذهباً تداولياً فيختار اإلعراب على التعظيم والمدح؛ ألن

المقام اإلنشائي مقام ثناء على المؤمنين.

ويورد سيبويه شاهداً قرآني ًا آخر في الباب نفسه" ،قوله َج َّل ثناؤه :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ(،)3
ولو رفع (الصابرين) على أول الكالم كان جيداً .ولو ابتدأته فرفعته على االبتداء كان جيداً كما ابتدأت في

قوله :ﭽﰂﭼ( ،)4ونظير هذا النصب في الشعر قول الخرنق:
يبعدن قومي ُه ُم
ال َ
النازلين ِّ
بكل ُمعتَرك

ِّ
الج ِّ
زر
العداة وآف ُة ُ
َسم ُ
والطيبون ِّ
ِّ
األزر
معاق َد

()5
ال محذوف ًا تقديره (أعني أو
وي ِّقدر النحويون في القطع إلى الرفع عام ً
فرفع الطيبين كرفع المؤتين" ُ .
أمدح أو أذم) والقطع في جميع األحوال يأتي للمبالغة في صفة المدح أو الذم أو الترحم ،وبنى الخليل

بناء على معرفة المخاطب والسامع وعلمهما بالحدث ،فهي أنماط خاصة من التراكيب ُيراعى
حكمه النحوي ً

فيها حال السامع وادراكه لما تكون عليها تلك األحوال فال موجب إلخباره بالفعل أو المبتدأ( .)6وهو ما أشار
(فعل ال يستعمل إظهاره) ،فإنتقاء التقدير وتوجيهه مبني على إدراك المقام التخاطبي ،قال
إليه الخليل بأنه ٌ
تحدث الناس ،وال من تُ ِّ
سيبويه ":إن نصب هذا على أنك لم تُ ِّرد أن ِّ
خاطب بأمر جهلوه ،ولكنهم قد َعلموا
َ
أهل ذاك ،وأذكر المقيمين،
من ذلك ما قد
َ
ثناء وتعظيماً ونصبه على الفعل ،كأنه قال :أذكر َ
علمت ،فجعله ً
ولكنه ِّفع ٌل ال ُيستَعمل إظهاره ،وهذا شبيه بقوله :إنا بني فالن نفعل كذا؛ ألنه ال ُير ُيد أن ُيخبر َمن ال يدري
ابتهاء"(.)7
أنه من بني فالن ،ولكنه ذكر ذلك افتخا اًر و ً
بناء على ما
وفي مقامنا هذا أود اإلشارة إلى أن الشنتمري قد ذكر بعض الشروط التداولية للتعظيم ً
أخذه عن الخليل فيما رواه سيبويه ،يقول ":واعلم أن التعظيم يحتاج إلى اجتماع معنيين في المعظم أحدهما:
( )1ينظر :الكشاف  ،511 /1 :ومواهب الرحمن في تفسير القرآن ،السيد عبد األعلى الموسوي السيزواري (ت1414هـ) ،مطبعة الديواني،
بغداد1989 ،م . 192 /10 :
( )2ينظر :الكشاف  ،577 /1 :والمحتسب . 204 /1 :
( )3سورة البقرة  :من اآلية (. )177
( )4سورة النساء  :من اآلية (. )162
( )5الكتاب . 64 /1 :
( )6ينظر :البديل المعنوي من ظاهرة الحذف ،د .كريم حسين الخالدي 165 :
( )7الكتاب  65 /2 :ـ . 66
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طب،
أن يكون المعنى الذي ُع ِّظم به صفة مدح وثناء ورفعه .واآلخر ،أن يكون المعظم قد عرفه المخا َ
ِّ
المتكلم بصفة ينفرد بها المخبر عنه عند المخاطب ،ويعرفه بها ،ثم
ظم به ،أو يتكلم
وش ِّهر عنده بما َع ُ
َ
يأتي بعد بصفات يعظمه بها ،كقولك :مررت ِّ
ِّ
ِّ
(الفاض َل) على التعظيم،
الفاض َل .فتنصب
بعبد هللاِّ الكريم
َ ُ
ََ ُ

وش ِّهر"(.)1
ف ُ
ألنك لما قدمت (الكريم) صار كأنه قد ُع ِّر َ

ومما جاء في مقام الذم والشتم ويجرى ومجرى التعظيم ،ما ذكره سيبويه في (باب ما يجري من الشتم

الخبيث ،لم ُي ِّرد أن يكرره وال ِّ
يعرفك تنكره ،ولكنه
الفاسق
مجرى التعظيم وما أشبهه) " تقول :أتاني ز ٌيد
َ
َ
شتمه بذلك .وبلغنا أن بعضهم ق أر هذا الحرف نصباً :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﭼ( )2شتماً لها ،وان كان

فعالً ال ُيستعمل إظهاره .قال عروه الصعاليك العبسي:
سَق ِّ
الخم َر ثم َّ
تكنفوني
وني َ
َ

ُعداة هللا من كذب وزور

إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين"(.)3

ففي نصب (حمال َة الحطب) إيحاء بمعنى الشتم والذم ،وهي قراءة عاصم( ،)4وأعربها الزمخشري
بالنصب على الشتم وهي عنده بمكان اللطف ما يختزنه النصب من معنى ،إذ قال " :وأنا استحب هذه
القراءة"(.)5
وعلى الرغم من أن التقدير ُيخل بالمعنى ،إال أن الخليل وسيبويه ذهبا مذهباً تداولياً ،معتمداً على
ذكاء المخاطب وفطنته وعلمه بدليل قوله ":إنك لم تُ ِّرد أن تُ ِّ
حدث الناس وال َمن تُخاطب بأمر جهلوه" ،فعند
في من معاني المحذوف ويستقيم بذلك
(فعل ال
يستعمل إظهاره) ،فهو يعتمد عليه فقط ليتضح ما ُخ َّ
قولهٌ :
ُ
منطق اإلعراب والفهم(.)6
عارف بالخب ـ ـ ـ ـ ـ ـر عالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً به،
والمخاطب في األمثلة السابقة لم يكن خالي الذهن ،بل هو
ٌ
"فالمخاطب بحالة من العلم بالخبر أوحى بالتعظيم والشتم فضالً عن القرينة اللفظية أي العالمة المغايرة

لعالمة المتبوع على عكس ما هو مألوف في مثل هذا الموقع ،وداللة األلفاظ التي توحي بمعنى الذم أو

توحي بمعنى المدح والفخر"( .)7فتغير العالمة اإلعرابية تنبيهاً للسامع ،كما أنها قرينة أخرى تضاف إلى
( )1النكت . 74 /2 :
( )2سورة المسد  :اآلية (. )4
( )3الكتاب . 70 /2 :
( )4ينظر :كتاب السبعة في القراءات ،ابن مجاهد . 700 :
( )5الكشاف . 10 /4 :
( )6ينظر :األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه . 294 :
( )7البديل المعنوي من ظاهرة الحذف  ،166 :وينظر :النحو القرآني في ضوء لسانيات النص . 126 :
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قرينة علم المخاطب ومعرفته بالخبر ،وهذه القرينة اإلشارية واالستدالل بالحركات لإليحاء بالمعاني
ِّ
المتكلم والمخاطب
المقصودة ،وهي اإليحاء بمعنى الشتم والذم  ،أو المدح والتعظيم .فالعالقة القائمة بين
لها أحوالها الخاصة من احترام أو استئناس ومن محبة وذم وغيرها(.)1
بالبعد التداولي ،ومعنى قوله( :وان كان فعالً ال ُيستَعمل
كما أن التقدير دال على وعي سيبويه ُ
إظهاره) أن تقدير المحذوف مسألة افتراضية؛ ألن العامل مجرد تصور شكلي أو ذهني تأويلي أو هو أداة
تحليلية لبناء العلم( )2ليس أكثر ،كما أن فكرة العامل قد استُع ِّملت ألغراض تعليمية كما ذكرنا ذلك في
مباحث سابقة ،مما أبعد النحاة عن الغرض األصلي للنحو وهو (المعنى) ،وهذا ما أراده الخليل وتلميذه

سيبويه ،إذ إنهما ال يستندان إلى إعراب جاف معزول عن مستوى الداللة والتداولية ،بل يستنبطان الداللة

طبين فضالً عن استحضار الشروط التداولية إلنتاج وتأويل الخطاب.
عن طريق المقام وَفهم المخا َ

إن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين وهي معرفة معقدة نوعاً ما ،تُشير إلى المعنى التداولي؛ وذلك
بالنظر إلى االستعماالت اللغوية التي سجلها النحاة القدماء على ألسنة المتحدثين بالعربية ،كانت مشحونة
بمقاصد ال ِّ
متكلمين وأغراضهم ،ومن أهم الظواهر التي ارتبطت بالتداول ـ ـ ـ ـ ـ ـية ،هي ظاهـ ـ ـ ـ ـ ـرة
اإلتساع( ،)3وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن هذه الظاهرة من أكثر الظواهر التي يمكن أن
يتضح معناها في التداولية الـ pragmaticsكما ُيعتبر سيبويه من أكثر العلماء استعماالً لهذه الظاهرة،
يقول :إن " استعمال اللفظ بمعنى آخر غير معناه الوضعي ـ ـ الموضوع له في اصل اللغة أو المعاني ـ ـ

فهو ما يسميه العلماء العرب باإلتساع أوسعة الكالم( .)4وهو تجوز ُيبيحه االستعمال للغة للعالقة القائمة
بين المعنى األصلي والمعنى المتوسع فيه .ولهذا ُسمي مجا اًز ـ ـ بمعناه الواسع ـ ـ وهذه العالقة هي عالقة

عقلية محضة وليست مثل العالقة التي تربط بين اللفظ والمعنى الوضعي التي هي اعتباطية أي عن غير
سبب .فهذه عالقة توجد في أصل اللغة وتلك هي عالقة يحدثها المتحدث في استعماله للغة ،والفرق ههنا

هو كالفرق الذي أثبته دي سوسير بين اللغة والكالم ،أو الفرق الذي أُقيم بين األوضاع اللغوية؛ اإلفرادية
والتركيبية ،وبين ظواهر االستعمال لهذه األوضاع  .)5(" " pragmatic/ syntaxويقول في موضع آخر

منبهاً على أن سيبويه قد التفت إلى كثير من الظواهر إذ " يتكلم سيبويه عن مستوى من التعبير المستخف

( )1ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 184 /1 :
( )2ينظر :إشكاليات القراءة وآليات التأويل . 198 :
سروا بها حاالت خروج
( )3اعتبر د .كريم الخالدي االتساع من قوانين بناء الكالم  ،فضالً عن أنّه "ظاهرة معنوية الحظها علماء اللغة وف ّ
البنية ،او االلفاظ  ،عن الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه ،وتوضع فيه ،الى وضع آخر الداء معنى جديد .نظرية نحو الكالم،102:
وينظر:ص.92
( )4أشار إلى كتاب سيبويه ،ينظر :الكتاب 25/1 :و.35/1
( )5بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  341 /1 :فما بعدها .
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يسميه سعة الكالم واالختصار ويكثر ذكر هذا المستوى ،وخاصة في ابواب المنصوبات ،وي ِّ
مثل له بأمثلة
ُ
كثيرة جداً بما سمعه هو بذاته من أفواه العرب"(.)1
ويحمل االتساع معان عدة في االصطالح ،منها ما يدخل في علم النحو ،ومنها ما يدخل في المجاز
ـ ـ كما ذكر الحاج صالح ـ ـ ففي علم النحو يختص بالتركيب وقد يقصد منه في هذه الناحية االختصار

والتجوز وهو ما جاء على اتساع الكالم واالختصار كما قد يقصد منه ما جاء على سعة الكالم واإليجاز
ِّ
المتكلم من
لعلم المخاطب بالمعنى أو لعلمه بالمحذوف ،فضالً عن السياق الذي يوحي بما ُيريد إيصاله
خطابه .ويعرفه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بأنه "ظاهرة من عمل العقل  ،أي من مبادرة تأتي من
ِّ
المتحدث فهي ظاهرة كالمية خطابية أو استعمالية محضة(.)2
أما االتساع الذي ُيراد به المجاز ،فقد َي ِّرد اللفظ لغير المعنى الحقيقي الدال عليه ،قال ابن جني":
وانما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثالثة وهي :االتساع ،والتوكيد ،والتشبيه ،فإن عدم هذه
األوصاف كانت الحقيقة البتة"( .)3فهو استعمال لأللفاظ لغير ما ُوضعت له ،وقد اكد ذلك عبد القاهر
الجرجاني قائالً ":كل كلمة ُجزت بها ما وقعت له في وضع الواضع ما لم تُوضع له ،من غير أن تستأنف
منها وضعاً لمالحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع من واضعها فهي

مجاز"(.)4

وقد اعتنى النحاة العرب القدماء بمفهوم اإلتساع إذ يتم بطريقتين :األولى زيادة اللفظ لزيادة المعنى ـ ـ
على ِّ
حد تعبير ابن جني ــ ،والثانية :اإليجاز في اللفظ واالتساع في المعنى ،غير متناسين القصد التداولي
ِّ
قل ودل) ،والتي نكتشف من خاللها العقلية العربية التي
(خير الكالم ما َّ
من ذلك على حد تعبير العرب ُ
تربط االتساع باإليجاز ،وهو المقصد التداولي في الفلسفة العقلية العربية.
ومن مظاهر اإلتساع ،هو (اإلتساع في المعنى واالختصار في اللفظ )  ،يقول الدكتور فاضل
السامرائي ":قد يؤتى بالعبارة محتملة ألكثر من معنى ،وقد يؤتى بها لتجمع أكثر من معنى وهذه المعاني

مرادة مطلوبة ،فبدل أن ُيطيل في الكالم ليجمع معنيين أو أكثر ،يأتي بعبارة واحدة تجمعها كلها فيوجز في
التعبير ويوسع في المعنى"( .)5فاإلتساع يكون في المعنى واالختصار في اللفظ ،فالتغيير حاصل بالمعنى،

وبذلك يكون الغرض من الحذف هو للتوسع في المعنى.

( )1المصدر نفسه . 301 /1 :
( )2المصدر نفسه . 342 /1 :
( )3الخصائص . 444 /2 :
( )4أسرار البالغة . 352 :
( )5الجملة العربية والمعنى ،د .فاضل السامرائي .73 :
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ِّ
المتكلم ألسلوب معيَّن ،كعلم المخاطب وجهله وموقفه ،حتى
وهناك قواعد سياقية تتحكم في اختيار

حواسه تدخل في هذا المجال ( ،)1فكل ما يتعلق بالمخاطب من تصورات ومعان تدخل ضمن قرينة (مراعاة
()2
ونحدد مساره،
المخاطب) ،التي تَ ُعد من القرائن المهمة في اللسانيات التداولية  .فال يمكن أن نفهم الكالم ُ
طب) .فضالً عن أن التداولية
ما لم نستحضر شروط إنتاجه المحيطة به ،وال سيما عنصري (المتكلم والمخا َ

تنظر إلى كيفيات تداول المتكلمين لألقوال الطبيعية في مقامات إنجازية معينة .وعلماؤنا العرب القدماء،
ِّ
المتكلم والمخاطب ـ ـ فضالً عن السياق الذي
والسيما الخليل وسيبويه ،كثيرو االهتمام بعنصري التداولية ـ ـ
يدور فيه الكالم .فقد تبنوا النظرة الفعلية للغة لكونها استعماالً فعلياً ـ ـ على ِّ
حد تعبير الدكتور الحاج صالح
ِّ
للمتكلم العربي حسب ما يفرضه النظام اللغوي المجرد المحقق فعلياً بآليات التداول( .)3لذا ترتبط التحاليل
ــ
ِّ
المتكلم،
الداللية والتداولية بسياقات التواصل ،لكونها أنماطاً يتوصل بفضلها إلى اكتشاف نوايا ومقاصد
لكشف المقاصد التداولية وراء كل استعمال لغوي مهما كانت درجة استعماله التعبيري حقيقة أو مجا اًز.

هبت
ومن األمثلة على اإلتساع ما ورد في كتاب سيبويه ـ ـ على سبيل المثال ال الحصر ـ ـ في قوله":ذ ُ
ذهبت إلى الشام ،و ِّ
المتكلم العربي هو الذي أنجز هذا الفعل الكالمي لهذا التركيب
الشام"( ،)4والتقدير:
ُ
طب يدرك ذلك ،أي أن الم ِّ
تكلم ـ ـ في هذه الحالة ـ ـ يفترض
المخا َ ُ
ُ
يقصد ذهابه إلى الشام أو ذهب فيه مذهباً و ُ
أن المخاطب يعلم ذلك ،وهذا يدخل ضمن االقتصاد اللغوي ،فاختصر مجا اًز وتوسع في المعنى.
()5
ِّ
المنجز لألفعال الكالمية حسب ما تسمح
ويرتبط مفهوم التوسع بقصد
المتكلم الذي ُيعتبر العنصر ُ
ُ
به القواعد اللغوية للتعبير عن مقاصده ،ونجد سيبويه أول ما ُيشير إلى هذا المعنى على الرغم من أن

بعض الباحثين()6يجدونه مرتبط ًا بالنحاة المتأخرين فقط ،والبالغة فقط  ،إذ يربط تأويله للمحذوف بتفسير
ِّ
الهالل) ،يقول ":إنما الهالل في بعض الليلة
المتكلم ،وذلك في مثل تعليقه على قول العرب (الليل ُة
قصد
ُ
وانما أراد الليلة ليلة الهالل ولكنه اتسع وأوجز"(.)7والغرض من تفسيره هو المقصد التداولي الذي ُيريده
طب بذكائه وفطنته قصد الم ِّ
ِّ
تكلم.
المتكلم ،إذ أدرك المخا َ
ُ
( )1أفردت الدكتورة بان الخفاجي فصالً كامالً في مؤلفها (مراعاة المخاطب في النحو العربي) بعنوان (مراعاة أحوال المخاطب) تناولت فيه
كل ما له عالقة بعلم المخاطب و جهله وحواسه...الخ ينظر  57 :ـ 11
( )2ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 302 /1 :
( )3ينظر:المصدر نفسه . 81 /1 :
( )4الكتاب  . 35 /1 :وقد ذكر أمثلة كثيرة منها ما أوردها في (باب استعمال الفعل في اللفظ ال في المعنى التساعهم في الكالم واإليجاز) :
 217 /1ـ . 218
( )5ويُراد منه عند النحاة القدماء :الغاية التواصلية التي يُريد ال ُمتك ِّلّم تحقيقها من الخطاب وقصده منه ،فضالً عن قرينة (مراعاة الغرض من
الكالم) التي تساعد في تحديد الوظيفة النحوية للكلمة وبيان دورها في التحليل النحوي للجملة .ينظر :التداولية عند العلماء العرب ،200 :
والقصد أو المقصدية من المفاهيم التي نجدها عند علماء النفس وفالسفة اللغة ،فضالً عن أنّه من المفاهيم التي استأثرت وما تزال باهتمام
اللسانيين وقبلهم الفقهاء والفالسفة والمتكلمون وعلماء البالغة ،إذ يكفي رجوعنا إلى تراث المعتزلة ــ مثالً ــ للوقوف على نظرات علمية
لطيفة في هذا الباب ،ينظر :البعد التداولي عند سيبويه . 268 :
( )6هو ا لباحث الدكتور مسعود صحراوي بقوله " :تعود البدايات األولى لمالحظة هذا المنحى التداولي إلى عصر الخليل بن احمد ..وتلميذه
سيبويه ،ولكن المتأخرين كانوا أكثر اهتماما ً بذلك مثل عبد القاهر الجرجاني والرضي واالستربادي" .التداولية عند العلماء العرب ،205 :
وال أتفق ف ي الرأي مع الباحث إذ يكفي نظرة فاحصة لما جاء في دالئل اإلعجاز لترى كيف استقى الجرجاني من الخليل وصاحب الكتاب ــ
كما يسميه الجرجاني ــ وال ننكر سبق الجرجاني وذكائه وإلتفاتاته إال أنّ البخس بحق هؤالء العلماء مدعاة إلعادة النظر في طريقة التفكير
( )7الكتاب . 216 /1 :
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وأكاد أرى نصاً لسيبويه ِّ
يوضح قصد الم ِّ
تكلم بصورة ذكية ،إذ عبر بعبارات صريحة عن طريق رصد
ُ
تكلم وأحواله فضالً عن المشاهدة ،منبهاً على قصد الم ِّ
حركات الم ِّ
طب لقصده عن طريق
تكلم ،وادراك المخا َ
ُ
ُ
السياق وكل ما يحيط به من قرائن ،فقد ذكر في (باب ما ُيضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير
ِّ
متوجهاً وجهة الحاج قاصداً في هيأة الحاج فقلت مكة
أيت رجالً
األمر والنهي) ،يقول ":وذلك قولك ‘ذا ر ُ
ِّ
أيت رجالً يسدد سهماً ِّقبل
(يريد مكة وهللا) ...أو ر َ
ورب الكعبة ،حيث ُكنت أنه يريد مكة كأنك قلتُ :
القرطاس .فقلت( :القرطاس وهللا) أي :يصيب القرطاس .ولو رأيت ناساً ينظرون الهالل وأنت منهم بعيد

فكبروا لقلت( :الهالل ِّ
ورب الكعبة) ،أي :أبصروا الهالل ،أو رأيت ضرباً فقلت على وجه التفاؤل :عبد هللا،

أي يقع بعبد هللا ،أو بعد هللا يكون .ومثل ذلك أن ترى َرجالً ُيريد أن يوقع فعالً ،أو رأيته أن يوقع فعالً ،أو
أتضرب زيداً.
رأيته في حال رجل قد أوقع فعالً أو أخبرت عنه بفعل فتقول( :زيداً تريد) أضرب زيداً ،أو
ُ
أتفعل كل هذا
أكل هذا ُبخالً ،أي:
ومنه أن ترى الرجل ،أو تخبر عنه ،أنه قد أتى أم اًر قد فعل فتقولُ :
ُ

بخالً؟ وان شئت رفعته فلم تحمله على الفعل ولكنك تجعله مبتدأ.وانما أضمرت هاهنا ،أنت تخاطب؛ ألن

المخاطب المخبر لست تجعل له فعالً آخر يعمل في المخبر عنه ،وأنت في األمر للغائب قد جعلت له
ف
فعالً آخر يعمل ،كأنك قلتُ :قل له ليضرب زيداً أو ُقل له أض ِّرب زيداً ،أو ُمره أن َيض ِّر َب زيداًَ ،ف َ
ض ُع َ
عندهم مع ما يدخل من اللبس في أمر واحد أن ُيض ِّمر فيه فعالن لشيئين"(.)1
هذا الوصف الدقيق الذي وصفه سيبويه لحال المخاطب عندما يرى " رجالً متأهباً يحمل متاعه

ومستلزمات الحج قاصداً مكة أي أن المخاطب عالم بالحال التي يريد اإلخبار عنها ،والحدث الذي يريد
ِّ
المتكلم يصوغ كالمه بنمط يالئم هذه الحال ،أي يالئم معرفة المخاطب بما
الكالم عنه ،هذا العلم يجعل
شاهده فجاء الكالم مختص اًر مقتص اًر على ركن من أركان الجملة وهو الفضلة فقط ،فقال ":مكة وهللا" ،ولم
طب وهو ينظر إلى رجل آخر ُيسدد سهماً ِّقَبل القرطاس ،فال يجد
َيُقل (ير ُيد
الرجل مكة) .أو وصف المخا َ
ُ
ِّ
القرطاس
الرجل
المتكلم حاجة إلعادة وصف الحدث ألنه معلوم لدى المخاطب بالمشاهدة فال يقولُ :يصيب
َ
ُ
(القرطاس) أو يصف المخاطب
بل يقول جملة أخرى ُمصاغة بنمط آخر يناسب تلك الحال فيقول مختص اًر
َ
وهو يرى قوماً مجتمعين في حال ترقب وترصد ،أبصارهم شاخصة إلى السماء وعيونهم مشدودة إلى منطقة
من السماء يريدون رؤية الهالل ،فالمخاطب على علم بهذه الحال ،شاهدها وعلم قصد الناس من هذا
ِّ
المتكلم صياغة تكرر هذا الفعل فيقول (أبصر الناس المجتمعون الهالل) فهذا النمط
االجتماع فال يحتاج
ِّ
(الهالل)
المتكلم وضع المخاطب وعلمه فيقول مختص اًر
من الكالم ال يقال في مثل هذه الحال ،بل يراعي
َ

وهذا كاف إليصال المعنى بإيحاء الحال التي يكون عليها المخاطب"( .)2وقد َّ
عد الدكتور كريم حسين

الخالدي أن ماذكره سيبويه ُيعد " قانون متميز في اللغة العربية تنبه عليه النحوي العربي ،وراعى المقام في
استغناء بالمقام قبل فيرث
حكمه على تمام المعنى بالمفعول به وحده ،من غير حاجة لذكر الفعل والفاعل
ً

( )1المصدر نفسه . 257 /1 :
( )2البديل المعنوي من ظاهرة الحذف . 156 :
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وغيره ،لكن دراسينا ال ُيبهرون بما ذكره سيبويه عن الخليل من االستغناء بالحال والمقام عن ذكر أركان
الجملة الفعلية ،من فعل وفاعل ،واالكتفاء بذكر المفعول به ليكون جملة تامة المعنى يحسن السكوت عليها،

بل ُيبهرون بما يقوله الغربيون وكأنهم أول من اكتشف ذلك"

()1

ولو ُعدنا إلى نص سيبويه السابق وحاولنا ربط اإلضمار أو الحذف ـ ـ ركني الجملة المسند والمسند
إليه ـ ـ بقصد المتكلم وسياق الكالم ـ ـ الذي ُيعد المركز الذي تدور حوله التداولية فضالً عن الداللة ،كما أنه
األساس الذي يتأسس عليه الشق االجتماعي من وجوه المعنى ،وهو الذي تتمثل فيه العالقات واألحداث

والظروف االجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال
ِّ
طب مرتبط بالسياق المقامي ،فالمحذوف يتعلق استحضاره بعناصر متعددة
ُيحيط بقصد
المتكلم وحال المخا َ
َّ
طب والعالم الخارجي ،فسياق التخاطب والمقام اللذين أطر بهما سيبويه متنه اللغوي
منها
المتكلم والمخا َ
()2

ـ ـ لوجدنا أن سياقها يرفع اللبس والغموض ،فكل ما

كانا كافيين في اإلفادة والتوجيه والقصد بما ال يستدعي شرحاً وال يحتاج فيه إلى تفسير( .)3يقول الدكتور

عبد الرحمن الحاج صالح :إن كثرة استعمالها " ووجود القرائن الحالية في جميع أحوال الخطاب فيميل
ِّ
المتكلم حينئذ إلى التخفيف ما دام المخاطب قاد اًر على إدراك غرضه ...وقد أكد أهميته وكثرته العلماء
العرب الذين شافهوا السليقيين من الناطقين بالضاد وتناساه النحاة الذين جاءوا بعدهم"( ،)4ويقول في موضع

آخر :إن العلماء العرب قد " انتبهوا إلى الدور الجوهري الذي تؤديه القرائن المقالية منها والحالية  ...ألن
األفعال الكالمية التي يحدثها الم ِّ
تكلم ال تحصل منعزلة ،بل تحدث في حال خطاب معيَّنة وتُوجه إلى
ُ
فلك ِّل تأثير على
مخاطب معين .ويعتني المحدث بما يعلمه وهو ما يجهله المخا َ
طب وبمقامه بالنسبة إليهُ ،
ِّ
مجردة
موقف
المتكلم وسلوكه الكالمي"( .)5فكلمة (القرطاس) ـ ـ على سبيل المثال ـ ـ في النص السابق صيغة َّ
تحولت فيه إلى عنصر حامل لمعنى اإلصابة ،وهذا المعنى
لم تكتسب أيَّة داللة إال عند رسم السياق الذي َّ
ِّ
(يصيب) ،وعند حدوث الفعل ،كان
فقبل حدوث فعل اإلصابة ،كان هناك توق ٌع ناسبه الفعل ُ
ُمرتبط بالزمنَ ،
(أصاب).
الح َد ِّث ناسبه الفعل الماضي
َ
هناك تحق ٌق في َ

ِّ
المتكلم أو المنشئَ ،فتدب فيها الحياةُ ِّ
بكل مضامينها
بدعها
فسيبويه أدرك أن للغة
ٌ
صيغ وأشكال ُي ُ
ُ
ِّ
وأبعادها ،وليست عبارات جافة ،ولهذا ،فكل استعمال أليَّة صيغة من صيغ اللغة في اإلفراد والتركيب ابتداعٌ
جديد غالباً في ُبع ِّده السياقي غير اللغوي؛ ألن اللغة َع َرض وليست جوه اًر( ،)6ولهذا قيل ":ليس هناك معنى،
ٌ

( )1نظرية نحو الكالم 96:فما بعدها.
( )2ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها . 337 :
( )3ينظر :النكت . 112 /2 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 81 /1 :
( )5بحوث و دراسات في اللسانيات العربية . 196 /1 :
( )6ينظر :رؤى لسانية في نظرية النحو العربي  140 :فما بعدها .
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يخضع لعالقات الكلمة مع غيرها من الكلمات
استعماالت شتَّى ،فالمعنى كما يصل إلينا في الخطاب
إنما
ٌ
ُ
ضمن السياق نفسهِّ ،
األلسني هذه العالقات"(.)1
وتحدد بنية النظام
ِّ
َ
يتضح مما َّ
تقدم أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يرى أن العلماء األوائل ـ ـ والسيما الخليل
وتلميذه سيبويه ـ ـ قد اهتموا بقوانين اللغة التي تُنتج خطاباً يمتلك صحة داللية وتداولية ،في الوقت نفسه
مرتبطة بعناصر أخرى كأن تكون في إطار سياق محدد ،يقول الدكتور الحاج صالح حين تحدث عن
ِّ
الجملة ":بأنها ليست جامدة ،ولكنها حية ومتداولة بين ِّ
المتكلم ما يأخذ باهتمام
يرعي فيها
متكلم ومخاطب ،ا
ِّ
ويوجز إن كان المقام يقتضي اإليجاز ويطنب إذا
مخاطبه ،فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيرهُ ،
كان المقام يقتضي اإلطناب ،ومثل هذه السمات المميزة لطبيعة الكالم كثيرة في كتاب سيبويه"(.)2

ال
وأختم هذه الجزئية بقول الحاج صالح بأنه "ما يزال سيبويه ُيبهرنا بكثرة ما يرويه من كالم العرب محاو ً
دائماً أن يفسره بالنسبة ِّ
للحد واألصل وبذلك يظهر الفرق الشاسع بين هذا العمل الوصفي التفسيري ...
وبين هذا الذي سيصير سرد قواعد جامدة مع االكتفاء بشاهد قرآني أو شعري واحد في الغالب"(.)3
عالقة البالغة بالتداولية:
تطرق الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى عالقة البالغة بالتداولية أو كما يسميها هو (علم

البَّد من اإلشارة
االستعمال) أو (ظواهر التخاطب) ،لكن قبل البدء بالحديث عن عالقة البالغة بالتداوليةُ ،
إلى العالقة بين النحو والبالغة ،إذ يذهب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن " البالغة تقابل النحو
ِّ
المتكلم للغة والنحو فيما هو مخيَّر فيه لتأدية غرض معين .فهي بهذا امتداد للنحو
في أنها كيفية استعمال
ولها مثله قواعد وسنن معروفة ،فالبالغة بهذا المعنى شيء والنظرية التحليلية لكيفية تخير المتكِّلمين لأللفاظ

بغاية التأثير شيء آخر"( .)4فـ" النحو والبالغة متالزمان في عملية الخطاب الطبيعي"( .)5فضالً عن إشارته

إلى أنه ال ينبغي تعليم القواعد السليمة لغوياً ،فهذا يجعل الطالب قاد اًر على تطبيق القواعد النحوية وحدها
دون مراعاة ما تستلزمه عملية الخطاب ،فبهذا يكون التعليم ناقصاً " فالملكة اللغوية بكاملها في جملتها هي
مهارة التصرف في ُبنى اللغة بما يقتضيه حال الحديث ،أي القدرة على التبليغ الفعال بما تواضع أهل اللغة

أو بعبارة أخرى أيضاً القدرة على االتصال اللغوي في جميع األحوال بما يقتضيه الوضع اللغوي وهذه
األحوال معاً من لفظ سليم ومناسب"(.)6

( )1علم الداللة ،بيار غيرو ،ترجمة :أنطوان أبو زيد ،منشورات عويدات ،بيروت ،ط1986 ،1م . 29 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 303 /1 :
( )3المصدر نفسه والصفحة نفسها .
( )4بحوث و دراسات في اللسانيات العربية . 182 /1 :
( )5المصدر نفسه . 183 /1 :
()6المصدر نفسه . 184 / 1 :
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كما يعتبر عبد الرحمن الحاج صالح البالغة العمدة في عملية االتصال اللغوي ،يقول ":هي العمدة

في هذا االتصال على اختالف أنواعه وأشكاله سواء في المشافهة أو الكتابة ،نث اًر كان أم شع اًر ،في مقام
ِّ
المعبر عليه أن يختار العبارة التي
انقباض أم مقام أنس .ففي كل هذه المستويات البالغية موجودة ،ألن

تناسب المقام وتستجيب لحال الحديث ولو استرساالً و من بدون تأمل ،فهو في جميعها يتوخى معاني
()2( )1
وي ِّردف قائالً ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي موضع آخر ":البالغة في مظهرها األول
النحو كما يقول عبد القاهر الجرجاني " ُ .
أي كعلم للمعاني هي امتداد لعلم النحو؛ ألنها تنظر في كيفية استعمال الفرد (لمعاني النحو) ،وهي المعاني
التي تدل عليها كل الوجوه التي يقتضيها النحو"( .)3ويقول في موضع آخر ":علم المعاني هو مرتبط في

جوهره بالنحو (في معناه الواسع) وأنه دراسة لتلك اإلمكانيات التي يسميها الجرجاني (معاني النحو)
وتحصيل هذه المعاني عند االستعمال أي عند تحصيل الخطاب في حال خطابية معينة"(.)4

والذي ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هو في غاية الصحة؛ ذلك أن "سيبويه في كتابه،

سيفصالن إلى علمين ،لكل منهما مصطلحاته
َن َ
ظ َم أبواب النحو والبالغة في عقد واحد ،دون أن يتخيل أنهما ُ

()5
ظم في
الن َ
الخاصة وقضاياه الذاتية"  ،أو بعبارة أخرى " أنار السبيل للبالغيين بعده؛ ألنه أدرك معنى َ

كتابه ،وألن النحو لم َي ُكن تعليالً لحركات أواخر الكلمات واعرابها في السياق اللغوي وانما كانت معاني
النحو المعول الرئيس في الدرس النحوي عنده"(.)6

(النظم) ،ال تؤكد أن المباحث البالغية كانت
ومع هذا فإن تنظيم أبواب الكتاب على وفق عملية َ
هدفه ،بل اتخذها وسيلة حينما يتسنى له ذلك خاصة في مواضع االضطرار(.)7
ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن كتاب سيبويه لم يكن خال من االعتبارات البالغية،

وليس معنى هذا أنه يجعل التحليل لبنية اللغة هو التحليل لوظيفتها التبليغية ،فسيبويه يلجأ إلى هذه الوظيفة
كلما خرج عن التفسير للبنية اللفظية وكيفية مطابقتها للقياس أو مخالفتها له( .)8فما يريد أن يصل إليه

الحاج صالح هو أن الكتاب مهما قيل عنه حول َسبَق ُه لآلراء البالغية إال أنه لم يوجه نظره إلى هذه اآلراء
بشكل مباشر.

( )1قد يعسر على بعض الباحثين تصنيف الجرجاني ضمن النحاة أم البالغيين ،فقد صنَّف السيوطي الجرجاني ضمن فئة النحاة إذ يقول":
ي حياته
عبد القاهر الجرجاني النحوي"  .ينظر :بغية الوعاة  .31 :وتدل كتب عبد القاهر الجرجاني أنّه كان مهتما ً بالنحو فقد قضى ُج ّل سن ّ
في استخالص الوجوه من الفروق في ائتالف الكلم وتعلق بعضها ببعض وعمل بعضها في بعض ،كما أنّه استخدم النحو ومعانيه في بيان
تفاوت الكالم في درجات البالغة والبيان .ينظر :اإلنشاء في العربية بين التركيب والداللة  .318 :لذلك يعتبر الجرجاني من النحويين
البالغيين كما ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  .ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 52 /2 :
( )2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 184 /1 :
( )3المصدر نفسه . 225 /1 : :
()4المصدر نفسه. 346 /1 :
( )5الفكر البالغي عند النحويين العربّ ،
عزام عمر الشّجراوي ،دار البشير ،ط2002 ،1م . 48 :
( )6الفكر البالغي عند النحويين العرب 48 :
( )7ينظر :الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى . 106 :
( ))8ينظر :النظرية الخليلية الحديثة ،د .عبد الرحمن الحاج صالح ،مجلة اللغة واألدب ،جامعة الجزائر ،العدد 1996 ،10م  91 :ـ . 92
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واذا ما أردنا أن نؤكد هذه الفكرة نقف عند عالم آخر كان مدار كتابه "االستقامة" كما الشأن في كتاب

سيبويه .و هو الفراء (ت207هـ) في كتابه (معاني القرآن) ،فعلى الرغم من أن الفراء ـ ـ في اعتقاد بعض

فعني باإلشارة إلى تعدد أساليب العرب
الباحثين ـ ـ " قد آمن أن اللغة تتطور تطو اًر لمنطق الدرس وقواعدهُ ،
في التعبير وبعضها بعيد عن المألوف فيظن فيه الخطأ"( ،)1وهناك من يؤكد بأن (معاني القرآن) هو "
امتداد لمجاز القرآن ألبي عبيدة"( ،)2إال أنهم ـ ـ على الرغم مما قدموه من مالحظات بالغية قيمة من خالل

كتب الفراء ـ ـ لم يستطيعوا أن يفرقوا بين المنهج واألداة حين أسسوا لمفهوم البالغة عند النحاة واللغويين،

فمنهم من ذهب إلى أن معاني القرآن نسخة طبق األصل لمجاز القرآن ألبي عبيدة ،إال أن المتأمل " يجد

أن األول يبحث في التراكيب واإلعراب والثاني في الغريب والمجاز .)3("...

فالفراء يهدف إلى توضيح المعاني في َّ
مؤلفه ،غير أن المتأمل لتفسيره آليات القرآن الكريم يلحظ

هيمنة الطابع النحوي على أسلوبه؛ ألن الرجل كان إماماً من أئمة النحو الكوفيين في عصره ،لذلك نراه

فيبين
يجنح دائماً إلى إبراز الجانب النحوي ،واإلعرابي خاص ًة في اآلية ،وينتهي إلى النظرية العامةُ ،
قواعدها وأصولها ،وأدلتها وأسبابها ومسبباتها .ولنؤكد هذه القضية ُنورد نص ًا من (معاني القرآن) ،إذ قال
الفراء في قوله تعالى:ﭽ ﮟ ﮡ ﮢ ﭼ( ":)4ففيه في العربية ثالثة أوجه :أحدها أن تُشِّبه طلعها
في قبحه برؤوس الشياطين ،ألنها موصوفة بالقبح ،وان كانت ال تُرى ،وأنت قائل للرجل :كأنه شيطان إذا

استقبحته ،واآلخر أن العرب تسمي بعض الحيات شيطاناً ،وهو حية ذو عرف ،ويقال إنه نبت قبيحُ ،يسمى
برؤوس الشياطين ،واألوجه الثالثة تذهب إلى معنى واحد في القبح"(.)5
ً

وي َّ
علق الباحث محمد العمري على هذه المسألة بقوله ":إن الفراء قد َقَّلب القضية على وجوهها اللغوية
ُ

والواقعية و النفسية والتخيلية ،فعلى الرغم من ذهاب كل تأويل إلى معنى واحد وهو القبح ،فإن اإلطار
ً
المرجعي تدخل في تفسير اآلية  ...فهو ي ِّ
فسر صور التشبيه لما تحتويه من غموض أو اختالف في التأويل
ُ
ناتج في الغالب عن إجراءات تركيبية أو تصور مرجعي يقتضي اإليضاح حسب مستوى الغموض"(.)6

فالتفسير المرجعي لآلية عند الفراء أو غيره من النحاة ،هو أداة حين تواجهه المشكلة اإلعرابية؛ أي
عدم توفر اإلجراء التركيبي ،فالفراء ُيشير إلى قضية التصور المرجعي في قضية اإلعراب ـ ـ مثالً ـ ـ  ،ولكن

( )1الدراسات اللغوية إلى نهاية القرن الثالث . 106 :
( )2العربية والنص القرآني ــ دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب القرآن ومعانيه في أوائل القرن الثالث الهجري ،عيسى شحاتة علي،
دار قباء2001 ،م . 419 :
( )3الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى . 107 :
( )4سورة الصافات  :اآلية (. )65
( )5معاني القرآن . 387 /2 :
( )6البالغة العربية أصولها وامتدادها . 111 :
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ال ُبَّد من التنبيه على أن القضية التركيبية هي التي شاركت في بناء كتاب معاني القرآن ،أي أن الفراء لم
يخرج عن القاعدة التي رسمها سيبويه في (مفهوم االستقامة)(.)1
ومن هذا المنطلق يذهب الدكتور تمام حسان عند حديثه عن الفروق المنهجية بين النحاة واللغويين
والنقاد إلى أن منهجية اللغويين اتجهت للبحث في المفردة وعالقتها بأختها أوالً ،وبالمعنى ثانياً ،وباالستعمال
أخي اًر ،وهذا االتجاه أسهم بقسط وافر في االتجاه البالغي(.)2

فقد ركز علماء العربية القدماء على جوانب عدة منها اللغوي والبالغي والفني ،هذا الموقف دعا
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى تحديد العلوم التي تهتم بهذه المجاالت حيث حدد فرعين لدراسة

األلفاظ " أولهما علم األلفاظ المفردة :ويحتوي على علم ما يدل عليه لفظه لفظة من األلفاظ المفردة الدالة

على أجناس األشياء ،وأنواعها ،وحفظها ،وروايتها كلها :الخاص بذلك اللسان ،والدخيل فيه ،والغريب منه
والمشهور عند جميعهم ،وعلم األلفاظ المركبة :هو علم األقاويل التي تصادق مركبة عند تلك األمة وهي

التي صنفها خطباؤهم وشعراؤهم ،ونطق بها بلغاؤهم وفصحاؤهم المشهورون عندهم  .)3("...وللدكتور عبد
السالم المسدي موقفاً مشابهاًِّ ،
يوضح فيه المسار الذي أخذته الكلمة في ابحاث علماء العربية القدماء

فيقول ":ثم كان البحث في الكلمة :في اشتقاقها التأثيلي أوالً ،ثم في تقلب دالالتها ثانياً .واذا بالمعنى يطفو
على سطح الوعي اللغوي خادم ًا ال مخدوماً ،وهي هذا المفترق بالتحديد ،وعلى أرض مواقعه المتقاطعة،
ُننجز اليوم حفرياتنا المعرفية لنؤكد أن المعنى قد كان النواة الثاوية خلف كل االستقراءات التاريخية ،حتى
ينتهي بنا المطاف إلى اعتبار المعاجم التاريخية نافذة معرفية تطل منها على علوم فقه اللغة واشكالية
الداللة في حركتها المتعاقبة على محور الزمن ،وبين الفينة واألخرى تتنامى نواة اإلحساس بالمعنى في

ابستيميته الناطقة باسم العقل اللغوي الخالص"( .)4فالباحثان ـ ـ الحاج صالح و المسدي ـ ـ يرتكز رأيهما على
إشكالية الداللة (االستعمال والتداول).

فالعلماء العرب القدماء كانت دراستهم شاملة للعربية ،يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح :لقد
تفطن العلماء " إلى أهمية الدراسة لألثر األدبي في ذاته أي من حيث هو خطاب له خصائص ومزايا :بنية

خاصة وطرق تعبيرية خاصة لتأدية أغراض خاصة ،وحاولوا بهذا الصدد أن يربطوا بين هذه الدراسة

للخطاب ،وبين ما ُيتيحه النحو لصاحب الخطاب من طرق متنوعة للتعبير عن المعنى الواحد .فهذا النوع
من الدراسة إذ جعل هذا التالزم :أغراض ِّ
المبلغ ،طرق أدائه لها هو أصل األصول في تحليل النصوص،

وهم أيضاً أول من فكر في حصر الظواهر الصرفية والنحوية (اإلفرادية والتركيبية)  ...لربط كل ظاهرة بما
يمكن أن تؤديه من معنى ال من حيث اللغة لكن من حيث البالغة؛ وهذا الذي يسميه عبد القاهر الجرجاني

( )1ينظر :الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى . 108 :
( )2ينظر :األصول . 229 :
( )3بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 87 :
( )4العربية واإلعراب . 54 :
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بمعاني النحو"( .)1فهو هنا يشير إلى قول عبد القاهر الجرجاني المشهور وهو ":فإنك تعلم ضرورة أن ليس
إال أن قدم وأخر وعرف ونكر وحذف وأضمر وأعاد وكرر وتوخي على الجملة وجهاً من الوجوه التي

يقتضيها علم النحو ...ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على اإلطالق ولكن
تعرض بسبب المعاني واألغراض التي يوضع لها الكالم"(.)2

واذا وقفنا لتأمل قول الحاج صالح الذي يصف نبوغ عبد القاهر الجرجاني وتفرده الفكري الوقاد ،فهو

يرى أن هذا التميز ـ ـ والسيما باالحتكام إلى نظريته في النظم ـ ـ الخالص لن تجلوه لنا عدسات الكشف

البالغي بقدر ما تجلوه لنا مرآة الفحص النحوي .يقول الدكتور المسدي ":لقد أحس بما أحس به علماء
اإلعجاز من قبله ولم يتوصلوا إلى القبض عليه بأداة معرفية ،وكان فضله عليهم أنه ابتكر اآللية اللغوية

والمفهومية التي مكنته من تشخيص ظاهرة الداللة ،وتصوير انبثاقها في الكالم بصرامة لم يسبق إليها
سابق ،بل وَلم ِّ
يأت بما يتجاوز دقتها العلمية ..فالنظم ـ ـ بالمصطلح الذي َّ
اشتقه له صاحب األسرار واإلعجاز

وبالمفهوم الذي أفرغه في قالبه ـ ـ يرتَد إلى النحو قبل أن يرتد إلى البالغة ،فإن ُرمنا الوفاء للنسق الفكري
الذي اختطه له صاحبه ،واالمتثال إلى المعمار المنهجي الذي سواه له ،تعين علينا القول :إنه سؤال البالغة
ينعطف على سؤال النحو من خالل سؤال المعنى"(.)3
وقد ذهب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى مثل هذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور عبد السالم

المسدي من حيث العالقة بين البالغة والنحو واللغة في تصور علمائنا العرب القدماء ،يقول ":إن البالغة

هي في مقابل النحو مجموع المفردات والتراكيب (األوضاع) التي ُسمعت من الناطقين العرب الموثوق
بعربيتهم" ...أما النحو فهو الصورة لهذه المادة يستنبطها النحو باستقرائه لكالم العرب والنص القرآني ـ ـ وهو

أول نص استُقري ـ ـ وهي مجموعة من المقاييس تفرع عليها الفروع انطالقاً من األصول التي هي أوضاع
اللغة .أما البالغة فهي صفة لكيفية استعمال المستعمل لهذه المعطيات اللغوية وهذه المقاييس النحوية

إفراداً وتركيباً فدراستها تخص الجانب االستعمالي  progmaticللغة ،أو بعبارة أخرى دراسة الختيارات

المستعمل للغة لالمكانيات الالنهائية التي تتيحه اللغة في جميع مستوياتها :الصوتي والمعجمي والصرفي

والتركيبي"(.)4

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 338 /1 :
( )2دالئل اإلعجاز  67 :ـ . 70
( )3العربية واإلعراب . 48 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 345 /1 :
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كما عد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح تقسيم العلماء القدماء للبالغة " بحسب الداللة"( )1ووصفها

بأنها " نظرة عميقة"( .)2فإذا كان علم النحو يهتم بدراسة الخصائص الشكلية والبناء اللغوي ،وعلم الداللة
يختص بدراسة العالقات القائمة بين الماهيات اللغوية وبين العالم الخارجي ،فإن التداولية تهتم بالغوص

في المعاني المختلفة؛ ألن المعنى في بعض الصيغ اللغوية يضطرنا إلى العودة لدراسة الطريقة التي قام
ِّ
ِّ
(المتكلم) ببناء الجملة.
المتحدث
من خاللها
ونخلص من ذلك إلى أن " النحو يعني بتوضيح الشروط المحددة والقواعد التي تضمن صياغة

األقوال الجيدة ،وتهتم الداللة بالشروط التي تجعل األقوال مفهومة وقابلة للتفسير بينما التداولية تعنى

بالشروط الالزمة لكي تكون األقوال اللغوية مقبولة وناجحة ،ومالئمة في الموقف التواصلي الذي يتحدث
ِّ
المتكلم  ..فمفهوم التداولية مرتبط بالسياق وهذا ما ُعِّبر عنه في البالغة القديمة بعبارة (مقتضى الحال)
فيه
ومقولة ِّ
(لكل مقام مقال)"( .)3فبذلك تكون اللسانيات التداولية اسم جديد لطريقة قديمة في التفكير.
وتجدر اإلشارة إلى أن الباحث الدكتور فريد عوض حيدر بيَّن المقصود بـ(مقتضى الحال) في علم

المعاني بقوله " :من الواضح أن علماء علم المعاني العرب اهتموا في تعريفهم مقتضى الحال بالسامع
ِّ
و ِّ
المتكلم ،والتعريف يقتضي أن يكون
المتكلم على علم بأحوال السامع قبل أن يتكلم حتى يأتي بالكالم
المتصف بما يتطابق مع حال السامع ،وهذه هي الخصوصية المرادة الزائدة فوق المعنى األصلي الذي

يؤديه الكالم ،وال شك أن مصطلح سياق الحال في علم اللغة الحديث أوسع داللة من مصطلح مقتضى
الحال عند علماء علم المعاني العرب ،فمقتضى الحال يدل على جزء من داللة مصطلح سياق الحال.
احدة ،أو جانباً واحداً،
ولكن هذين المصطلحين يتفقان في أهم خاصية ،وهي أنهما يمثالن ظاهرًة و ً
اتفق عليه علماء علم المعاني وعلم اللغة الحديث ،هذا الجانب هو أنهما جميعاً ُيشيران إلى شيء زائد
ِّ
بالمتكلم والسامع وغيرهما من
وخارج نطاق اللغة  ، paralinguistiqueوهو الجانب االجتماعي المرتبط

عناصر سياق الحال ولكن يمكن استخدام مصطلح "مقتضى الحال" ترجم ًة للمصطلح contex
 opsituationبمعناها الواسع ،لهذا المصطلح ،وبذلك يكون المصطلح القديم ناله نوع من توسيع الداللة"(.)4
ومن األمور الالفتة للنظر والتي تنبه إليها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هي عالقة البالغة

الجرجانية بالتحويل عند هاريس"( ،)5وقبل التطرق إلى الموازنة التي عقدها الحاج صالح ،فقد أشار إلى
سم العلماء البالغة على قسمين:
( )1المصدر نفسه والصفحة نفسها .ق َّ
وعرفه السكاكي بأنّه " تتبع خواص الكالم في اإلفادة" .مفتاح العلوم  . 77 :وهو مرتبط في جوهره بالنحو.
األول :علم المعاني،
ّ
عرفه الحاج صالح بأنّه " استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة كالمجاز واالستعارة ،وليس له عالقة
البيان:
والثاني :علم
ّ
مباشرة بالنحو ،أي بداللة اللفظ ،إذ موضوع النحو هو اللفظ الدال وأحواله" .بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 346 /1 :
( )2المصدر نفسه . 345 /1 :
( )3اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة . 165 :
( )4فصول في علم الداللة  127 :فما بعدها .
( )5ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 345 /1 :
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صلب موازنته ،وهي أن " المعاني تنقسم إلى أصول وفروع .فأما األصول فهي التي
مسالة مهمة تُعد من ُ
تحدد بداللة اللفظ ليس إال .وهي من معطيات المواضعة الخاصة بلغة من اللغات في زمان معين من
تطورها .أما الفروع فهي المعاني التي تحدد بداللة غير لفظية :داللة الحال وداللة المعنى وغيرهما ،وهي

تتفرع عن األولى بعمليات تحويلية من جنس العمليات العقلية وميدان دراستها هو البالغة ،كعلم المعاني
وعلم البيان.)1("..فهو ِّ
يبين كيف يرتبط (علم المعاني) ـ ـ وهو امتداد للنحو ـ ـ بالعمليات التحويلية وكيفية
استعمال الفرد لها ،و(علم البيان) من خالل النظر في التحويالت التي تربط بين المعنى الوضعي والمعنى

المقصود.
وقد اعتمد هاريس

()2

المذهب االستغراقي أو التوزيعي ـ ـ بحسب الترجمات ـ ـ الذي يعتقد أصحابه أن

ثم فهو دراسة لكل ما تحمله العناصر اللغوية من
الوصف للغة هو واصف لواقع األلفاظ في الكالم ،ومن َّ
َّ
اللبن.
القرائن يميناً وشماالً ،أو كل ما يمكن أن تقترن به على مدرج الكالم ،وذلك مثل :أعطى ز ٌيد القط َ
الخبر .فالظاهر أن مفردة (الرجل) و(زيد) من جهة ،و(أعطى) و(أعلم) من جهة أخرى
الولد
أعلم
الرجل َ
َ
ُ
و َ
يندرج كل منهما في فئة واحدة من أجل تكافؤ الموقع ،وقد حاول هاريس ـ ـ أستاذ تشومسكي ـ ـ أن يجد وسيلة

تمكنه من تجاوز مستوى الجملة ،ووجد ذلك في حمل الجمل بعضها على بعض ،أي في المقارنة بينها

من حيث البنية حتى تظهر العالقات التي تربطها ،وهذا ُيعبَّر عنه عند علمائنا العرب القدماء بمصطلح
(الحمل) ،وهو مصطلح عربي قديم يحدد به القياس إذ هو "حمل شيء على شيء في الحكم لجامع بينهما"،
َ

ويسمي هاريس ذلك تحويالً  transformationفهو يرى أن هناك جمالً هي مثل األصول تفرع منها
ُ
()3
ُجمل أخرى بعملية تحويلية .
ِّ
ويوضح د .الحاج صالح العالقة بين تحويلية هاريس والتحليل البالغي العربي بقوله :إن " التحليل

البالغي العربي هو قبل كل شيء دراسة موقعية حملية لنص معين (استغراقية تحويلية بمصطلح هاريس)
لبيان مزايا األسلوب الذي اختص به النص بالذات ..فهاريس  ..يحاول دائماً أن يحمل الجمل المتقاربة

بعضها على بعض ،ويسمي العالقة التي تكشفها هذه العملية بعالقة التحويل ونجد ذلك أيضاً في علم
المعاني كما تصوره الجرجاني"(.)4

( )1المصدر نفسه . 225 /1 :
( )2هو عالم لغة أمريكي من أصل روسي ،ولد عام (1909م) ورحل إلى الواليات المتحدة علم 1913م ،نال شهادة  P. H. Dمن جامعة
بنسلفانيا عام  1934ــ  ،1954تتلمذ على يد نسشومسكي في االعوام (1950ــ  1954م) ويبدو أن التأثر العلمي بين األستاذ والتلميذ
كان متبادالً ،وقد أشار ك ٌّل منهما إلى َديْنه نحو اآلخر .ولقد مثّلت تلك المدة منعطفا ً في كتاباته ــ هاريس ــ إذ اعتمد وجهة نظر تحويلية .فقد
نُشرت مقالة له عام 1954م تحت عنوان( :القواعد التحويلية) ،حدّد فيها هاريس بوضوح مفهومات القاعدة ،والتعليمات الضرورية لتوليد
لسان ما ،كما تولدت الفكرة التحويلية لديه من خالل الفكرة القائلة بتحويل بنى الجمل إلى فئات قليلة م ّ
طردة يحل بعضها محل اآلخر،
جمل
ٍ
دون ْ
أن يتغيّر المعنى تغيّرا ً ملحوظا ً  .ينظر :األلسنية رواد وأعالم  190 :ـ . 192
( )3ينظر :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  ،344 /1 :ومبادىء في اللسانيات  :واأللسنية رواد وأعالم . 193 :
( )4بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  445 /1 :ـ . 446
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وننقل هنا قوالً لعبد القاهر الجرجاني يعد أساس الدراسة البالغية عند العرب ،كما ي ِّ
مثل (تحويلية
ُ
ُ
هاريس) التي ذكرها الحاج صالح ،إذ قال ":وذلك إنا ال نعلم شيئاً يبتغيه الناظم غير أن ينظر في وجوه

كل باب وفروقه ،ينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك :ز ٌيد ينطلق و ينطلق ز ٌيد ومنطلق زيد
وز ٌيد منطلق والمنطلق زيد وز ٌيد هو المنطلق وز ٌيد هو منطلق .وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها

خرجت
خرجت ،وأنا إن
خرجت ،وان تخرج فأنا خارج ،وأنا خارج إن
خرجت
في قولك :إن تخرج أخرج ،وان
َ
َ
ُ
َ
خارج ،وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك :جاءني زيد مسرعاً ،وجاءني ُيسرعُ وهو مسرع أو هو

ُيس ِّرعُ وجاءني قد اسرع وجاءني وقد أسرع .فيعرف لكل من ذلك موضعه ،ويجيء به حيث ينبغي له وينظر
في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى فيصع ُكالً من ذلك
ِّ
خاص معناه نحو أن يجيء بـ(ما) في نفي الحال وبـ(ال) إذا أراد نفي االستقبال وبـ(إن) فيما يترجح بين
في
أن يكون وأن ال يكون ،وبـ(إذا) فيما ُعِّل َم أنه كائن .وينظر في الجمل تسرد فيعرف موضع الفصل من
موضع الوصل ..ثم أعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على االطالق ولكن تعرض
بحسب المعاني واألغراض التي يوضع لها الكالم ثم بحسب موقع بعضها من بعض ..بل ليس من فضل

ومزية إال بحسب الموضع وبحسب المعنى الذي تريد"(.)1

يتبيَّن من النص السابق لعبد القاهرة الجرجاني كيفية النظم في الكالم ،إذ فصل الجرجاني الكالم
على (النظم) وبين مفهومه ،وشرح مقاصده ،فضالً عن استعانته بأمثلة كثيرة ،حللها تحليالً دقيقاً ،حتى

خرج بـ" نظرية متماسكة األجزاء"

()2

وهي (نظرية النظم).

إن أساس النظم عند الجرجاني هو المعنى ،وتتالي االلفاظ في تراكيب مختلفة للداللة على المعاني
المتفاوتة من حيث الوضوح والعمق والتأثير في النفوس ،والزيادة والنقصان والتوكيد والنفي ..الخ من

األغراض التي تُ ِّ
عبر عن المفهوم الجوهري للغة ومدى الفائدة منها.

وال يعني عبد القاهر الجرجاني بتتالي األلفاظ أن ترصف بعضها إلى جنب بعض ،بل يعني به
التناسق الداللي بين هذه االلفاظ المرصوفة .إذ أخرجه من مجال المواضعة إلى رحابة االستعمال عن

طريق الربط بين األلفاظ في التراكيب على وفق ما تُمليه معطيات السياق .ومن هنا يمكن القول :أن كتاب

(دالئل اإلعجاز) يدور في مجمله على مناقشة ثنائية( :الوضع واالستعمال)  .يقول الدكتور عبد الرحمن
ِّ
المتكلم في الكالم بحيث ينتقل من وجه إلى وجه
الحاج صالح ":إن الذي قصده الجرجاني هو تصرف

ابتداء من أصل وهو أقل هذه الوجوه لفظاً ومعنى؛ أي ما ليس فيه زيادة إطالقاً وهذا األصل بالنسبة للخبر
ـ ـ في مثاله السابق ـ ـ هو المبتدأ والخبر مجردين من كل زيادة وبالترتيب األصلي المذكور .ويتصرف المتكِّلم
انطالقاً من هذه النواة من الكالم حسب ما تقتضيه داللتها الوضعية األصلية ومجموع هذه الدالالت الفرعية

( )1دالئل اإلعجاز  64 :ـ . 69
( )2منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث . 162 :
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تُ ِّ
كون وضعاً ثانياً غير الوضع األول ،ويمكن أن نسميه بالوضع البالغي ، Expressiveثم إن هذه
ِّ
المتكلم وهو الذي ُيسميه المتأخرون بمقتضى
الدالالت هي التي تستلزمها حال الخطاب بما فيها أغراض
الحال ،ومثال ذلك:

ز ٌيد ينطلق

مقتضى الحال

ز ٌيد هو منطلق
ز ٌيد هو المنطلق
منطلق زيد
ِّ
المتكلم
تصرف

باألصل

ز ٌيد منطلق

المنطلق زيد
المنطلق هو زيد
ٌ

فلكل واحد من هذه الوجوه مزية داللية ـ ـ نكتة بالغية عند بعضهم ـ ـ وذلك كاستعمال فعل (ينطلق)
عوض االسم (منطلق) فالفعل ـ ـ كما يقول البالغيون ـ ـ يدل على التجدد بخالف االسم الذي يدل على
الثبوت ،وكذلك التعريف في (المنطلق) ففيه معنى الحصر .أما إذا ُق ِّدم الخبر وليس من عبارة إال ولها

أصل وفروع ،وقد تكون أصالً لغيرها ،وفرع ًا لعبارة أخرى ،وقد تكون هي األصل ويعرف ذلك بعدم الزيادة
 ..ثم إن هذا التصرف البالغي ال يخص التراكيب وحدها  ..بل يشمل كل مستويات اللغة  ..فالتحويل
هاهنا هو تحويل األصل إلى كل ما تحتمله اللغة والنحو من أنواع العبارات"(.)1

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 348 /1 :
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مما ذكره الحاج صالح نخلص إلى أن األصل في المنظور البالغي ـ ـ وكذلك في باقي مستويات

اللغة ـ ـ هو دائماً المنطلق لعملية تحويلية أو عدة عمليات تُرتب ترتيباً خاصاً ،وأما الفرع فهو الذي تنتهي
إليه هذه العمليات .فالعالقة التي تربطهما هي عالقة التحويل من بنية إلى أخرى.

وما يزيد لهذا التأويل أهمية هو إمكانية رجوع الفرع إلى الحالة األولى التي كان عليها وهو الذي
يسميه النحاة ِّ
برد الشيء إلى أصله ،وهذا شيء واضح فال يوجد فرع إال وله أصل ُيمكن أن ُي َرد إليه ولو
ُ
اعتبارياً ،بما تقتضيه أحوال المخاطب ،وهذه هي القدرة اللغوية على ابتداع الكلم الجديدة باللجوء إلى التوليد
مع بقاء اللغة على ما هي عليه.

فقد تأسس الدرس البالغي عند العرب على اشتراط موافقة الكالم لمقتضى الحال ،وتمام الفائدة،
فضالً عن توجيه االهتمام إلى كيفية تشكيل السياق الخطابي استناداً إلى جميع األوضاع المؤثرة في توجيه
طب ـ ـ االجتماعي ،الفكري ،النفسي،
هذا السياق وجعله في مستوى المقام المحيط به ،فيكون لوضع المخا َ

الثقافي ـ ـ أثر كبير في تكوين خطابه ليصل إلى درجة تحقيق االنسجام والتوافق الذهني مع العناصر
المساهمة في عملية التواصل ،حتى ولو كان بعملية تحويلية (حذف ،تقديم أو تأخير ،زيادة ،)..فالغرض

هو إيصال المعنى المراد.

تتكفل الطروحات البالغية والتداولية في الدرس العربي القديم ،والدرس اللساني الحديث ـ ـ بكشف

العالقة الوثيقة بين االثنين ،إذ إن البالغة والتداولية تهدفان إلى النظر في أحوال المتخاطبين في أثناء

الحديث العملية التواصلية ،فالعالقة بين المرسل والمتلقي التي حرصت البالغة على إبرازها ،قد وجدت
طريقها في حقل التداولية ،التي ُعنيت بالسياقات المختلفة وأطراف الموقف التواصلي ،األمر الذي نجد له
حديثاً في البالغة العربية بما ُيعرف بمطابقة الكالم لمقتضى الحال.
ِّ
المتكلم بأداء بليغ لتأدية المعاني النفسية ُينم عن القدرة اللغوية
فاإلستعمال الفعلي للغة من ِّقبل
ِّ
للمتكلم ،وقد وقف تشومسكي ـ ـ من اللسانيين التحويليين ـ ـ على مصطلح (الكفاية اللغوية واألداء الكالمي)،
ويعني به " معرفة الم ِّ
تكلم والسامع للغة"( ،)1أي معرفته الكامنة بقواعد لغته ،وقد وضع تشومسكي هذا
ُ
()2
المصطلح مقابالً لمصطلح األداء ،والذي يعني " االستخدام الفعلي للغة في مواقف ملموسة" .
ِّ
ِّ
المتكلم إلنجاز المعنى في سياق معين ،وال
المتكلم التخاطبية تشمل األداء الذي يعكف عليه
فقدرة
ِّ
ومتلقياً له.
تقتصر على
المتكلم فحسب ،وانما تتصل بالمخا َ
طب ،باعتباره مفس اًر للكالم ُ

( )1المعنى وظالل المعنى . 148 :
( )2المصدر نفسه والصفحة نفسها .
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وقد تنبه عبد القاهر الجرجاني إلى أن الكفاية اللغوية تُعد ِّ
مكوناً أساسياً في العملية التخاطبية،
ويتجسد فيما بعد في األداء الذي يحتويه؛ لهذا فإن الكفاية اللغوية أسبق من غيرها (كالكفاية التخاطبية(،)1
ِّ
المتكلم اللغوية
والسياق.. ،الخ)؛ ويشير الباحث محمد محمد يونس إلى أن الكفاية اللغوية تتعلق بكفاية

ِّ
المتكلم ومدى إلمامه بعادات
على وفق مفهوم المواضعة ،ويتوقف فهم الكفاية التخاطبية على استنتاج
العرب وثقافاتهم وكل ما يتعلق بالسياق الخارجي ،فضالً عن استعمال اللغة على وفق السياق ،وهذا يدخل
()2
نشئها اإلنسان في نفسه و يصرفها
ضمن البحث التخاطبي  ،فالكفاية اللغوية ال تتعدى أن تكون معاني ُي َ

()3
تعَّد ُلب العملية
في فكره ويناجي بها قلبه ،ويراجع فيها عقله وتوصف بأنها مقاصد وأغراض  .فهي ُ
ِّ
طب ،فضالً عن االهتمام بدور السياق
التواصلية على وفق ثنائية (إنتاج ،تأويل) َيتُم بين
المتكلم والمخا َ
ب ِّ
عده معطى تواصلياً ي ِّ
مكن من االنتقال من الكفاية اللغوية إلى األداء التخاطبي البالغيُ ،ليسهم في تحديد
ُ
ً
البنية النحوية المنجزة ،وذلك بتجسيد مقولة ِّ
ِّ
المكون للبنية
(لكل مقام مقال) ،فالمقام بحسب الجرجاني ،هو

فسر بمراعاة المقام الذي تنشأ فيه وهو ما يتشكل في األخير فيما
النحوية ينعكس فيها ،أما البنية النحوية فتُ َّ
سماه عبد القاهر بالنظم " بحيث تكون األحوال المقامية هي التي تقتضي بنية نحوية ما"(.)4

إن مكمن إتصال البالغة بالتحويل راجع إلى دراستها للغة حال االستعمال ،فضالً عن المعنى الذي
ِّ
المتكلم اليصال وادراك المعنى،
ُيعد األساس في العملية التواصلية ،وهذا يعتمد على الطرق التي يسلكها
ثم على األدوات التي يتوسل بها في تأويل مقاصد المعنى( .)5وعليه فعندما اضطر التوليديون إلى الخوض

في المعنى ،قد َحول إطار علم الداللة إلى إطار التداول في الداللة ،وهو ما أفرز بعدئذ في الخطاب،
ويتولد الحرج المعرفي في عدم استقامة ثنائية (اللغة والكالم) ،فعلم الداللة هو قرين المدلول عليه أكثر مما
هو قرين المدلول به في لحظة تماهيه مع المدلول عليه( ،)6وهكذا فإن الرؤية المنهجية في أثناء التعامل

مع مفردات اللغة ،تتمحور في النظرية التوليدية التحويلية التي تُعد بمثابة المفترق األساسي في تحديد
مفهوم اللغة والكالم أثناء استعمال المفردات في سياق معين.
مما َّ
تقدم يمكننا القول :إن الدراسات اللسانية الحديثة أثبتت عدداً من الحقائق التي أصبح كثي اًر منها
اليوم من المسلمات التي ال تُجادل ،فدخلت في ِّ
حيز البديهيات ،واكتسبت أهميتها ال من أجل صحتها

فحسب بل لكثرة ما تفرع عنها من مبادىء جزئية أفاد منها الباحثون في شتى الميادين مما له عالقة

( )1الكفاية التخاطبية  pragmatic competenceهي المقدرة على استخدام اللغة في سياقاتها الفعلية التي تتجلى فيها ،كما أنّها
سياق معيّن .ينظر :المعنى وظالل المعنى  148 :فما بعدها
المعرفة المتطلبة لتحديد ما تعنيه ال ُجمل عندما يُتكلَّم بها بطريق ٍة ما في
ٍ
( )2ينظر  :المعنى وظالل المعنى . 207 :
( )3ينظر :دالئل اإلعجاز . 184:
( )4اإلنشاء في العربية. 320 :
( )5ينظر :العربية واإلعراب  10 :ـ . 11
( )6المصدر نفسه . 57 :
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بظواهر اللسان والتبليغ سواء كان في المستوى النظري أم التطبيقي ،وأكثرها قد تفطن إليها علماؤنا العرب
القدماء ـ ـ نحاة ولغويون وبالغيون ــ ،مثال ذلك كما يذكر الحاج صالح (:)1

 1ـ اللسان قبل كل شيء أداة للتبليغ والتخاطب ،فتلك هي وظيفته األصلية وغيرها من الوظائف فرع
عليها.
 2ـ اللسان ظاهرة اجتماعية ال فردية ،ومعنى ذلك أن اللسان غير مرتبط بالفرد كفرد ،بل هو مجموع

من األدلة يتواضع عليها المستعملون.

 3ـ ِّ
لكل لسان خصائص من حيث الصورة والمادة ،لذلك يختلف النظام الصوتي واإلفرادي التركيبي

من لغة إلى أخرى.

 4ـ اللسان وضع واستعمال ثم لفظ ومعنى في كل من الوضع واالستعمال ،ونعني بذلك أن اللغة

مجموعة منسجمة من الدوال والمدلوالت ذات بنية عامة ثم ُيبنى جزيئة تندرج فيها.

للبنى اللغوية مستوى من التحليل غير مستوى الوضع واالستعمال والحق أن الوضع اللغوي
5ـ ُ
وضعان اثنان هما :اصطالحي وبنيوي فأما األول :فهو جعل اللفظ دليالً على المعنى قصد التواطؤ عليه

بين قوم ،أما الثاني :فهو جعل الشيء على هيئة مخصوصة سواء أكان دليالً على شيء آخر أو ال ويرادفه

البناء والتركيب.

فقد كان مدار بحث علمائنا العرب القدماء حول قضية اللفظ والمعنى في الوضع واالستعمال ـ ـ من

الناحية الداللية ـ ـ الذي دارت حوله الدراسات التراثية اللسانية والبالغية لما له من أهمية عظيمة في تكوين
الخطاب " ،ومن الحق علينا أن نذكر أن أظهر ما تتجلى به عبقرية النحاة العرب هو عمق نظرهم في
الكشف عن المعاني المختلفة لتلك التراكيب ذلك ألنهم أوضحوا بنظراتهم الثاقبة تلك أهم وسائل العربية في

التعبير عن المعاني بأقصر الطرق وادقها ..فإعادة ترتيب الجملة ،أو تغيير تركيبها بالحذف أو الزيادة ،أو

التقديم أو التأخير باب آخر للكشف عن المعاني تجلت فيه عبقرية النحاة"(.)2

كما اهتم علماؤنا العرب القدماء بمجال استعمال اللغة و ظواهر التخاطب في سياق معين ،وكان
هدفهم نفعياً بالدرجة األولى ،فحين ُنحدد مفهوم السياق يجب التفرقة بين البنية واالستعمال ،وهذا ما أكده
شيء آخر،
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح حين أكد  ":كيفية استعمال اللغة شيء وبنية اللغة في ذاتها
ٌ

وتفسير هذا بهذا يؤدي إلى مآزق ،فكل منهما ميدان خاص ،فهناك اللغة وهي من حيث داللة ألفاظها

( )1ينظر :بحوث ودراسات في علوم اللسان  184 :ـ  ، 186واللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة .261:
( )2نظرية المعني في الدراسات النحوية . 259 :
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اعتباطية وليست منطقية وال عقلية ..أما في حال الخطاب أي عند االستعمال الفعلي للغة ،فقد تدل األلفاظ

على معنى وليس هو المراد.)1("..
ً

كما وجه الحاج صالح أنظارنا إلى قضية مهمة وهي عالقة البالغة بالتداولية ،وال سيما في التركيز
على مطابقة الكالم لمقتضى الحال وتعيين العناصر المشاركة في عملية التخاطب ،وهي عند القدماء
ِّ
(المتكلم ،المخاطب ،السياق ،)..وهذا ما شكل التوافق والتقارب بين البالغة والتداولية ،كما تظهر في
معالجة ثنائية الوضع واالستعمال على وفق نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني.
كما تبيَّن أن طبيعة تحليالت عبد القاهر الجرجاني وكذا العناصر التي اهتم بها في تحليله للنماذج

المدروسة دعت ـ ـ الحاج صالح ـ ـ إلى القول بتداخل تحليالته مع تحليالت التحويليين المعاصرين .يأتي هذا
من طرف الجرجاني باعتماده على مبدأ (األصل والفرع) في االنتقال من معنى إلى آخر على وفق سياق

معيَّن يتعلق باألوضاع الخارجية ،وهذا في البالغة العربية بمطابقة الكالم لمقتضى الحال أو وجوب أن

يكون ِّ
لكل مقام مقال،على وفق عمليات تحويلية ،فالتحويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ هنا ـ ـ مرجعه المنطق الطبيعي( ،)2إذ هو
تالزم في الحقيقة وليس مجرد تصريف للفظ الواحد في خطاب معيَّن .

( )1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية . 294 /1 :
( )2المنطق الطبيعي  :هو منطق اإلنسان العادي في سلوكه اليومي ،و بيئته التي تكسبها قدرة لغوية أو ما يُعرف بالكفاية اللغوية لتحقيق
التواصل المفهوم.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.
ـ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ.







 
٣٤٤

ﺗوطﺋﺔ:

أﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻣﺎ أﺳﻣﯾﺗﻪ ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ) ، (Applied Linguisticsواﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ
ﺟﻣﻊ اﻟﺗطﺑ ﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻣرﺗ طﺔ ﺎﻟﺣﻘول اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ) .(١ﻓﺿﻼً ﻋن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺗطﺑﯾ

ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ،ﺎﻟﺗﺧط ط اﻟﻠﻐو

Language

 ،planingوﺗﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺔ ﺎﻟﺣﺎﺳوب  ، computer – assisted languge learningوﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﺎﻟﺗر ﺔ ،واﻟﺗرﺟﻣﺔ ،واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻵﻟ ﺔ  ، aided translation- machineواﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ

)(٢

. computational languistics
وﻣن أﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻫﻲ ّأﻧﻬﺎ ﺗُﺳﺗﺧدم ﻟﺣﻞ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أو اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ،ﻓطراﺋ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺎت ـ ـ وﻻﺳّﻣﺎ اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ـ ـ ﻣن أﻫم ﻣﺷﺎﻏﻞ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن

ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ) ،(٣وﻣن أﻫم ﻓروﻋﻬﺎ ـ ـ ﻣﺛﻼً :ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ،اﻟﺗرﺟﻣﺔ ،واﻟﻣﺻطﻠﺢ ،واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت

اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ،وأﺣ ﺎﻧًﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود ﻫذﻩ اﻟﻔروع اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﯾدرس ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
اﻟﻧﻔﺳ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ).(٤

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،٤٠ :ﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ . ٢٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ )ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﻧﺱ( . ١٥ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،٤٠ :ﻭﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١٥ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ٤٠ :



 





٣٤٥

اﻟﻣ ﺣث اﻷول

اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ
ُﻌﱡد اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ،وﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث
ِ
ﻌدﻫﺎ -اﻟﻠﻐﺔ -ﻧظﺎﻣ ًﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً .وﻣن ﻫﻧﺎ ﺎن اﻟﻧظر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ أرﺣب ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ،ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ّ
ٍ
ﻠﺢ
ﺻ ُ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ .وﻫذا ﻫو اﻟذ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺗﺗوﺟﻪ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻘواﻋد وأﺻول ،ﺗَ ْ
ﻟﻠﺗطﺑﯾ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻟﻐﺎت أﺧر  " .وﻋﻠم اﻟﻣﻌﺟم ﻫو أﺣد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﻣﻌﺟم ﻓﻲ إطﺎر
ﻧظر ﻋﺎم ﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻟﻐﺔ ﻌﯾﻧﻬﺎ").(١
)(٢
ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ،أﺣدﻫﻣﺎ ﯾدرس
ﻋﻠم ٌ
و ﻣ ن ﺗﻘﺳ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن  ،ﱡﻞ ﻗﺳ ٍم ﻣﻧﻬﻣﺎ ٌ
ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ؛ أ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ أﺑﻧﺎؤﻫﺎ اﻟﻧﺎطﻘون ﺑﻬﺎ ،و درس اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ أﻟﻣت ﺑﻬذﻩ

اﻟﻣﻔردات أو ﻌﺿﻬﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻔظ اﻟواﺣد ،و ﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﻣﻔردات
 .lexicologyوأﻣﺎ اﻵﺧر ﻓﯾدرس ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ،وﺗﺣدﯾد طرق ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺟم ،و ﻔّﺔ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣداﺧﻞ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎٕ ،واﻋداد اﻟﺗﻌرﻔﺎت واﻟﺣدود واﻟﺷروح .وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج
إﻟ ﻪ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم .و ﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ . lexicographie
ﻌﻧﻰ ﺎﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ

ﻋﻠم ﯾﻧﺿو ﺗﺣﺗﻪ ﻋﻠم اﻟﻣﻔردات اﻟذ
وﻣن ﻫﻧﺎّ ،
ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ﻫﻲ ٌ
اﻟﻌر ﺔ وﻣﺗﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﻌﻠم اﻟﻣﻌﺟم ،ﻣﺎ ﯾﻧﺿو ﺗﺣﺗﻪ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم) .(٣و ﻣ ن ﺗوﺿ ﺢ ذﻟك ﺎﻟرﺳم اﻵﺗﻲ:

ﻔ ّﺔ

اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ

ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺟم )اﻟﻣﻔردات(

ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم

lexicologie

Lexicographie

وﺗﻐﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
ﻓﺎﻟدراﺳﺎت اﻹﻓراد ﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻣﻔردات اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺗ ﺣث ﻋن أﺻﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ّ
وﺗطورﻫﺎ وذاك ﻫو ﻋﻠم اﻟﻣﻔردات أو ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻘول اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ،إذ ﻘول اﻻﺳﺗر ﺎد ﻓﻲ
ّ

إن اﻟواﺿﻊ إﻣﺎ أن ﺿﻊ أﻟﻔﺎظﺎً ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳﻣﺎﻋ ﺔ وﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ
ﻫذا اﻟﺻددّ " :

) (١ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ )ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ( . ٢٩٩ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﻣﻌﺟﻣﻳﺔ . ٩٩ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١٥٠ :







ٕواﻣﺎ أن ﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ُ ﻠ ﺎً ﻌرف ﻪ اﻷﻟﻔﺎ
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ﻓﻬﻲ ﻗ ﺎﺳ ﺔ وذﻟك اﻟﻘﺎﻧون إﻣﺎ أن ﻌرف ﻪ اﻟﻣﻔردات ..

و ﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﺗﺻرﻒ ٕواﻣﺎ أن ﻌرف ﻪ اﻟﻣر ﺎت اﻟﻘ ﺎﺳ ﺔ  ..وﻓﻲ ﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن
ﻋﻠم اﻟﻧﺣو").(١

ﺳﻣوا ﻫذا اﻟﻌﻠم "ﻋﻠم ﻣﺗن
و ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ
أن ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ّ
اﻟﻠﻐﺔ" ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذ رﻩ اﺑن ﻌﻘوب اﻟﻣﻐرﻲ ﻓﻲ ﻣواﻫب ﺷروح اﻟﻔﺗﺎح ﺿﻣن اﻟﺗﺧﻠ ص ":ﻋﻠم ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ

أو ﻣﻌرﻓﺔ أوﺿﺎع اﻟﺻﻔﺔ و ﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﻣﺗن وﻫو ظﻬر اﻟﺷﻲء ووﺳطﻪ وﻗوﺗﻪ") .(٢إذ ﻣ ﻧﻧﺎ أن

أن ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ أ ﻣﻔرداﺗﻬﺎ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺣوﻫﺎ أ ﻗواﻟﺑﻬﺎ وﻗواﻧﯾن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧﯾو
ﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾدات ﻫو ّ
اﻟذ ﺣدد ﻔّﺔ ﺗر ﯾب ﻣﻔرداﺗﻬﺎ وﺗر ﯾ ﺎﺗﻬﺎ.

ِ
أن ﻓ ّ ر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﻊ
أﻣﺎ ﻋﻠم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺟم ﻓﻬو ﻋﻠم ﻣﻌروف ﻣﻧذ اﻟﻘ َدم ،ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺷﻌوب ﻣﻧذ ْ
ﻟﻐﺎﺗﻬم وﺣﻔظﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻣ س وﻣﻌﺎﺟم.
ﻋدد ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﻓوﺿﻌوا اﻟﻣﻌﺎﺟم و
وﻗد ازدﻫر ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺛﯾ اًر ﻋﻧد اﻟﻌرب ،إذ اﻋﺗﻧﻰ ﻪ ٌ
وﻟﻌﻞ أﺷﻬرﻫﺎ وأﻗدﻣﻬﺎ ـ ـ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ـ ـ ﻣﻌﺟم اﻟﻌﯾن ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد وﻗد ﺗ ﻌﻪ
اﻟﻘواﻣ س
ّ
واﻗﺗﻔﻰ ﺧطﺎﻩ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓوﺿﻌت ﻣﻌﺎﺟم ﻻ ﺗزال إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻣن اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺳﺗﻐﻧﻲ

ﻋﻧﻬﺎ أ

ﺎﺣث دارس ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل :اﻟﺻﺣﺎح ﻟﻠﺟوﻫر  ،وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظور،

وﺗﺎج اﻟﻌروس ﱠ
ﻟﻠز ﯾد ).(٣

ﯾدرس ﻫذا اﻟﻣ ﺣث ﻗﺿﺎ ﺎ ﻫذﯾن ِ
اﻟﻌْﻠﻣﯾن ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو وظ ﻔﻲ ،ﻣﺗﻣﺛِّﻠﺔ ﺂراء اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن

اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ و ﻔّﺔ ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻟﻌﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء وﻻﺳّﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ )رﺣﻣﻪ ﷲ( اﻟذ
ُﻌﺗﺑر راﺋد اﻟﻣدارس اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ.

ﻔرِق ﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺣﻲ )اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ(و)اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ( اﻟﻠذﯾن ﯾﺗداﺧﻼن
ﻻﺑﱠد ﻫﻧﺎ أن ُﻧ ّ
وُ
ﻘدر ،و ﻔﺗرﻗﺎن ٍ
ﻘدر آﺧر ،ﻓﺎﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ اﻟوظ ﻔّﺔ :ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذ ﻘﺗﺻر ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﺟم أو ﺑﻧﺎﺋﻪ،

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺎن ذا وظ ﻔﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ،وأﻣﺎ )اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ( :ﻓﻬﻲ أﺣد ﻣﺳﺎﻟك اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظ ﻔﻲ،

ﻓﺛﻣﺔ ﻣﺳﺎﻟك أﺧر ﻟدﯾﻬم ،ﺎﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ ،ووظ ﻔ ﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻏﯾر ذﻟك)(٤؛ ﻟذﻟك ارﺗﺄﯾت ﺗﺳﻣ ﺔ اﻟﻣ ﺣث

) (١ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ . ٥ /١ :
) (٢ﻣﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ.٢١٠/١:
) (٣ﻭﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻳﻧﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ :ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،١٩٦٦ ،ﻭﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ـــ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻭﺗﻁﻭﺭﻩ ،ﺩ .ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺻﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ١٩٦٨ ،٢ﻭﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ،ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ١٩٧٥ ، ،ﻡ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﷲ ﺩﺭﻭﻳﺵ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٥٦ ،١ﻡ ،ﻭﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻭﻣﺭﺍﺣﻝ ﺗﻁﻭﺭﻩ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ،ﺩ.
ﺧﻠﻑ ﺭﺷﻳﺩ ﻧﻌﻣﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ٢٠٠٦ ،١ﻡ ،ﻭﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ــ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ
ﻁﻭﺑﻘﺎﻝ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء. ١٩٨٦ ،
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ . ٣٠٠ :
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ﺑــ)اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ( ﻟﻣﺎ وﺟدﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﺗطﺑ ﻘﺎت اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ

ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺟم وﺗطﺑ ﻘﻪ إﻟﻛﺗروﻧ ﺎً )ﺣﺎﺳو ﺎً(.
*اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﺧﻠﯾﻞ:

أن ﻓ رة ﺟﻣﻊ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻫﻲ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد  ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
ﻻ أﺣد ﺷك ﻓﻲ ّ
أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟرﺎﺿﻲ اﻟذ ُﺑﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ
ﺛرة اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ُوﺟدت ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟﻌﯾن ﻓﺿﻼً ﻋن ﻼم ﻏﯾرﻩ؛ إﻻ ّ

أن ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ
ﻻ ﻣ ن أن ﺻدر إﻻ ﻣﻧﻪ .ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ :ﻟﻘد" ﺗﻔ ّ
طن اﻟﻣﺣدﺛون إﻟﻰ ّ
ِ
ﻟﻛﻞ ﻣن أطﺎل اﻟﻧظر ..ﻓ ﻣﺎ ﺗر ﻪ ﻣن أﻗوال وأﻋﻣﺎل.
ووّﻓﻘوا ﻓﻲ ذﻟك .وﻫذا ظﻬر ﺑوﺿوح ّ
ﺗﻔ ﯾ اًر رﺎﺿّﺎً ُ
وﻗﺎل ﻌﺿﻬم ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻫذا اﻟﺗﻔ ﯾر ّأﻧﻪ ﺗﺄﺛر ﺑﻧظرﺔ اﻟﺗواﻓﯾ واﻟﺗ ﺎدﯾﻞ) .(١و ﺎن ﺻﺢ اﻟﺗﺄﺛر ﻟو ُوﺟد ﻣن
وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺧﻠﯾﻞ ،وﻫذا ﻟم ﯾﺛﺑﺗﻪ أﺣد .ﻓﺎﻟﺧﻠﯾﻞ ٕوا ْن ﻟم ﺣرر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻓﺈﻧﻪ أﺟر ﻋدداً ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟرﺎﺿ ﺔ ،ورﺳم رﺳوﻣﺎً رﺎﺿ ﺔ ﺎﻟدواﺋر،
ﻣن اﻷﺻول ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ ﻟﻬﺎ ّ
واﺳﺗﻌﻣﻞ ﻋدداً ﻣن اﻟرﻣوز ﺎﻟﻔﺎء واﻟﻌﯾن واﻟﻼم ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﺣروف اﻷﺻﻠ ﺔ ،و ذﻟك ﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت

اﻟﺗﻌرض
ﺎﻟﺟداء اﻟد ﺎرﺗﻲ*ووﺟوﻩ اﻟﺗﺻرف وﻏﯾر ذﻟك .ﻓ ﻞ ﻫذا ُ ِّون ﻧظﺎﻣﺎً ﻓ ر ﺎً رﺎﺿ ﺎً ﻻ ﯾﻧﻘﺻﻪ إﻻ ّ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗﻲ ُﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ .واﻟﺟدﯾر ﺎﻟذ ر أ ّن اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟواﺿﻊ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣ ن أن ﯾﺟر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت وﻻ أن ﯾرﺳم ﻫذﻩ اﻟدواﺋر ﺑﻬذا اﻟﺷ ﻞ و ﻬذا اﻟﺗﻌﻠﯾ إﻻ َﻣ ْن
ﻟﻠﻧظرﺔ؛ ّ
ﯾؤﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻞ ﻫذا").(٢
ﻗد وﺿﻊ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﱠ

ٍ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ
واﻟﺗﻔ ﯾر اﻟرﺎﺿﻲ ﻫو " ﺗﻔ ﯾر ﻋﻠﻣﻲ ُﻣَﺑ ْرَﻫ ٌن ﯾﺗﺧ ُذ ﻣن اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺧطوات ﻓﻲ
ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟ ﺷر ﯾﻧظر ﻓﻲ
ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوم ،وﻫو ﺑﻬذا
ٌ
وﺳﯾﻠ ًﺔ إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺟﻬول ،أو إﺛ ﺎت ّ
اﻟﺗﻼزم ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟواﺣدة ،ﻟﯾﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗ ار طﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻫﻧﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗ ارُط أو
ُ

واﻟﺗﺟرد ،وﻗد ِّ
ﺎﻟﺣس ،أو اﻹﺣﺻﺎء إﻟﻰ ُﻣ ْد َرك ﺎﻟﻌﻘﻞ ،وﻫو ﺑﻬذا ﯾﺟﻌﻞ
درك
ّ
اﻟﻣ َ
ﺣول اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟرﺎﺿﻲ ُ
اﻟﺣس
ﻷﻧﻪ ﺗﺟر د رﻣز ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺟرد ﯾﺗﺟﺎوز
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻘﻠ ﺔٕ ،وا ْن ﺎﻧت ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﺣﺳّﺔ؛ ّ
ّ
واﻟزﻣﺎن واﻟﻣ ﺎن ﻏﺎﻟ ﺎً").(٣
وﻟﻌﻞ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد اﻟذ ﺣ ﺎﻩ ﷲ ﺳ ﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﻼً رﺎﺿ ﺎً ِ
ﺻ ْرﻓﺎً ،أﺧذ ﯾ ﺣث ﻋن
ّ
إﺟﺎ ﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﻠﺳؤال اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو آﻧذاك ﯾﻒ ﻣ ُن ﺿ ط ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗﺷﻌ ِﺔ اﻷﻧﺣﺎء دﻻﻟﺔ
ٍ
ٍ
ٍ
ﻣﺟردة ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول؟
وﻋروﺿﺎً وﺻرﻓﺎً وﺻوﺗﺎً وﻧﺣواً ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳ طﺔ ّ
) (١ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻳﻝ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ )ﺑﺣﻭﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭ( ﻭﻓﻲ ﺟﺫﻭﺭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻳﺑﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،
ﻭﺳﻧﺭﻯ ﻛﻳﻑ ﻣﺛﻠﱠﻬﺎ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻳﺩﻱ.
)*( ﺍﻟﺟﺩﺍء ﺍﻟﺩﻳﻛﺎﺭﺗﻲ ﻫﻭ ﺣﺎﺻﻝ ﺿﺭﺏ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ ﺱ،ﻉ ﻭﻳـﺭﻣـﺯ ﻟـﻪ  :ﺱ xﻉ ﻫـﻭ ﻣـﺟـﻣـﻭﻋـﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﻣـﺭﺗـﺑـﺔ ﺍﻟـﺗـﻲ ﺗـﻧـﺗـﻣـﻲ
ﺍﻟـﻣـﺭﻛـﺑـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟـﻛـﻝ ﻣـﻧـﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻣـﺟـﻣـﻭﻋـﺔ ﺱ ﻭﺗـﻧـﺗـﻣـﻲ ﺍﻟـﻣـﺭﻛـﺑـﺔ ﺍﻟـﺛـﺎﻧـﻳـﺔ ﻟـﻛـﻝ ﻣـﻧـﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻣـﺟـﻣـﻭﻋـﺔ ﻉ.ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ، ١٩ :ﻭ ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ، ٧٢/٢ :ﻭ ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٢٢٥ :
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٦٨ /٢ :
) (٣ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٥ :







ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺣﺻر ﺟﻣ ﻊ أﻟﻔﺎ

 
٣٤٨

اﻟﻌر ﺔ ،ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ":اﻣﺗﺎز

)(١
أن ﻻ
اﻟﺧﻠﯾﻞ ـ ـ ﻋن ﻞ ﻣن ﺳ ﻘﻪ ﻣﻣن أﻟﻒ ﻣﻌﺟﻣﺎً ﻣن اﻷﻣم اﻷﺧر ﻏﯾر اﻟﻌرب ﻓﻲ أّﻧﻪ ﺎن ﯾﻧو أوﻻً ْ
ﯾﺗرك ﺷﯾﺋﺎً ﻣن ﻣﻔردات اﻟﻌر ﺔ ،وﺛﺎﻧ ﺎً ّأﻧﻪ ﻓ ر ﻓﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣ ّﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺎ ﺎن ﯾﻧو ﻪ ،وﻫﻲ ﺿرب ﻣن

اﻟﺣﺳﺎب ﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﺿﻞ ﻓﻲ اﺧﺗراﻋﻪ ﺳﺎﺋر ﻣﺎ أﺗﻰ ﻪ ﻣن أﻓ ﺎر وﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ وﻏﯾرﻫﺎ .وﻫذا ﻫو أﻫم ﻣﺎ

أن ﺣ ط ﻪ ﻣن
ﻣﺗﺎز ﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ :ﯾرد ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻣﺎ ﯾﻧظر ﻓ ﻪ و ﺣث ﻋن أﺳ اررﻩ و ﻧﯾﺗﻪ ْ
ﻞ ﺟواﻧ ﻪ و ﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻔ رﻩ اﻟرﺎﺿﻲ").(٢
ﻓﻔﻲ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐوّﺔ

ﻠﻣﺎت اﻟﻌر ﺔ رﺎﺿّﺎً،

اﻟﻣﻌﺟﻣّﺔ اﻛﺗﺷﻒ اﻟﺧﻠﯾﻞ )رﺣﻣﻪ ﷲ( طرﻘﺔ رﺎﺿ ﺔ ﺳ طﺔ ﺳﺗط ﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺻر
ﻬﻣﻞ( ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظرﺔ اﻟﺑداﺋﻞ أو اﻟﺗ ﺎدل
)ﻣﺳﺗَﻌﻣﻞ(،و) ُﻣ َ
ﺛُ ﱠم ﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ إﻟﻰُ :

أن ﻣﺿروب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )س( ﻓﻲ ﻌﺿﻬﺎ ﺳﺎو اﺣﺗﻣﺎﻻت أﺷ ﺎﻟﻬﺎ
اﻟرﺎﺿّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲّ " :
أن ﻟﻬﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﻠو ﺎﻧت ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )س( اﻟﻣ ّوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ )ب ،ر ق(ﻓﻬذا ﻌﻧﻲ ّ
ﺳﺗ َﺔ أﺷ ﺎل اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﺿرو ﻬﺎ ،وﻫو ،٦=١×٢×٣ :وﻫذﻩ اﻷﺷ ﺎل ﻫﻲ) :ب ،ر ق() ،ق ،ر ،ب(،
)ق ،ب ،ر() ،ب ،ق ،ر() ،ر ،ق ،ب(").(٣

إن طرﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻌﯾن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺣﺻر واﻹﺣﺻﺎء اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟرﺎﺿ ﺎت ،إذ
ّ
ﻌﱡد أول ﻣن ﺟﻣﻊ ﺣروف اﻟﻣﻌﺟم ﻓﻲ ٍ
ﺑﯾت واﺣد ﻫو ﻗوﻟﻪ):(٤
ُ
ِ
ﻒ َﺧْﻠ ﺧود ِ
ِ
اﻟﺷﻣس إ ْذ َﺑ َزَﻏت
ﻣﺛﻞ
ﺻْ
َ
ﻧﺟﻼء ﻣﻌطﺎر
اﻟﺿﺟﯾﺞ ﺑﻬﺎ
ﺣظﻰ
ُ
َ

زم أﺻﻧﺎف اﻟﻧﻐم وﺣﺻر أﻧواع اﻟﻠﺣون ﻓﻲ اﻟﻣوﺳ ﻘﻰ ،ﻓﺎﺳﺗﺧرج اﻟﻌروض وﺣﺻر أﺷﻌﺎر
ﻣﺎ ّأﻧﻪ " ّ
اﻟﻌرب").(٥ﻓﻌﻣﻞ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗواﻓ ﻘﻲ ﻓﻲ اﻟرﺎﺿ ﺎت ،ﻣﻣﺎ أد ﻪ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺎ
)(٦
أن
ﻣن ْ
أن ﯾﺗﺷ ﻞ ﻣن أﻟﻔﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ أو ﻣﻬﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋ ﺔ اﻟﻌر ﺔ  ،إذ ﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ّ
ﻋدد أﺑﻧ ﺔ ﻼم اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ واﻟﻣﻬﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣراﺗﺑﻬﺎ اﻷرﻊ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ):(٧

*ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر أﻟﻒ.
) (١ﻧﺗﺟﻧﺏ ﻫﻧﺎ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻷﻧﻅﺎﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳّﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ،ﻓﻘﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺭﺑﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺃﺟﻧﺑﻳﺎً ،ﻭﻟﻭ ﺃﻥّ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻧﻔﻰ ﺗﺄﺛﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ
ﺍﺣﻣﺩ ،ﻭﻟﻭ ﺃﻥّ ﺍﻟﺗﺄﺛﺭ ﺑﺎﻷﻣﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻳﺱ ﻋﻳﺑﺎً ،ﻭﻗﺩ ﺍﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ .ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺷﺎﺵ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ٣٧ ،٤١ـ  ،٣٨ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٤٧ :ـ . ٥٥
) (٢ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٢٢٠ :
) (٣ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ . ١٦ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻧﺣﺎﺓ . ٢٤٤ :
) (٥ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻭﺗﻁﻭﺭﻩ . ٢١٨ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ ،ﺍﻟﺟﻳﻼﻟﻲ ّ
ﺣﻼﻡ ،ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻁ١٩٩٧ ،١ﻡ . ٤٣ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ٧٤ /١ :
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*ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ.

*ﻣن اﻟرﺎﻋﻲ ﺧﻣﺳﺔ آﻻف.
*ﻣن اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ أرﻌﻣﺎﺋﺔ واﺛﻧﺎ ﻋﺷر أﻟﻒ.
ﻠﻣﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻓ ﺎﻧت ﻗر ﺎً ﻣن ٥و ١٢ﻣﻠﯾون

أن اﻟﺧﻠﯾﻞ أﺣﺻﻰ
وﻗد ُرو
ّ
اﻟﺟذر).(١و ﺎﻧت ﻧظرﺔ اﻟﺗ ﺎدﯾﻞ اﻟرﺎﺿّﺔ ﻣﻧطﻠ

اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺟﻣﻪ

)(٢

ﻠﻣﺔ ﻓﻲ

ـ ـ أول اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت اﻟﻌر ﺔ

ﺗﺗﺻرف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﯾن ﻧﺣو :ﻗ ْد ،ودق ،وﺷد ،ودش .واﻟﻛﻠﻣﺔ
أن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ـ ـ ﻓﻘﺎل  ":اﻋﻠم ّ
ّ
ِ
ﺿ َر،
ض ،وَ َ
ﺿ َر َبَ ،
أوﺟﻪ ،وﺗﺳﻣﻰ ﻣﺳدوﺳﺔ ،وﻫﻲ ﻧﺣوَ :
وﺿَﺑ َر ،وَ َر َ
اﻟﺛﻼﺛّﺔ ﺗﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ُ
أن ﺣروﻓﻬﺎ ،وﻫﻲ أرﻌﺔ
ض .واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟرﺎﻋ ﺔ
ﺗﺗﺻرف ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ وﻋﺷرن وﺟﻬﺎً ،وذﻟك ّ
ور َ
ورَ َ
ّ
ﺿ َبَ ،
َ
أوﺟ ٍﻪ ،ﻓﺗﺻﯾر أرﻌﺔ وﻋﺷرن وﺟﻬﺎً ..واﻟﻛﻠﻣﺔ
أﺣرف ﺗُ ْ
ﺿ َر ُب ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﺛُﻼﺛﻲ اﻟﺻﺣ ﺢ ،وﻫﻲ ﺳﺗﺔ ُ
ُ
اﻟر ﺎﻋﻲ،
اﻟﺧﻣﺎﺳ ﺔ
أن ﺣروﻓﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺧﻣﺳﺔ ،ﺗُﺿرب ﻓﻲ وﺟوﻩ ﱡ
ﺗﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرن وﺟﻬﺎً ،وذﻟك ّ
ّ
وﻫﻲ أرﻌﺔ وﻋﺷرون وﺟﻬﺎً ،ﻓﺗﺻﯾر ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرن وﺟﻬﺎً ،ﺳﺗﻌﻣﻞ ﱠ
أﻗﻠﻪ ،وُ ْﻬ َﻣﻞ أﻛﺛرﻩُ").(٣
ُ
ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﺧﻠﯾﻞ أن ﺣﺻر ﻫذا اﻟﻌدد ﻣن اﻟﺟذور ﻋﻠﻰ وﻓ

ﻧظرﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗواﻓ ﻘﻲ ﻓﻲ

إن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
اﻟرﺎﺿ ﺎت ،وذﻟك ﺣﺳب ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢّ ":
اﻟﺣﺳﺎب اﻟذ ُﻣ ِّ ن ﻪ ﺣﺻر ﻣﻔردات اﻟﻌر ﺔ ﻓﻠم ُﻌرف إﻻ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ﻓﻲ أورو ﺎ .وﻫو اﻵن ﻣن
أﺑواب اﻟﺟﺑر اﻟﺗر ﯾﺑﻲ ) (Combinatory Algebraوﺗﺳﻣﻰ ﺻ ﻐﺗﻪ اﻟرﺎﺿ ﺔ ﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻲ).(٤)" (factorial
ِ
وﺿﺢ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟرﺎﺿ ﺔ اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻘوﻟﻪ ... ":وﻗد اﺻطﻠﺢ اﻟرﺎﺿﯾون
و ّ
ﺳﻣﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﯾرﻣز إﻟ ﻪ ﺎﻟﻌدد
اﻟﻣﺣدﺛون ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟرﻣوز ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ،ﻓﻣﺎ ّ
ﻣﺗﺑوﻋﺎً ﺑﻧﻘطﺔ

)(٥

ﺗﻌﺟب وذﻟك ﻣﺛﻞ:

2 = 2 × 1 = !2
6 = 3× 2 = 3× !2 = 3× 2×1 =!3
24= 4×6 = 4×!3 = 4 × 3 × 2 ×1 = !4
120= 5 × 24 = 5 × !4 = 5 × 4 × 3 × 2× 1 = !5

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ،ﱠ
ﻟﻠﺯﺑﻳﺩﻱ ،ﺍﻟ ُﻣﻘ ّﺩِﻣﺔ  ،١٧ /١ :ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٤ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺎﻅﻡ ﺍﻟﺑﻛﺎء ،ﺿﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ١٩٩٢ ،ﻡ  ٣ :ﻓﻣﺎ
ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٣ﺍﻟﻌﻳﻥ . ٦٦ /١ :
) (٤ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٢٢١ :
) (٥ﺍﻷﺻﺢ )ﻋﻼﻣﺔ( .
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ﻓﻘول اﻟﺧﻠﯾﻞ  ":وذﻟك أن ﺣروﻓﻬﺎ وﻫﻲ أرﻌﺔ أﺣرف ﺗﺿرب ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﺛﻼﺛﻲ وﻫﻲ ﺳﺗﺔ أوﺟﻪ" ﻫو

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ) 4 × 3! :ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻓﻲ ) ( 4اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ = .( factorial

وﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻧد ﻣن ﺟﺎء َ ْﻌ َد اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻫو ﻗﺳم واﺣد ﻣﻣﺎ ﺳﻣوﻩ ﺑـ)ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺗراﻛﯾب( ..وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺣروف اﻟﻌر ﺔ وﻫﻲ
ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﻔﻬوم ) . (combinatoryوﻗد أﺣﺻﻰ اﻟﺧﻠﯾﻞ اﻟﻣواد اﻷﺻﻠ ﺔ ً

ﺻور ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺻ ﻐﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻫ ذا:
 ٢٨وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ،و ﱠ

اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ 756 = 27 × 28 = 282 }:
اﻟﺛﻼﺛﻲ 19.656 = 26 × 27 × 28 = 283 } :
اﻟرﺎﻋﻲ 491.400 = 25 × 26 × 27 × 28= 284 }:
اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ 11.793.600 = 24 × 25 × 26 ×28 × 28= 285 } :
ﻓﻬذﻩ اﻷﻋداد ﯾدﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻧﺎطﻘون اﻟﻌرب وﻣﺎ ﻟم ﺳﺗﻌﻣﻠوﻩ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗُﻣﺛّﻞ ﻞ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻣﻠﻪ

اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻣذ ورة").(١

أن أﺑﻧ ﺔ اﻟرﺎﻋﻲ واﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ،ﻫﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ
إن ﻣﺎ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟرﺎﺿ ﺔ ﻫو ّ
ّ
ﻷن اﻻﺳم ﻣﺛﻼً ﻣﺎ ﻘول اﻟﺧﻠﯾﻞ":
ﻓﺈن اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﻲ ﺎد ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ أﺑﻧ ﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ؛ ّ
واﻟﺛﻼﺛﻲ ،وﻣﻊ ذﻟك ّ
ﻻ ون أﻗﻞ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺣرف ،ﺣرف ُﯾﺑﺗدأ ﻪ ،وﺣرف ﱠ
ﺣﺷﻰ ﻪ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،وﺣرف ﯾوﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ").(٢

أﻣﺎ ﺗﻘﺎﻟﯾب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ) (٣اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ )ض ،ر ،ب( ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ ﻫﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﺑدﯾﻠّﺔ ،وﻫذ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
اﻟﻣ ْدﺧﻼت أو
ﺳﺗﺔ ،ﻫﻲ :ﺿرب ،ﺑرض ،رﺿب ،رض ،ﺿﺑر ،ﺿر ،وﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ُﻣﺷﺗر ﺔ ﻓﻲ ُ

ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﺎل
اﻟﻣﻌط ﺎت اﻷوﻟّﺔ ،وﻟ ﺳت ﻣﺷﺗر ﺔ ـ ـ ﺿرورًة ـ ـ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ؛ ّ
ﻣﻌ وﺳﺔ ،ﻫﻲ:
ﺿ َر َب
َ

وﻋ ﺳﻬﺎ

ض
َﺑ َر َ

ﺿ َب
َر َ

وﻋ ﺳﻬﺎ

ﺿ َر
ََ

رض

وﻋ ﺳﻬﺎ

ﺿﺑر

) (١ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ،٢٢٢ :ﻭﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٦٩ /٢ :
) (٢ﺍﻟﻣﺯﻫﺭ . ٧٤ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻳﻌﻧﻲ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ
١٧:
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ﺛﻼث ﺻور ﻣﺗﻧﺎظرة) ،(١ﻣﺎ ﺗُﻧﺎظر اﻟﺻورة )س( ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرآة ،وﻫذا اﻟﺗﻧﺎظر ،ﻌﻧﻲ
أ ّأﻧﻬﺎ
ُ
أن دﻻﻟﺔ أ ِّ ﻠﻣﺔ ﻟ ﺳت ﻫﻲ ﻫﻲ دﻻﻟﺔ ﺻورﺗﻬﺎ
أن ﺻورة )س( ﻟ ﺳت ﻫﻲ )س( ،ﻣﻣﺎ ﻌﻧﻲ ّ
رﺎﺿّﺎً ّ
طراد إﻻّ إذا ﺗﺳﺎو
اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻣ ن أن ﺗﺷﺗرك دﻻﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ )اﻟﺻورة( ،وﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻬﺎ ﺎ ّ

اﻟطرﻓﺎن ،ﻧﺣو :ﺳﻠس ،وﺳﻠس ،ﻓﻬﻲ وﻣﻘﻠو ﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎظر ﺷ ﻞ واﺣد ودﻻﻟﺔ واﺣدة).(٢

وﻗد ﻣﺛّﻞ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟرﺎﺿّﺔ ﺑداﺋرة ذات اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ،اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺟﻣﻊ ﻞ اﻟﺟذور
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌر ﺔ ،ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ":أﻣﺎ اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﺗﻣﺛﯾﻞ ﻗﺳﻣﺔ

اﻟﺗراﻛﯾب ﻟﻠﺣروف ﻓرﺳم داﺋرة ذات اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ووﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺣرف ﻣﺗ ﺎﻋدة ،ﻓﺎﻻﻧطﻼق ﻣن
ﻣﻌﯾن ـ ـ ُﺳﻣﻰ ﻣوﺿﻊ اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ اﻟﻌروض )ﻣﻔ ّ ﺎً( ـ ـ ﻓﺗﻌد اﻟﺿﺎد ﻣﻔك ﻓﻲ ﺿرب،
ﻞ ﺣرف ﺎﺗﺟﺎﻩ ّ
وﺗﺻﯾر راؤﻫﺎ ﻣﻔ ﺎً ﻟرض ـ ـ وﻫ ذا ـ ـ وﺗﻘﻠب اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻔرغ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.

ر

ض

ب
أن ﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗر ﯾﺑ ﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻧظﯾرﻫﺎ ـ ـ ﻘﻠب اﻻﺗﺟﺎﻩ ـ ـ ﻓﺑذﻟك و ﺎﻟﺗر ﯾب اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ وﻓ ﻪ
ﻫذا و ﻼﺣظ ّ
ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﻣ ﻊ )ٕ (associativeواﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻋدم اﻟﺗر ﯾب ِّ
ﺗﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗراﻛﯾب ﻣﺎ ﺳﻣ ﻪ اﻟرﺎﺿﯾون

اﻟﻣﺣدﺛون )زﻣرة(

)(٣

.(٤)" Group

ﺳﻣﺎﻩ ـ ـ ﻓ ﻣﺎ ﻌد ـ ـ اﺑن ﺟﻧﻲ
وﻟﻌﻞ ﻫذا اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟرﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذ ﺟﻌﻞ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﯾﻧﺄ ﻋن اﻟﻘول ﻣﺎ ّ
)(٥
ِ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣطردة ،ﻣﺎ ّأﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ دﻻﻟﺔ
ﺑـ" اﻻﺷﺗﻘﺎق اﻷﻛﺑر" ؛ ّ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣ ن ْ
أن ُﺷ ّ ﻞ ﻗﺎﻋدة ّ
)(١
ﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺭﺁﺓ .ﻳﻧﻅﺭ :ﻛﺗﺎﺑﻪ  :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ،١
ﻲ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻅﺭ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣ ّ
ﻳُﺳﻣ ّ
١٩٨٨ﻡ  ٨ :ـ . ٩
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،١٧ :ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣ :
) (٣ﺍﻟﺯﻣﺭﺓ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺣﺽ ﺍﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﺗﺑﻳﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺑُﻌﺩ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ ،ﻭ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ " ﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎﻑ ﻟﻠﻣﻔﺭﺩﺓ ﻟﺗﻛﻭﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻲ ،ﻳﺻﻁﻠﺢ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻲ ـــ ﺍﻟﺯﻣﺭ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﻳﺔ"  .ﻳﻧﻅﺭ:
ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  ،٦ :ﻭﻗﺩ ﺩُﺭﺳﺕ ﻫﺫﻩ ُ
ﺍﻟﺯﻣﺭ ﺿﻣﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ )ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ،ﺍﻟﺗﺭﺍﺩﻑ ،ﺍﻷﺿﺩﺍﺩ( ،ﺇﻻ ﺃﻥّ ﺃﻓﺿﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ،ﺇﺫ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﻣﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ
ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻗﻳﻖ ﻣﻥ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ﻭﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ
ﺑﻳﻧﻬﺎ ،ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺫﻫﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ،ﻟﺗﺟﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻁﺭﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﻧﻔﺳﻪ .ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ . ٣١٤ :
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٧٠ /٢ :ﻭﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٢٢٣ :
) (٥ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ  ٥ /١ :ـ . ١٨ﺍﻻﺷﺗﻘﺎﻕ ﺍﻷﻛﺑﺭ"ﻣﻥ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﺑﻥ ﺟﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻧﻰ ﺑﻪ ﺃﻥّ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﺻﻭﺍﺗﻬﺎ ...ﺗﻘﺩّﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ
ﺍﻻﺷﺗﻘﺎﻗﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ...،ﻭﺍﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻘﻭﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥّ ﺗﻘﻠﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ...ﺗﻔﺭﺯ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ً ﻣﺗﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ"  .ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ
ﺍﻟﻣﻔﺻّﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ.ﻣﺷﺗﺎﻕ ﻋﺑﺎﺱ ﻣﻌﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ.٤٤ :٢٠٠١، ١







 
٣٥٢

اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ،ﻓﺎﻟﻣﺎدة )ﺳﻧد( ﻻ ﻣ ن أن ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ ِ
ﻣﻧﺎظرﺗﻬﺎ )دﻧس( إﻻّ ﻓﻲ اﻟﻣﻌط ﺎت اﻷوﻟ ﺔ )س ،ن،
ْ
ِ
)رﺣب( ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة )َ َﺣر( ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﻊ ّأﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻌط ﺎت
د( ،ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﺗﺷﺗرك ـ ـ إﻟﻰ ّ
ﺣد ﻣﺎ ـ ـ اﻟﻣﺎدة َ
طراد ﺷر ﻓﻲ
)ر ،ح ،ب( واﻟﻘﺎﻋدة اﻟرﺎﺿ ﺔ ـ ـ أو أ ّ ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻣ ﺔ ـ ـ ﻻ ﺗﻘﺑﻞ ﻫذﻩ اﻻزدواﺟّﺔ ،ﻓﺎﻻ ّ
اﻟﻘﺎﻋدة.

أن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ
وُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
اﻟﻣﺳورة ُ ﻠّﺎً أو ﺟزﺋّﺎً") ،(١ﻓ ﱡﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗُﺷ ِّ ُﻞ ﻋ ﺎرات ـ ـ أ ﻠﻣﺎت
ﺎﻟﺗدرﺞ ُﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻣّﺛﻠﻪ ﻓ رة "اﻟﻌ ﺎرة ﱠ
ﻣﺳورة ُ ﻠّﺎً ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ،وﺟزﺋّﺎً ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺟذور اﻟﺛﻼﺛ ﺔ ﺗُﺷ ِّ ﻞ
ــ ﱠ
ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺳﺗﺔ أوﺟﻪ ُ ،ﱡﻞ وﺟﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟذر اﻟﺛﻼﺛﻲ ُ ﱠﻠﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻧﻘص ،واﻟﺟذور
اﻟرﺎﻋ ﺔ ﺗُﺷ ِّ ﻞ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ أرﻌﺔ وﻋﺷرن وﺟﻬﺎً ،ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن أرﻊ ﻣﻊ
ﻣﺳورة ﺗﺳو اًر ُﺟزﺋّﺎً ﻣﻊ اﻟﺟذر اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻪ
أن ﻞ ﺟذر ﺻﻐﯾر ﻋ ﺎرة ﱠ
اﻟﺟذور اﻟرﺎﻋ ﺔ ،وﻫذا ﻌﻧﻲ ّ
اﻟﻣﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛ ﺎً ،وﻟ ْﻣ ُﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﺎﺿّﺔ ُﺷﯾر إﻟﻰ إﺣﺳﺎس اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻐو ﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن

ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ ﺟزﺋ ﺎً ،ﻟم ُ ِّ
ﺻرح ﺑﻬﺎ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﺧﻲ أو اﻷﺻﻞ اﻟﺳﺎﻣﻲ
ٍ
ﺑوﺟﻪ ﻣن اﻟوﺟوﻩ).(٢
ﻋﻧد اﻟذﯾن ﯾرﱡدون اﻟﺟذر اﻟرﺎﻋﻲ واﻟﺧﻣﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺟذر اﻟﺛﻼﺛﻲ
وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟرﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﺧﻠﯾﻞ ـ ـ رﺣﻣﻪ ﷲ ـ ـ ﻫو ﻣﺎ ُﻌرف ﺑـ)اﻟﺟداء اﻟد ﺎرﺗﻲ( ،إذ أﺷﺎر
د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟ ﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو اﻟوزن" ﺣﯾث ﺗُﺟرد ﺣروف اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷﺻول ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ و رﻣز ﻟﻛﻞ ﺣرف

ﺣﺳب ﻣرﺗﺑﺗﻪ :اﻟﻔﺎء ﻟﻛﻞ ﺣرف ﺻﺎﻣت ﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﺻﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻷول ،وﻫ ذا ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﯾن واﻟﻼم.

وﻧﻼﺣظ ّأﻧﻪ ﺗﺟرد رﺎﺿﻲ )وﻫو ﻣن ﻋﻣﻞ اﻟﺧﻠﯾﻞ(") .(٣ﻣﺎ ﻣ ن ﺣﺻر اﻷﺑﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻛﻠم ﻋن
طر )اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ( أ ﺿﺎً ،ﻗﺎل اﻟرﺿﻲ اﻻﺳﺗ ار ﺎد ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣﺟردّ ":إﻧﻣﺎ ﺎﻧت

ﻪ اﻟوزن ..وﻟﻠﻔﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺣوال :ﻓﺗﺢ

ﻷن اﻟﻼم ﻟﻺﻋراب أو اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻼ ﯾﺗﻌﻠ
اﻟﻘﺳﻣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر؛ ّ
وﺿم و ﺳر وﻻ ﻣ ن إﺳ ﺎﻧﻪ ﻟﺗﻌذر اﻻﺑﺗداء ﺎﻟﺳﺎﻛن ،وﻟﻠﻌﯾن أرﻌﺔ أﺣوال :اﻟﺣر ﺎت اﻟﺛﻼث واﻟﺳ ون،
واﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻷرﻌﺔ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ،ﺳﻘط اﻟﻣﺛﺎﻻن ِ
)ﻓ ُﻌﻞ وِﻓ ِﻌﻞ( ﻻﺳﺗﺛﻘﺎل اﻟﺧروج ﻣن ﺛﻘﯾﻞ إﻟﻰ ﺛﻘﯾﻞ
ﻣﺧﺎﻟﻔﻪ .(٤)"...ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ـ ـ ﻣﺎ ذ ر د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻟﻠﻔﺎء واﻟﻌﯾن واﻟﻼم أﺣواﻻً ﺣﺳب ﻣﺎ
ﻷﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺗﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﺣر ﺎت واﻟﺳ ون ،واﻋﺗ ﺎرات أﺧر ﻫﻲ ـ ـ ﻓﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ـ ـ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻵن
ﺟداء د ﺎرﺗ ﺎً؛ ّ
ً
ﻟﺿرب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻣﺛﱠﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻟﺟدول اﻵﺗﻲ):(٥

) (١ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٢٢٣ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٤ﺷﺭﺡ ﺍﻟﺷﺎﻓﻳﺔ  ٣٥ /١ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٥ﻳُﺑ ِﻳّﻥ ﺍﻟﺟﺩﺍء ﺍﻟﺩﻳﻛﺎﺭﺗﻲ ﺑﺣﺻﺭ ﺻﻳﻎ ﺍﻟﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﻣﺟﺭﺩ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ٤٨ /٢ :ﻭ ،٧٢ﻭﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ٢٢٥ :



 





ف

ع
ﻓﺗﺣﺔ
ﺿﻣﺔ
ﺳرة

ﻓﺗﺣﺔ
َﻓ َﻌﻞ
ُﻓ َﻌﻞ
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ﺿﻣﺔ
َﻓ ُﻌﻞ
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٣٥٣

ﺳرة

ﺳ ون

َﻓ ِﻌﻞ
ُﻓ ِﻌﻞ

َﻓ ْﻌﻞ

ِﻓ ِﻌﻞ

ُﻓ ْﻌﻞ
ِﻓ ْﻌﻞ

ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﱠدم أن ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ـ ـ وﻻﺳّﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ ـ ـ اﺳﺗطﺎﻋوا ﺣﺻر ٕواﺣﺻﺎء ﺟﻣ ﻊ
ﻣﻔردات اﻟﻌر ﺔ ،وﻋﻣﻠﻪ ﻫذا ﯾدﺧﻞ ﻓ ﻣﺎ ُﺳﻣﻰ اﻟﯾوم ﺎﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ  ، Lexicographieإذ ﻫﻲ ﻣﺻدر
ﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻣﺧﺗص ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ،ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﻔرداﺗﻲ وﺗﺻﻧ ﻔﻪ

وﺗرﺗﯾ ﻪ ﻋﻠﻰ وﻓ ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ،ﺛم ﺗﻌرﻒ وﺗوﺿ ﺢ ﻣداﺧﻠﻪ.

واﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ ﻋﻠم ﺗﻔرع ﻋﻧﻪ ﻋﻠم اﻟﻣﻔردات اﻟذ

ﻌﻧﻰ "ﺑدراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎ ﻣن

ﺣﯾث اﺷﺗﻘﺎﻗﻬﺎ وأﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ،ودﻻﻟﺗﻬﺎ ،و ذﻟك ﺎﻟﻣﺗرادﻓﺎت واﻟﻣﺷﺗر ﺎت اﻟﻠﻔظ ﺔ واﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﺻطﻼﺣ ﺔ

)(١
ﻓﺈن ﻋﻠم اﻟﻣﻔردات ﻣﻬﻣﺗﻪ إﯾﺟﺎد " اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﻓ ﺔ ﻋن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ
واﻟﺳ ﺎﻗ ﺔ"  ،وﻣن ﻫﻧﺎ ّ
اﻟﻣﻌﺟم") ،(٢ﻣﺎ ﺗﻔرع ﻋن اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ﻋﻠم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم ،وﻫو ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑـ Lexicographie :ﺣﯾث
ِ
ص ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﺧطوات رﺋ ﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ):(٣
ُﺧﺻ َ

 ١ـ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋ .
 ٢ـ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣداﺧﻞ.
ﻣﻌﯾن.
 ٣ـ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓ ﻧظﺎم ّ
 ٤ـ ﺗﺎ ﺔ اﻟﻣواد.
 ٥ـ ﻧﺷر اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
وﺗﻘوم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣ ﺎدئ ﻓﺿﻼً ﻋن ﺟﻣﻊ ﻣﻔردات اﻟﻠﻐﺔ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﺗﻌرﻒ ﻞ

ﻣدﺧﻞ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳ ﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﻞ ذﻟك ﻋﻠﻰ "اﻹﺣﺎطﺔ ﻌدد ﻫﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻫذﻩ

) (١ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ . ٣ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .



 





٣٥٤

اﻟﻣﻔردات ،ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺻوﺗ ﺔ ،واﻟﻛﺗﺎﺑ ﺔ ،واﻟﺻرﻓ ﺔ واﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ ،واﻟدﻻﻟّﺔ واﻟﺗﺄرﺧ ﺔ،
واﻟﺗﺄﺛﯾﻠ ﺔ").(١
أن ﻣؤﻟﻔﻲ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ،وﻣﻧﻬم ﺻﺎﺣب ﻣﻌﺟم اﻟﻌﯾن ﻗد أدر وا ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ
و ً
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم ،وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺻﻠﺔ اﻟﻣﻌﺟم ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،وﻣﺳﺗو ﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ،واﻟﺗﺎرﺦ
واﻟﺗﺄﺛﯾﻞ ،وﻟذﻟك ﺗﻌددت ﻣﻧﺎﻫﺟﻬم ،ﻓﺄﺳﺳوا ﻣﻌﺟﻣ ﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣﻞ ﻓﻲ ُﺳﱠﻠم ﺗطور ﻫﻲ ﺎﻵﺗﻲ):(٢
 ﻧظرﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﺻوﺗ ﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد )ت١٧٥ﻫـ(.
 ﻧظرﺔ اﻟﺟﻣﻬرة ﻻﺑن درد )ت٣٢١ﻫـ(.

 ﻧظرﺔ ﺻﺣﺎح اﻟﻌر ﺔ ﻟﻸزﻫر )ت٣٧٠ﻫـ( واﻟﺟوﻫر )٣٩٦ﻫـ(.
 ﻧظرﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟذر ﻻﺑن ﻓﺎرس )ت٣٩٥ﻫـ( ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻠﻐﺔ.

 ﻧظرﺔ اﻟﺣﻘول اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺳﯾدة )ت٤٥٨ﻫـ( ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص .

ﻟﻘد أﺳﻬم ﻫذا اﻟﺗﻧوع اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﺷ ٍﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎل ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻣﺗ ﺎﯾﻧﺔ
ٍ
ﻋدة ،وأﺻ ﺣت اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم
أﻓرزت أﻧواﻋًﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ،وﺗطورت إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ّ
ﻋﻠﻣﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﺑذاﺗﻪ ،وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،ﻓﻲ اﻷﺻوات ٕواﺣﺻﺎء اﻟﻣﻔردات

وﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ ،وﺗﻌرﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓ ﻣﻧﺎﻫﺞ وﻧظرﺎت ﻣﺗﻌددة .ﻣﺎ أﺻ ﺢ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺳﺗﻣد ﺷرﻋﯾﺗﻪ ﻣن ﻣﻌط ﺎت
ﺛﯾر ﻣن ﻧظرﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﺻوﺗ ﺎت ،واﻟﻣﻔردات ،وﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺳ ﻣ ﺎﺋ ﺎت وﻏﯾرﻫﺎ).(٣

وﻟو ُﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻞ
اﻟﻣﻔرداﻧ ﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠوﺣدات
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎً

اﻟﺧﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻌﯾن ،ﻟوﺟدﻧﺎﻩ ُﯾ ِّﺑﯾن أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺟم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ
إن ﻣﺎ ُﻣِﺛّﻞ
ﻟﺳّﻧﺔ اﻟﺗطور ،إذ ّ
اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ُ
ٍ
دﻻﻻت ﻷﻟﻔﺎ ٍ ﻧﺗﺟت ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺻر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن

ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﻔ رﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋد ﺔ.

ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو ظﻬور ﺟﯾﻞ أول ﻣن اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ،ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت
و ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘولّ :
إن ﻣﺎ ّ
اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺔـ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﱡد ﻣﺛﺎ ﺔ " اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﻲ اﻟﻔﺻ ﺢ ﺣﺗﻰ ُﻗﺑﯾﻞ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻘرن اﻟ ار ﻊ
اﻟﻬﺟر ") ،(٤إذ اﻛﺗﻣﻠت اﻟﻧظرﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻌﺟﻣﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة ،وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗرﺗﯾب،
وﻣن ذﻟك "ﻧظرﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﺻوﺗ ﺔ اﻟﺣﺻرﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ ﺑن أﺣﻣد اﻟﻔراﻫﯾد

اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺻر اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣ ن ﺗﺷ ﯾﻠﻪ ﻣن أﻟﻔﺎ و ﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋ ﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺣﺳب

) (١ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ . ١٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،٢٥ :ﻭﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ـــ ﻗﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ  ٧ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ــ ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ . ٨ :
) (٤ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺍﻟﺟﻳﻼﻟﻲ ّ
ﺟﻼﻡ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،
١٩٩٩ﻡ . ١٨٢ :





 



ﻧظرﺔ اﻟﺗواﻓ

٣٥٥

واﻟﺗ ﺎدل ﻓﻲ اﻟرﺎﺿ ﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻬﻣﻞ واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ واﻟﻣﻌرب واﻟدﺧﯾﻞ ﻋن طر

اﻻﺋﺗﻼف اﻟﺻوﺗﻲ ﻗﺑﻞ اﻟﺳﻣﺎع أو اﻟروا ﺔ ﻏﺎﻟ ﺎً").(١

أن ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋ ﺔ اﻟﻌر ﺔ
إن ﻋﻣﻞ اﻟﺧﻠﯾﻞ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود وﻣﺎ ﻣ ن ْ
ّ
ـ ـ ﻌﻧﻲ اﻟﻣﻬﻣﻞ واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ ـ ـ ﯾﺗواﻓ وﻓ رﻩ اﻟرﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟدﻗﺔ واﻟﺗدﻗﯾ ﻣﻌﺎً .وﻫذا ﻣﺎ وﺟد ُت ﺻداﻩ

اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺳﻌﻰ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋن طر

ﻣﺷروﻋﻪ )اﻟذﺧﯾرة اﻟﻌر ﺔ(

)(٢

اﻟذ

ُﻌﱡد

ﻏوﻏﻞ اﻟﻌرب ،إذ أﻋطﻰ أوﺻﺎﻓﺎً ﻟﻠﻣﻌﺟم اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﻟﻔﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ،إذ ُﺳﺗﺧرج ﻫذا اﻟﻣﻌﺟم
ﻣن اﻟذﺧﯾرة اﻻﻟ ﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺻدر ﻣن اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠ ﻣﻧﻬﺎ و ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟواﺿﻌون ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﺟم
اﻟﻛﺑﯾر ،اﻟذ

ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟذﺧﯾرة إﻻ ﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺑﺟد

وﻏﯾرﻩ ﻟﻣﺣﺗواﻩ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ،و ﺎﻟدراﺳﺎت

أن ُﺣرر ﻟﻬﺎ ﺣث
ﻻﺑﱠد ْ
واﻟﺗﺣﻠ ﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻞ ﻣدﺧﻞ ﻣن ﻣداﺧﻠﻬﺎ ،إذ ّ
أن ﻞ ﻣﻔردة ﺗُﺛﺑت ﻓﻲ اﻟذﺧﯾرةُ ،
ﻟﻐو ﻣﺳﺗﻔ ض).(٣
* اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم:
ﺗﺑﻧﻰ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷروﻋًﺎ أﺳﻣﺎﻩ )اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ( أو ﻣﺎ ُطﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ
)اﻷﻧﺗرﻧﯾت اﻟﻌرﻲ( ،وﻫو ﻣﺷروع ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﺣﺎﺳوب ،ﻋﻠﻰ وﻓ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻌﺻر ﻋن طر
ﻣﺎ ّﯾدﺧرﻩ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت.
وﻟو ُﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟذﺧﯾرة( ﻟﻐو ﺎً ﻟوﺟدﻧﺎﻩ ﻻ ﯾﺧرج ﺛﯾ اًر ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐو اﻷﺻﻠﻲ ـ ـ
اﻟﺗراﺛﻲ اﻟذ ﻗﱠدﻣﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﻬو ﻟﻐ ًﺔ ﻣﺷﺗ ﻣن " اﻟ ُذﺧر ،واﻟﺟﻣﻊ أذﺧﺎر ،وذﺧر
ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺣدﯾﺛﺎً ﺣﺳﻧﺎً أ ﻘﺎﻩ") .(٤ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ـ ـ ﻣﻌﻧﻰ اﻹ ﻘﺎء ،ووردت ﻣﻌﻧﻰ آﺧر واﻓ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﺑﯾر ﻣﺎ ﻫو

ﻣﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ ﻋﻧد د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺗﻌرﻒ ،ﻓﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺎج اﻟﻌروس ﻣﺎ ﺄﺗﻲ ":ذﺧرﻩ .. ،ﯾذﺧر ُذﺧ ًار
ﺎﻟﺿمٕ ،واذﺧﺎ اًر ،إﺗﺧﺎذﻩ أو اﺗﺧذﻩ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺧ ﺄﻩ ﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ") .(٥ﻓﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻌرﻔﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻧﺟد اﻟﺗواﻓ

ﻋرﻓﻬﺎ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّﺄﻧﻬﺎ ":ﺑﻧك آﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘد ﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﻒ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ،إذ ّ
)ﻣن اﻟﺟﺎﻫﻠ ﺔ إﻟﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر(") .(٦أ ﺑﻧك آﻟﻲ ﺣﺎﺳو ﻲ ﺳﯾر ﻋﻠﻰ وﻓ اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟ ﺎ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
اﻟﺣﺎﺳو ﺔ(.

) (١ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ . ١٨٢ :
) (٢ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺑﻧﻙ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺁﻟﻲ ﻳُﻣ ِ ّﻛﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺃﻳّﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻭﺃﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﺗﻰ
ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﻟﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺟﻳﺯ .ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٣٦٩ /١ :ﻭﺳﺄﺗﻁﺭﻕ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ.
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ،
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ١٩٩٩ ،ﻡ  ،٤٦ :ﻭﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٩٥ /١ :
) (٤ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ٢٤٤ /١٥ :ﻣﺎﺩﺓ ) َﺫ َﺧ َﺭ( .
) (٥ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ،ﱠ
ﺍﻟﺯﺑﻳﺩﻱ  ٤٨٣ /١٢ :ﻣﺎﺩﺓ ) َﺫ َﺧ َﺭ( .
) (٦ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١١٣ /٢ :







 
٣٥٦

ﻋرض د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓ رة ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌر ﺔ ،إذ ﻘول ﺑﻬذا اﻟﺻدد ":ﺎن ﻟﻲ

أن ﻋرﺿت ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌرب اﻟذ اﻧﻌﻘد ﻌﻣﺎن ١٩٨٦م ،وﻓ رة اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ
اﻟﺷرف ْ
وﻓواﺋدﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟ ﺣوث اﻟﻠﻐو ﺔ واﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗوﺣﯾدﻫﺎ
)(١
ِ
ﺟﺳد ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟﺿﺧم واﻟﻣﻬم ،ﻓﻘﺎم ﺑﺈرﺳﺎء ﺧطوات
ﺧﺎﺻﺔ"  .ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟد ﺗور ﺗﻘد م أر ﻪ ﻔ رة ﺗُ ّ
أوﻟﻰ ﺗﺗﻌﻠ وﻫذا اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺣﺎوﻻً ﺗﻘد م ﻞ اﻟدﻻﺋﻞ و رﻫﻧﺔ اﻷوﻟو ﺎت اﻟﺿرورﺔ ﻟﺗطﺑﯾ اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ
اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﻲ.

ﻓﺈن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﻫو ﺧدﻣﺔ
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎس ﻣن ﻋﻣﻞ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫو ﻣﺳﺎﻋدة اﻟ ﺎﺣﺛﯾن؛ وﻟذا ّ
ّ
أن ﯾﺟﻌﻞ ﺗﺣت ﺗﺻرف أ ﺎﺣث ﻓﻲ أ ﻣ ﺎن وأ وﻗت ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣو
وﺗوﻓﯾر ﻞ ﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻪ ،ذﻟك" ْ

اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻠﻌر ﺔ") .(٢وﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗﻔرد ﻟﻠﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ

ﺟد ﻣن اﻟﻠﻐﺔ ـ ـ ﺣّﻘﻪ ﻓﻲ اﻹدراج واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺳﺗﻐﻼل،
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ـ ـ وﻣﺎ ّ
وﻣﺎ ﻗﱠدﻣﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫو " ﺗﺻور وﺿﻊ أﻧﻣوذج ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼج اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ") .(٣إذ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻌر ﺔ
ِ
ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻓ ﺎن
ـ ـ ﻓﻌﻼً ـ ـ إﻟﻰ ﻫذا اﻷﻧﻣوذج ﻟﻛوﻧﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻً ﻓﻌﻠ ﺎً ذا ﺧطورة ﻋظ ﻣﺔ ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﯾزات ﻣواﻛ ﺔ ﻟﻠﻌﺻر ،ﺳرﻋﺗﻪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ وﻗدرﺗﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧزن؛
ﻻﺑﱠد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ّ
ُ
وذﻟك " ﻹﻧﺷﺎء ﺑﻧك آﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﻌط ﺎت ﺣو ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣﺎ ُﺣرر ﺎﻟﻌر ﺔ ﻣﻣﺎ ﻟﻪ ﻗ ﻣﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ وأدﺑ ﺔ
وﺗﺎرﺧ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،وأﻋز ﻣﺎ أﻧﺗﺟﻪ اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ ﻗد ﻣﺎً وﺣدﯾﺛﺎً ،وﻣﺎ ﺳﯾﻧﺗﺟﻪ ﻋﻠﻰ ِّ
ﻣر اﻟﺳﻧﯾن").(٤
 ﻣ از ﺎ اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ:

إن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻻ ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻋن ﻣﺳﺎﻋ ﻪ اﻟﺗﻲ
ّ
ط ُرق ﻟﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺎﻟﻔﻌﻞ؛ ﻟذﻟك أر ﻓﻲ
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد أﻓﺿﻞ اﻟ ُ

اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻘ ﺎﺳﺎً ﻣوﺿوﻋ ﺎً " ﻻ ﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻪ اﻟﻠﻐو أو اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟﻣﻬﺗم ﻣﯾدان اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت")،(٥
أن ﻓﻲ ذﻟك
ﻌد ْ
أن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻠﻐو ﯾن ﻻ ﺗرﺛون إطﻼﻗﺎً ﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻠﻌر ﺔ؛ ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم ّ
أن ﻻﺣظ ّ

)(٦
ﺄن اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ
أن اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻫﻲ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣ ﺗو ﺔ ﻓﻘط  ،و ﻌد أن اﻗﺗﻧﻊ ّ
ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣ ﺎت ،و ّ
)(٧
أن
ﻫذا ﻌﺎﻧﻲ " ﺗﺄﺧ اًر ﺑﯾ اًر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎ ﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺎﻟﻔﻌﻞ ـ ـ اﻟﻘد ﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ــ"  ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ

اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﻗد أظﻬروا اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﺎﺋﻘﺎً ﺎﻟﺳﻣﺎع) ،(٨وﻟم ّﯾدﺧروا ُﺟﻬدًا ﻓﻲ ﺗدو ن ﻼم اﻟﻌرب ﻣن

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٩٥ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٤٨ /٢ :
) (٣ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ـــ ﺟﻬﻭﺩ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ
ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﻣﺭﻛﺯ ﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ،ﻣﻛﺔ ﺍﻟﻣﻛﺭﻣﺔ١٤٢٦ ،ﻫـ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ . ٥٨ :
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٠٩ /١ :
) (٥ﺣﻭﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻻﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﺧﻳﺭﺓ ﻣﺣﻭﺳﺑﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻛﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﻭﻣﻲ ،ﻣﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ :
. ١٤٩ /١
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻣﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٣٨ /٢ :
) (٧ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٣٧ /٢ :
) (٨ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻋﺗﻣﺩﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻔﺻﺣﺎء ﻭﻷﻫﻣﻳﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺗﺎﺑﺎ ً ﻋﻧﻭﺍﻧﻪ )ﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ( ،ﺩﺭﺱ
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ٍ
ﺷﻌر وﻧﺛر ،وﻟم ﯾﻧﺻرﻓوا ﻋن اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻔّﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻛﻼم ،ودرﺟﺔ ﺗواﺗرﻩ وﻣد
ﻓ ﻪ ،وﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ وﺿﻊ أوﺻﺎف ﻏﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ واﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ .وﻗد أﺑد اﺳﺗﻐ ار ﻪ ـ ـ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻣن
ﺗوﺳﻌﻬم
ّ

طرد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،و ﻧطﻠﻘون
ﻷﻧﻬم ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ّ
ﻋدم اﻟﺗﺄﺛر ﺎﻟﻐرﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؛ ّ
ﻋﯾﻧﺔ ﺑﯾرة ﻣﻧﻪ ،و ﺧﺿﻌوﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾﻒ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ،و ﻌطﻲ ﻣﺛﺎﻻً ﺑذﺧﯾرة
ﻣن ّ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ) (TRESORLA LANGUE FRANCAISEاﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻧﺎطﻘون
ﺎﻟﻔرﻧﺳ ﺔ ﻣدة ﻗرﻧﯾن ﻣن اﻟزﻣن) ،(١ﻘول ":ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن ﻧت أﺗﺳﺎءل ﺎﺳﺗﻣرار ﻟﻣﺎذا ُﻘِّﻠد اﻟﻌرب ﻓﻲ
ٍ
ﻣﯾدان واﺣد وﻫو ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺟم
ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﻐرﯾﯾن ﻓﻲ ِّﻞ ﺷﻲء ـ ـ ﻣن دون ﺗﻣﺣ ص ﻏﺎﻟ ﺎً ـ ـ إﻻ ﻓﻲ
ووﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت؟").(٢
إن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻫو ﺷر ﺿرور ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ﻓﻲ ﻧظر اﻟد ﺗور ﻋﺑد
ّ
ﻌدﻩ أﺻﻞ اﻷﺻول ﻓﻲ أ ﺣث ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗرﻗ ﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌر ﺔ ،و ﻌﻧﻲ
اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟذ
ّ

اﻟﻣﺣررة أو اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﺎﻟﻌر ﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻣن
ﻣﺣﺗو ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل " ﻞ اﻟﻧﺻوص أو أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻧﻬﺎ،
ّ
ﻣﺳﺟﻠﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ُﻧ ِﺷ َر وذاع ﺑﯾن اﻟﻧﺎس").(٣
ﻣؤﻟﻔﺎت ،وﻣﻘﺎﻻت و ﺣوث ودراﺳﺎت وأﺷﻌﺎر وﺧطﺎ ﺎت ّ
اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ
و ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّأﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣ ن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻬذﻩ
ّ

ﺗﺿم اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻷ ﻓرد ﻣﻬﻣﺎ اﺟﺗﻬد وﻣﻬﻣﺎ ﺎﻧت اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻘﺿﯾﻬﺎ
اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﻓﺈن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﯾر ﺣﻼً إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺗﻣ ﺔ اﻟﻌﻣﻞ
ﻓﻲ اﻟ ﺣث واﻟﺟرد واﻟرﺻد واﻟﺗﻧظ م واﻟﺗﺑو ب؛ ﻟذﻟك ّ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟذ

ﯾﺗﺟﺎوز ﺛﯾ اًر اﻟﻔرﻗﺔ اﻟواﺣدة إﻟﻰ اﻟﻌﺷرات ﻣن ﻓرق اﻟ ﺣث ،وﻻ ﯾر ذﻟك ﺎﻓ ﺎً إﻻّ

" ﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب وﻣﺎ ﺣﺗﺎج إﻟ ﻪ ﻣن آﻻت اﻟﻘراءة اﻵﻟ ﺔ

و رﻣﺟ ﺎت ﺣﺎﺳو ﺔ ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ،وﻫذا ﺳﺗﺣﻘﻘﻪ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﻧﺻّﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺎﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ").(٤
ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﯾﻧﻔﺻﻞ ﻋن ﻣﺷروع اﻟذﺧﯾرة اﻟﻌر ﺔ ،ﻓﻬو ﺻﻧﺎﻋﺔ
وﻋﻠ ﻪ ّ

ﺟﺳد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ أ ﻌد ﺻورة؛ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺣو ﻪ ﻣن أﻟﻔﺎ اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ
ﻣﻌﺟم ُﯾ ّ
ﺗﺄﺗﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻪ اﻟﻘواﻣ س ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺻطﻧﻌﺔ).(٥
ﻷﻟﻔﺎ

وﻗد اﻗﺗرح د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أﺷ ﺎل اﻟﻣﻌﺟم اﻵﻟﻲ
اﻟذﺧﯾرة ،ﺛم إﻟﻰ ﻣﻌﺟم ﻣوﺳوﻋﻲ ﻟﻐو

)(٦

اﻟذ ﯾﻧﻘﺳم ـ ـ ﺣﺳب أر ﻪ ـ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣرﺗ ﺔ

ﯾﺧﺻص ﻟﻛﻞ ﻟﻔظﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﺳﺗﻔ ﺿﺔ .أﻣﺎ

ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ وﻓ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣرﺗ ﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن ﺟذاذات آﻟ ﺔ ،ﻞ واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﺗرﺗﯾب ّ
 ١ـ ﺗرﺗﯾب أﺑﺟد ﻋﺎم )اﻻﻧطﻼق ﻣن اﻷﻟﻔﺎ ( .
ﻓﻳﻪ ﺑﺎﺳﺗﻔﺎﺿﺔ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺯﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻭﺍﻫﺩ ،ﺛﻡ
ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﻭﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ .ﺻ ّﺣﺢ ﻓﻳﻪ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺳﻣﺎﻩ ﺑﺄﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ( .
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٣٩ /٢ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ  :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١١٨ /٢ :
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٢٢ /٢ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٩٨ /١ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ . ٤٧ :







 ٢ـ ﺗرﺗﯾب أﺑﺟد
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ﺣﺳب ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻔﺎﻫ م )اﻻﻧطﻼق ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ(.

 ٣ـ ﺗرﺗﯾب ﺣﺳب ﺗردد اﻟﻛﻠﻣﺔ )ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص( ،وﺗﺟ أز إﻟﻰ ﺗرﺗﯾ ﺎت ﺣﺳب

اﻟﻌﺻور وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧر ﺣﺳب اﻟﻣؤﻟﻔﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻧﺻوص.
 ٤ـ ﺗرﺗﯾب ﺣﺳب ﺷﯾوع اﻟﻛﻠﻣﺔ أ

ذﯾوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،وﻓﻲ ﻞ ﺣﻘ ﺔ

) ٥٠ﺳﻧﺔ( ﻣﻣﺎ ﻣﺿﻰ.

 ٥ـ ﺗرﺗﯾب ﺣﺳب اﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧون.

وﻗد أﺷﺎر د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣ ﺔ ،ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺧراﺋط اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗُ ِّﺑﯾن ذﯾوع اﻟﻛﻠم اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟ م واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻوﺗ ﺔ ﻓﻲ اﻷداء).(١
ﻫذا ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻌﺟم اﻵﻟﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﺣرر ﻓﺳ ون ـ ـ ﺣﺳب أر د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻋﻠﻰ
ﻏرار ﻣﺎ و ِ
ﺿ َﻊ ﻣن اﻟذﺧﺎﺋر اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ أو اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ ،ﻓﻬو ﻣوﺳوﻋﺔ ﺣرر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣوﺛﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﻞ
ُ
)(٢
ﻟﻔظﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ ﺄﺗﻲ :
 ﺗﺣﻠﯾﻞ دﻻﻟﻲ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟﺳ ﺎﻗﺎت وﺣدﻫﺎ.

 ﺗﻌﻠﯾ

ﺻوﺗﻲ وﺻرﻓﻲ وﻧﺣو وﺟﯾز ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذ رﻩ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻗد ﻣﺎً ﻣﻊ ذ ر

اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ.

 ﺗﻌﻠﯾ ﺗﺎرﺧﻲ ﻟﻠﻣﺎدة وﻓروﻋﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺻوص أو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ.

إن ﺎﻧت ﻣن اﻟدﺧﯾﻞ ،وﺗﻛﯾ ﻔﻬﺎ.
 ﺑ ﺎن أﺻﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ ْ
 ﺑ ﺎن ﺷﯾوع اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺣﺳب اﻟﻌﺻور.

ﺟدت.
إن ُو َ
 ذ ر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎت وﻣﺗرادﻓﺎت وأﺿداد اﻟﻛﻠﻣﺔ ْ
ﺟدت.
إن ُو َ
 ذ ر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗد ﻣﺎً وﺣدﯾﺛﺎً ْ
أن د.اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺟم ﺗﺎرﺧﻲ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣوﺳ ﺔ
وﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
ٌ

اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ ﻓﺗﻛون ﺑذﻟك اﻟﺗﻐط ﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻓ ﺣ م اﻟﻔﻬرﺳﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻟﻠﻧﺻوص

ٍ
ﻧﺻوص
ﻣ ن ﻣﻌرﻓﺔ ﺳ ﺎﻗﺎت ﻞ ﻟﻔظﺔ ﻣن أﻟﻔﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ،وﻧﺳ ﺔ ﺷﯾوع ّﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ طُﻊ ﻣن
ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻬﻞ وﺿﻊ ﻣﻌﺟم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺎﻟﻔﻌﻞ).(٣
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ،وﻋﻠ ﻪ ّ
ٍ
ٍ
ﺧﺻب
ﻣﺟﺎل
ﻓﺿﻼً ﻋن إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ،وذﻟك ﺑﺗوﺟ ﻪ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن واﻟطﻠ ﺔ إﻟﻰ
ﻟﻠدراﺳﺔ ﻌود ﺎﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌظ م وﻫو ﻣﺎ ُطﻠ

ﻋﻠ ﻪ ﺑـ)ﻣﻌﺟﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ( .وﻫﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎ

اﺑﺗﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﻲ ﻗد ﻣﺎً ،وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظ م ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﺗرﺗﯾب أﻟﻔﺎظﻬﺎ وﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓ
اﻟﺗرﺗﯾب اﻷﻟﻔ ﺎﺋﻲ) (٤وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ):ﺗﻬذﯾب اﻷﻟﻔﺎ ( ﻻﺑن اﻟﺳ ﯾت )ت٢٤٤ﻫـ( ،و)اﻟﻐرب اﻟﻣﺻﱠﻧﻒ( ﻷﺑﻲ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ . ٤٧ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١١٢ /٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺟﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﻗﻲ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤١ :







 
٣٥٩

ﻣﻣﺎ َﺟ َﻣ َﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ
ُﻋﺑﯾد اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﺳﻼم )ت٢٢٤ﻫـ( ،و)اﻟﻣﺧﺻص( ﻻﺑن ﺳﯾدة )ت٤٥٨ﻫـ( ،وﻗﺑﻠﻬﺎ ّ
ُﺳﻣﻲ ﺎﻟرﺳﺎﺋﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻠ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻸﺻﻣﻌﻲ )ت٢١٦ﻫـ( وﻏﯾرﻫﺎ ﺛﯾر.
ّ
وﻗد ﺿﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺟﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻌددة ،ﺄﺳﻣﺎء اﻟﺧﯾﻞ ،وﺧﻠ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣطر ..اﻟﺦ،
وﺻِﻧَﻔت ﺣﺳب ﺗرﺗﯾ ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗ ﺎﯾﻧﺔ ،وﻟ س ﻣن اﻟﻌﯾب إﻋﺎدة ﻫ ﻠﺔ ﻫذا اﻟزاد اﻟﻠﻐو اﻟﺗﺎرﺧﻲ طرﻘﺔ
ُ
ﺣدﯾﺛﺔ ،ﺑﻞ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ذﻟك ،وﻫذا ﻣﺎ دﻋﻰ ﻟﻪ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ ،إذ ﻘول ":وﻻ ﻣﺎﻧﻊ
أن ﻧﻘوم ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﻧﺻّﺔ )اﻟذﺧﯾرة( إﻻ ّأﻧﻪ
ْ
)(١
ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﻬﺞ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺳﻠ م اﻟذ اﺗ ﻌﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻐرﯾون"  .ﻟﻛن ﻣﻊ اﺗ ﺎﻋﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟطرﻘﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ
اﺣﺗرام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟ ﺻ ﺢ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ أﺣﺳن وﺟﻪ وأﻛﻣﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ّأﻧﻪ ﺿﻣن ﻣﻌﺟﻣﺎت
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫذﻩ ﺗدﺧﻞ ﻣﻌﺟﻣﺎت " ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﺗرادﻓﺎت واﻷﺿداد وﻫو أ ﺿﺎً ﻣﻔﯾد").(٢

أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫداً ﻟﺑ ﺎن أﻫﻣ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ
ﻣﻣﺎ ّ
ﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ ّ
وذﻟك ﻋن طر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟذ ُﻌﱡد اﻟﻣﻧطﻠ اﻷﺳﺎس ﻟﻛﻞ ﺣث ﻟﺳﺎﻧﻲ .ﻣﺎ وﺿﻊ اﻷُﺳس

اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ـ ـ اﻟﻧظرﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ـ ـ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﺟم ﻋرﻲ آﻟﻲ ﯾﻧﻬﻞ ﻣﻧﻪ اﻟﺟﻣ ﻊ ﻫو )اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ

إن ﻟﻠﻌرب ﻧظرﺎت وطراﺋ ﻟﻐو ﺔ ﺣﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺗراﺛﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐو  ،وُ ِّﺑﯾن ﻋن ﻣ ﻧوﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻌر ﺔ( ،إذ ّ
ﻣﺳﺎرﻫم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟﻬﺟرﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺗﻲ ّﺑﯾﻧت أن اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﺎن
ُ
أن ﻣﺳﺎرﻧﺎ اﻟﯾوم أﺻ ﺢ ﻌﺗﻣد اﻟﺗراث
ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻗو م ﻞ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ﻣن دﻗﺔ ووﺿوح وﺛ ﺎت ،و ّ
اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻣ ﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻏﺎ ﺎت ﻟﻐو ﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺗطورة.

ﻣﺎ ُﻌﱡد ﻣﺷروع اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣﺛﺎ ﺔ ﻏوﻏﻞ ﻋرﻲ ﺣو ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻧﺟ ازت اﻟﻔ رﺔ ﻟﻛﻞ
اﻟدول اﻟﻌر ﺔ ،إذ ﯾوﻓر ﻗﺎﻋدة ﻣﻌرﻓ ﺔ وﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻣﺷﺗر ﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌر ﺔ .

إن ﻣﺷروع اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﺗﺎرﺧﻲ وﻣﻌﺎﺟم اﻟﻣوﺳوﻋﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ً ْﺳ ِﻬم
ّ
ﻓﻲ اﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎً ﺣﺿﺎر ﺎً وﻋﺎﻟﻣ ﺎً ،إذ ﯾﺗﻌرف اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻛﻧوز اﻟﺗﻲ ﺣو ﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﺎﻫﻞ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ .وﻻ ﯾﺧﻔﻰ دور د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗوظ ﻔﻪ

ﺗﺎﻣﺎً
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﺣﺎﺳوب ،ﻓﺣﺻر اﻟﻠﻐﺔ ﻟن ون ّ
ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟدﻗﯾ إﻻ ﺑوﺟود ﻧظﺎم أو ٍ
آﻟﺔ ﺣﺎﺳو ﱠ ًﺔ ُﻣﻌﺟﻣﱠﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺟوﻫرﱠﺎً ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻘواﻋد أو
اﻟﻧﺣو ،وﻫو أ ﺿﺎً ٍ
ظﻔﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﺳو ﻲ
آﻟﺔ ﺣﺎﺳو ﱠﺔ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺻ ﺢ اﻟدﺧﻼت اﻟﻣﻌﺟﻣﱠﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﯾو ِّ

ﻟﻠﻘ ﺎم ﻌﻣﻠﯾﱠﺗﯾن ﺿرورﱠﺗﯾن ﻟﺑﻠوغ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ) أو ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ( :ﻋﻣﻠّﺔ ﺗﻔ ك أو ﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻣرﱡدﻫﺎ إﻟﻰ ون
إن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻟﻔﻬم دﻻﻟﺗﻬﺎ
ﻣﻔردة ﻟﻬﺎ
اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟ ﺳت
ً
ﻣﻌﻧﻰ ذرﱞ أ ﻻ ﻘﺑﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﺑﻞ ّ
ً
اﻟداﺧﻠ ﺔ).(٣
) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٦٨٢ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٢٣ /٢ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﺧﺗﻼﻻﺕ ﺍﻟﺗﻌﺩﺩﻳﱠﺔ ﻭﺗﻌﺛﱡﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ. ٢٨ : ٢٠١٠ ،٥







 
٣٦٠

اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﺗرﺟﻣﺔ
*ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت:
ﻋدﻫﺎ ﻣﺟﺎﻻً ﻣن ﻣﺟﺎﻻت
اﺧﺗﻠﻒ اﻟدارﺳون ﻓﻲ ﺿ ط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت واﻟﻣﺻطﻠﺢ ،ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ّ
)(١
أن ﻠﯾﻬﻣﺎ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،وﻣﻧﻬم ﻣن ّ
ﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺑذاﺗﻪ  .واﻋﺗﻣد اﻟﺷ اﻷول ـ ـ وﻫو اﻟﻐﺎﻟب ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
أن ﻠﯾﻬﻣﺎ
ﻌﺗﻣد اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐو ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ،واﻋﺗﻣد اﻟﺷ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ّ
وﻣﺎدة ُﻣر اًز ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر اﻟذ ﺗﺳﺗﻧد إﻟ ﻪ ّﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ).(٢
ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻵﺧر ﻣﻧﻬﺟﺎً
ً

ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،ﻓﻬو " اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺗوﻟد ﻋن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،و ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻌض
ِ
ؤﻣن ﺻﻼﺣ ﺔ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ") .(٣ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ
اﻷطر اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﺗوﺟﻪ اﻟﺗطﺑﯾ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗُ ّ
ﻋﻣﻞ ﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﯾؤد ﻓ ﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ دور ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﺻطﻠﺢٕ .وا ّن اﻟدور
اﻟذ

ﺗؤد ﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣ ﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺿ ط ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ ،ﻟﻬو

دور ﺗواﺻﻠﻲ ﺎﻷﺳﺎس ﯾدﻓﻊ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ ﺿ ط ﺳ ﺎق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺢ " ،ﻓﺑدﯾﻬﻲ أن ون ﻫذا اﻟﻌﻠم
)ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺢ( ﻓرﻋﺎً ﻣن ﻓروع ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن وأن ﺳﺗورد أﺻوﻻً ﻧظرﺔ وﺣﻠوﻻً ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔروع").(٤

و ذﻟك ُ ﱡ
ﻌد ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻗد أﺧذ ﻣوﻗﻌﻪ وﻧﻪ ﻋﻠﻣﺎً ذا ُﻌد ﺗطﺑ ﻘﻲ،
وُ ِّ
ﻌرﻓﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّﺄﻧﻪ ":دراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧ ﺎت ﺑﺗﺟﻣ ﻌﻬﺎ
ورﺻدﻫﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ،ووﺿﻊ ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء").(٥
ﻔرِق ﺑﯾن )ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺻطﻠﺢ( و)اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ( ،إذ ُﺷﯾر اﻟد ﺗور ﺳﻣﯾر ﺷرﻒ
و ﻧ ﻐﻲ أن ُﻧ ّ
أن ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺗُﻧﺑﻰء ﻋن ﺟﻬﺔ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺻﻞ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ؛ ﻓﺗﻛون ﺑذﻟك
اﺳﺗﯾﺗ ﺔ إﻟﻰ ّ

ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻋﻣوﻣ ﺔ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ ،ﻓ ون اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫو ﻣﺣور اﻟدرس اﻟﺧﺎص ﻣن
أن اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،و ون ﺑذﻟك ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن أ ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ،ﻣﺎ ّ
ﻷن ﺧﺻوﺻ ﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻣﺗﺄﺗ ﺔ ﻣن وﻧﻪ واﻗﻌﺎً ﺿﻣن داﺋرة
أﻋم ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ؛ ّ
ﻟﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺻطﻠﺢ .واﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻣ ن أن ون ﻣظﻠﺔ ﺣﺛ ﺔ ،ﺗﺿم ﺗﺣت ﺟﻧﺎﺣﯾﻬﺎ أﻋﻣﺎﻻً ﻋﻠﻣ ﺔ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ .٣٩ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻟﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ،ﺿﻣﻥ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ،ﻟﻭﻳﻙ ﺩﻳﺑﻳﻛﺭ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺭﻳﺗﺎ ﻋﻭﺽ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻣﺭﻛﺯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ٢٠٠٩ ،ﻡ . ١٣٧ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٨٣ ،٢٣ﻡ . ١٤٠ :
) (٥ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧٤/١ :







 
٣٦١

ﺗ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ،ﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻣوﻣﺎً ،ﻓ ون ﺑذﻟك ﻣﺳﺎو ﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ وداﺋرة
اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺻطﻠﺢ).(١

و ﻬذا ُﺷ ِّ ﻞ ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺢ أﺣد ﻓروع اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ،إذ " ﯾﺗﻧﺎول اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣّﺔ ﻟوﺿﻊ
ﯾﺗم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗوﺣﯾدﻫﺎ ،وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ّ
أن وﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟم ﻌد ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺎﺻرة ّ
ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺟﻬود ﺛﯾرة ،ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺳﺎﺳ ﺔ
أﺳﺎس اﻟ ﺣث اﻟﻣﻔرد ﻓﻲ ِّﻞ
ٍ
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻌﻧ ﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻧﻣو
ﺗﻧ ﻊ ﻣن ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ وﻣن اﻟﻣﻧط وﻣن ﻧظرﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣن
ّ

ِّ
ﻟﺗﻛون اﻹطﺎر اﻟﻧظر واﻷﺳس اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺢ") .(٢ﻓﺑذﻟك ﺣﺗﺎج ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ
ﺎﻟﺗطﺑﯾ
ﻓروع ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿ ط ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻌض ﻗﺿﺎ ﺎﻫﺎ وﺧﺎﺻ ًﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ
اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ اﻟذ ﻌﺗﻧﻲ ﻘﺿﺎ ﺎ ﺗﺳﻣ ﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺿ ط ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ أن ُﻧ ِّﺑﯾن طﺑ ﻌﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟ ﺣث واﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺎت
اﻟوظ ﻔّﺔ.
*اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺢ:

ُﻌﱠد اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت ـ ـ ﻣﺎ ذ رﻧﺎ ـ ـ أﻣ اًر أﺳﺎﺳ ﺎً ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠوم ﻣن ﻟﺳﺎن اﻟﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﻟﺳﺎن
اﻟﺗﻘﺑﻞ )اﻟﺗﻠﻘﻲ( ،وﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎرات ﻟﺳﺎﻧ ﺔ وﻣﻌرﻓّﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗرﺟم ﻋﻠﻰ ﺿ ط ﻣﻔﻬوم
ّ

وﺗﻌدد اﻟﺳ ﺎﻗﺎت إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻋﻣﻠّﺔ
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺣﺳب ﺳ ﺎﻗﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ،وﻗد ّأد اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻬﺎرات
ّ
اﻟﺗرﺟﻣﺔ ،إذ ﻧﺟد ﺗرﺟﻣﺎت ِّ
ﺗﺧص ﻣﺻطﻠﺣﺎً ﻟﺳﺎﻧّﺎً واﺣداً .و ﻣ ن أن ﺗﻛون أﺳ ﺎب اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ّ

اﻟﺗرﺟﻣﺔ" ﻣﻌرﻓ ﺔ وﻟﺳﺎﻧّﺔ و راﻏﻣﺎﺗ ﺔ").(٣
وﺗرط ﺑﯾن اﻟﺗرﺟﻣﺔ وﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻼﻗ ٌﺔ وﺛ ﻘﺔ ،إذ ﱡ
ﺗﻌد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻔﺎﺗ ﺢ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠور

ﻣﻔﺎﻫ ﻣﻬﺎ ،ﻣﺣّﻘﻘ ًﺔ اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن أﻫﻞ اﻻﺧﺗﺻﺎص ،ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ" :اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن
اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠرﻗﻲ اﻟﻠﻐو ﻓﻲ أ ِﺔ ﻟﻐﺔ ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ أر ّأﻧﻪ ﻣن اﻟﺿرور أن ون ﻣوﺿوع
اﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وأن ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﺗُﻣﺎرس ﻣﺎ ُﻣﺎرس اﻟﺗﻛو ن واﻟ ﺣث ﻓﻲ

اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ") .(٤ﻓﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ " ﻧﺷﺎ ﻟﺳﺎﻧﻲ ﺗواﺻﻠﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺳ ٍ
ﯾﺗﻘﯾد ﻪ اﻟﻣﺗرﺟم ﻋﻧد
ﺎق
ﻣﻌﯾن ّ
ﻣﻌرﻓﻲ ّ
ّ
ّ
ﻋﻣﻠّﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ") .(٥وﻣن ﻫذا ﺗُﻌﱡد اﻟﺗرﺟﻣﺔ ـ ـ ﻋﻧد د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾ
ِ
اﻟﻣﺗﻘدم ،إذ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوﺳ ﻊ دواﺋر اﻟﺣوار اﻟﺗﻲ ﺗؤد إﻟﻰ اﻣﺗﻼك ﻣﻔردات اﻟﻌﺻر
اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم
ّ
وﻟﻐﺎﺗﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن وﻧﻬﺎ اﻟﺳﺑﯾﻞ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ  ،٣٤١ :ﻭﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ .ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻭﻧﻣﺎﺫﺝ ،ﺩ .ﺑﻧﻌﻳﺳﻰ ﺃﺯﺍﻳﻳﻁ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺣﺎﺙ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻭﻻﻱ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﺳﺔ ،ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ــ ﻣﻛﻧﺎﺱ ،ﺩ .ﻁ٢٠٠٨ ،ﻡ . ١٤٦ :
) (٢ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﺩ .ﺕ . ١٩ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ  .٩٥ :ﻻ ﺃﺭﻳﺩ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻭﺍﻟﺧﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﻧﺎﻫﺎ ،ﺇﺫ ﻧﺟﺩ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ
ﻳﻘﻔﻭﻥ ﻋﻧﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﺗﻐﻁﻳﺗﻬﺎ ،ﻭﻟﻠﺗﻔﺿﻝ ﺃﻛﺛﺭ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٩٦ :ــ  ،١٠٣ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ٢٣ :ـ . ٣٤
) (٤ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧٧ /١ :
) (٥ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ . ١٠٠ :





 



٣٦٢

وﻟن ﺗﻧﺟﺢ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻣﺑﻧﻰ أول إﻟﻰ ﻣﺑﻧﻰ ٍ
ﺛﺎن ،إﻻ إذا أﻋطت اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣﻘﺎ ﻼت

ﻣطﺎﻟب ﺎﻋﺗﻣﺎد
اﻟﻣﺗرﺟم
اﻟﺗﻲ ﺗﻌ س ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ُﻌد اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ ﺗﻧﺿو ﺗﺣﺗﻪ ،وﻫذا ﻌﻧﻲ ّ
ٌ
أن ُ
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣّﺔ اﻟﺗﻲ اﺗّﻔ اﻟﻣﺧﺗﺻون ﺣوﻟﻬﺎ ،و ﻠﻣﺎ راﻋﯾﻧﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ وﺣدة اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ودﱠﻗﺗﻬﺎ،
ﺗﺟﻧﺑﻧﺎ اﻟﺧﻠط وﺳوء اﻟﻔﻬم اﻟذ ﻗد ﻘﻊ ﻓ ﻪ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟ ﺎﺣث اﻟﻣﺑﺗدئ ،ﻓـ" اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﺗﺗﺣدد
دﻻﻟﺗﻬﺎ وﻋ ﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرّﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻫﻲ ﻻ ﺗظﻬر إﻻ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧظرﺔ ،وﻣن ﺛَ ﱠم
وﻧﻪ ذﻟك اﻟﺗﺧﺻص").(١
ﻓﺈن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذ ُ ّ
ّ

أن ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟم ﻐﻔﻠوا ﻫذا اﻟﻌﻠم )ﻋﻠم
وﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﻧذ رﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻧﺎ ﻫذا ﻫﻲ ّ
اﻟﺗرﺟﻣﺔ( ،ﻓﻘد ﺗﻧ ﻪ اﻟﻔ ر اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺗطﻠ ﻪ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ٍ
ﻟﻐﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ،ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ واﺳﻌﺔ
ّ
ِ
ٍ
ﺣد ذاﺗﻬﺎ ـ ـ ارﺗ ٌﺎد ﺻﻌب ،وﻻﺳ ﻣﺎ إذا
أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ـ ـ ﻓﻲ ّ
ﺎﻟﻠﻐﺗﯾن ﻣﻌﺎً ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
ﺣد ﺳواء ـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ
ﺎن ﻣﯾدان اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺟدﯾداً ،ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن .ﻓﻧﺟد اﻟﺟﺎﺣظ )ت٢٥٥ﻫـ( ﺷﺗر ﻓﻲ

اﻟﺗرﺟﻣﺎن ":أن

ون ﺑ ﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗرﺟﻣﺔ ،ﻓﻲ وزن ﻋﻣﻠﻪ ،ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،و ﻧ ﻐﻲ أن

اﻟﻧﺎس ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ

ون أﻋﻠم

ون ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺳواء وﻏﺎ ﺔ ..و ﻠﻣﺎ ﺎن اﻟ ﺎب ﻣن اﻟﻌﻠم أﻋﺳر

اﻟﻣﺗرﺟم وأﺟدر أن ﯾﺧطﺊ ﻓ ﻪ ،وﻟن ﺗﺟد اﻟﺑﺗﺔ ﻣﺗرﺟﻣﺎً ﻔﻲ ﺑواﺣد
وأﺿﯾ واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻪ أﻗﻞ ،ﺎن أﺷد ﻋﻠﻰ ُ
ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء").(٢

اﻟﻠﻐﺗﯾن ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ

أن إﺣد
إن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻧﻘﻞ ﻣن ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧر ﻻ ﺗﺳﻠم ﻣن ﺧطورة؛ وذﻟك ّ
ﺛُ ﱠم ّ
اﻷﺧر  ،ﻓﺗدﺧﻞ اﻟﺿ م ﻋﻠﯾﻬﺎ ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺟﺎﺣظ ـ ـ ﻓﺗﻧﺟذب اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ إﻟﻰ إﺣداﻫﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺣظ ﻣن اﺷﺗراك اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻛﻠ ﺔ :اﻟﺻوﺗ ﺔ واﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ،

ﻓﻧر اﺑن ﺟﻧﻲ ُﯾدرك ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠ ﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣ ﺗﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟذات اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌﺎرﻓﺔ
ِ
ِ
ﻓﺈن ﻗواﻫم ﻓﻲ
ﻓﺈن اﻟﻌﺟم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌربٕ ،وا ْن ﻟم وﻧوا ﻋﻠﻣﺎء ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺟمّ ،
اﻟواﺣدة ،ﻘول ":وأ ﺿﺎًّ ،
اﻟﻌر ﺔ ﺗؤ د ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺎﻟﻌﺟﻣ ﺔ ،وﺗؤﻧﺳﻬم ﺑﻬﺎ ،وﺗزد ﻓﻲ ﺗﻧﺑﻬﻬم ﻋﻠﻰ أﺣواﻟﻬﺎ ،ﻻﺷﺗراك اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐو ﺔ
واﺷﺗ ﺎﻛﻬﺎ وﺗراﻣﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ").(٣

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ﺻﻌو ﺎت إﻻ ّأﻧﻬﺎ ﺗ ﻘﻰ ﻓﻲ ﻧظر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
ور ّﻗﯾﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﺿرورة
اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدًا ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ازدﻫﺎر اﻟﻠﻐﺔ ُ
ﻻﺑﱠد ﻣن ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟ ﺣوث واﻟﺗﻛو ﻧﺎت
ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻞ اﻟﻣ ﺎدﯾن اﻟﻌﻠﻣ ﺔ إذ ﺎن ُ

اﻟدراﺳ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.

ٍ
ﻟﻌﻞ أﻫﻣﻬﺎ):(٤
وﺗرﺟﻊ ﻧظرﺗﻪ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳ ﺎب ّ
أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺗُﻌﱡد ﺎ ﺎً ﻣن أﺑواب اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر.
١ـ ّ

) (١ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ . ١٣ :
) (٢ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ  ٧٦ /١ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٣ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٢٤٣ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧١ /١ :



 





٣٦٣

أن اﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ زاﺋدة ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻫﻲ ﻓرض ﻋﯾن ﻋﻠﻰ ً ِّﻞ
 ٢ـ اﻻﺳﺗزادة اﻟﻠﻐو ﺔ ،إذ ﯾذﻫب إﻟﻰ ّ
ُﻣﺷﺗﻐﻞ ﺎﻟ ﺣث.

أن د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ " ﻓرض"؛ وذﻟك ﻟﻸﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزودﻫﺎ اﻟﺗرﺟﻣﺔ
ﻓﻧﺟد ّ
ﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻌﻧد إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ أﺧر ﻫﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﺣث ﻋدد ﺑﯾر ﻣن اﻟﺻﻌو ﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،ﻓﻘد ﺑﯾﱠن ﺿرورة
ﺗوﺳ ﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣراﻛز ﻟﻠدراﺳﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ )ﻓن( اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ وﺗﺷﺟ ﻊ اﻷ ﺣﺎث ﺷر ﺿرورة

اﻟﺗﻧﺳﯾ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ﻓﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺗﻛون ﺟﻬوداً ﺟﻣﺎﻋ ﺔ) ،(١ﻓﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ـ ـ اﻟذ ُﻌﱡد ﺎﻟﻎ
ﻣﺳﺎع ﺛﯾ ٍرة ،ﻓﺿﻼً ﻋن
ﻋﻣﻠﻲ ﺑﯾن
اﻷﻫﻣ ﺔ ـ ـ ﻟ س ﻋﻣﻠّﺔ ﻓردّﺔ اﻟﻣﺟﻬود أو أُﺣﺎد ﺔ اﻟ ﻌدّ ،إﻧﻬﺎ اﺷﺗراك
ٍ
ﱞ
ﻷن اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ )اﻟﻘد م واﻟﺣدﯾث( ﺧطﺎب
اك
ﱞ
ﻋﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌرﻓّﺔ ّ
وﻧﻬﺎ اﺷﺗر ٌ
ﻣﺗﻌددة؛ وذﻟك ّ
أن ﻟﻛﻞ ﺗﺟرﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ رﺻﯾدﻫﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ.
ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ،ﻟدرﺟﺔ ّ
ﻣﺻﻐر ﻌﻧوان )ﻣﺷروع ﺗﻛو ن
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ ّ ،ون اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷروع
ّ
ﻣﺧﺗﺻﯾن( ،إذ ﯾر ﺿرورة " ﺗﻛو ن اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ")(٢؛ ﻟﺗزول

ﻋﺷواﺋ ﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ وﺗﻘﻧﯾن اﻟﺗرﺟﻣﺔ طرﻘﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﻌﺗﻣدة.
وﺗﺗﻣﺛﻞ ﺳﻣﺎت وأﻫداف ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ):(٣

ٍ
اﺳﻊ
 ١ـ ﺗﻛو ن ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ،ﻟﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ،و ون ذﻟك ﺎﻹﻋداد ﻋﻠﻰ
ﻧطﺎق و ٍ

ٍ
ﻟﻌدد ٍ
أن اﻟﻌدد اﻟذ
ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠوم وﻣن اﻟﻣﻌروف ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﺟداً.

ﺗﺗوﻓر ﻋﻠ ﻪ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌر ﺔ ﻣن

 ٢ـ ﺳد اﻟﻧزاع اﻟﻠﻐو اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ.
 ٣ـ ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤد

إﻟﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻣ ﺎﻧﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠ ﺔ ـ ـ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ـ ـ و ﻪ

ﺗﺗﻛﺎﺛﻒ اﻟﺟﻬود ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌر ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻏﻔوٍة أﻧﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻛﻣﺎل أﺣ ﺎﻧًﺎ.
* اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ:

ﺗﻣﯾزت أﻋﻣﺎل اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻟﻧوﻋ ﺔ ﻣن ﺟو ٍ
اﻧب ﺛﻼﺛﺔ :اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ
ّ
واﻟﻠﻐو .
ﻓﻔﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺟدﻩ ﻋﺎرﻓﺎً ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ ،إذ ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾﻞ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗراﺛﻲ

ﻣوازﻧﺗﻪ ﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ﺔ واﺧﺗ ﺎر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﻣد

ﻧﺟﺎﺣﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧد

اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ(،ﻧﺟد ـ ـ ﻫﻧﺎ ـ ـ ﻣﺻطﻠﺢ )ﺧﻠﯾﻠ ﺔ( ﻓ ﻪ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻬو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة

ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻣن اﻣﺗداد ﻟﻠﺧﻠﯾﻞ وﻣن ﺟﺎء ﻌدﻩٕ ،وا ّن ذ رﻩ اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺗﻐﻠﯾ ﺎً ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء).(٤
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧١/١
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٧٢ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٣٧٢ /١ :ـ . ٣٧٣
) (٤ﻳﻧﻅﺭ) :ﺹ  ( ١١١ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ .







ﻓﺿﻼً ﻋن اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋر ﺔ أﺻﯾﻠﺔ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﻐرب
...اﻟﺦ .

 
٣٦٤
)(١

ﻣﻧﻬﺎ :ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ،اﻟﻌﺎﻣﻞ ،اﻟﻣﺳﻧد

أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻘد درس اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺻﯾﻠﺔ دراﺳ ًﺔ ﻋﻠﻣ ًﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠ ًﺔ ﻣﺛﻞ :اﻟﻘ ﺎس ،اﻟوﺿﻊ،
اﻟﻛِﻠم ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت) :وﺿﻌ ﺔ ،ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣوﻗﻒ ،ﺳ ﺎق اﻟﻣوﻗﻒ ،ظرف(
اﻹﻧﻔﺻﺎلَ ،
ﻣﺻطﻠﺢ دﻗﯾ ﻫو )اﻟﻣﻘﺎم(.

ﺗﻣﯾز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐو ﻋﻧدﻩ ﺑـ :اﻟدﻗﺔ ،واﻹﯾﺟﺎز ،واﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻌﻣ ﻣﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ،
و ّ
ﱠ
ﻷن د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد
ﻓﻧﺟدﻩ ﻗد ﺗﺟﺎوز ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔ ﯾر اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ؛ ﻫذا ُ ﻠﻪ ّ
ﺗَﻣﺛﱠﻞ اﻟﺗراث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ؛ ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻌرف ﯾﻒ ﺿﻊ اﻷﺷ ﺎء ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ و ﯾﻒ
ﻔرِق ﺑﯾن اﻷوﺿﺎع.
ُّ
ِ
ﻣﺑﯾﻧﯾن أﻫم
ُ
وﺳﻧرّ ز ﻫﻧﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢِّ ،
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺑداع اﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ ﻟد ﻪ ،ﻋن طر رﺻد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.

إن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻟد ﻪ ﺗُﺻﱠﻧﻒ ﺿﻣن إﺗﺟﺎﻫﯾن
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺗ ﻊ أﻋﻣﺎﻟﻪ ُﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘولّ :
أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ:
أ ـ اﻟﺗرﺟﻣﺔ،

ب ـ إﺣ ﺎء اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗراﺛﻲ،
أ ــ اﻟﺗرﺟﻣﺔ:

ﻣ ﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳ م اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن:

 ١ـ طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ.

اﻟﻣﺗَ ْرَﺟم.
 ٢ـ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ُ

اﻟﻣﺗرﺟم ﺳﻧﺟدﻩ ﻣرﺗ ط طﺑ ﻌﺔ اﻟﺧطﺎب وﻫدﻓﻪ ،ﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﻟد ﻪ
وﻟو ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوظ ﻔﻪ ﻟﻠﻧص ُ
ﻣوﺟ ٌﻪ ﻟﻘﺎرئ ﻣﺗﻠك رﺻﯾداً ﻟﺳﺎﻧ ﺎً ﺎﻓ ًﺎ ﻹﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﻧص اﻟﺗراﺛﻲ ،وﻣن ﺛ ﱠم ﻓﻬو ﻻ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص
ّ

اﻟﻧص
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫ م واﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟ ﻪ ،و ﻬذا ﯾرﺗ ط ورود ّ
اﻷﺻﻠّﺔ ﻟﺗدﻋ م اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ؛ ّ
اﻟﻣﺗرﺟم ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗراﺛﻲ ﺎﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘد م واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث.

ﻓﺈن ﻣﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾ  ،ﻌ س إﻟﻣﺎﻣﻪ ﺎﻟﻣ ﺎدئ واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ،
أﻣﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗطﺑ ﻘﻲّ ،
ون ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻓ ﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣؤﻫﻼً ﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤ د ﺗﺟﺎوز
ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻘﺎرئ اﻟذ
اﻟﻘﺎرئ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟدﻋم اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ.

) (١ﺳﻧُﺑ ِﻳّﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﺯﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .







 
٣٦٥

 ١ـ طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ:

إﺑداع ٍ
ﺟدﯾد ﻟﻠﻧص اﻷﺻﻠﻲ ،إذ ﺗﺧﻠ ﻓﻲ ِّﻞ ﻣ ٍرة ﻧﺻﺎً آﺧر ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﺗُﻌﱡد اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ٍ
اﻷول ،ﻣﺗﻣظﻬ اًر ﻓﻲ ﺷ ٍﻞ أو ﻣﺑﻧﻰ ﺟدﯾد ،ﺳواء أﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،أم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو

اﻟﺗرﺟﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟواﺣدة) .(١ﻓﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ ـ ـ داﺋﻣﺎً ـ ـ إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻗر ﺔ ﻣن
ﺗﻛون اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ ،ﻓﺗﻛون ـ ـ ﺑذﻟك ـ ـ اﻟﺗرﺟﻣﺔ " ﻋﻣﻠّﺔ إدراﻛ ﺔ وﻟﺳﺎﻧّﺔ ﺗﺿ ط اﻟﻣﻔﻬوم وﺗُﺷ ِّ ﻞ
إدراك ّ
اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻪ") .(٢وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن):(٣
اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣرﻓ ﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﺗﺻرف) .(٤وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣرﻓ ﺔ اﺳﺗﺑدال اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ٍ
ﻟﻐﺔ
ّ
ﱠ
اﻟﻣﺗرﺟم ﺎﻟﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﺣرﻓ ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻞ أو
ﺛﺎﻧ ﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ُﺣﺎﻓظ اﻟﺗّﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻣن دون اﻟﺗزام ُ
أن ﻫدف اﻟﻣﺗرﺟم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ،
اﻷﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ،أ ّ
ﺑﺗﺻرف -ﺗﻌﻧﻲ
وﻟ س ﺷرطًﺎ ْ
أن ﺗﺗﺳﺎو اﻷﻟﻔﺎ ﻣﻊ اﻷوﻟﻰ أو ﺗﺧﺗﻠﻒ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ّأﻧﻬﺎ  -اﻟﺗرﺟﻣﺔ ّ
)اﻟﻣﺗرﺟم ﻟﻬﺎ( دون اﺷﺗ ار اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء
)اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ( إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ُ
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ُ
ﺗﺻرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻣﺗرﺟم ﺑﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ
ّ
اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ ،وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ،إذ ُﻌﻧﻰ ُ

اﻟﻠﻔظﻲ).(٥

ﺑﺗﺻرف ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﺑﯾر
وﻟو ُﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺟد ّ
أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ّ
اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺛﺎﻧ ﺔ )اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ واﻟﻔرﻧﺳ ﺔ( ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺧﺗ ﺎرﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ذات
ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ ُ

ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗراﺛﻲ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺗرﺟﻣﺎﺗﻪ؛ وذﻟك ّ
ﺄن اﻟﻘﺎر ء اﻟﻌرﻲ ذو ﻣﻌرﻓﺔ وﺧﻠﻔ ﺔ ﺗراﺛ ﺔ.
ﻋﻠ ٍم ّ
وﻗد اﺧﺗرت ﻧﺻﺎً ﻷﻧدرﻪ ﻣﺎرﺗﯾﻧﻲ

)(٦

ﺗرﺟﻣﻪ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫو:

" Une langue estun instrument de communication selon lequel

l,experience humaine s,analyse,different dans chaque communaute, en unites
;douees dun contenu semantique et dune expression phonique, les monemes

cette expression phonique sarticule a son tour en unites distinctives et
successive, les phonemes, en nombre determine dans chaque langue. Don’t
la nature et les apports mutue les differents eux aussi d,une langue a,une
autre".

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ . ٣٩٤ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ . ١٠١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺩﻳﺩﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺗﻭﻧﺱ١٩٩٢ ،ﻡ . ١٧٠ :
ﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﻗﺳﻣﻲ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻣﻧﻬﺎ :ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺣﺭﺓ .ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺍﻟﻘﺳﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﻌﺭﺽ
) (٤ﺗﻭﺟﺩ ﺩﺭﺟﺎ ٍ
ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬﻣﺎ.
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ . ٤١٤ :
). Elemenls de linguis que general, A.Mar net,Armand colin: p20. (٦







 
٣٦٦

ُﯾﺗرﺟم اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ":اﻟﻠﺳﺎن ﻫو أداة ﺗﺑﻠ ﻎ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎﺳﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺎ
َﯾ ْﺧُﺑرﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ وأﺧر و ﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ إﻟﻰ وﺣدات ذات ﻣﺿﻣون ﻣﻌﻧو
وﺻوت ﻣﻠﻔو وﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ و ﺗﻘطﻊ ﻫذا اﻟﺻوت اﻟﻣﻠﻔو ﺑدورﻩ إﻟﻰ وﺣدات ﻣﻣﯾزة

وﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺻوﺗ ﺔ و ون ﻋددﻫﺎ ﻣﺣﺻو اًر ﻓﻲ ﻞ ﻟﺳﺎن وﺗﺧﺗﻠﻒ ﻫﻲ ـ ـ أ ﺿﺎً ـ ـ ﻣن ﺣﯾث
ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ واﻟﻧﺳب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺎﺧﺗﻼف اﻷﻟﺳﻧﺔ").(١

أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﺗرﺟم اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻣﺗرﺟم ﻟوﺟدﻧﺎ ّ
وﻟو ﺣّﻠﻠﻧﺎ اﻟﻧص ُ
ﺑﺗﺻرف )اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ( ،وﻫو ﻣﺎ ﻌ س ﺣﻔﺎظﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﺗوّﻓرت ﻟد أﻧدرﻪ ﻣﺎرﺗﯾﻧ ﻪ،
وﻧﻠﺣظ ﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟ ﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗراﺛ ﺔ )اﻟﻌر ﺔ

اﻟﻘﺻ ﺣﺔ( ،ﻣﺛﻞ  Langue communicationﯾﺗرﺟﻣﻬﺎ ﺑـ)اﻟﻠﺳﺎن ـ ـ ﺗﺑﻠ ﻎ( ،وﻣﺛﻠﻪ ـ ـ أ ﺿﺎً ـ ـ ﻣﺻطﻠﺢ
contenu semantiqueﯾﺗرﺟﻣﻬﺎ ﺑـ)ﻣﺿﻣون ﻣﻌﻧو ( ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻌض اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن) (٢ﯾﺗرﺟﻣﻬﺎ ﺑـ"
ﻣﺣﺗو دﻻﻟﻲ").(٣

ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  expression phoniqueﯾﺗرﺟﻣﻬﺎ ﺑـ)اﻟﺻوت اﻟﻣﻠﻔو ( ،ﻓﻲ ﺣﯾن
أن اﻟﻧص اﻟذ ذ رﻩ ﻣﺎرﺗﯾﻧﻲ وﺗرﺟﻣﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ُ ﱡ
ﻌد
ﯾﺗرﺟﻣﻬﺎ آﺧر ﺑـ" ﻋ ﺎرة ﺻوﺗ ﺔ").(٤
وﺟدﯾر ﺎﻟذ ر ّ
ٌ

ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء ،إذ ﻧﺟد ﺻﺎﺣب اﻷﻟﻔ ﺔ ﻘول ﻋ ﺎرة ﺗُوﺟز ﻞ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻲ ":اﻟﻛﻼم :ﻫو اﻟﻠﻔظ اﻟﻣر ب اﻟﻣﻔﯾد ﺎﻟوﺿﻊ ﻓﺎﺋدة ﺣﺳن اﻟﺳ وت ﻋﻠﯾﻬﺎ").(٥

أن د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧﺎص ﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن
ﻧﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ ّ
ٍ
ﻟﺗوﺣﯾد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ
اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗراﺛﻲ ،ﻓﻬو ﯾﻠﺗزم ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺣﻪ اﻟﺧﺎص ،اﻟذ ﯾﺧﺿﻌﻪ
اﻟﺗراﺛ ﺔ.

اﻟﻣﺗرﺟم:
 ٢ـ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ُ

ﻧﻘﺻد ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺗرﺟم ﻫو" وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻌ ﺎر ٍ
ات ﻋر ﺔ ﺳﻠ ﻣﺔ
ُ
)(٦
ﺎﻟﻘدر اﻟذ ُ ِّ
ﻘرب اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ اﻟذﻫن ،ﻣن دون أن ﯾﻧﺻرف اﻟذﻫن إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﺳواﻩ" .
اﻟﻣﺗرﺟم ﺣﺿو اًر ﻓﻲ أﻋﻣﺎل د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ،و ﻣ ﻧﻧﺎ ﺗَﻣﺛّﻞ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋن طر رﺻد
وﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ُ
ﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻣن ِﻗَﺑﻠﻪ:

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ .١٨٥ :
) (٢ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ :ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ.
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﺃﻟﺳﻧﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ . ٦٨ :
)(٤ﺑﺣﻭﺙ ﺃﻟﺳﻧﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ .٦٨ :
) (٥ﺷﺭﺡ ﺍﺑﻥ ﻋﻘﻳﻝ . ١٦ /١ :
) (٦ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺎﻅﻡ ﺍﻟﻌﺑﻭﺩﻱ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ٢٠٠٤ ،ﻡ . ٣٨ :







ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋر ﺔ أﺧر

ﻣﺻطﻠﺢ د.اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ

أﻟﺳﻧ ﺔ،

ﻟﺳﺎﻧ ﺎت أو ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن

ﻣﺣور ر ﻧﻲ
ـــــــــــــ

ُﻣ َدّوﻧﺔ

ﺑﻧ ﺎﻧ ﺔ ،ﺑﻧﯾو ﺔ
ﻼم

ﻣﺣور ﺗر ﯾﺑﻲ

ﻣﺣور اﺳﺗﺑداﻟﻲ

زﻣرة ،ﻣدوﻧﺔ
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اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻐرﻲ
Linguistique

Axe syntagmatique
Axe paradigmatique
Groupe

اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ

Semantique

ﻧظﺎم ﺗﻣﺎﯾز أو ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ

Oppositional

ﺑﻧو ﺔ

ﻟﻐﺔ ،ﻟﺳﺎن

اﻷﻧﺣﺎء اﻟﺻورﺔ

اﻟﺗداوﻟ ﺔ

ظواﻫر اﻟﺗﺧﺎطب ،أو

ﻋﻠم اﻷﻟﻔﺎ

اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺟﻣﻲ

ظواﻫر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل

Structuralisme
Langage

Formal grammars
Pragmatigs
Sens lexical

ﻋﻠم اﻟﺗراﻛﯾب

ﻣﺳﺗو اﻟﺗر ﯾب

Syntaxe

أﻟﺳﻧ ﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ

ﻟﺳﺎﻧ ﺎت ﺗطﺑ ﻘ ﺔ

Linguistics Applied

وﺣدة ﺗواﺻﻠ ﺔ

وﺣدة إﻓﺎد ﺔ

وﺣدة دﻻﻟ ﺔ أو ﻣﻌﻧو ﺔ

وﺣدة ﻟﻔظ ﺔ

Unite Semiologique

زوﺟﺎً ﻣرﺗ ﺎً

Couple ordonne

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗﻔﺎﺿﻠ ﺔ أو اﻟﺗﻘﺎﺑﻠ ﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ

ﻔ ّﺔ

اﻋﺗ ﺎط ﺔ

Contrastive languistics
Unite

communicationnelle

Factorial

Arbitraire

اﻟﻧواة اﻹﺳﻧﺎد ﺔ

اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧواة

اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﺑﯾن اﻟدال واﻟﻣدﻟول

اﻋﺗ ﺎط ﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟوﺿﻌ ﺔ

Arbitrairedu signe

ﻣﺟﻣوع اﻟﻘراﺋن

ﺗوزﻌّﺔ

Distributionalisme

ﺗ ار طﻲ ،ﺟدوﻟﻲ

اﻟﻌﻼﻣﺔ ،اﻹﺷﺎرة

ﺗﺻرﻔﻲ
دﻟﯾﻞ

رﺻﯾد

Kernel sentence
Phrase -noyau

Paradigmatique
Signe

Tresor



 





ﺗﺎرﺧ ﺔ ،زﻣﻧ ﺔ ﺗزاﻣﻧﻲ
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Diachronie

زﻣﺎﻧﻲ

Lexicographie

ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺟم

اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ
اﻟﻣ ﻧز ،اﻟﺑﻧك
ُ

اﻵﻧ ﺔ ،ﺗزاﻣﻧ ﺔ ،ﺗﻌﺎﺻرﺔ

اﻟﻧﺳﻘﻲ ،اﻟر ﯾﻧﺔ

Marque zero

ذﺧﯾرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ

Tresorde langue

اﻟﻌﻼج اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ

Automatic langag

Arabice

Processing

ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺗطور

Linguistique evolution

ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺳ وﻧﻲ

Linguistique statique

ﻋﻠم اﻟﻣﻔردات،أو ﻋﻠم ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ

Lexicologie

وﺿﻊ آﻧﻲ

Synchronie

ﺗر ﯾﺑﻲ

Syntagmatique

ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ رﺻد ﻋدد ٍ
ﺎف ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻧد اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ،

وﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﻣﺎ ﺷ ﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ.

أن د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻠﻰ
وﻧﻠﺣظ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ ّ ،
اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﺳﺎﻧ ﺔ أﺧر  ،ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﻌض اﻷﺣ ﺎن أﻛﺛر دﻗﺔ.
ﻓﻧﺟد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  syntagmatiqueإذ ﺗرﺟﻣﻪ ﺑـ" ﺗر ﯾﺑﻲ") ،(١و ﺑدو ّأﻧﻪ

ﺗﻔرد ﺑﻬذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻣﻪ اﻟد ﺗور ﻣ ﺷﺎل ز رﺎ ﺑـ" اﻟر ﯾﻧﺔ أو اﻟﻧﺳﻘﻲ").(٢
ّ

وﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ  paradigmatiqueﺑـ" ﺗﺻرﻔﻲ") ،(٣ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗرﺟﻣﻪ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن
ﺑـ" اﻟﺗ ار طﻲ واﻟﺟدوﻟﻲ واﻻﺳﺗﺑداﻟﻲ واﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻒ").(٤
ﻣﺎ ﯾﻧﻔرد ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  Tresor de langue Arabiceﺑـ)ذﺧﯾرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ( ،إذ ﻌﺗﺑر

اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻫو ﺻﺎﺣب وﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ،ﻟﻛوﻧﻪ ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺔ )اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ(.

و ﻧﻔرد أ ﺿﺎً ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  Tresorﺑـ" رﺻﯾد" إذ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﻔﻪ ﻟﻠﺳﺎن ّﺄﻧﻪ "رﺻﯾد").(٥

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٧٧ /٢ :
) (٢ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ . ٤٢ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٧٧ /٢ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﻭﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ . ١٢٦ :
) (٥ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٥٩ /٢ :
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ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻋدد ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن)(١ﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  synchronieﺑـ" وﺿﻊ آﻧﻲ") ،(٢ﻓﻘد ذﻫب

ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺑـ)اﻵﻧ ﺔ ،أو اﻟﺗزاﻣﻧ ﺔ ،أو اﻟﺗﻌﺎﺻرﺔ(.

إن د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ﻌﻣﻠﻪ ﻫذا ـ ـ ﺿﻊ
وﺗﺗﻌدد اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘولّ :
دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
ّ
ﺣداً ﻓﺎﺻﻼً ﺑﯾن ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟ ﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و ﻘّﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺎت ﻟﻠ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ،وﻫذا إن ّ
ﻋرﻲ ﺧﺎص ﻪ ،ذ ﻗ ﻣﺔ ﻟﺳﺎﻧ ﺔ.
ﻟﺳﺎﻧﻲ
ﺗﺻور
ّ
ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ّ
ٍّ
ٍّ
ب ــ إﺣ ﺎء اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗراﺛﻲ:
ﺣﺎول اﻟد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ

اﻟﻐر ّﺔ .وﻫذا ﻌﻧﻲّ ،أﻧﻪ ﻟوﻻ اﻟﺗواﻓ أو اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌر ﺔ اﻟﺗراﺛ ﺔ ،ﻟم
ﯾﺗﻣ ّ َن ﻣن ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻋن طر اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ.
ﻓﻘد ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾﻞ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗراﺛﻲ ﻣوازﻧﺗﻪ ﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ﺔ واﺧﺗ ﺎر

ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن وﻋ ﻪ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻐرﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ وﻏرﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ
ﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺢ.

وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻋﻣﻞ ﺟدول ﻟﺑ ﺎن ﺗرﺟﻣﺔ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﻋرﻲ أﺻﯾﻞ،

وﻫو ﻣﺎ ﺄﺗﻲ:

ﻣﺻطﻠﺢ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ

اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ

اﻻﻧﻐﻣﺎس اﻟﻠﻐو
ﻣﻘﺎم

Bain linguistique
Situation

وﺿﻊ

Code

ﻫﻣس

Non – voise

ﻣﺧرج
ُﻣﺗﻛِّﻠم
ﺳ ﺎق

ﺑﻧو ﺔ

اﻟﺗﻐﻣﯾر واﻟﺗﺣﻣﯾر

اﻟﺣر ﺔ
اﻟﺣﻠس

) (١ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺭﻣﺎﺩﻱ ،ﻭﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ ،ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ . ٤٦ :
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٤٤ /١ :

Sortie

Locutear
Contexte

Structuraliste
Maquillage
Akinesis

Moquette
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Kineses
Intensite
Pont

Analogie

Recursivite

Lexicologie
Model

Substrat







ﺳ ون

اﻟﺷدة
ّ

اﻟﺷرﻋﺔ
ﻗ ﺎس

اﻹطﺎﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺛﺎل

ﻣﻧﺷﺄ ﻟﻐو

Voise

ﺟﻬر

Operating

إﺟراء

Object
Combinatory
Fricative

Laryngeal Ton
Inclusion

Communication
The Universals

ذات

ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺗر ﯾب

رﺧو

 ﺻوت اﻟﺻدر، اﻟﺻوت اﻟﺣﻧﺟر

إﻧدراج ﺷﻲء ﻓﻲ ﺷﻲء
ﺗﺑﻠ ﻎ

اﻟﻛﻠ ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ

Connotation

ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ

Illocu-ionary

ﺧﺑر

Lacutionary

إﻧﺷﺎء

Permierearticulation

اﻷوﻟﻲ
ّ اﻟﺗﻘط ﻊ

Associative Comput

ﺣﺳﺎب إﺑداﻟﻲ

Langage

 ﻟﻐﺔ،ﻟﺳﺎن

Opposition

اﻟﺣد
ّ
ﺗﺿﺎد

Derivation

اﺷﺗﻘﺎق

Terme

Radical

Competence Linguistique
Aphasie

ﺟذر

ﻣﻠﻛﺔ ﻟﻐو ﺔ

ﺣ ﺳﺔ



 





ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ

٣٧١

ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘد ﻣﺔ

)اﻟﺗراﺛ ﺔ(؛ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ دﻗﯾ ودﻻﻟﺔ ﻋﻣ ﻘﺔ أﻏﻧﺗﻪ ﻋن ذ ر ﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث
ً
ﻗد ون ﻗﺎﺻ اًر ﻋن ﺗﺄد ﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب .
ﻓﻌﻧد ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  Bain linguistiqeاﺳﺗﻌﻣﻞ ﻟﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻻﻧﻐﻣﺎس اﻟﻠﻐو ")(١؛ وذﻟك

ﻷﻧﻪ أﻧﺳب ﻓﻲ ﺗﺄد ﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ،إذ ﺗُ ِ
رﺟم ﻋﻧد ﺎﺣﺛﯾن آﺧرن ﺑـ" اﻟﺣﻣﺎم اﻟﻠﻐو "  ،واﻻﻧﻐﻣﺎس
ّ
ﻣﺻطﻠﺢ ﻗد م اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ،إذ ﺎن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ﺄﺧذون أﺑﻧﺎءﻫم إﻟﻰ اﻟﺑواد )اﻟﻣﻧﺷﺄ
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ( ﻟﯾﺗﺷر وا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣن اﻟﻌرب اﻷﻗﺣﺎح ،وأن ﯾﻧﻐﻣﺳوا ﻓﻲ ﺣر أﺻواﺗﻬﺎ ،ﻟﺗﻘو ﺔ اﻟﻣﻠﻛﺔ

اﻟﻠﻐو ﺔ وﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ ﻋﻧدﻫم) .(٢ﻓﻬذا ﻫو اﻟﺳﺑب ﻟﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺗﻘﻲ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ دون ﻏﯾرﻩ.
وﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣﺻطﻠﺢ " ﻣﻧﺷﺄ ﻟﻐو "

)(٣

ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ  ، Substartﻓﻘد ﺎن اﻟﺳﺑب

ﻫو رﺟوﻋﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻪ ﻓﻘد ذ رﻩ اﻟﺟﺎﺣظ ﻘوﻟﻪ ":ﻣﺗﻰ ﺗرك ﺷﻣﺎﺋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ
وﻟﺳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﯾﺗﻪ ﺎن ﻣﻘﺻو اًر ﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ﻞ اﻟذ ﻟم ﯾزل ﻓ ﻪ") ،(٤إذ ﻗﺎل د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ":
أطﻠﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟـ substartﻟﻔظﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ )اﻟﻠﻐو ( أو اﻟﻌﺎدة اﻷوﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﺎﺣظ

ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم") ،(٥و ﻬذا ﻓﺎﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ.
و ذﻟك ﻣﺻطﻠﺢ  codeاﻟذ

ﺗرﺟﻣﻪ إﻟﻰ "وﺿﻊ")(٦؛ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﺿﻊ واﺳﺗﻌﻣﺎل ـ ـ واﻷﻣﺛﻠﺔ

ﺛﯾرة ـ ـ وﺗُْرﺟم إﻟﻰ ﺷﻔرة وﻧظﺎم ورﻣز وﺗرﻣﯾز

)(٧

وﻏﯾرﻫﺎ.

و ذﻟك ﻣﺻطﻠﺢ  Situationﻓﻘد ﺗُْرِﺟ َم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ ﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺑـ :وﺿﻌ ﺔ وﺣﺎﻟﺔ وﻣوﻗﻒ وظرف
وﺳ ﺎق ...إﻟﺦ ،أﻣﺎ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻘد أﻋﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ اﻟذ ﻧﺳﺗدل ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟ ﻼﻏﺔ
اﻟﻌر ﺔ وﻫو ﻣﺻطﻠﺢ " ﻣﻘﺎم"

اﻟﻣﺻطﻠﺢ.

)(٨

ﻟﻣﺎ ﺣﻣﻞ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻣﯾ ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ اﻹﺣﺎطﺔ ﻪ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا
ً

وﻧﻠﺣظ ﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  structuralisteﯾﺧﺗﺎر ﻟﻔظ "ﺑﻧو ﺔ"

)(٩

ﻼ ﻟﻠﻔظ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﻧﺳوب
ﻣﻘﺎ ً

أن ﯾوﻧس ﺑن
وﻓﺿﻠﻪ ﻋﻠﻰ )اﻟﺑﻧﯾو ﺔ( ،وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻪ أﺳ ﺎ ﻪ ،إذ ﻗﺎل ":اﺗ ﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ّ
إﻟﻰ )اﻟﺑﻧ ﺔ( ّ

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٩٣ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٢٢ /١ :
ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻘﺎﺭﺏ ﻭﻫﻭ )ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻳﻘﻭﻝ ":ﻭﺟﺫﺑﺕ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ" ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
) (٤ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺑﻳﻳﻥ  ،٧٠ /١ :ﻭﻟﻠﺟﺎﺣﻅ ﻧﺹ ﺁﺧﺭ ﻳﺫﻛﺭ ﻓﻳﻪ
ً
ﻧﻔﺳﻪ .٤٠ /١ :
) (٥ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ) ١٢٢ /١ :ﺍﻟﻬﺎﻣﺵ( .
) (٦ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٣ /٢ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻭﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ . ١١ :
) (٨ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٤٦ /١ :
) (٩ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٣٤ /١ :
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ووﺟﻬﻪ اﻟﺧﻠﯾﻞ") ،(١ﻓﻧﺟد أﺧذﻩ واﻗﺗداءﻩ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌرﻲ
ﺣﺑﯾب اﻟﻧﺣو ﻘول ﻓﻲ ظﺑ ﺔ أﺧﻒ ﻣن ظﺑﯾﻲ ّ
اﻟﻘد م .ﻣﺎ ﯾذ ر أﻧﻧﺎ " ﻻ ﻧﻘول ﺗرو ﺔ وﻻ ﻗرو ﺔ ") ،(٢إذ ﻧﺳﺗﻌﻣﻞ ﻟﻔظ ﺑﻧو ﺔ ﻣﺎ ﻧﻘول ﻗرو وطﻬو
وﺗرو .ﻓﺑذﻟك ون د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد اﺳﺗﻘﻰ ﻣن اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ اﻟﻘد م أﺳ ﺎب اﺧﺗ ﺎرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت

ﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ.

و ﻠﻔت اﻧﺗ ﺎﻫﻧﺎ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ  Recusirvenessﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺗﻪ
إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻹطﺎﻟﺔ") ،(٣إذ ﻧﻠﺣظ دﻗﺔ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو

اﻟﻌرﻲ واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻓﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ـ ـ أو ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ـ ـ ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ،وﻗﺑﻠﻪ أﺷﺎر إﻟ ﻪ

)(٤
أن " اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣ ن أن ﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻠﻣﺔ ﻣﺛﻞ
ﺳﯾﺑو ﻪ  ،وظﺎﻫرة اﻹطﺎﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ ـ ـ ﻣﺎ ذ ر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ ّ
)إن
)إن( و) ﺎن(  ...أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺗر ﯾب ﻣﺛﻞ:
)أﻋﻣﻠت ﻋﻣ اًر( و ذﻟك ﻫو اﻟﻣﻌﻣول اﻷول وذﻟك ﻣﺛﻞْ :
ُ
ّ

ﺗﺻوﻣوا( ﻓﻬو ﺗر ﯾب و ذﻟك ﻫو اﻟﻣﻌﻣول اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑ ﻌض اﻟﺷرو ").(٥

ﺿ ّﻣن أو
وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟ ﺷرﺔ ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗداﺧﻞ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣﺛﻞ ﺗَ َ
اﺣﺗواء وﺣدة ﻣن اﻟﻣﺳﺗو اﻷوﺳط وﻫو )ﻣﺳﺗو اﻟﻠﻔظ( ﻟوﺣدات ﻣن اﻟﻣﺳﺗو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻧﺎء
اﻟﻛﻼم

)(٦

.

ﻗدرة اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ

وﻗد ﺗﻧّﻪ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وأﻋطﺎﻫﺎ اﺳم  Recusirvenessأ
اﻟﺗﻛرار إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎ ﺔ) ،(٧وﻗد ذ رﻫﺎ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟ ﻌض اﻟظواﻫر اﻟﻧﺣو ﺔ ،ﻣن ذﻟك ﻧﺻب

اﻟﻣﺿﺎف واﻟﻧ رة ﻓﻲ اﻟﻧداء ،ﻗﺎل ﺳﯾﺑو ﻪ " زﻋم اﻟﺧﻠﯾﻞ رﺣﻣﻪ ﷲ ّأﻧﻬم ﻧﺻﺑوا اﻟﻣﺿﺎف ﻧﺣو :ﺎ ﻋﺑد ﷲ ،و
ﺎ أﺧﺎ ،واﻟﻧ رة ﺣﯾن ﻗﺎﻟوا :ﺎ رﺟﻼً ﺻﺎﻟﺣﺎً ،ﺣﯾن طﺎل اﻟﻛﻼم ﻣﺎ ﻧﺻﺑوا ﻫو ﻗﺑﻠك ،وﻫو ﻌدك") " ،(٨وﻗﺎل

ﻷن اﻟﺗﻧو ن ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻓطﺎﻟت ﻓﺟﻌﻠت
اﻟﺧﻠﯾﻞ رﺣﻣﻪ ﷲ :إذا أردت اﻟﻧ رة ﻓوﺻﻔت أو ﻟم ﺗﺻﻒ ﻓﻬذﻩ ﻣﻧﺻو ﺔّ ،
)(٩
ﻓﺳروا ﻪ ﻌض ﻣوارد اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺈﻻ ،ﻗﺎل
ﻣﺎ
.
ورد إﻟﻰ اﻷﺻﻞ"..
ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﺿﺎف ﻟﻣﺎ طﺎل ﻧﺻب ّ
ّ
أﻧت إﻻ ذاﻫ ﺎً ،وﻟﻛﻧﻪ ﻟﻣﺎ طﺎل اﻟﻛﻼم ﻗو واﺣﺗﻣﻞ ذﻟك ﺄﺷ ﺎء ﺗﺟوز ﻓﻲ اﻟﻛﻼم إذا
ﺳﯾﺑو ﻪ ":وﻟم ﯾﺟز :ﻣﺎ َ

)(١٠
أن ﺳﯾﺑو ﻪ ﻻ ﻌزو إﻟﻰ طول اﻟﻛﻼم ﺗﺟو ز ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻓﻘط،
طﺎل وﺗزداد ﺣﺳﻧﺎً"  .و" ﻼﺣظ ّ
اﻟﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ،ﻓﻘﺎل) :وﺗزداد ﺣﺳﻧﺎً(").(١١
ﺑﻞ ﯾزد ﻋﻠﻰ اﻟﺟواز ُ

)(١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ. ٢٣ /٢ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٣ /٢ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ١٧٤ /١ :ﻭ . ١٩٩ /٢
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٣ /١ :
) (٦ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﻯء ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١٠٥ :
) (٨ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ١٨٢ /٢ :
) (٩ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٩٩ /٢ :
)(١٠ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ. ٣١٧ /٢ :
) (١١ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻛﻼﻡ . ٢٥٤ :



 





٣٧٣

ﻣﺎ ﻘﺗرح اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﺟﻣﺔ ﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌر ﺔ )اﻟﺗراﺛ ﺔ( إﻟﻰ

اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ؛ ﻟﻌدم وﺟود ﻣﺻطﻠﺢ ﻏرﻲ ﺣﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ .وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ

اﻟﻣوﻟد") ،(١إذ ﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﺻطﻠﺣﺎً " ﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ وﻫو Generator
اﻟﻣﺛﺎل ـ ـ ﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﻣﺛﺎل ّ

 Patternﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ ،و Scheme generateurﺎﻟﻔرﻧﺳ ﺔ"

)(٢

و ذﻟك ﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﻠﻔظﺔ"

)(٣

.

إذ ﻘﺗرح ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺑـ ".(٤)" lexia

أن ﻫﻧﺎك "
ﻣﺎ ُﺷﯾر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻓﻬو ﯾر ّ
)(٥
أن " اﻟﺗﺳﻣ ﺔ
ﻣﻔﺎﻫ م ﻟﻐو ﺔ ظﻬرت ﻋﻧد اﻟﻐرﯾﯾن وﻻ أﺛر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ"  ،إذ ُﺷﯾر إﻟﻰ ّ
وﻧﻘﻠت
اﻟﺣدﯾﺛﺔ  science of languageﻫﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻌر ﺔ )ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎن( اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ُ
ﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ،إذ ظﻬر

ﻋن طر اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧ ﺔ .(٦)" scientia lingueﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧر
ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ أورﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر اﻟﻣ ﻼد ﻷول ﻣرة  .ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
ﺗﺎب ﻧﺣو أو ﻟﻐﺔ

اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ " ﻫذان اﻟﻠﻔظﺎن ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ﻻ ﻧﺟد ﻟﻬﻣﺎ أﺛ اًر إطﻼﻗﺎً ﻓﻲ أ
ِ
أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو ﻣﻔﻬوم ﻣﺄﻧوس ﻋﻧد اﻟﻧﺣﺎة
أُّﻟﻒ ﻓﻲ أورﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر .واﻟﻐرب ّ

روج ﻟﻬﺎ أﺣد
اﻟﻌرب ﺑﻞ ﻫو ﻣن ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧﺣو اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ..ﻓﻘد ون ﻣن ﺗب اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ أو اﻟﺗﻲ ّ
ﻣﻣن درس اﻟﻌر ﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدارس اﻷﻧدﻟس أو ﺻﻘﻠ ﺔ ﻣن أوﻟﺋك اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن أو ﻏﯾرﻫم،

ﻓﺈن ﺗرﺟﻣﺔ Erpeniusﻓﻲ ﺑدا ﺔ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻟﻸﺟروﻣ ﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﻠﻣﺔ
وﻣﻬﻣﺎ ﺎن ّ
اﻟﻣﺗرﺟم اﻷورﻲ َﻋِﻠ َم أﻧﻬﻣﺎ ﯾدﻻن
دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻬو ّ
 rectioﻟﻠﻌﻣﻞ و regensﻟﻠﻌﺎﻣﻞٕ .وا ّن ّ
أن ُ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬو ٍم و ٍ
اﺣد").(٧
وﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻋﻠﻣﻲ أن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻗد أﺣ ﺎ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﻟﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻘر ﺎً ،واﻋﺗﻘد ـ ـ ﻣﺎ ذ رﻧﺎ
ٍ
ﻓﺻﻞ ﺳﺎﺑ ـ ـ أن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ أﺧذ ﻫذا اﻟﻠﻔظ ﻣن ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺣو اﻟﻌﺑر ـ ـ وﻫو ﻣﻧﻘول ﻣن اﻟﻧﺣو
ﻓﻲ
اﻟﻌرﻲ ـ ـ ﻣﻊ اﺳﺗﺋﻧﺎﺳﻪ ﺑوﺟودﻩ ﻓﻲ ﺗب اﻟﻧﺣو اﻹﻧﺟﻠﯾز .

أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻪ إﻧﻔرد ﺑﻬﺎ
ﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ّ
ﺗﻘدم ّ
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟ ﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋدم ﺗﺑﻧ ﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺛﯾرة ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟواﺣد إذ ﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ
إطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ وﻫو ﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎر ء ﻓرﺻﺔ أﻛﺑر ﻟﻣﺗﺎ ﻌﺗﻬﺎ ﻣن دون ﻋﻧﺎء.

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ .. ٨٧ /٢ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٨٦ /٢ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٥ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٧٢ /٢ :
) (٦ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ،٢٧٣ /٢ :ﻭﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ . ١٣ :
) (٧ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٧٤ /٢ :



 





٣٧٤

ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗراﺛﻲ )اﻟﻘد م( ٕواﺣ ﺎؤﻩ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ّ
ٍ
ﺣد ﺳواء،
اﻟﺧﺻوﺻ ﺎت واﻟﺷﺣﻧﺎت اﻟدﻻﻟ ﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘد ﻣﺔ و اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﻓﻼ ﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘد م ﺎﻟﺣدﯾث إﻻ إذا ﺎﻧﺎ ﻣﺗطﺎ ﻘﯾن ﻣﻔﻬوﻣّﺎً  .ﻣﺎ ﯾﻧّﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن
)واﺿﻌﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت( ﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎر اﻷﻟﻔﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ وأن ﻻ ﺗﻔوا ﺑﺗﺣدﯾدات "اﻟﻘواﻣ س ﻟﻣدﻟوﻻت اﻷﻟﻔﺎ

أن ﺣﺻر إﻻ ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ
أن ﻣدﻟول اﻟﻠﻔظ ﻻ ﻣ ن ْ
و ﺗﻔﻲ ﺑذﻟك )وﻻ ﯾرد ﺑﻬﺎ ﺑد ﻼً( ﻣﺗﻧﺎﺳ ﺎً ّ
)(١
اﻟﺳ ﺎﻗﺎت واﻟﻘراﺋن اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
أن "اﺧﺗ ﺎر اﻟﻠﻐو ﻟﻬذا
اﻟﻣدون"  ،ﻣﺎ ُﺷﯾر إﻟﻰ ّ
ّ

اﻟﻠﻔظ اﻟذ

ﻋﺛر ﻋﻠ ﻪ ﺎﻟﺻدﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻣن اﻟﻘواﻣ س ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﻣ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫو

أ ﺿﺎً ﻋﻣﻞ اﻋﺗ ﺎطﻲ ﻣﺣض ﻟﻌدم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺎﺋﻪ ﻟﻸﻟﻔﺎ

ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘراء اﻟواﺳﻊ ﻟﺟﻣ ﻊ ﻣﻌط ﺎت

اﻟﻠﻐﺔ").(٢ﻓﻧﺟدﻩ ﯾﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﺳﺗﻘراء ﻟﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء واﺧﺗ ﺎر اﻷﻟﻔﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
واﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺳ ﺎق اﻟذ ﺗرد ﻓ ﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻟﻔﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺗذﻟﺔ ﺣﺟﺔ ّأﻧﻬﺎ ﺗواﻛب اﻟﻌﺻر
اﻟﺣدﯾث.

و ذﻟك ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﻟﺗرﺟﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ،
و ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ:
 ١ـ ﺗرﺗ ط اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻬدﻓﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن:
أ ـ ﺑﻧﺎء ﺧطﺎب ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠ ﻣﻲ.
ب ـ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ.
دل
٢ــ ﻣﯾﻞ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧﺎص ﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺧطﺎ ﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،وﻫذا ْ
إن ّ
ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻬﺎدﻩ وﻓطﻧﺗﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ) ،(٣ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﺟرﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ّ

ﻟﺳﺎﻧ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻪ ،ﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﺗﻣﺳ ﻪ ﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘد ﻣﺔ إذ ﻧﺟدﻩ ﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺛﯾ اًر ،ﻟﻛن ﻫذا
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺑﻧّﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗطﺎﺑ واﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻌر ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ.

٣ــ اﻟﺗﺄﺻﯾﻞ ﻟ ﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻗﺗراح ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑ ﺎن اﻧﺗﻘﺎل

ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋر ﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻐر ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٧٨ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٣٨٥ /١ :
) (٣ﺍﺟﺗﻬﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ )ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻧﺟﻠﻳﺯﻱ ،ﻓﺭﻧﺳﻲ ،ﻋﺭﺑﻲ( ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﺻﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡُ ،
ﻁﺑﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺗﻭﻧﺱ ١٩٨٩ ،ﻡ.







 
٣٧٥

اﻟﻣ ﺣث اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ
اﻟﺗﻌر ﻒ ﺎﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ:
ٍ
ﺳﻣﺎت ﺎرزة اﻗﺗرﻧت ﺑﻬذﻩ اﻷﺑﺟد ﺔ اﻟﺳﺎﺣرة،
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺷ ّ ﻠت
ﺗﻣﺗﺎز اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ
ٌ
و ﺎﻧت ﻋﻼﻣﺔ ﺟﻠّﺔ ﻓﯾﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﺛرّﺔ ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻏﻧ ﺔ طراﺋ اﻹﻧﺷﺎء وﻗد ﺗﺄﺗﻰ ذﻟك اﻟﻐﻧﻰ وﻫذا
ﻣﯾزات ﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ٍ
ﻟﻐﺎت أﺧر ).(١
اﻟﺛراء ﻣن ﺛرة اﻟﻣﺗرادﻓﺎت ﻓﯾﻬﺎ واﻣﺗ ﺎزﻫﺎ ِّ
ﻌد دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣن
اﻟﻣﯾزات ﻣ ّ ﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣن اﻹﻓﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺣﺎﺳوب ،إذ ﺗُ ّ
ﻫذﻩ ِّ
ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ﻣن أﺣدث اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة).(٢
وﻗد أﻓﺎدت اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﺿر ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ،ﻓﻘد ﺎﻧت
اﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻣن أﺳﺑ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎً ﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺣﺎﺳ ﺎت اﻷﻟﻛﺗروﻧ ﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إذ
ُﺑد ء اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ واﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳ ﻌﯾﻧ ﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ).(٣
ِ
ﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﺳوب ﻫﻲ )اﻟﻠﻐﺔ( اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ
أن اﻟوﺻﻞ ﺑﯾﻧﻧﺎ و ﯾن اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﺗﻲ ُ ّ
و ﻣﺎ ّ
اﻟﺣﺎﺳوب ،و ﻬﺎ ﻧﺗﻌﺎﻣﻞ ﻪ ،ﺗوﺟﻬت اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐو
ﻟﻠﺣﺎﺳوب).(٤

أن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ﻫﻲ " ﺣﻘﻞ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ واﻟﻧظرﺔ ﻓﻬﻲ ﺷ ٍﻞ رﺋ س
واﻟواﻗﻊ ّ
ﺣﻘﻞ ﻌﺎﻟﺞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟ ﺷرﺔ و رﻣﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﺳب اﻷﻟﻛﺗروﻧﻲ )اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر(").(٥
و ﻣ ن ﺗﻌرﻔﻬﺎ ّﺄﻧﻬﺎ " ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻌﻘﻞ اﻟ ﺷر ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐو ﺔ ﺗﻧظﯾ اًر ٕواﻧﺟﺎ اًز ،وﻟذﻟك ﺟﻣﻊ ﻫذا
اﻟﺣﻘﻞ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت واﻟذ ﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ واﻹﻋﻼﻣ ﺔ واﻟرﺎﺿ ﺎت واﻟﻣﻧط ﺑﻬدف اﻟذ ﺎء
اﻟ ﺷر إﻟﻰ اﻟذ ﺎء اﻟﺣﺎﺳو ﻲ ،ﻣﻣﺎ ﻣ ّ ﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐو ﺗﺣﻠ ﻼً آﻟ ﺎً ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗو ﺎت و ﺄﺳرع
ٍ
وﻗت ﻣﻣ ن") ،(٦ﻓﻬو اﻟﻌﻠم اﻟذ ﯾ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺷرﺔ ﺄداة طّﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﻟﺔ )اﻟﺣﺎﺳ ﺎت
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ( ،وﺗﺗﺄﻟﻒ ﻣ ﺎد ء ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺟﻣ ﻊ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ :اﻟﺻوﺗ ﺔ،
) (١ﻟﻠﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣ ِﻳّﺯﺍﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻣﻧﻬﺎ  :ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﺻﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑـ)ﺍﻟﺭﺗﺑﺔ( ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺗﺎﺣﺕ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺑﺻﻳﻎ ﻋﺩّﺓ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧّﻬﺎ
ﻟﻐﺔ ﺍﺷﺗﻘﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯ ،ﻭﻣﻥ ﻣ ِﻳّﺯﺍﺗﻬﺎ ـــ ﺃﻳﺿﺎ ً ـــ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ــ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻠﻭﻡ ــ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧّﻬﺎ ﻏﻧﻳّﺔ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ
ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻣﻧﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺗﻧﻭﻉ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟ ُﺟﻣﻝ ﻓﻬﻧﺎﻙ )ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﺳﻣﻳﺔ( ﻭ)ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ( ﻭ)ﺍﻟﺧﺑﺭﻳﺔ( ..ﺇﻟﺦ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎﺯ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎء ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ
ﻷﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﺣﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻳِّﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻌﺏ ﺇﺣﺻﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻧﺎ ﻫﺫﺍ ،ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻓﻘﻁ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺗﻭﺿﻳﺣﻬﺎ .
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٤ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٦ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ . ٥٢٧ :
) (٥ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ . ٣١٥ :
) (٦ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ  ٣٠ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .







 
٣٧٦

واﻟﻧﺣو ﺔ واﻟدﻻﻟ ﺔ ،وﻣن ﻋﻠم اﻟﺣﺎﺳ ﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ،وﻣن ﻋﻠم اﻟذ ﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ،وﻋﻠم اﻟﻣﻧط  ،ﺛم ﻋﻠم
اﻟرﺎﺿ ﺎت).(١

و ﺎﻧت اﻟﺑدا ﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ﻟد اﻟﻐرب ﻣﻧذ ﺧﻣﺳﯾﻧ ﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،أ

ﻌد ظﻬور

ﺛم
اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺔ اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،إذ ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﯾ اﻷﺳس واﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟرﺎﺿ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو  ،وﻣن ّ
ﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺻ ﺎﻏﺔ رﺎﺿّﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺑرﻣﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب ،وﻗد أﺷﺎر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج
أن أﻗدم اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب ،واﻟذﯾن ﺗّﻠﻣﺳوا ﺿرورة اﻟﺗﻣﺎزج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﯾن ﻋﻠوم
ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّ
اﻟﺣﺎﺳوب وﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ﻫو اﻟ ﺎﺣث اﻷﻣر ﻲ )ﻫﺎ س( وﻫو ﻣن زﻣﻼء ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ).(٢

وﻗد ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺳوب واﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ﻣﻧذ ﺳ ﻌﯾﻧ ﺎت اﻟﻘرن
اﻟﻣﺎﺿﻲ ـ ـ ﻣﺎ ﯾذ ر اﻟد ﺗور إﺑراﻫ م أﻧ س ـ ـ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ اﻟد ﺗور ﻣﺣﻣد ﺎﻣﻞ ﺣﺳﯾن ﻣﺗﺳﺎﺋﻼً ﻋن إﻣ ﺎﻧ ﺔ
اﻻﻓﺎدة ﻣن اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻓﻲ اﻟ ﺣوث اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﻓﻠﻘﯾت ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺑوﻻً واﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎً).(٣
*إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟ ﺣث واﻟﺗﺄﻟﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ:

ٍ
ﺻور):(٤
ﺗﻧوﻋت ﺟﻬود اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻرن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،و ﻣ ن ﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻲ أرﻊ
ِ
ﺻﺻت ﻟﻠﻌر ﺔ واﻟﺣﺎﺳوب ،ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺟرﺔ اﻟد ﺗور ﻧﺑﯾﻞ ﻋﻠﻲ)اﻟﻠﻐﺔ
اﻷوﻟﻰ :ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت ُﺧ ّ
اﻟﻌر ﺔ واﻟﺣﺎﺳوب(اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ١٩٨٨م ،إذ ﻌﱡد أول ﱠ
ﻣؤﻟﻒ ﯾﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ﻣطِّﻘﺎً
ُ
إ ﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﺻوﺗﺎً ،وﺻرﻓﺎً ،وﻧﺣواً ،وﻣﻌﺟﻣﺎً.

وﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٩٦م ﺻدر ﺗﺎب اﻟد ﺗور ﻋﺑد ذ ﺎب اﻟﻌﺟﯾﻠﻲ )اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ( ،وﻫو ُﻌﱡد "
ﺧطوة ﺟرﺋﺔ إﯾﺟﺎﺑّﺔ ﻧﺣو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌر ﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺑروﻟوج ) ، (prologوﻫو ﻣﺛﻞ ﺟﻬداً
ﺣﻣﯾداً ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ) ..اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻌر ﺔ اﻟﺣﺎﺳو ﺔ(").(٥

وﺻدر ﻋﺎم ٢٠٠٠م ﺗﺎب اﻟد ﺗور ﻧﻬﺎد اﻟﻣوﺳﻰ )اﻟﻌر ﺔ ﻧﺣو ﺗوﺻﯾﻒ ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت
اﻟﺣﺎﺳو ﺔ( .و ﻌﱡد ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب أول ﱠ
ﻣؤﻟﻒ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ
ُ

وﻋﻠوﻣﻬﺎ) ،(٦واﻟﻛﺗﺎب ـ ـ ﻣﺎ ﯾذ ر ﻣؤﻟﻔﻪ ـ ـ " ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن وﺻﻒ اﻟﻌر ﺔ إﻟﻰ ﺗوﺻ ﻔﻬﺎ ،وذﻟك
ﻓﻲ ﺿوء اﻻطروﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ").(٧

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳّﺔ  ٣١٧ :ـ . ٣٢٠
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٣٣ /١ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ١٦ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
) (٥ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ . ٤٥ :
) (٦ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٠ :
) (٧ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ . ٢٨٨ :







 
٣٧٧

أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ :ﻓﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻘﺎﻻت و ﺣوث ُﻧ ِﺷ َر ْت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻼت واﻟدورﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،أو
ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣرات ،ووﻗﺎﺋﻊ اﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ).(١

وﻗد ﺗﻌددت اﻟ ﺣوث واﻟﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﻓﻘد ُﺑذﻟت ﺟﻬود ﺑﯾرة ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ ،وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟ ﺣوث ﻌﻧواﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﺎﻓﺔ  :أﺻواﺗﺎً ،وﺗر ﯾ ﺎً،
ﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻵﻟ ﺔ ،و ﻧوك

و ﻧ ًﺔ ،ودﻻﻟ ًﺔ ،وﻣﻌﺟﻣﺎً ،وﻟ ﻌض ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺣﺎﺳو ﻲ،
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻏﯾرﻫﺎ).(٢
أن ُﺟﱠﻠﻬم ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟذﯾن ُﻋ ِرﻓت ﺗﺟﺎرﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﻧﺟﺎح
أﻣﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻧﺟد ّ
واﻟﺣﺿور ،وﻣﻧﻬم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟذ ﺎن ﻟﻪ ُﺟﻬداً ُﺣﻣد ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ
ٍ
ﻋدة ﻋﺎﻟﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ:
)واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ( .إذ ﻋرض ﻟ ﺣوث ّ
 ١ـ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻼج اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﺣﺎﺳوب أُﻟﻘﻲ ﻫذا اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر
)اﻟﻠﻐو ﺎت اﻟﺣﺳو ﺔ( ﻓﻲ اﻟﻛو ت ﻋﻠم ١٩٨٩م .

 ٢ـ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻷﺻﯾﻞ /أُﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠم

١٩٨٤م .

 ٣ـ ﻣﻧط اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﺣﺎﺳو ﻲ ﻟﻠﻐﺎت /أُﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﻧدوة اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧ ﺔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻓﻲ اﻟﺳﻌود ﺔ ﻋﻠم ١٩٩٢م .

 ٤ـ دور اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺎﻟ ﺣوث اﻟﺣﺎﺳو ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ /أُﻟﻘﻲ ﻓﻲ

اﻟﻧدوة اﻷوﻟﻰ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ َﻋ ّﻣﺎن ﻋﺎم ٢٠٠٣م .
 ٥ـ ﺣوﺳ ﺔ اﻟﺗراث اﻟﻌرﻲ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ذﺧﯾرة ﻣﺣوﺳ ﺔ واﺣدة ﻣﺷروع ﻗوﻣﻲ /أُﻟﻘﻲ
ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﺎم ٢٠٠٤م .

 ٦ـ اﻟﻌﻼج اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻌر ﺔ واﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ /أُﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت

اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﺎم ١٩٨٩م .

و ﻠﺣظ ﻋﻠﻰ أﻏﻠب ﺣوث د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن رﺋ ﺳﯾن ﻫﻣﺎ :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر ،

أن
واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ .إذ ﯾ ﺣث اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر " ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظر اﻟﻌﻣﯾ اﻟذ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣ ﻧﻧﺎ ْ
ﻧﻔﺗرض ﯾﻒ ﻌﻣﻞ اﻟدﻣﺎغ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻠﻐو ﺔ") ،(٣وأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ ﻓﻬو ُﻌﻧﻰ "
ﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻧﻣذﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺔ ٕ ..واﻧﺗﺎج ﺑراﻣﺞ ذات ﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ").(٤

) (١ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻧﺩﻭﺍﺕ ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢ :ﻓﻣﺎ
ﺑﻌﺩﻫﺎ)ﺍﻟﻬﺎﻣﺵ(.
) (٢ﻳﺻﻌﺏ ﺣﺻﺭ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺃﻧّﻪ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻫﻧﺎ ،ﺇﺫ ﺇﻥّ ﻣﺎ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻧﺩ ﺩ .ﺍﻟﺣﺎﺝ
ﺻﺎﻟﺢ ،ﻭﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ــ ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ  ٣٤ :ـ  ،٥٢ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ :
 ٢١٢ـ . ٢٩١
) (٣ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ــ ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ . ٥٤ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٥٣ :







 
٣٧٨

واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺳﺧﯾر اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺣﻞ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻠﻐو ﺔ ،ﻟذا ﻓﻬذا اﻟﺟﻬد ﯾﺗطﻠب

اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻠﻐو ﯾن واﻟﺣﺎﺳو ﯾﯾن ،ﻓﻘد دﻋﺎ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻋﻘد ﺣوار ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن واﻟﺣﺎﺳو ﯾﯾن

ﻣﺗﻌدد
ﻷﻧﻪ ﻣﺟﺎل
)اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن( ،إذ ﻻ ﻣ ن إﻧ ﺎر ﺻﻌو ﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ؛ ّ
ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻗﺗراﺣﻪ أن ون ﻫﻧﺎك ﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ و ﺗﻠﻘﻰ ﻓر اﻟﻌﻣﻞ

)(١
أن د .اﻟﺣﺎج
ﺗﻛو ﻧﺎً ﻣ ﺛﻔﺎً ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت واﻟرﺎﺿ ﺎت ،و ﻞ ﻣﺎ
ﯾﺧص اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﺑرﻣﺟﺔ  .وﺣر ﱡ ﺎﻟذ ر ّ
ّ
ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﺧﺎض ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺔ ﺑﺗﻛو ﻧﻪ ﻓرﻘﺎً ﻟﻠ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺑﺗر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺻوﺗ ﺔ

واﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺑﺈﺷراﻓﻪ).(٢

أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻓ ﺎﻧت ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ُوﺿﻌت ﻟﺣوﺳ ﺔ اﻟﻌر ﺔ ،وﻟﻌورﺔ
اﻟﺣﺎﺳوب ،ﺳواء ﻣﺎ ﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻓرد ﺎً ﻣﺣﺿﻧﺎً أو ﻧﺗﺎﺟًﺎ ﻣﺷﺗر ﺎً أو ﻋﻣﻼً ﺗﺟﺎر ﺎً ﻋﺎﻣﺎً.
وﻟﻠد ﺗور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺗﺟرﺗﻪ أو ﻣﺷروﻋﻪ )اﻟذﺧﯾرة اﻟﻌر ﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ()،(٣

إذ َﻋ ِﻣ َﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺧط طﻪ طرﻘﺔ ذ ﺔ ،وﺗُﺻﱠﻧﻒ طرﻘﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﺿﻣن ﻣﺣورن رﺋ ﺳﯾن ﻫﻣﺎ):(٤
 ١ـ ﺗوزﻊ اﻟﻣﻬﺎم ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺳﯾ واﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ وﺗُﻌﱡد ﻫذﻩ اﻟﺧطوة اﻟﻣﻬﻣﺔ؛
ِ
ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ وأﺳﺎﺳﻬﺎ ﻫو )ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺣرة(.
ﻓﻬﻲ اﻟﻛ ﻔّﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ـ ـ ﻋﻠﻰ ّ
 ٢ـ ﺑرﻣﺟﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻞ )ﺗوز ﻌﻪ ،ﺗﻧظ ﻣﻪ ،ﺗﻧﺳ ﻘﻪ( ،و ﺗطﻠب ﻫذا اﻷﻣر اﻟﻔرق اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

واﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﻣﻞ ،واﻟذ ﯾﺗطﻠب:

 إﻧﺷﺎء ﻓر ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾن.
 إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﻬزة.
 ﺗﻧظ م اﻟﻌﻣﻞ وﺗﻧﺳ ﻘﻪ.

 ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،ﯾﺗطﻠب ذﻟك " اﻟﺗراث و رﻣﺟﺗﻪ ،وﺗوزﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر ﯾن ،و رﻣﺟﺔ اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋﻣﻞ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﺗﺗ ﻌﻪ أﺧ ﺎر ،ﻣﻘﺎﻻت،
وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻣ ﺔ ﻣرﺋ ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ").(٥

ﺗﺄﯾت ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺎﻟﺟدول اﻵﺗﻲ ،ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺎﺳب
وﻋﻣﻠﻪ ﻫذا أﺛﻣر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد ،إر ُ
ﺗﺻور اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺣول وﺿﻌﻪ اﻧﻣوذﺟ ًﺎ ﻟﺳﺎﻧ ًﺎ ﻟﻠﻌﻼج اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣن
ﻟﻛﻞ وظ ﻔﺔ ،إذ ﻧﻠﺣظ
ّ

ﺧﻼﻟﻪ :

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٢٣١ /١ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٢٩٣ /١ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ ،ﻭ. ٨٦ /١
) (٣ﻋ ﱠَﺭﻓﻧﺎ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻭﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ.
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٠٤ /١ :
) (٥ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٠٤ /١ :



 





اﻟوظ ﻔﺔ

اﻟﻬدف

 ١ـ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ

اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ *ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.

طرﺣﻬﺎ اﻟ ﺎﺣث وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠ

اﻟﻔﺎﺋدة

*دﻋم اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺗﻌﻠ م ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ﺷﯾوع اﻟﻠﻔظ ﻗد ﻣًﺎ

ﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ )ﻟﻔظ ،ﻣﺻطﻠﺢ( اﻟﻌﺎﻟﻲ.

وذﻟك ﻋن طر

٣٧٩

ﻓﺿﻼً

وﺣدﯾﺛﺎً،

ﻣﻌرﻓﺔ

ﻋن

"ﻣدﻟوﻟﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ

*دﻋم ﺗﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت").(٢

أﺳﺎﺳﺎً ﺑوﺟود اﻟﻛﻠﻣﺔ ،وورودﻫﺎ اﻷﺟﻧﺑ ﺔ.

ﻷول

ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ

ﻣرة،

وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ

وﺗطورﻫﺎ اﻟدﻻﻟﻲ).(١
 ٢ـ ﺗﻣﺛﯾﻞ أﺟﻧﺎس اﻟﻛﻼم وذﻟك *دﻋم اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺻول اﻟﺳرﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ :ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ ،ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ،ﺗردد اﻟﺗراﻛﯾب وﻣد

اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ

ﻣﻌرﻓﺔ

أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ،

ﻣﺻدر

ٕواﺣﺻﺎء ورودﻫﺎ.
ﺟﻐراﻓ ﺎً.
ودورﻫﺎ.
 ٣ـ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت *اﻟدﻋم اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ ﻟﻛﻞ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﺣﺻول اﻟﻔور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
اﻟﺟذور

اﻟﺗﻲ ﺗﺧص

اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟدراﺳ ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن دﻋم اﻟ ﺣث اﻟﻠﻐو ﺔ ﻣﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟذر

واﻟﺻ ﻎ اﻟﻛﻼﻣ ﺔ وذﻟك ﺎﻟﻧظر اﻟﻌﻠﻣﻲ.

إﻟﻰ "ورود اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺻﻠ ﺔ،
اﻟﻛِﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺻ ﻐﺔ
ذ ر ﺟﻣ ﻊ َ
ﻧﻔﺳﻬﺎ").(٣

اﻟﻠﻐو

ﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻو  .ﻓﺿﻼً

ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻛﻼﻣ ﺔ
ﻟﻬذا اﻟﺟذر وﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ.

 ٤ـ ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ *دﻋم ﺗﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ واﻟﻠﻐﺎت *اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺧص ﺣروف اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و ون اﻷﺟﻧﺑ ﺔ.

اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

ﻟﻠﺣروف

وﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺳ ﺎﻗﺎت.

ﻫذا اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ إﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص

ﻋﺻ اًر واﺣداً أو ﻧﺻﺎً واﺣداً ذا
ﻋﺻور ﻣﺗﻌددة"

)(٤

 ٥ـ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ *رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗو

اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠراﻏﺑﯾن *اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎر اﻟﺗر ﯾب

ﺗﺧص اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻧﺛرﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ ﺎت اﻟﺷﻌرﺔ ـ ﻣﺛﻼً ـ أو اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟﺷﯾوع
ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺷﻌرﺔ ،وﻗﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎج وذﻟك ﺑﺗﻌرﻔﻬم ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٠١ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١١٣ /٢ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٤٠١ /١ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .



 





ﺻﺎﻟﺢ"

ﺣور

اﻟﻌروض ،اﻷﺳﺎﻟﯾب

طرﻘﺔ

٣٨٠

ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ

اﻟﺿرورات اﻟﺷﻌرﺔ واﻟزﺣﺎﻓﺎت ﻣﺗطورة.

واﻟﻌﻠﻞ"

)(١

 ٦ـ ﺗﺣﺻﯾﻞ

ﻞ ﻣﺎ ﯾﺧص *ﺟﻌﻞ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول *اﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺣﺿﺎرﺔ أو اﻟﻌﻠﻣ ﺔ.

اﻟﺟﻣ ﻊ ـ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ـ اﻟذﺧﯾرة

واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺣ ﺎءﻩ.

*رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗو

ﻋﻠﻰ

اﻟﻠﻐو ﺔ،

ﻣﺻطﻠﺣﺎت

وذﻟك

ﻟﻌدم

اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘواﻣ س وﻗواﺋم

اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻔﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻋﻣﺎرﻫم ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺟم اﻵﻟﻲ.

ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ،وذﻟك ﻋﺑر *ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ُﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن
ﺗﺻرف ﻣﺻطﻠﺣﺎت وأﻟﻔﺎ ﺣﺿﺎرﺔ ﻣﻊ
ﺗﺣت
"وﺿﻊ
)اﻟﻣواطﻧﯾن( ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﻟم ُﯾدر ﻪ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗطور اﻟﻔ ر
أو ﺗﺣﺻﯾﻞ ﻣﺎ ﻟم ﻌرﻓﻪ"

)(٢

ﻫذا و ون ذﻟك

ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫم "ﻋﻠﻰ

ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ﺧﺎﺻﺔ ﺗطورات ودﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ

ﻟﺧﻠ ﻧظرﺎت وﺗﻘﻧ ﺎت ﺟدﯾدة.

ﻟﻠ ﺎﺣﺛﯾن
اﻟﻌﻠﻣ ﺔ

ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺣﻘول اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻋﺑر

اﻟزﻣﺎن").(٣

ِ
ﻘدم اﻟﻣﻌﺟم اﻵﻟﻲ )اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ( ﺣﻠوﻻً ﺛﯾ اًر ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺻطﻠﺢ إذ ﺗﻣ ﻧﻧﺎ ﻣن
ﻓﺑذﻟك ُ ّ
اﻵﺗﻲ:
 ١ـ إﺣﺻﺎء اﻟﻣﻔﺎﻫ م :ﺗﻘوم ﺑﺈﺣﺻﺎء ﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ

ﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻊ ﺗﻘد ﻣﻬﺎ ﺷ ٍﻞ ﺳرﻊ.

 ٢ـ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت :إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓ ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ُﺷرف ﻋﻠ ﻪ أﻫﻞ اﻻﺧﺗﺻﺎص.
 ٣ـ ﺗﺧﺻ ص ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت :وﻫو ﺗﺎ ﻊ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻒ ﻧﻔﺳﻪ ،إذ ﺗُرﺗب اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻓ

ﻣﻠﻔﺎت ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧوع ﻣﻌﯾن.

ﻓﻬﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣ ﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻧﺻوص وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺟم
ٍ
طرﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ.
اﻟﻌر ﺔ
وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﺻورة اﻟ ار ﻌﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻣراﻛز اﻟ ﺣﺛ ﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن أﻗﺳﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﺣﺎﺳو ﻲ) ،(٤ﻓﻘد أُﻧﺷﺄت ﻣﻌﺎﻫد ﺗُﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ وﻓ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ )اﻟﺣﺎﺳوب( ،وﻗد ﺑدأ اﻟﻌﻣﻞ
اﻟﺟﺎد ﻋﻧدﻣﺎ أُﻧﺷﺄ ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت واﻷ ﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﻲ ﻋﻠﻰ ﯾد اﺣﻣد اﻷﺧﺿر ﻏزال ،ﻓﺿﻼً ﻋن

) (١ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٠١ /١ :
) (٢ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٤٠٠ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٤٠٢ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ٣٦ :
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ﻣر ز اﻟدراﺳﺎت واﻟ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺳورﺎ ،ﻣﺎ ﺎن ﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ واﻟﺻوﺗ ﺔ اﻟﺗﺎ ﻊ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺟزاﺋر ـ ـ اﻟذ أﻧﺷﺄﻩ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ـ ـ إﺳﻬﺎﻣﻪ اﻟراﺋد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل).(١

وﻗد ﺗواﻟت اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺟﺎدة ﻟﺗطو ﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ آﻟ ﺎً اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت

اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﺟذور اﻟﻛﻠﻣﺎت ،وظﻬور اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻣﺣوﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌر ﺔ )اﻟﻣﻐرب ،ﺗوﻧس ،اﻟﺟزاﺋر(
ﺑﺟﻬود ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

دراﺳﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣر ز اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻌدد ﻣن دواو ن اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ.

وﻟﻌﻞ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء أول ﻣﻌﺟم ﻣﺣوﺳب ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ
ّ
ﻣﻲ )اﻟرﺻﯾد اﻟﻠﻐو ( ﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎء آﺧرن ﻫم :اﻷﺧﺿر ﻏزال ،وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘرﻣﺎد ﻣن ﺗوﻧس ،ﺗُﻌﱡد ﻣن أﻫم
وﺳ ﱠ
ُ
اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ.

وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ،ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺗﻐذ ﺔ

اﻟﺣﺎﺳوب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻣر ز اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟذ

ﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻪ ﻗد اًر ﻣن اﻷﻟﻔﺎ اﻟﺗﻲ أرادﻫﺎ).(٢

أن
ُﺷرف ﻋﻠ ﻪ ﺑﺧﻣﺳﺔ دواو ن ﻣن اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ واﺳﺗطﺎع ْ

ﻣﻣﺎ ﺗﻘﱠدم ﯾﺗﺑﯾﱠن ﻟﻧﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻌرض ﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟ ﺣث واﻟﺗﺄﻟﯾﻒ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻرن

ٍ
ﺻور أرﻊ ،ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرن ُﻣر زن ﻋﻠﻰ ﺟﻬود د .اﻟﺣﺎج
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛّﻠت ﻓﻲ
ٍ
ﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘﻞ ـ ـ إذ ﻟﻪ ﺟﻬود ﻻ ﻣ ن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟذ ﺣﺎول ﺗﻣﺛّﻞ ﻣﻌظم اﻟﺻور ـ ـ ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ
ﻓﻘد أﺳﻬم ﺑ ٍ
ﺣوث ﺟﯾدة رﻓﻌت ﻣن ﻣﺳﺗو ﺗﻠﻘﻲ )ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣﺎﺳو ﻲ( ﻋﻧد اﻟدارﺳﯾن ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ
ﻟوﺿﻊ أُﺳس اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ )اﻟﺑﻧك اﻵﻟﻲ أو اﻟﻣﻌﺟم اﻵﻟﻲ( ،ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺟ ٍ
ﻬد ﻋظ م
ُ
ﻌد اﻟر ﯾزة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ )اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ(،
ﻓﻲ ﺗﺄﺳ ﺳﻪ ﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ واﻟﺻوﺗ ﺔ اﻟذ ُ ّ

ﻓﺟﻬدﻩ ﻫذا ﻣؤﺷر ﺣﻘ ﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،وﺗوظ ﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎ ﺎﻫﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺗﺣﻠ ﻼً ،وﺗوﻟﯾداً ،وﺗﻌﻠ ﻣﺎً وﺻ ﺎﻏﺗﻬﺎ ﺻ ﺎﻏﺔ رﺎﺿ ﺔ دﻗ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻓ
اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻠﻐو ﺔ.

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن

وﺳﻧر ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﯾﻒ ﺗﻣ ّ ن د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺣوﺳ ﺔ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ
أن ﻗدرة اﻟﻌر ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗ ﻌﺎب ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺻر ،وﺗﻣﺛﻞ ﺗﻘﻧ ﺎﺗﻪ ﻞ ﻔﺎءة
ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐو ﺔ ،وﻫذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ّ

واﻗﺗدار.

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺣﻭﺳﺑﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻫﺷﺎﻡ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻳﺳﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ٢٠١١ ،١ﻡ . ٥٠ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٤٠ /١ :

ﺎﻓﺔ
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*ﺣوﺳ ﺔ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌر ﻲ:

أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗطﻠب ﺻ ﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺻ ﺎﻏﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ رﺎﺿ ﺔ ،ﺣﺗﻰ
ﻣن اﻟﻣﻌروف ّ
إن " اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟرﺎﺿﻲ اﻟﺣﺎﺳو ﻲ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﺳﺗوﺟب أن
ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ آﻟ ﺎً .إذ ّ
ﺗﻛون اﻟﺻ ﺎﻏﺔ واﺿﺣﺔ ﻏﯾر ﺿﻣﻧ ﺔ ،ﻣﺣددة اﻟﻣ ﺎدئ ﻻ ﺷو ﻬﺎ اﻟﺗﻌﺳﻒ أو اﻟﺗﻌﻘﯾد").(١

ﻻﺑّد ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎ ﻊ اﻹﺑداﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺎﺳوب؛ ﻹﻧﺗﺎج ﺑراﻣﺞ ﻟﻐو ﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻧظر اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ
وُ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ.
وﻟ س اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺟﺎوز ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻠﻐو ـ ـ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻪ ﺎﻓﺔ ـ ـ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ دﻋوة إﻟﻰ
أن ﻓ ﻪ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎ ﻼً ﻟﻠﺗﺟدﯾد ،ﻗﺎ ﻼً ﻷن ون ﻧﺣواً ﻋﺎﻟﻣ ًﺎ
ﺗﺟدﯾدﻩ ،وﻻﺳّﻣﺎ ّ

أن اﻟﻧظر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺳﺗدﻋﻲ اﻟ ﺣث ﻋن طرﻘﺔ
ﺣ ،
وﻟﻌﻞ أﻫم ﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻲ اﻟﻧظر إﻟ ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟدﯾد ﻫو ّ
ّ
ٍ
ﺻﺣ ﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ م ،وﺣﯾن ُﯾﺑﻧﻰ )اﻟﻧﺣو أو اﻟﺻرف أو اﻟﻣﻌﺟم ،أو اﻟﺻوت (..ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ ون ﻗﺎ ﻼً
ٍ
طرﻘﺔ ﺗﻔ ٍ
ﯾر رﺎﺿ ﺔ) ،(٢ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ  ":ﯾﺟب أن ﻻ ﻧﺗﺟﺎﻫﻞ
ﻷن ُﯾﺑﻧﻰ
أﺻﺢ ﻣﺎ أﺧرﺟﻪ اﻵدﻣﯾون ﻣن
اﻟﻧظرﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌر ﺔ اﻟﻘداﻣﺎء .ﻓﻘد اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ّأﻧﻬﺎ ﻣن
ّ

أن اﻟﺧﻠﯾﻞ ﺑن اﺣﻣد أﺣد واﺿﻌﯾﻬﺎ
اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ،وأﻛﺛرﻫﺎ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺻ ﺎﻏﺔ اﻟرﺎﺿ ﺔ )وﻻ ﻧﻧﺳﻰ ّ
ﺎن ر ﺎﺿ ﺎً(").(٣

ﻗدر ﻏﯾر ﺳﯾر ﻣن اﻟظواﻫر اﻟرﺎﺿ ﺔ ،وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺗﻬم اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ـ ـ
إذاً اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ﻓﯾﻬﺎ ٌ
)(٤
ِ
ﻟﻛﻞ ﻣن ﯾﺗﻬم اﻟﻌرب
وﻫو ﻣن اﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ـ ـ ّﺄﻧﻪ
ٌ
دروس ﻓﻲ اﻟﻣﻧط واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ  ،ﻓ ﻣ ن أن ﻧﻘول ّ

إن اﻟطﺎ ﻊ اﻟرﺎﺿﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻫو اﻟذ ظﻬر اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ أو اﻟﻧﺣو  ،و ّﺄﻧﻪ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻬﻣﺔّ :
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ طرت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ـ ـ ﻣﺎ ﯾدﻋون ـ ـ ﻓﻬم ﻟم ﻔﻬﻣوﻫﺎ ّﺄﻧﻪ ﺗﻔ ﯾر رﺎﺿﻲ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ
ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧط أرﺳطو وﻏﯾرﻩ).(٥

ِ
ٍ
ﻓﺈن ﻣﺟﺎل اﻹﺑداع ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﺗﻌدد وواﺳﻊ ُﻣ ﻧﻧﺎ ﻣن
ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺎﺳوبّ ،
و ﺳﺑب اﻟطﺎ ﻊ اﻟرﺎﺿﻲ ّ
وﺿﻊ ﻧﻣﺎذج ﺛﯾرة ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،ﻓﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ) (٦ﻗد
َﺷ ِﻣ َﻞ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﺻوﺗﻲ ،واﻟﺻرﻓﻲ ،واﻟﻧﺣو  ،واﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ،واﻟدﻻﻟﻲ( .

) (١ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ . ١٣ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ . ٥٦٣ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٨٨ /١ :
) (٤ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ــ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ــ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺃﻳﻭﺏ )ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ( ،ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺏ ﻣﻥ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭﻩ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ
ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺫﻟﻙ.
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ٥٦٤ :
) (٦ﻻ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﺟﺭﺩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ،ﻁﺑﺎﻋﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ،ﺃﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺣﺳﺏ ،ﺑﻝ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺷﻣﻭﻝ ﻟﻧﻅﻡ ﺑﺭﺍﻣﺟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ،ﻛﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻵﻟﻲ ،ﻭﻧﻅﺎﻡ=
=ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺍﻵﻟﻲ ،ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻵﻟﻲ ،ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻣﻳﺱ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻣﻧﻬﺟﻳّﺎﺕ ﻫﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺎ
ﻳﻧﺩﺭﺝ ﺗﺣﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ،ﻛﺎﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻵﻟﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺟﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ،ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻭﻧﻁﻘﻪ ﺁﻟﻳﺎً .ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻋﺻﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺩ .ﻧﺑﻳﻝ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ٢٠٠١ ،ﻡ ) ٢٨٧ :ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﺭﻗﻡ. (٢٦٥







 
٣٨٣

وﻟﻠد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻬوداً ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺗﻣﺛّﻠت ﻓﻲ ﺎﻓﺔ

اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ) ،(١وﻫﻲ ﺎﻵﺗﻲ:
١ــ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺻوﺗﻲ:

ﻘول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ :إن اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺻوﺗﻲ ٕواﺣداث اﻟﻛﻼم " ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟذ
ﯾﺗﺳﺎﺑ ﻓ ﻪ اﻟ ﺎﺣﺛون ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻵﻻت ﻓ ﻪ") ،(٢إذ ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻟ ﺎً ﺑواﺳطﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ
طﯾﻒ اﻟﺻوت ،وﺗوﻟﯾد )إﻧﺗﺎج( اﻟﻛﻼم ،وﺗﺧزن اﻷﻧﻣﺎ اﻟﺻوﺗ ﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺗﻛِّﻠم.

وﺗ ﻌﺎً ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺻﻣﻣت أﺟﻬزة ﺗﺧﻠﯾ اﻟﻛﻼم وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ،وﺗوﻟﯾد اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧطوق آﻟ ﺎً ﺑﺗﺣو ﻞ اﻟﻧﺻوص

اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺻوﺗﻲ ،وﻋﻼج ﻋﯾوب اﻟﻧط .

وﻗد ﺣﺎول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻞ ﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺻوﺗ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ

ﺛﯾر ﻣن اﻵﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻼم وﺗر ﯾ ﻪ ٕوادراﻛﻪ)،(٣
واﻟﺻوﺗ ﺔ اﻟذ ُﯾدﯾرﻩ ،ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم اً
ﻓﺿﻼً ﻋن " آﻻت أﺧر ﻟﻠﻔﺣص اﻟﻔﯾزوﻟوﺟﻲ وﻟرؤ ﺔ ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺣﻧﺟرة وداﺧﻞ ﺗﺟﺎو ﻒ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺻوﺗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺟواف اﻟﺣﻧﺟرة  laryngoscopeواﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺟواﻓ ﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ ﻧﻧﺎ
ﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺳﯾﻧ ﺔ أن ﻧ ﺻر ﻣﺎ ﺣدث  ..ﻣن اﻟﺣر ﺎت اﻟﻌﺿو ﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻸﺻوات اﻟﻠﻐو ﺔ ،و ذﻟك اﻵﻻت

اﻟﺗﻲ ﺗﻘ س وﺗرﺳم ﺣر ﺎت اﻷوﺗﺎر اﻟﺻوﺗ ﺔ وﺳ ﻧﺎﺗﻬﺎ وﺧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ  Electroglottographواﻟﺗﻲ ﺗﻘ س
ﺿﻐط اﻟﻬواءManometer

أو اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺿﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣر ﺔ اﻟﻌﺿو ﺔ . Electromyographوﻗد

اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺑرﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر آﻟﺔ ﻗ ﺎس ﺗﻣدد اﻷﻏﺷ ﺔ اﻟﻣﺧﺎط ﺔ ﻋﻧد

ﻧطﻘﻧﺎ ﺎﻟﺣروف اﻟﻣﻬﻣوﺳﺔ واﻟﻣﺟﻬورة").(٤

ﻣﺎ ُﺷﯾر د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻣ ن ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب ﻣن ﺑرﻣﺟﺔ ﺗﺷﻣﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔوﻧوﻟوﺟ ﺔ )ﺟﻧس اﻟﺣروف اﻟﺷﻔو ﺔ اﻟﻌر ﺔ( ،وﻣﺛﱠﻞ ﻟﻬﺎ ﺎﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﺷﺟر اﻵﺗﻲ):(٥

ﺏ ﻓﻳﻬﺎ؛ ﻟﺋﻼ ﻳﺣﺩﺙ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻣﻭﺭ
) (١ﺳﺄﺫﻛﺭ ﺟﻬﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ ﻭﻅﻔﻬﺎ ﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺎ ً )ﺁﻟﻳﺎً( ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻥ ﺃُﺳ ِْﻬ َ
ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﺫﻛﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻓﻘﻁ ﻻ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ.
) (٢ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢٧٠ /١ :
) (٣ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٧٦ /١ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢٧٧ /١ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٢١١ /١ :



 




ش

ﻣن اﻟﺷﻔﺗﯾن

٣٨٤
])ب/م(/و[/ف

ﺎطن اﻟﺷﻔﺔ ]ف[

ﻏﯾر ﻟﯾن

ﻟﯾن ]و[

ﻏﯾر أﻏن ]ب[

أﻏن ]م[

ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ُﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔوﻧوﻟوﺟ ﺔ ﻫﻲ اﻹﻧدراج أو اﻻﺷﺗﻣﺎل ـ ـ ﺣﺳب د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ)(١ـ ـ ﺛم
اﻟﺗﻘﺎطﻊ ) (intersectionﺛم اﻟﺗ ﺎﯾن ) ، (exlusionﻓﺎﻟﺷﻲء ـ ـ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ـ ـ إﻣﺎ داﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻧس،
ٕواﻣﺎ ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺟﻧﺳﯾن أو أﻛﺛر ٕواﻣﺎ ﺧﺎرج ﻋﻧﻪ.
٢ــ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻧﺣو :
ص ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣور ،ﻣﻧﻬﺎ):(٢
ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻧﺣو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺧ ّ
 ١ـ أزﻣﺔ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ،
 ٢ـ إدراك ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ وﺗﺣدﯾد أﻧﺳب اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص،

 ٣ـ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺑﺈزاء اﻟﻧظرﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻧظرﺔ ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ؛ " ﻷن ﺗﺷوﻣﺳ ﻲ ﻫو

ﺗزودوا
أول ﻣن وﺿﻊ ﻧظرﺔ اﻷﻧﺣﺎء اﻟﺻورﺔ ) ،(formal Grammarsوﻫو ﻣن اﻟﻠﻐو ﯾن اﻟذﯾن ّ
ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﺎﺿّﺔ ﻓﻲ أﺣدث ﺻورﻫﺎ").(٣
وﻗد أﺷﺎر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻟﻠﻧﺣو اﻟﻌرﻲ آﻟ ﺎً ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون

اﻹﻧطﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ،وﺧص ﺎﻟذ ر اﻟﺧﻠﯾﻞ وﻣن ﺟﺎء ﻌدﻩ ،ﻓﻘد ذ ر ﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻣﻔﺎﻫ م ﻓﻲ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣ ن اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ،وﺗطو رﻫﺎ ،واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛﻞ ﻓﻲ
ﺗﺗﻣﯾز ﻪ ﻣن أﻓ ﺎر رﺎﺿ ﺔ).(٤
ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ؛ وذﻟك ﻟﻣﺎ ّ

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٢١١ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ ،ﺩ .ﻧﺑﻳﻝ ﻋﻠﻲ  ٣٨٨ :ـ  ،٣٩١ﻭﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ٢٨ :
) (٣ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٨٧ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ  ٢٤٠ /١ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
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وﺧﯾر دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ذ رﻩ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧد ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،إذ

ﻧﺳﺞ ﻷﻓ ٍﺎر ﻋﻠﻣ ﺔ رﺎﺿّﺔ ﻓﻲ ﻧﺣوﻧﺎ اﻟﻌرﻲ).(١ﻓﻘد ﻋرض اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟ ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌر ﺔ اﻟﺗﻲ
ﺧّﻠﻔﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ ،وﻣن ﺗ ﻌﻬم ﻣن اﻟﻧﺣو ﯾن ،ﻣﻊ رطﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻪ اﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ؛ وذﻟك ﻟﯾؤ د
ﻋﻠﻣﯾﺗﻬﺎ ودﻗﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وأ ﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗ ﻌﻪ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء ،وﻣﺎ أﺗ ﻌﻪ
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻐرﯾون ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم اﻟﻧﺣوٕ ،واﺛ ﺎت اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ ﻗد ُﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧطﻘﻲ
ّ
اﻟرﺎﺿﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣﻣﺎ ﺣﻘ ﻟﻪ ﺻﻼﺣ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣدﯾث ،وﻫو اﻟﻌﻼج اﻟﺣﺎﺳو ﻲ ﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌر ﺔ).(٢

وﻗد ذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ظﺎﻫرة اﻹطﺎﻟﺔ ) (Recursiviteو ﻔّﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ
ﺣﺎﺳو ًﺎ ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧّﺔ دﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺳﺗو اﻟﻠﻔظﺔ وﻣﺳﺗو اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻣﻌﻣول ،إذ ﯾﺛر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
ﻷﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﺣّﻠﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺑﻧ ﺔ).(٣
أّﻣﺎ إﺛراء؛ ّ
وﺗُﻌﱡد ظﺎﻫرة اﻹطﺎﻟﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺷﻔت ﻋﻧﻬﺎ ﻋ ﻘرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺗﻠﻣﯾذﻩ ﺳﯾﺑو ﻪ ،وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻗدرة

اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛرار إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎ ﺔ .وﻫﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻣﯾزات ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﺣد اﻹﺟراﺋﻲ ،ﻓﺈذا

ﻓﺈن اﻟﻛﻼم ﻫو ]ﻣﺳﻧد  +ﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ ...س[.
ﺎﻧت اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺣد اﻟﺻور ] ﻣﺳﻧد  +ﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ[ّ ،
ﻓﺎﻟﺳﯾن ﻫﻧﺎ ﺗُﻣِﺛّﻞ اﻟﺣد اﻟﺻور ﻟﻠﻛﻼم ﻏﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذ ﻣ ن أن ﯾﻧﺗﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎن إﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺣد اﻟﺟﻣﻠﺔ

أ )اﻟﻣﺳﻧد  +اﻟﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ( ،وﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟذ
ﻣﺗﺎ ﻌﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐو ﻟﻠﻣﺗﻛِّﻠم اﻟﻌرﻲ).(٤

ﯾؤ د أن ﺳﯾﺑو ﻪ ﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﻧظرة اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺧﻼل

أن اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺑﻧو ﺔ ﻣن ])ﻋﺎﻣﻞ)ع(،
وﻗد أﺷﺎر د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ أن اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳﯾﺑو ﻪ ﻻ ﺣظوا ّ
ﻣﻌﻣول)م( ،ﻣﺧﺻص)خ([ ﻣ ن أن ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﻠﻣﺔ أو ﻟﻔظﺔ ﺑﻞ وﺗر ﯾب ،وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر " أﻫﻣ ﺔ )اﻟﻣوﺿﻊ(
ﻣﻔﻬوم إﺟراﺋﻲ ﺑﯾرة ﺟداً ،ﻓﺎﻟﻣوﺿﻊ ﻗد ﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻠﻣﺔ أو ﻟﻔظﺔ أو ﺗر ﯾب ،وﻗد ون اﻟﻣﻌﻣول اﻷول

أو اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗر ﯾ ﺎً أ ﺿﺎً ﻣﺛﻞ:

)زد( م)٢رأﯾﺗﻪ( ،و
)ﺧﯾر ﻟﻛم( ،و ع
ع
مٌ ١
مْ ١
)أن ﺗﺻوﻣوا ( مٌ ٢
)أن أﻗوم( ،و ذﻟك اﻟﺣﺎل ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ
)أن ﻋﻣ اًر ﻗﺎﺋم( ،و
ع) َ
ظ ﱠن( مٌ ١
)ت( مْ ٢
ع)أرْد( مُ ١
)زد( مّ ٢
َ
)زد( خ)وﻫو ﯾر ض( ﻓﻬذا ﺳر وﺧﺎﺻّﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟ ﺷرﺔ ُ ّﻠﻬﺎ :أن ﻘﻊ
اﻟﻣﺧﺻص :ع )ﺟﺎء( مٌ ١
ّ
ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻔردة ﻓ ﺣﺻﻞ ﺑذﻟك ﺗداﺧﻞ)" Embedding(٥

)(٦

 .وﺗُﻘﺳم اﻹطﺎﻟﺔ ـ ـ ﺣﺳب اﻟﺣﺎج

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺹ )  (١٥١ - ١٢٢ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ .
) (٢ﺳﺑﻖ ﻭﻋﺭﺿﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻋﻧﺩ ﺩ .ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ،ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺫﻛﺭﻫﺎ ﻣﺟﺩﺩﺍً ،ﻓﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺎً :ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺑﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺻﻝ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ،ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ،ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ،ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍء
ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ .
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣١٥ /١ :
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﺑﺎﺩﻯء ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ . ١٠٥ :
) (٥ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ .
) (٦ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٩٠ /٢ :



 





ﺻﺎﻟﺢ

)(١

٣٨٦

ـ ـ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن:

 ١ـ اﻹطﺎﻟﺔ اﻹﻧدراﺟ ﺔ.
 ٢ـ اﻹطﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﺟ ﺔ .

اﻹﻧدرﺟ ﺔ ﺎﻧدراج اﻟﻣﺳﺗو اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ ،وﻫﻲ ﻧوﻋﺎن):(٢
ا
وﺗﻛون اﻹطﺎﻟﺔ
ٍ
ﻟوﺣدات ﻣن اﻟﻣﺳﺗو اﻷﻋﻠﻰ أو اﺣﺗواﺋﻬﺎ،
أ ـ ﻧوع ﺣﺻﻞ ﺑﺗﺿﻣن وﺣدة ﻣن اﻟﻣﺳﺗو اﻷﺳﻔﻞ

و ون ذﻟك ﻣﺟرد ﻗ ﺎم ﺗر ﯾب أو ﻟﻔظﺔ ﻣﻘﺎم اﻻﺳم ،و ون ذﻟك ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ ﻓﻲ ﺳﺗﺔ ﻣواﺿﻊ ،ﻫﻲ:
ﻣوﺿﻊ اﺳم ﻣﺑﺗدأ ،أو ﻣوﺿﻊ اﺳم ُﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺗدأ ،أو ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻔﻌول ﻪ ،أو ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﺎل ،أو ﻣوﺿﻊ
اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ ،أو ﻣوﺿﻊ اﻟﺻﻔﺔ )اﻟﻧﻌت() .(٣وﻗد ﻣﺛّﻞ ﻟﻬﺎ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ:
 ١ـ ﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﺳم ﻣﺑﺗدأ ﻣﺛﻞ:
ع

م١

م٢

أﻗﺎﺋم

زد
ٌ
زد
ٌ

ذاك
َ
ذاك

ﻘوم

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ

ﻷن ﻗﺎﺋم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﺳم ﻗﺎم ،ﻗﺎم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﻊ
واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺗدأ ﻣوﺿﻊ اﻻﺑﺗداء؛ ّ
وﺟوب دﺧول أداة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻋﻠ ﻪ أو ﻧﻔﻲ واﻣﺗﻧﺎع دﺧول )إن( ﻣﺛﻼً ،وﻗد أطﻠ ﺳﯾﺑو ﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳم

)(٤
إن إﻻ ﻣﺑﺗدأ") ،(٥إذ
)ﻣﺑﺗدأ( ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل وﻗﺎل ":اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﺑﺗدأ"  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف ﻓﻘﺎل ":ﻻ ﺗﻛون ّ
ﻧﻠﺣظ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﯾﺑو ﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓ ﻘول ":ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻣﺑﺗدأ  ..ﻓﻲ

ﻣوﺿﻊ اﺑﺗداء") ،(٦ﻓﻬو ﻘﺻد ﻓﻲ ﻼ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾن اﻟﻣوﺿﻊ )ع( .
 ٢ـ ﻣﺎ ﻘﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ ،ﻣﺛﻞ:
ع

م١
ز ٌد
ز ٌد

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٣٠ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
) (٣ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ٩ /٣ :ـ . ١٠
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٢٨ /٢ :
) (٥ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ . ١٢٠ /٣ :
) (٦ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٠ /٣ :

م٢
ع

ﻣﻧطﻠ ٌ
م١

ﻘول
ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ

م٢
ذاك



 





٣٨٧

وﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﺗداﺧﻞ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ م ٢ﺣﯾث اﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ ﺗر ﯾب ﻣ ن ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ
 ،م ،١م (٢أ

)ع ،م ،١م (٢أ ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠ ﺔ .وﻗد ﯾﻧدرج ﺗر ﯾب آﺧر ﻣ ن ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ )ع=
اﺳﻣ ﺔ ،ﻣﺛﻞ:
م١

ع

زد
ٌ
زد
ٌ

م٢
ﻣﻧطﻠ
م١

ع

أﺑوﻩ

م٢

ﻣﻧطﻠ ٌ

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ
وﻗد ﺣﺗﻞ اﻟﻣوﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ م ٢أ ﺗر ﯾب ﻓﻌﻠﻪ ﻻزم ﻻ ﯾﺗﻌد إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻌول ﻪ ،ﻣﺛﻞ:
ع

م١

م٢

ز ٌد

ﻣﻧطﻠ ٌ
م١

ع

ز ٌد

ﯾﻧطﻠ

م٢
#

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ

ﺗﺣول اﻟﺗر ﯾب ﻣن اﻹﺳﻣ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺑرﺔ
وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﺣﺗرام اﻟرﺗ ﺔ أ ﻻ ﻣ ن ﺗﻘد م م ،٢ﻓﺈذا ﺗﻘﱠدمّ ،

)(١

 ٣ـ ﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻔﻌول ﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻣﺛﻞ:
ع
ﺣﺳﺑﺗــــــــــ
ُ
ﺣﺳﺑﺗــــ
ُ

م٢

م١
ــــــــــــــــــــــﻪ
ع

ـــــــــــــــــــــــــــــﻪ

ﻣﻧطﻠﻘﺎً

م١

ﯾﻧطﻠ ُ

#

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ

أو:
ع
ظﻧﻧت
ُ

م١
ﻋﻣ اًر

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٢٠ /١ :

م٢
ﻣﻧطﻠﻘﺎً

م٢

ﺟﻣﻠﺔ



 




ظﻧﻧت
ُ
ظﻧﻧت
ُ

٣٨٨
ع

ﻋﻣ اًر

ﻋﻣ اًر

م١

م٢

أﺑوﻩ

ﻣﻧطﻠ ٌ

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ

أو:
ع

م١

م٢

ظﻧﻧت
ُ

زدًا

ﻣﻧطﻠﻘﺎً

ظﻧﻧت
ُ

ع

زداً

م١

ﻘول

م٢
ذاك

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ
ﻓﺎﻹﻧدراج وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ م ٢أ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻔﻌول ﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ.
 ٤ـ ﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﺎل ،ﻣﺛﻞ:
م١

ع

م٢

ﻫذا

زد
ٌ

ﻫذا

زد
ٌ

خ= ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﺎل
راﻛ ﺎً

ع م١

ﻘول

م٢
ذاك

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ
ﻓﺎﻹﻧدراج ﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب ) ﻘول ذاك( ،واﻟذ

ﻣ ن ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ )ع،

م ،١م ،(٢وﻫﻧﺎ أ ﺿﺎً ﯾﺟب اﺣﺗرام اﻟرﺗ ﺔ ،ﻓﻼ ﻣ ن ﺗﻘد م )خ= ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﺎل( ﻋﻠﻰ )ع ،م ،١م. (٢
 ٥ـ ﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ ،ﻣﺛﻞ:
ع
ﯾـ ـ ـ ــوم
ﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
ﯾـ ـ ـ ـ ـ ــوم
ﯾ ـ ـ ـ ـ ــوم

م١
ُ

م٢

ِ
اﻟﺟﻣﻌﺔ

آﺗﯾ ـ ـ ـ
ﯾﻧطﻠ ُ
ﺎن
ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ

م٣
اﻟﻣﺎﺿﻲ
ك

زد
زد

ﻣﻧطﻠﻘًﺎ



 





٣٨٩

ﻓﻘد اﺣﺗﻞ )اﻟﻣوﺿﻊ  (٢وﻫو ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧﻞ ﺗﻘر ﺎً ﺗر ﯾ ﺎً ﻣ ن ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ )ع= ﻓﻌﻞ ،م ،١م (٢و ﻞ
ﺗر ﯾب ﻘﻊ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ ون ﻣﺳﺑوﻗﺎً ﺎﺳم زﻣﺎن )ﯾوم ،ﺣﯾن.(... ،

 ٦ـ ﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﻌت ،ﻣﺛﻞ:
ع

م١

م٢

رﺟﻞ

ـ ــُ

ن

رﺟﻞ
رﺟﻞ
رﺟﻞ
رﺟﻞ

ـ ـ ـ ــُ
ـ ـ ـ ــُ
ـ ـ ـ ــُ
ـ ـ ـ ــُ

م٣
طو ٌﻞ
م١
ع

ن

م٢

ﯾﻧطﻠ

ن

ﻘول

ن

ﺎن

ن

أﺑوﻩ

ﻣﻧطﻠ ٌ

ذاك
ﻣﻧطﻠﻘﺎً

ﻣوﺿﻊ اﻟﺗداﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
وﻗﻊ اﻟﺗداﺧﻞ ـ ـ ﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ ـ ـ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ) (٣أ
ﻣوﻗﻌﻪ ﺗر ﯾب ﺣﻠﻞ إﻟﻰ )ع ،م ،١م. (٢

اﻟﻧﻌت داﺧﻞ اﻟﻠﻔظﺔ ،إذا اﺣﺗﻞ
ﻣوﺿﻊ َ

ب ـ ﻘﻊ اﻻﻧد ارج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹطﺎﻟﺔ ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟرط ،اﻟذ ﯾﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن:
أن( اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ و)ﻣﺎ( اﻟﻣﺻدرﺔ.
 ١ـ اﻟﻧوع اﻷول :ﺷﻣﻞ اﻟﺣروف اﻟﻣﺻدرﺔ ،وﻫﻲْ :
أن اﻟﻣﺻدرﺔ )و ّ
أن وﻣﺎ(
وﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﻣﺻدرﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻷﻓﻌﺎل ،وﻫﻲّ ) :

ﻓﺗﺟﻌﻞ اﻷﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﺗﺣﻞ ﻓ ﻪ ﻣﺣﻞ م ١أو م ٢أو ﻣﻌﻣوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﻣﻲ ،و ذﻟك اﻟﻣوﺿﻊ ٢داﺧﻞ اﻟﻠﻔظﺔ
ﻣﻌﻧﻰ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ).(١
أن وﺿﻊ ﻓﻲ
ﻣﺣﻞ مُ :١ﯾ ِّﺑﯾن ﻟﻧﺎ د .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣوﺿﻊ م ،١ﻣﺎ ﺳﺑ ﻟﻪ ْ
ﺣﻞ ّ
 ﻣﺎ ّ
ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣﺛﺎل .lb a ` _ m :
وﻣﺛّﻞ ﻟذﻟك اﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ):(٢

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٣٢ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٠٢ :



 





ع

م/١م٢

م /١م٢

ﺻﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
م١

م٢

ﺗﺻوم وا
إن
ْ
ُ
ﻣﺻدر ﻣﺿﺎف

ــــ

اﻟ ار ط ع

إﻟ ﻪ

ﺻوم

ـــــــــ

م
ﺻﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﯾﺟب

ﯾﺟب

٣٩٠

اﻟ ار ط ع
أن

م١

أُﻛرم

ﻣﺻدر
إﻛرام

م٢
زداً

ﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ
زد

ﺧﯾر ﻟﻛم#....
ٌ

ﺧﯾر ﻟﻛم #...
ٌ

#.......

#......

ﺻﻠﺔ
ﺎن )ﻟﻠﻧﺎس(

ﺎن)(....

ﻋﺟ ًﺎ

ﻋﺟ ًﺎ

اﻟ ار ط ع
أن

م١

أوﺣﻲ ﻧﺎ

ﻣﺻدر

ﻣﺿﺎف

إ ﺣﺎؤ

ﻧﺎ

م٢
#....

إﻟ ﻪ

#....

أن اﻻﻧدراج اﻟذ وﻗﻊ ﻣوﺿﻊ م ١ﺷﻐﻠﻪ إﻣﺎ اﻟﻣﺑﺗدأ أو اﻟﻔﺎﻋﻞ أو
ﻓﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷ ﻞ أﻋﻼﻩ ّ
اﺳم ﺎن اﻟﻣؤﺧر.







 
٣٩١

وﺿﺣﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ:
ﺣﻞ ﻣﺣﻞ م :٢وﻗد
 ﻣﺎ ﱡ
ّ

ﻓﺗﺗﺿﺢ ظﺎﻫرة اﻹطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ أﻋﻼﻩ ﻣن اﻟﺗر ﯾب ﺑواﺳطﺔ ار ط ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﺳم واﺣد وﻫو ﻣوﺿﻊ م٢

اﻟذ

ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻣﻔﻌول ﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ.

 
٣٩٢







:(١) وﻣﺛّﻞ ﻟﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ، داﺧﻞ اﻟﻠﻔظﺔ٢  ﻣﺎ ﺣﻞ اﻟﻣوﺿﻊ

. ١٠١ :  ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ:( ﻳﻧﻅﺭ١)







ظﻬر اﻟﺗداﺧﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ ٢

اﻟﻣﺿﺎف اﻟ ﻪ .و ﻣ ن ﻟﻠﻣﺿﺎف اﻟذ
زد(.
ﻣﺛﻞ ) :ﺧوﻓﺎً ﻣن أن ﯾﺧرَج ٌ

 
٣٩٣

ﻣن اﻟﻧﻘطﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ وﻫو ﻣوﺿﻊ

ﺄﺗﻲ ﻣﺻد اًر أن ﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور ﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﻲ



 





٣٩٤

)أن( ﻣﺎ اﺣﺗﻠت ﻣﻊ
)إن(
و)أن( ،إذ ﺗﺗﺣول ْ
ْ
)إن( إﻟﻰ ّ
ﻣ ن أن ﻧﻠﺣظ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﻔرق ﺑﯾن ّ
ﺻﻠﺗﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﺳم واﺣد وﻫو اﻟﻣﺻدر ،وﻻ ﻣ ن أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺑدا ﺔ اﻟﻛﻼم .ﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﺗﺣول اﻟﻔﻌﻞ

ﻓﻌﻞ ﯾﺗﻌد إﻟﻰ ﻣﻔﻌوﻟﯾن إﻟﻰ ٍ
)ﺣﺳﺑت( ﻣن ٍ
ﻓﻌﻞ ﯾﺗﻌد إﻟﻰ ﻣﻔﻌول ﻪ واﺣد.
ُ

)ﻣ ْن ،ﻣﺎ ،اﻟذ  ،وأﺷ ﺎﻫﻬﺎ( وﺗﻛون ﻣﻊ ﺻﻠﺗﻬﺎ ـ ـ ﻣﻬﻣﺎ
٢ــ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣوﺻوﻟﺔ وﻫﻲ َ
أن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧدرﺟﺔ ﻣ ن أن ﺗطول إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎ ﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ
طﺎﻟت ـ ـ اﺳﻣﺎً واﺣداً ،ﻣﺎ ّ
اﺳم واﺣد ،وﺗﺣﺗﻞ ﻞ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟروا ط اﻟﺗﻲ ﺳﺑ

ذ رﻫﺎ ﻣن دون أ

ﺷر  ،و ﻞ ﻫذﻩ

اﻷﺳﻣﺎء ﺗﺣﺗﻞ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌرﻒ اﻟذ ﺗدل ﻋﻠ ﻪ إﻣﺎ ﺄداة اﻟﺗﻌرﻒ )ال( ﻓﻲ )اﻟذ ( أو ون اﻟﺗﻌرﻒ ﺿﻣﻧ ﺎً
ﻓﺈن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣوﺻوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺛﻞ )ﻣن( و)ﻣﺎ( أو ون ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ )أ ( ،ﻟذا ّ
وﺻﻼﺗﻬﺎ ،ﻻ ﻣ ﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻞ إﻻ ﻣواﺿﻊ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ) .(١ﻓﻼ ﺗﻘﻊ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﺎل أو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣطﻠﻘﺎً.
 ٢ـ اﻹطﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﺟ ﺔ )اﻟﺧط ﺔ( :ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣدرج اﻟﻛﻼم ﻏﯾر إﻧدراﺟ ﺔ وﻫﻲ ﺗﻛرار ﻣﺎ ﺣﺗو ﻋﻠ ﻪ
اﻟﻣوﺿﻊ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ أو ﻣﺎ ﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ ،وﺗﺳﻣﻰ ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ ﺗﻛر اًر أو ﺗﺛﻧ ﺔ أو ﻋطﻔﺎً).(٢
وﺗﺣﺻﻞ اﻹطﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﺟ ﺔ ﻓﻲ):(٣

ﺗﻌدداً إذا ﺎن ﻣن دون ار طٕ ،واذا ﺎن ﻫﻧﺎك ار ط ﻓﻬو
 ١ـ ﻣﺟرد ﺗﻛرر ﻣﺣﺗو اﻟﻣوﺿﻊ ﻓ ﺳﻣﻰ ّ
ﻋﻧد ﺳﯾﺑو ﻪ اﺷﺗراك أو ﻋطﻒ ﻧﺳ ﻋﻧد ﻏﯾرﻩ.
 ٢ـ ﺑﺗﻛرر اﻟﻣوﺿﻊ دون ﻣﺣﺗواﻩ أ

ﺑزﺎدة اﻟﻌﻧﺻر ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺗو ﯾد أو ﻣﺎ ﻘوم

ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻟﻠﺗوﺿ ﺢ وﻫو اﻟﺑدل أو ﻋطﻒ اﻟﻧﺳ ).(٤

أن ﻫذا اﻟﺗطﺑﯾ
ﻣﻣﺎ ّ
ﺗﻘدم ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻣ ن ﺗطﺑﯾ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،إﻻ ّ
ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻧط دﻗﯾ ﺟداً ،ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﻫذا ﯾﺗطﻠب أن ﺗﻛون

اﻟﻧظرﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ )اﻟﻠﻐو ـ اﻟﺣﺎﺳو ﻲ( ،دﻗ ﻘﺔ ﻫﻲ أ ﺿﺎً ،ﻟﻬﺎ ﻟﻐﺗﻬﺎ اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ
ﻻ ﻏﻣوض ﻓﯾﻬﺎ.

و ﺗﺗﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻟﻠﻧﺣو اﻟﻌرﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ ـ ـ وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻧﺣو ـ ـ

ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺔ) ،(٥وﻗد ذ ر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻌﺿﺎً ﻣﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ ـ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ــ:
 ١ـ ﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻘ ﺎس واﻟﺳﻣﺎع:

وﻫﻲ ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺎت اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﻧظرﺔ اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻌر ﺔ .و ﻣ ن أن ُﯾﺑرﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوب ﺎﻟظواﻫر

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺷﺭﺡ ﺍﺑﻥ ﻋﻘﻳﻝ ١٢٥ /١ :ـ ،١٢٧ﻭ ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٣٣٢ /١ :
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،٣٣٠ /١ :ﻭ ﻣﻧﻬﺞ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ . ٢٦٢ :
) (٣ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.٣٣٠/١:
) (٤ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ . ٣٨٥ /٢ :
) (٥ﺫﻛﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﻣﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ  .ﻳﻧﻅﺭ ٥٥٠ :ـ  ، ٥٨ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺩﺕ ﻣﻧﻪ
ﻛﺛﻳﺭﺍً ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﻬﺟﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﺇﻻ ﺇﻧﻧﻲ ﺣﺎﻭﻟﺕ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺫﻛﺭﻩ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ .







 
٣٩٥

اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﻘ ﺳﺔ ﻋﻠﻰ ٍ
أن ﺣﺻرﻫﺎ أ ﺳر ﻣن ﺣﺻر اﻟظواﻫر اﻟﻣﻘ ﺳﺔ ﻋﻠﻰ ٍ
ﺛﯾر
ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻣﺳﻣوع ،ﺎﻋﺗ ﺎر ّ
ﻣن اﻟﻣﺳﻣوع).(١
 ٢ـ ﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع:
وﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟداً ،ﻓﺎﻟﺻورة اﻟذﻫﻧ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ ـ ـ ﻣﺛﻼً ـ ـ أﺻﻞ ،وﻧطﻘﻬﺎ ﻓرع .وﻗد ذ ر اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ
ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ) ،(٢ﻓﺎﻷﺻول ﺗُ ِّ
ﻛون ﺿوا ط ُ ﻠّﺔ ﻟﻠظواﻫر

اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﻔروع ﺿر ﺎً ﻣن اﻟﻧﻣو ﻟﺗﻠك اﻷﺻول.
ِ
ﺗﺳﻣ ﻪ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎﻟـ genotypeواﻟـ
وُﺷّﻪ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع " ﻣﺎ ّ
 .phenotypeﻓﻘد ُﺣ ِّدد اﻷول ّﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﯾزات اﻟوراﺛ ﺔ ) ( geneticواﻟﺗﻛو ﻧ ﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻓراد.
ﺑﺗﻛﯾﻒ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻔﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻟﻬؤﻻء اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ ّ

ورد ﻓﻌﻠﻪ إزاء اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ُوﺟدوا ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺟﺄة .ﻓﻬذﻩ أ ﺿﺎً ﺻﻔﺎت اﻷﺻﻞ واﻟﻔرع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ")" " .(٣
ّ
)(٤
"ﻓﺎﻷﺻﻞ واﻟﻔرع ﻣ ن أن ﯾﺗﺄوﻻ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟرﺎﺿ ﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺄو ﻞ اﻟﻧﻣو اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ"
 ٣ـ ﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣود ﺔ واﻷﻓﻘ ﺔ:

وﻫﻲ ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻞ اﻟﺣﺎﺳوب ،و ﻣ ن ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوزﻊ واﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻋﻧد اﻟﻌﻣﻞ

ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐو  ،ﻣﺎ ﺗوظﻒ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺑرﻣﺟ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ).(٥

ﻣﻌﺎً ،ﻘﻊ ﻋﻠﻰ

أن " اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌرﻲ أﻓﻘﻲ وﻋﻣود
و ذ ر اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ّ
اﻟﻣﺣورن ﻓﻲ آن واﺣد") ،(٦ﻣﺎ ﯾذ ر أن ﻣن أظﻬر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻧد واﻟﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ أُﻓﻘ ﺔ ذات وﺟﻬﯾن ،أﺣدﻫﻣﺎ إﺳﻧﺎد اﻟﺣدث أو اﻟﺻﻔﺔ إﻟﻰ

اﻟﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ ،ﻣﺎ ﻓﻲ إﺳﻧﺎد اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞٕ ،واﺳﻧﺎد اﻟﺧﺑر إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ ،واﻵﺧر اﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ إﻟﻰ

ﻓﻼﺑﱠد ﻣن اﻟﻣﺳﻧد  .وأﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣود ﺔ ﻓﻣﺛﻞ
اﻟﻣﺳﻧد ،إذ ﻻ ﯾﺗم اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑوﺟود اﻟﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ وﺣدﻩُ ،
اﺣﺗواء اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ اﻟﻣر ﺔ ﺟﻣﻠﺗﯾن ﺗُﺻﻧﻒ ﻞ واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ،ﺛم ﺗوزع ﻣ وﻧﺎت ﻞ واﺣدة
ﺣدة).(٧
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ّ

و ﻣ ن أن ُﯾﺗرﺟم اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺎﺿ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻣودﯾﺗﻬﺎ أو أﻓﻘﯾﺗﻬﺎ ﺟﺑر ﺎً ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻣ ن
أن ﻧﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻠﻐو ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻧﺣو ﺧﺎﺻﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗُﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ):(٨
) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ  ١٠٢ :ﻓﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ .
) (٢ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . /١ :
) (٣ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ . ١٥٠ :
) (٤ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ١٥٥ :
) (٥ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ . ٥٥٩ :
) (٦ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ . ٨٩ /١ :
) (٧ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ . ٩٠ /١ :
) (٨ﻳﻧﻅﺭ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
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٣ــ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ:

ﻓﻣﺳﺎﺣﺗﻪ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻻﻓﺎدة ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب ،و ﺳﺑب ﻫذا ظﻬر ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺎﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﺣﺎﺳو ﺔ

أو اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻻﻟ ﺔ ،إذ ُﻌﱡد ﻗﺎﻋدة ﻣﻌط ﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﺟداً ﻻ ﻣ ن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻋﻣﻞ
اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﻫداً ﻟﺗطﺑﯾ ﻣﺷروﻋﻪ )اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ(.
وﻫذا اﻷﺧﯾر ـ ـ اﻟذﺧﯾرة اﻟﻌر ﺔ ـ ـ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﯾدﺧﻞ ﺗﺣت داﺋرﺗﻪ ﻣﻌﺎﺟم ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت

ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﺟم ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺎﻟﻌر ﺔ ،أم ﻣﻌﺎﺟم ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،أم ﻣﻌﺎﺟم ﺗﺎرﺧ ﺔ ،أم ﻣﻌﺎﺟم
ﻣﯾزات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ ،ﺎﻟﺷﻣول ،واﻻﻧﺗظﺎم،
ﺗﻣﯾزﻩ ّ
ﻣﻔﻬرﺳﺔ...اﻟﺦ .ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
واﻻطراد ،واﻟدﻗﺔ ،واﻟوﺿوح ،واﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ واﻟﺗﻌدﯾﻞ).(١

إن ﻧﺟﺎح أ ﻣﺷروع ﻫدﻓﻪ اﻟﻌﻼج اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻣﺗوﻗﻒ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻔﺎءة
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘولّ :
ﻣﻠﻣﺎً ﺎﻟﻧظرﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ،و ﺄﺳﺎﻟﯾب
اﻟ ﺎﺣث ،وﻫذا ﻘﺗﺿﻲ ﺎﻟﺿرورة أن ون اﻟ ﺎﺣث ّ
اﻟﺻ ﺎﻏﺔ اﻟرﺎﺿ ﺔ ﻟﻠﻣﻌط ﺎت اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

اﻟﺗﻘدم اﻟذ ﻧرد ﺗﺣﻘ ﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﻧظرﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻟن ﯾﺗم إﻻ ﺑﺗﺣﻘﯾ
ﺄن ّ
وﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧﻘولّ :
ﺷﯾﺋﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ:
 ١ـ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺗواﺻﻞ ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻧظرﺎت ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

 ٢ـ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗراث ،ﻣﻊ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟ ﺣث اﻧطﻼﻗﺎً ﻣﻣﺎ ﺗر ﻪ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﻣﺑدﻋون.

وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺎﻓﺔ وﻗد وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد أﺑرز ﻫذﻩ

اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺎﺳو ﺔ وﻏﯾرﻫﺎ .

) (١ﻳﻧﻅﺭ :ﺑﺣﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ٣٩٦ /١ :ـ . ٤٠٠

ﺍﳋﺎﲤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﺨﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ

٣٩٧

ُﻌـﱡد اﻟ ﺣــث ﻓــﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗـواﻓﻘﻲ ﺑــﯾن اﻟﺗـراث اﻟﻠﻐــو اﻟﻌر ــﻲ واﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة – ﻣــﺎ
ّﺑﯾﻧﺎ – ﻣن أﺻﻌب اﻷﻣور  ،وﻻﺳـ ﻣﺎ إذا ﺗﻌّﻠـ اﻷﻣـر ـﺎﻟﺗﻌﻣ ﺑـﯾن ﺻـﻔﺣﺎت ُ ﺗـب اﻟﺗـراث اﻟﻌر ـﻲ ،
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟ ﺣث أن ﯾﺑذل ﺟﻬداً ﻣﺗواﺿﻌﺎً ﱠ
ﻋﻠﻪ ُﺿـﯾﻒ ﻟﻠﺗـراث وﻟﻠﻌر ـﺔ ﺷـﯾﺋﺎً
ُ
و ﻟو ﺿﺋ ﻼً ُﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷرﻔﺔ .
ص اﻟ ﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﺔ اﻟﺗﻲ ُﻗ ِأر ﺑﻬـﺎ اﻟﺗـراث اﻟﻠﻐـو اﻟﻌر ـﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺟر ـﺔ
و ﻗد َﺧُﻠ َ
ﻣﻣﯾزة َﻟﻌَﻠ ٍم ﻣن أﻋﻼم اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟـوطن اﻟﻌر ـﻲ و ﻫـو اﻟـد ﺗور ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن اﻟﺣـﺎج
راﺋدة و ّ
ٍ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ،ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ :
ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ
 .١ﺗوﻗـ ــﻒ اﻟ ﺣـ ــث ﻋﻧـ ــد ﻣﺻـ ــطﻠﺣﻲ ) اﻟﻠﺳـ ــﺎﻧ ﺎت ( و) اﻻﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻟﺗ ـ ـواﻓﻘﻲ ( ﻟﻘراءﺗﻬﻣـ ــﺎ ﻗ ـ ـراءة
ﺗﻌرﻔّﺔ ،وﻗد ﺷﻒ اﻟ ﺣث ﻋـن ورود ﻣﺻـطﻠﺢ ) اﻟﻠﺳـﺎﻧ ﺎت ( أو )ﻋﻠـم اﻟﻠﺳـﺎن( ﻓـﻲ ﺗـب
ﻋﻠﻣﺎﺋﻧـ ــﺎ اﻟﻌ ـ ــرب اﻟﻘـ ــدﻣﺎء ﻟﻠدﻻﻟ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ) ﻋﻠ ـ ــم اﻟﻌر ـ ــﺔ (  ،ﻓﺗﺻ ـ ــورات اﻟﻘـ ــدﻣﺎء ﻣﻘﺎر ـ ــﺔ
أن دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌـرب اﻟﻘـدﻣﺎء د ارﺳـﺔ ﻋﻠﻣ ـﺔ
ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣدﯾث  .ﻣﺎ ﻧّﻪ اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ ّ
وﻟ ﺳــت إﻧﺳــﺎﻧ ﺔ  ،و ﻫــذا ﯾﺟﻌﻠﻧــﺎ أن ﻧﺗر ــث ﻓــﻲ إﺻــدار اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﺗﻌﺳــﻔﺔ ﺣ ـ ﻋﻠﻣﺎﺋﻧــﺎ
اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء  ،إذ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﻧوﻟﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟ ﺎﻟﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻠﺳـﺎﻧ ﺔ اﻟﺗـﻲ وردت ﻋﻧـد
اﻟﻌ ـ ــرب اﻟﻘ ـ ــدﻣﺎء وﻻﺳـ ـ ـّﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾ ـ ــﻞ وﺳ ـ ــﯾﺑو ﻪ  ،واﺑ ـ ــن اﻟﺳـ ـ ـراج  ،واﺑ ـ ــن ﺟﻧ ـ ــﻲ  ،واﻟرﺿ ـ ــﻲ
اﻻﺳﺗرﺎد وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺑدﻋﯾن.

 .٢ﺷــﻒ اﻟ ﺣــث أن اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗ ـواﻓﻘﻲ ﻫــو ﻣــن أﻛﺛــر اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت ﺣﺿــو اًر ﻓــﻲ ﻗ ـراءة اﻟﺗ ـراث
ٍ
اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺛﻼﺛﺔ ،ﻫﻲ :
اﻟﻌرﻲ ،إذ ﺗﻘوم ﻗراءة اﻟﺗراث ﻋﻠﻰ
 اﺳﺗﺣﺳﺎن اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو وﻧﺑذ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،وﻫو ﻣوﻗﻒ ﺗﻌﺻﺑﻲ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻣﺎ .
ٍ
ﺣد اﻻﺳﺗﻬﺟﺎن  ،و ﻣِﺛّﻞ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘط ﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺗراث .
 ﻧﻘد اﻟﺗراث إﻟﻰ ّ
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﻓﯾ ﺑـﯾن اﻟﺗـراث اﻟﻠﻐـو واﻟﻠﺳـﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة  ،وﻗـد ﻣﺛّـﻞ ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ
ﻟﺳ ــﺎﻧﯾون ﻋ ــرب ُ ﺛُــر ﻣ ــﻧﻬم اﻟ ــد ﺗور ﻋﺑ ــد اﻟ ــرﺣﻣن اﻟﺣ ــﺎج ﺻ ــﺎﻟﺢ واﻟ ــد ﺗور اﺣﻣ ــد
اﻟﻣﺗو ــﻞ واﻟ ــد ﺗور ﻧﻬ ــﺎد اﻟﻣوﺳ ــﻰ واﻟ ــد ﺗور ﻣ ــﺎزن اﻟ ــوﻋر واﻟ ــد ﺗور ــرم ﺣﺳ ــﯾن

ﻧﺎﺻﺢ اﻟﺧﺎﻟد .

 .٣أﺛﺑــت اﻟ ﺣــث أن ﻣﺻــطﻠﺢ ) ﻟﺳــﺎﻧ ﺎت اﻟﺗ ـراث ( ﻣوﺟــود ﻓﻌﻠ ـﺎً ﻓــﻲ ﺳــﺎﺣﺔ اﻟ ﺣــث اﻟﻠﺳــﺎﻧﻲ
اﻟﻌر ــﻲ و اﻟﻣﻘﺻــود ــﻪ إﻋــﺎدة ﻗ ـراءة اﻟﺗ ـراث اﻟﻠﻐــو اﻟﻌر ــﻲ ﻓــﻲ ﺿ ـوء اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺔ

أﻗرﻩ ﻏﯾر واﺣد ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌـرب اﻟﻣﻌﺎﺻـرن ﻣـﻧﻬم  :اﻟـد ﺗور ﻣﺻـطﻔﻰ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،وﻗد ّ
ﻏﻠﻔﺎن و اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬر واﻟد ﺗور رم ﺣﺳﯾن ﻧﺎﺻﺢ اﻟﺧﺎﻟد .

اﻟﺨﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
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 .٤اﻫﺗــد اﻟ ﺣــث إﻟــﻰ إﻗـرار ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم اﻷﻣﯾر ــﻲ ﻧﻌــوم ﺗﺷوﻣﺳـ ﻲ ّأﻧــﻪ ﻗــد اطّﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو
اﻟﻌر ــﻲ ﻋــن طر ـ ﺣـوار أﺟـراﻩ اﻟــد ﺗور ﻣــﺎزن اﻟــوﻋر ُﻧ ِﺷـ َـر ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺎت اﻟﺻــﺎدرة
ـدل ﻋﻠـﻰ
دل ﻋﻠـﻰ ﺷـﻲء ّ
ﻓﺈﻧﻣـﺎ ﯾ ّ
ﻋن ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ واﻟﺻوﺗ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،وﻫذا إن ّ
أﺻﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻌرب و ﻻﺳّﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾﻞ وﺳـﯾﺑو ﻪ  ،واﻷﺻـﺎﻟﺔ ﻋﻧـد اﻟـد ﺗور ﻋﺑـد

اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ إﺑداع وﻣﻐﺎﯾرة  ،وﻟم ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ ) اﻟﺣداﺛﺔ(  ،ﺑـﻞ ﻣﺻـطﻠﺢ )

ﻗررﻩ ﻓﻲ ﻣظﻬرن ﻓـﻲ اﻟﻧﺣـو اﻟﻌر ـﻲ  :أوﻟﻬﻣـﺎ  :ﺗﻘﻠﯾـد اﻟﻧﺣـﺎة اﻟﻣﺗـﺄﺧرن،
اﻟﺗﻘﻠﯾد (  ،واﻟذ ّ
و ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ  :ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻧظرﺎت اﻟﻐر ﺔ .

 .٥ﺷــﻒ اﻟ ﺣــث ﻋــن أﻫــم اﻹﺷـ ﺎﻟ ﺎت ﻓــﻲ اﻟــدرس اﻟﻠﺳــﺎﻧﻲ اﻟﻌر ــﻲ ،إذ ﻻ ﺗﺧﻠــو ﻗـراءة اﻟﺗـراث
ٍ
ﻋﺎﻣ ًﺔ و اﻟﻠﻐو ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻣن ِّ
طرﻘﺔ ﺻﺣ ﺣﺔ
ﻣﻌوﻗﺎت و إﺷ ﺎﻟ ﺎت ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼً دون ﻗراءﺗﻪ
أن ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن و اﻟﺣﺿﺎرﺗﯾن ﻓرﻗـﺎً ﺷﺎﺳـﻌﺎً،
و اﻟﻘراءة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣ  ،ﻟﻛن ﯾﺟب ّأﻻ ﻧﻐﻔﻞ ّ
ـﺗﺟرﻧﺎ ﺣﺗﻣـﺎً إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﻧــﺎﻗض
واﻟﻘـراءة اﻟﻣﺗﻌﺻـ ﺔ ﻟﻠﺗـراث أو اﻟﻧظر ــﺎت اﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺔ اﻟﻐر ــﺔ ﺳـ ّ
ﻣﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟ ﻪ .

 .٦ﻗـ ّـدم اﻟ ﺣــث أﺻــول اﻟﺗواﻓ ـ ﻋﻧــد اﻟﻠﺳــﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌــرب اﻟﻣﺣــدﺛﯾن ﻣﻣﺛﻠ ـ ًﺔ ﺑﺗﺟــﺎرﻬم ﻓــﻲ ﻗ ـراءة
أن ﺛﻣـ ــﺔ أﺻـ ــول ) وﺻـ ــﻔ ﺔ ﺑﻧو ـ ــﺔ (
اﻟﺗ ـ ـراث اﻟﻠﻐـ ــو اﻟﻌر ـ ــﻲ  ،ﻓﻘ ـ ـد ﺗوﺻـ ــﻞ اﻟ ﺣـ ــث إﻟـ ــﻰ ّ
و)ﺗوﻟﯾد ــﺔ ﺗﺣو ﻠ ــﺔ ( و) وظ ﻔ ــﺔ ﺗداوﻟ ــﺔ ( ﻟﻬــﺎ ﺟ ـذور ﻓــﻲ اﻟﺗ ـراث اﻟﻠﻐــو اﻟﻌر ــﻲ  ،وﻣــن

ُﻔــﺗش ﻌﻣـ ﻓــﻲ ﺗراﺛﻧــﺎ اﻟﺿــﺧم ﺷــﻒ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻌــرب ﺄﺻ ـول اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺔ
أﻛ ــدﻩ اﻟ ﺣـ ـث ﻋ ــن طر ـ ـ ﺗﺟ ــﺎرب اﻟﻠﺳ ــﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌ ــرب ،إذ ﻣﺛّﻠ ــت ﺗﺟر ــﺔ
اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ ،وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ّ
اﻟد ﺗور ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن اﻷﺻول اﻟوﺻﻔ ﺔ اﻟﺑﻧو ﺔ ﻓﻲ ﺗﺟر ﺗﻪ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻧظرﺔ اﻟﻘراﺋن ،وﻋﻠﻰ
اﻟــرﻏم ﻣــن ّأﻧــﻪ ﺑــدأ ﻫــذﻩ اﻟﺗﺟر ــﺔ ﺣــداﺛو ﺎً إﻻ ّأﻧــﻪ اﻧﺗﻬــﻰ ﺗواﻓﻘ ـﺎً  ،إذ ﺻـ ﱠـرح ﺑوﺟــود اﻻﺗﺟــﺎﻩ
اﻟﺑﻧــو ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎل اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻌــرب اﻟﻘــدﻣﺎء ،وﻋﻣﻠــﻪ ﻫــذا ُﻌ ـﱡد ﻣــن أﻫــم اﻷﻋﻣ ـﺎل ﻓــﻲ إطــﺎر

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺑﻧو  ،إذ اﺳﺗطﺎع أن ِّ
طور ﻣﻧﻬﺟﺎً ﺟدﯾداً ﻣـن اﻟﺗـراث اﻟﻧﺣـو واﻟ ﻼﻏـﻲ
ﻣﻌﺗﻣــداً ﻋﻠــﻰ ﻣــﻧﻬﺞ ﻣــن ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟــدرس اﻟﻠﻐــو اﻟﺣــدﯾث  .و ـّـﯾن اﻟ ﺣــث اﻷﺻــول اﻟﺗوﻟﯾد ــﺔ

اﻟﺗﺣو ﻠ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗ ـراث اﻟﻠﻐــو اﻟﻌر ــﻲ ﻋــن طر ـ ﺗﺟــﺎرب ﻟﺳــﺎﻧﯾﯾن ﻋــرب ُﻋﻧ ـوا ﺎﻟﺗﺄﺻــﯾﻞ
اﻟﻠﺳــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗ ـراث ،وﻣــﻧﻬم اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر اﻟﻔﺎﺳــﻲ اﻟﻔﻬــر ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﺿــﺎ ﺎ ﻋـ ّـدة ﻓــﻲ
اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻣﻧﻬﺎ:اﻟﺣذف ،واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌﻣ ﻘﺔ واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺳطﺣ ﺔ .

أﻣ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﯾﺧ ــص اﻷﺻ ــول اﻟوظ ﻔ ــﺔ اﻟﺗداوﻟ ــﺔ ﻓﻘ ــد ﻣﺛّﻠﻬ ــﺎ ﺧﯾ ــر ﺗﻣﺛﯾ ــﻞ اﻟ ــد ﺗور أﺣﻣ ــد

أن ﻋﻼﻗــﺔ ﻟﺳــﺎﻧ ﺎت اﻟﺗ ـراث ﺎﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺎت اﻟوظ ﻔ ــﺔ اﻟﺗداوﻟ ــﺔ ﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ
اﻟﻣﺗو ــﻞ ،ﻓﻘــد ﺑـ ّـﯾن ّ
أﺻول و اﻣﺗداد ﻻ ﻋﻼﻗﺔ اﻧﻔﺻـﺎل و ﻗط ﻌـﺔ ،وﻫـذا اﻟﺗﺄﺻـﯾﻞ ﺳـ ﻣ ِّ ن اﻟ ـﺎﺣﺛﯾن ﻣـن ﺗـدﻗﯾ

ﺗﻌرﻔﺎت اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة واﻟ ﻼﻏﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻘدﻣﺎء .

اﻟﺨﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
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ﻋدة
 .٧أ ﺎن اﻟ ﺣث اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗواﻓ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﯾن  ،إذ ﺗﻣﺧﺿت ﻗراءات ّ
ﻟﻠﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ  ،ﻣﺗﻣﺛﻠ ًﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻫـﻲ  :اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻘـراءة اﻟﺷـﻣوﻟ ﺔ ،وﻣّﺛﻠﻧـﺎ ﻟﻬـﺎ
ﺄﻋﻣــﺎل اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﺳــﻼم اﻟﻣﺳــد  ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ﻗ ـراءة اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن اﻟﺣــﺎج

ﺻ ــﺎﻟﺢ إذ ﺗﻌ ـ ّـد ﻗراءﺗ ــﻪ ﻟﻠﺗـ ـراث ﺷ ــﻣوﻟ ﺔ ،واﺗﺟ ــﺎﻩ اﻟﻘـ ـراءة اﻟﻘطﺎﻋ ــﺔ وﻣﺛّﻠﻬ ــﺎ اﻟ ــد ﺗور ﻧﻬ ــﺎد
اﻟﻣوﺳــﻰ ،واﺗﺟــﺎﻩ ﻗ ـراءة اﻻﻧﻣــوذج اﻟواﺣــد ﻣﺗﻣﺛﻠ ـ ًﺔ ﺑﺟﻬــود ﻋــدد ﻣــن اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن ﻣــﻧﻬم ﺣﺳــﺎم

ﺻــﻠب ﻫــذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘـراءة ﻫــو
اﻟﺑﻬﻧﺳــﺎو  ،وﺟﻌﻔــر دك اﻟ ــﺎب وﻏﯾــرﻫم  .و ﺎﻧــت ُ
اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ .

 .٨وﻗﻒ اﻟ ﺣث ﻋﻧـد ) اﻟﻧظر ـﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ( اﻟﺗـﻲ ﺗُﻌـﱡد اﻣﺗـداداً ﻣ ﺎﺷـ اًر ﻟﻠﻔ ـر اﻟﺧﻠﯾﻠـﻲ ،
ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ّإﻧﻬــﺎ ﻣــن أﻫــم ﺗﺟــﺎرب اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن اﻟﺣــﺎج ﺻــﺎﻟﺢ  ،ﻓﻘــد ُﻋــدت ﻫــذﻩ

اﻟﻧظر ــﺔ ﻣــن أﻫــم اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﺗ ﺳــﯾرﺔ ﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺎت وﺗﻘرﺑﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻓــﻲ اﻟد ارﺳــﺎت

اﻟﻠﻐو ـ ــﺔ اﻟﻌر ـ ــﺔ ،ﻓﻘـ ــد ﺑﻧـ ــﻰ اﻟـ ــد ﺗور ﻋﺑـ ــد اﻟـ ــرﺣﻣن ﻧظر ﺗـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻔـ ــﺎﻫ م ﻋـ ـ ّـدة ،ﻣﻧﻬـ ــﺎ:
اﻻﺳ ــﺗﻘﺎﻣﺔ ،واﻻﻧﻔﺻ ــﺎل واﻹﻧﻔـ ـراد ،واﻟﻠﻔظ ــﺔ ،وﻣﻔﻬ ــوم اﻟ ــﺎب واﻟﻣﺛ ــﺎل  ،واﻷﺻ ــﻞ واﻟﻔ ــرع،

أن
واﻟﻘ ﺎس واﻟﻌﺎﻣﻞ...اﻟﺦ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎع اﻟد ﺗور ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن اﻟﺣـﺎج ْ
ﻘ أر اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﻗراءة ﺟدﯾـدة ﻣوازﻧـﺎً إ ـﺎﻩ ﺎﻟﻣﻔـﺎﻫ م اﻟﻌﻠﻣ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻟﻠﺳـﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ،
أن اﺗﺿـﺣت اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟوﺛ ﻘـﺔ
وﻓﻲ اﻟﻣﻧط اﻟرﺎﺿﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻣوازﻧﺗـﻪ ﻫـذﻩ ْ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻌر ﺔ وﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣﻧط اﻟﻌر ﻲ ﺎﻟﻘ ﺎس واﻟ ﺎب واﻟﻣﺛﺎل وﻏﯾرﻫﺎ .

 .٩أﻋطــت اﻟﻧظر ــﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻣﻧﻬﺟ ـﺎً ﺣــداﺛو ﺎً ﺗ ﺳــﯾر ﺎً ﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻧﺣــو اﻟﻌر ــﻲ  ،إذ
أﺳ ــﻬﻣت ﺷـ ـ ٍﻞ ﺑﯾ ــر ﻓ ــﻲ ﺗ ﺳ ــﯾر ﺗﻌﻠـ ـ م اﻟﻧﺣ ــو ﻓﺿـ ـﻼً ﻋ ــن ﺗ ﺳ ــﯾرﻩ ،ﻣ ــﺎ أﻋط ــت اﻟﺣﻠ ــول

اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺗﻌﻠـ م اﻟﻧﺣــو اﻟﻌر ــﻲ ،ﻓﻘــد ﯾﻧﻔــر اﻟطﻠ ــﺔ ﻣــن ﺗــب اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻌــرب اﻟﻘــدﻣﺎء
ﱠ
أن ﺣ ﺎ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو ﺑﺟﻌﻞ
ﺳﺑب طرﻘﺔ طرح اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻬﺎ ،إذ ﻧّﻪ اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﯾﺟب ْ
أﺑواب أﺳﺎﺳ ﺔ ﻣن ﺗﺎب ﺳﯾﺑو ﻪ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل – ﻣﻊ ُﻧﺑذ ﻣن ﺷروﺣﻪ ﺗﺣت ﻣﺗﻧﺎول
ﯾــد اﻟطﻠ ــﺔ ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــون ﺗﻘر ـب اﻟﻣﻔــﺎﻫ م و اﻟﺗﺻــورات إﻟــﯾﻬم ،وذﻟــك
ﺎﻟﺗﻌﻠﯾ واﻟﺷرح ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﻧﺑ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣد اﻟﺗﻘـﺎرب واﻻﺑﺗﻌـﺎد

ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟدرس اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ و ﺎن أﺻﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﻞ ذﻟك .

ﺗﻣﯾز ﻣﻧﻬﺞ اﻟـد ﺗور ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن اﻟﺣـﺎج ﺻـﺎﻟﺢ ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﺧطـﺎب اﻟﺗ ارﺛـﻲ ـﺎﻟﺗﻧوع ﺑـﯾن
ّ .١٠
اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳــﺎﻧ ﺔ و اﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻟﺗ ـراث اﻟﻠﻐــو اﻟﻌر ــﻲ و اﻟﺗطﺑﯾ ـ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ،

وﺗﺗﻧـ ّـوع ﻫــذﻩ اﻟﺗوﺟﻬــﺎت ﻓــﻲ طــرح ﻣوﺿــوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻧـ ّـوع اﻟﻧظر ــﺎت و اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺗــﻲ
ِ
ِ
ﺗﻣﯾ ـزﻩ ﻓــﻲ طــرح ﻣوﺿــوﻋﺎﺗﻪ ﺑﻠﻐـ ٍـﺔ
ﻘــوم اﻟﻣؤّﻟــﻒ ﻓــﻲ ـ ّـﻞ ﻣ ـ ٍرة ﺳــﺑر أﻏوارﻫــﺎ ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ّ
ﺳ طﺔ واﺿﺣﺔ و ﻣ ﺎﺷرة ،وﻫﻲ ﻓﻲ أﻏﻠـب ﻣؤﻟﻔﺎﺗـﻪ ﻟﻐـ ٌﺔ ﻣﺧﺗﺻـرة ﺗﻣﯾـﻞ ﺷـ ٍﻞ واﺿ ٍـﺢ إﻟـﻰ

اﻟﺨﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ

٤٠٠

ططﺎت و ﺗﻠﺧ ص اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐو ﺔ  ،واﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻘواﻋد وﺻ ﺎﻏﺗﻬﺎ  ،وﻫـو ﻣـﺎ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧ ّ

أن ﺧطﺎ ـﻪ اﻟﺗ ارﺛـﻲ ﯾﺗﺣـدد وﻧـﻪ ﻣﺣﺻـﻠﺔ
ﯾؤ د اﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟﺗـواﻓﻘﻲ واﻟﺗ ﺳـﯾر  ،و ـﯾﱠن اﻟ ﺣـث ّ
ﺗﻘـ ــﺎطﻊ ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻣ ـ ـن اﻟﺧطﺎ ـ ــﺎت  :اﻟﺧطـ ــﺎب اﻟﺗ ارﺛـ ــﻲ  ،واﻟﺧطـ ــﺎب اﻟﻠﺳـ ــﺎﻧﻲ اﻟﻐر ـ ــﻲ  ،و

ﺧطﺎ ﻪ اﻟﺧـﺎص اﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ ﺗﺣﻠ ﻼﺗـﻪ و اﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ و ﻣوازﻧﺎﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﻘ ﻣﻬـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣﻔـﺎﻫ م
اﻟﻌر ﺔ و اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻐر ﺔ .

 .١١اﻋﺗﻣد اﻟ ﺣث اﻋﺗﻣﺎداً ﺑﯾر ﻋﻠﻰ ) ﺗﺎب ﺳـﯾﺑو ﻪ ( وﻣـﺎ ﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن آراء ﻧﺣو ـﺔ ﻟﺳـﯾﺑو ﻪ

وﺷــﯾﺧﻪ اﻟﺧﻠﯾــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻛﺷــﻒ ﻋــن اﻟﺣﻘــﺎﺋ اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ ؛ وذﻟــك ﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن
اﻟﻣدوﻧــﺔ اﻟﻠﻐو ــﺔ اﻟﺿــﺧﻣﺔ ،ﻓﻘــد أﻋطــﻰ اﻟﻣؤِّﻟــﻒ ﻗ ﻣ ـﺔ ﺑﯾ ـرة ﻟﻠﻣﺻــﺎدر
اﻟﺣــﺎج ﺻ ـﺎﻟﺢ ﻫــذﻩ ّ
اﻟﻧﺣو ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ،وﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻋدم اﻟﺗﺧﻠ ط ﺑﯾﻧﻬـﺎ و ـﯾن اﻟﻛﺗـب ﺷـ ﻪ اﻟﻌﻠﻣ ـﺔ  ،ﻓﺿـﻼً

أن اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧص اﻷﺻــﻠﻲ ُﯾؤﻫــﻞ اﻟ ﺎﺣــث ﻟﺗﺣــر اﻟﺣﻘ ﻘــﺔ اﻟﻠﻐو ــﺔ ،ﻣــﻊ ﻓﻬــم
ﻋــن ّ
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ اﻟذ ﻗﺻدﻩ اﻟﻧﺣو اﻷول ،وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺎﻟﺷروح .
أن اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻟم ُ ن ﻣﻘِّﻠداً أو اﺟﺗرار ﺎً ٕ -وان ـﺎن
ّ .١٢
أﻛد اﻟ ﺣث ّ
ﯾﺗﻛــﺊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـراث اﻟﻠﻐــو اﻟﻌر ــﻲ – ﻓﻘــد أﺑــدع اﻟﻧظر ــﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻓــﺎدت ﻓــﻲ
ﻣﺟ ـ ٍ
ـﺎﻻت ﺣدﯾﺛ ــﺔ ﺗ ﺳ ــﯾر ﺗﻌﻠـ ـ م اﻟﻧﺣ ــو ،واﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ اﻵﻟ ــﺔ ،إذ أﺑ ــدع اﻟﺣ ــﺎج ﺻ ــﺎﻟﺢ ﻧﺣ ــو
ﺣداﺛو ﺟذورﻩ ﻋر ﺔ أﺻﯾﻠﺔ .

 .١٣ﺑـ ّـﯾن اﻟ ﺣــث أن اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن اﻟﺣــﺎج ﺻــﺎﻟﺢ ﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧطـ اﻟرﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ
ﺗﺟر ﺗ ــﻪ اﻟﻧﺣو ــﺔ إذ اﺗ ــﻊ ﻣﻧﻬﺟـ ـﺎً ﻋﻠﻣ ـ ـﺎً ﻹﺛ ــﺎت اﻟﻘﺿ ــﺎ ﺎ اﻟﻣﺗداوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻧ ــﺎﻫﺞ اﻟﻠﺳ ــﺎﻧ ﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة .

أن ﻣﺗﺎ ﻌـﺔ اﻟـد ﺗور ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن اﻟﺣـﺎج ﺻـﺎﻟﺢ ﻓـﻲ أﻏﻠـب ﻣؤﻟﻔﺎﺗـﻪ و ﺣوﺛـﻪ
 .١٤أ ﺎن اﻟ ﺣـث ّ
ﻟﻌﻠﻣﺎﺋﻧــﺎ اﻟﻌــرب اﻟﻘــدﻣﺎء وﻻﺳ ـّﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾــﻞ وﺳــﯾﺑو ﻪ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧظــر  ،وﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻘ ـراءات
واﻟﺗﺟو د ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺗطﺑ ﻘـﻲ ﻓـﻲ ﺛﯾ ٍـر ﻣـن أﺳـس وﺧطـﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾـﺗﻬم ،ﻣﺧﺗﻠﻔـﺎً ﻣﻌﻬـم ﻓ ﻣـﺎ

أوردﻩ ﻣـ ــن ﺣـ ــوث واﺳـ ــﺗدراﻛﺎت ﺧﺿـ ــﻌت إﻟـ ــﻰ اﻟﺗﺟ ـ ـﺎرب اﻟﻣﺧﺑر ـ ــﺔ واﻵﻻت ،ﻣـ ــﻊ اﻋﺗﻣـ ــﺎد
اﻟﻌــرض واﻟﺗوﺿ ـ ﺢ واﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻟﻛﺛﯾـ ٍـر ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺻــوﺗ ﺔ ،ووﻗــﻒ اﻟ ﺣــث ﻋﻠــﻰ ﻌــض
ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ وﺗﻔﺿﯾﻠﻪ إ ﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺻـطﻠﺣﺎت

ﻋﻠــم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺣــدﯾث  ،ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﻠﺳــﺎن  ،واﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻔﺿــﯾﻠﺔ و اﻟــذ

ﻘﺻــد ــﻪ

ﻓﺿﻞ اﻟﺣرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻوت ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﻲ .

ﻣ ــﺎ ﺑ ـ ّـﯾن اﻟ ﺣ ــث رؤ ــﺔ اﻟ ــد ﺗور ﻋﺑ ــد اﻟ ــرﺣﻣن اﻟﺣ ــﺎج ﺻ ــﺎﻟﺢ ﻓ ــﻲ اﻟﻧظر ــﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠ ــﺔ
اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣِﺛّ ــﻞ أﻫ ــم اﻟﻣﻼﻣ ــﺢ اﻟرﺋ ﺳ ــﺔ ﻟد ارﺳ ــﺔ اﻟﻘـ ـدﻣﺎء ﻟﻸﺻـ ـوات اﻟﻠﻐو ــﺔ ﺑﺗﻘﺳـ ـ ﻣﻬﺎ

ِ
أن ﻞ واﺣد ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻘﺳـﻣﯾن ﻣ ـن
) (phoneticsو ) (phonologyإذ أر اﻟﻣؤّﻟﻒ ّ

اﻟﺨﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ

٤٠١

أن ﺗﺧﺻص ﻟﻪ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة و ﺳﺗﻌﺎن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧـﺎﻫﺞ وﺗﻘﻧ ـﺎت ﺣدﯾﺛـﺔ ،ﻣـﻊ إﻋﺟﺎ ـﻪ
إن أﻏﻠب ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺎﺗﻬم ﻗد ﺑﻠﻐت اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ طرﺣﻬﺎ.
اﻟﻛﺑﯾر ﻣﺎ ورد ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻘدﻣﺎء إذ ّ
اﻟﺷــﺑﻬﺎت
 .١٥أﺛﺑــت اﻟ ﺣــث أﺻــﺎﻟﺔ اﻟﻧﺣــو اﻟﻌر ــﻲ ،ورﱠد اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن اﻟﺣــﺎج ﺻــﺎﻟﺢ ُ

اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ ﺑﺗــﺄﺛر اﻟﻧﺣــو اﻟﻌر ــﻲ ــﺎﻟﻣﻧط اﻷرﺳــطﻲ؛ وذﻟــك ﻣــﺎ اﺳــﺗدل ﻋﻠ ــﻪ ﺷــﻬﺎدة اﻟﻌﻘــﻞ و

ﺻ َـد َر ﻋـن ﻋﻘﻠّـﺔ ﻋر ـﺔ ،وﻟﻣـﺎ اﺗﺻـﻠت ﻫــذﻩ
اﻟﺗـﺎرﺦ  .ﻓـﺎﻟﻧﺣو اﻟﻌر ـﻲ أﺻـﯾﻞ ﻓـﻲ اﺑﺗداﺋـﻪَ ،
ِ
ـرر ﺳـﻠﻔﺎً
اﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺎت أُﻣ ٍم أﺧر  ،ﺎن ﻣن اﻟطﺑ ﻌـﻲ ْ
أن ﯾﺗـﺄﺛر ،ﻓﺎﻟﺗـﺄﺛر واﻟﺗـﺄﺛﯾر أﻣ ٌـر ﻣﻘ ٌ
إن أﺧــذت ﻣــن
ﺑــﯾن اﻟﻠﻐــﺎت واﻵداب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،وﻫــذا ﻻ ﻘِّﻠــﻞ ﻣــن ﻗ ﻣــﺔ ﻟﻐــﺔ ﻣــن اﻟﻠﻐــﺎت ْ
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧر .

ﻣﯾــزت اﻟﺳــﻣﺎع اﻟﻠﻐــو اﻟﻌر ــﻲ ،وﺟﻌﻠﺗــﻪ ﺳــﻣﺎﻋﺎً
 .١٦ﺷــﻒ اﻟ ﺣــث ﻋــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗــﻲ ّ
ﻣدوﻧـ ــﺔ ﻟﻐو ـ ــﺔ " واﻋﺗﻣـ ــدﻩ اﻟﻌﻠﻣـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﻣﺧﺗﻠـ ــﻒ
ﻋﻠﻣّ ـ ـﺎً و ّ
ﻋرﻓـ ــﻪ د .اﻟﺣـ ــﺎج ﺻـ ــﺎﻟﺢ ّﺄﻧـ ــﻪ " ّ
اﻟﻣدوﻧ ــﺔ اﻟﻠﻌر ــﺔ ) اﻟﺳ ــﻣﺎع اﻟﻠﻐ ــو ( وﻣ ــﺎ
اﻟﻌﺻ ــور ،ﻓﺿـ ـﻼً ﻋ ــن ﻣﺣﺎوﻟﺗ ــﻪ اﻟﻣوازﻧ ــﺔ ﺑ ــﯾن ّ
أن اﻟﺳ ــﻣﺎع اﻟﻠﻐ ــو
ـدوﻧﺎت اﻟﻠﻐو ــﺔ ( ،ﻓﺿـ ـﻼً ﻋ ــن ﺗوﺻ ــﻠﻪ إﻟ ــﻰ ّ
ُﺳ ــﻣ ﻪ اﻟﺑﻧو ــون ﺑ ـ ـ ) اﻟﻣ ـ ّ

اﻟﻌرﻲ ﻋﻠﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ واﻓ اﻟﺑﻧو ﺔ وﻋﻠﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ أ ﺿﺎً .
 .١٧ﺷ ﱠ ﻞ ﻣوﻗـﻒ اﻟـد ﺗور ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن اﻟﺣـﺎج ﺻـﺎﻟﺢ ﻣـن اﻟﺑﻧو ـﺔ ﻣوﻗﻔـﺎً ﻣﺣﺎﯾـداً – ﻌﺎدﺗـﻪ –
ﻣوﺿوﻋ ﺎً و ﻋﻠﻣ ﺎً  ،ﻓﻘد أوﺟد ﻧﻘﺎ اﻻﺗﻔﺎق و اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب اﻟﻘـدﻣﺎء

واﻟﺑﻧــو ﯾن اﻟﻐــرﯾﯾن  ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ﺗﻌرﺿــﻪ ﻟﺷــرح ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وﺗوﺟﻬﻬــﺎ ووﺿــﻌﻬﺎ ،وﻧﻘــﺎ

ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻗّوﺗﻬﺎ  ،ﻞ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗر ﯾزﻩ واﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﺳﺗدل ﻋﻠ ﻪ ﻣن أدﻟﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ .
ـﺄن ﻧظر ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻫـﻲ ﻣـن أروع ﻣـﺎ اﺑﺗﻛـرﻩ اﻟﻌﻠﻣـﺎء
.١٨
ﱠ
ﺻرح اﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣـﺎج ّ

أن ﻧظر ــﺔ اﻟــرط اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ ﻟﺗﺷوﻣﺳ ـ ﻲ ﻟﻬــﺎ
اﻟﻌــرب – و ﻻﺳ ـّﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾــﻞ و ﺳــﯾﺑو ﻪ – ﻓوﺟــد ّ
ﺟ ــذور ﻋر ــﺔ  ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣ ــﻞ ﻋﻧﺻ ـ ٌـر ﻧﺣ ــو ذو طﺑ ﻌ ــﺔ ﺗوﻟﯾد ــﺔ  ،ﺗﺟﻌﻠ ــﻪ ﻗ ــﺎد اًر ﻋﻠ ــﻰ ﺗوﻟﯾ ــد
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧﺣو ﺔ اﻷﺧر ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺄﺻﯾﻠﻪ ﻟﻣﻔﻬوﻣﺎت اﻟـرط اﻟﻌـﺎﻣﻠﻲ ﻋﻧـد

اﻟﻧﺣو ﯾن اﻟﻌرب  ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎت  :اﻟﺑﻧﺎء  ،واﻹﺟراء  ،واﻟﺣﻣﻞ .

أن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﻗـد اﻧطﻠﻘـوا ﻣـن اﻟﻣﺑﻧـﻰ إﻟـﻰ
وأظﻬر اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧظرﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌر ﺔ ّ
اﻟﻣﻌﻧﻰ ،وﻫذا ﻻ ﻌ ﱡد ﺧﻠﻼً ﻣﻧﻬﺟّﺎً ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻧﺣو  ،ﺑﻞ ﻫو ظﺎﻫرة ﻟﻌﻧﺎ ﺔ اﻟﻧﺣﺎة ﺑﻧظﺎم
ـﺄن اﻟﻣﺗﻠﻘــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺗﺻــﺎل اﻟﻠﻐــو
إن اﻟﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ ﻋﻠ ـ ٍم ـ ّ
اﻟﻣ ـﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ  ،إذ ّ
ﯾ ﺎدر إﻟ ﻪ اﻟﻣﺑﻧﻰ أوﻻً ﺛم اﻟﻣﻌﻧﻰ .

 .١٩أدرﺟﻧــﺎ ﺟﻬــود اﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن اﻟﺣــﺎج ﺻــﺎﻟﺢ اﻟدﻻﻟ ــﺔ واﻟﺗداوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ﺣــث واﺣــد ؛
ٍ
ﻋﻼﻗﺔ وﺛ ﻘﺔ  ،ﻓﺎﻟﺗداوﻟ ـﺔ ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻠـم اﻟﺗراﻛﯾـب و اﻟدﻻﻟـﺔ  ،و ـرﻫن اﻟ ﺣـث ﻣـن
ﻟﻣﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﻣن
ﺧــﻼل ﺟﻬــودﻩ اﻟﺗواﻓﻘ ــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــود أﺻــول ﺗداوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗـراث اﻟﻠﻐــو  /اﻟ ﻼﻏــﻲ اﻟﻌر ــﻲ ،

اﻟﺨﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
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أن ﺳ ــﯾﺑو ﻪ اﺳ ــﺗﻘ ار وﺟ ــوﻩ اﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻹﻋـ ـراب و اﻟﺑﻧ ــﺎء  ،و ﻣ ارﻋ ــﺎة
ﻓﻘ ــد اﺳ ــﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ّ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻛﻼم  ،ﻓﺎﻟﻌرب ﻟم ﺗرﻓﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﺗﻧﺻب اﻟﻣﻔﻌول  ،وﺗﺟر
اﻟﻣﺿﺎف إﻟ ﻪ ﻫ ذا اﻋﺗ ﺎطﺎً ﻣن ﻏﯾر ﻗﺻد ﻣﻘﺻود ُﯾرد اﻟﻣﺗﻛِّﻠم إ ﺻﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻣﻊ .
أن اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻌــرب ﻻ ﻔﺻــﻠون ﺑــﯾن ) اﻟﺗداوﻟ ــﺔ و اﻟدﻻﻟــﺔ واﻟﺗر ﯾــب (،
ﻣــﺎ ﺑـ ّـﯾن اﻟ ﺣــث ّ

ﻓﻠﻛــﻞ واﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ ﺧﺻوﺻـ ﺔ  ،إذ ﯾﺟﻣﻌــون ﺑــﯾن اﻟﺗراﻛﯾــب واﻟدﻻﻟــﺔ أ ) اﻟﻠﻔــظ و اﻟﻣﻌﻧــﻰ(

و ﻧظرون ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً ﻣن ﺟﻬﺗﯾن :ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ واﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل  ،ﻓـﻼ ﯾﻧﻔـرد اﻟﻠﻔـظ و اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﺑـﻞ
أن ﻫﻧــﺎك ﻟﻔظ ـﺎً ﺧطﺎﺑ ـﺎً و ﻣﻌﻧــﻰ
ﯾوﺟــدان ﻓــﻲ ـ ٍّـﻞ ﻣــن اﻟوﺿــﻊ واﻻﺳــﺗﻌﻣﺎل ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ّ
ﺧطﺎﺑ ﺎً ﺑﺗﺣول اﻟوﺿﻌﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل .

 .٢٠وآﺧ ــر ﻣ ــﺎ ﺗوﺻ ــﻞ إﻟ ــﻪ اﻟ ﺣ ــث ﻫ ــو إرﺗﻛ ــﺎز اﻟ ــد ﺗور ﻋﺑ ــد اﻟ ــرﺣﻣن اﻟﺣ ــﺎج ﺻ ــﺎﻟﺢ ﻓ ــﻲ
اﻟﻠﺳﺎﻧ ﺎت اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻠﻐو اﻟﻌرﻲ ،ﻣﺣﺎوﻻً ﺗوظ ﻔـﻪ ﻣـﺎ ﯾﺧـدم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌر ـﺔ ،
ﺣوﺳ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ ،وﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ اﻟذﺧﯾرة اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻌر ﺔ  ،واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ،

وﻫـذا ﯾــدل ﻋﻠـﻰ طواﻋ ــﺔ ﻟﻐﺗﻧـﺎ ﻟﻠﺣﺎﺳــب اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ٕواﻣ ﺎﻧ ــﺔ ﺗطﺑﯾـ اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟ ــﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﻐـﺔ
اﻟﻌر ﺔ  .و ّﯾن اﻟ ﺣث إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﻋداد ﺑﻧك آﻟﻲ ُﯾوِّﻓر ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﻣﻌط ﺎت ﺗُ ِّن
اﻟﻣﺛـﻞ
ﺧز ـﻞ ُ
اﻹﻓراد ﺔ واﻟﻠﻔظ ﺔ واﻟﺗر ﯾﺑ ﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷوزان .

أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓﻘﻲ ظﻬر واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻋﻧد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻓـﻲ ﺟﻬـودﻩ ﻓـﻲ
 .٢١ﻓﺿﻼً ﻋن ّ
ﻷﻧـﻪ أﻧﺳـب
اﻟﺗرﺟﻣﺔ و اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ،إذ ﺳـﻌﻰ داﺋﻣـﺎً إﻟـﻰ إﺣ ـﺎء اﻟﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻌر ـﻲ اﻟﻘـد م ؛ ّ
ﻟﻠﺳ ﺎق اﻟذ ﯾرد ﻓ ﻪ و ﻟدﻗﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘدﻣﺎء.

اءة ﻣﺳﺗﻔ ﺿـﺔ
وأﺧﯾ اًر أدﻋو اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫذا إﻟﻰ ﻗراءة اﻟﺗراث اﻟﻠﻐـو اﻟﻌر ـﻲ ﻗـر ً
ﺣث ﻋﻧﻪ  ،وَﻧ ِﺟﱡد ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟ ﻪ  ،إذ ﺳ ون – إن ﺷـﺎء ﷲ – ﻟﻬـذﻩ
ﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻧ ُ
 ،ﻓﻔ ﻪ ٌ
اﻟﻘراءات اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌر ـﻲ  ،ﻓﺿـﻼً ﻋـن ﺗﻣ ﻧﻧـﺎ ﻣـن
ﻋﻘـ ـ ِد ﻣوازﻧ ـ ٍـﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﺗـ ـراث اﻟﻠﻐ ــو اﻟﻌر ــﻲ واﻟﻠﺳ ــﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة اﻟّﻠ ــذﯾن ُﻣـ ـِﺛّﻼن دﻋﺎﻣ ــﺔ
اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ .

ﻭ ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻪﻠﻟ ﺃﻭﻻً ﻭ ﺁﺧﺭﺍ ً ﻭ ﷲُ ﻣﻥ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻘﺻﺩ .

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

٤٠٣

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
ﺃﻭﻻً  :ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺔ :
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ .
 ﺍﺑﻥ ﺟﻧﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ  ،ﺩ .ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﻋﻣﺎﺭ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻁ٢٠٠٩ ، ٢ﻡ .
 ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻳﻠﻛﺎ ﺍﻓﻳﺗﺵ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ.ﺳﻌﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻣﺻﻠﻭﺡ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻊ ﺍﻷﻣﻳﺭﻳﺔ  ،ﻣﺻﺭ ٢٠٠٠ ،ﻡ.
 ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺑﻣﺻﺭ  ،ﺣﺳﺎﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ ١٤٢٠ ، ١ﻫـ.
 ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٣ ، ١ﻡ .
 ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ )ﺕ٩١١ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺿﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ  ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٧٥ ،ﻡ .
 ﺍﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻐﻭﻳﺔ  ،ﺩ.ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ ٢٠٠٧ ، ١ﻡ .
 ﺇﺣﺻﺎء ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،ﺃﺑﻭ ﻧﺻﺭﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ )ﺕ٣٣٩ﻫـ ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺃﻣﻳﻥ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،
ﻁ١٩٦٨، ٣ﻡ .
 ﺃﺣﻳﺎء ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٣٧ ،ﻡ .
 ﺍﻻﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ،ﺍﺑﻭ ﻋﻣﺭﻭ ﺍﻟﺩﺍﻧﻲ )ﺕ٤٤٤ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻁ١،٢٠٠٣ﻡ.
ﱡ
 ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﺧﺗﻼﻻﺕ ﺍﻟﺗﻌﺩﺩﻳّﺔ ﻭ ﺗﻌﺛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٠ ، ٥ﻡ
 ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻭﻱ ،ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٩ ، ١ﻡ .
 ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ  ،ﻟﻠﺷﻳﺦ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻥ ﺳﻳﻧﺎ )ﺕ٤٢٨ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ
ﺳﺎﻥ ﺍﻟﻁﻳّﺎﻥ ﻭ ﻳﺣﻳﻰ ﻣﻳﺭ ﻋﻠﻡ ،ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺩﻣﺷﻖ ،ﻁ١٩٨٣ ، ١ﻡ.
ﺣ ّ
 ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ – ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺑﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ ٢٠٠٤ ،ﻡ .
 ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ،ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ )ﺕ ٤٧١ﻫـ(  ،ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ :ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺷﻳﺩ ﺭﺿﺎ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٤٠٤ ، ٢ﻫـ .
 ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ )ﺕ٥٧٧ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺑﺭﻛﺎﺕ ﻳﻭﺳﻑ ﻫﺑﻭﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ ﺑﻥ ﺃﺑﻲ ﺍﻷﺭﻗﻡ ،
ﺩ.ﻁ  ،ﺩ.ﺕ .
 ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻹﺑﺳﺗﻣﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺑﻧﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﺔ ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ
ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠١٢ ، ١ﻡ .
 ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻹﺑﺳﺗﻣﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺩ .ﻣﻘﺑﻭﻝ ﺇﺩﺭﻳﺱ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻟﻠﻧﺷﺭ
ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺇﺭﺑﺩ /ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ٢٠٠٦ ، ١ﻡ .
 ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺩ.ﺕ .
 ﺃﺳﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺎﺭﻳﻭ ﺑﺎﻱ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٩٨ ،٨ﻡ .
 ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻭﺏ – ﻧﺣﻭ ﺑﺩﻳﻝ ﺃﻟﺳﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﺩ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٦ ، ٥ﻡ .
 ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﺩ.ﺣﺎﻓﻅ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ ﻭ ﺩ.ﻭﻟﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻧﺎﺗﻲ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ ٢٠٠٩ ، ١ﻡ .
 ﺍﻷﺷﺑﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﺋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ )ﺕ ٩١١ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ .ﺳﺎﻟﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﻣﻛﺭﻡ  ،ﻣﺅﺳﺳﺔ
ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨٥ ، ١ﻡ .
 ﺃﺷﺗﺎﺕ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ  ،ﻋﺑﺎﺱ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٧٠ ، ٨ﻡ.
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ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ  ،ﺩ .ﻧﺻﺭ ﺣﺎﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺯﻳﺩ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء  ،ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﻁ، ٤
١٩٩٦ﻡ.
ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٥ ، ١ﻡ .
ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  ،ﺩ .ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻧﻳﺱ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ، ٥
ﺩ.ﺕ.
ﺍﻷﺻﻭﻝ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺑﺳﺗﻣﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻟﻠﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٨٢ ،ﻡ .
ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ، ١
٢٠٠٦ﻡ.
ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ،ﺩ .ﺣﺎﻣﺩ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻅﺎﻟﻣﻲ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ٢٠١١ ، ١ﻡ.
ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻅﺭ ﺍﺑﻥ ﻣﺿﺎء ﺍﻟﻘﺭﻁﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺩ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ. ١
ﺃﺻﻭﻝ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﻛﺭﻳﻡ ﺯﻛﻲ ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٨٨ ،٢ﻡ .
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺳﺭﺍﺝ )ﺕ٣١٦ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻔﺗﻠﻲ  ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ١٩٨٥،ﻡ .
ﺃﺿﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ،ﺩ.ﻧﺎﻳﻑ ﺧﺭﻣﺎ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ١٩٧٨،ﻡ .
ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻧﺣﻠﺔ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠١١ ، ١ﻡ .
ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ١٩٩٣ ،ﻡ .
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ ) ﺕ٩١١ﻩ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﻁ٢٠٠٦ ، ٢ﻡ.
ﺃﻗﺳﺎ ﻡ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ  ،ﺃﺑﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ )ﺕ٣٧٧ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ.ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
 ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٧٨ ،ﻡ .
ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺭﻳﻣﻭﻥ ﻁﺣﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨١ ، ٢ﻡ.
ﺭﻭﺍﺩ ﻭ ﺃﻋﻼﻡ  ،ﺩ .ﻫﻳﺎﻡ ﻛﺭﻳﺩﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ ٢٠١٠ ، ١ﻡ.
ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ ّ
ﺍﻻﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺷﻠﺑﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻭﻣﻛﺗﺑﺔ ﻫﻼﻝ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ٢٠٠٨،ﻡ.
ﺍﻹﻣﺗﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻣﺅﺍﻧﺳﺔ  ،ﺃﺑﻭ ﺣﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩﻱ )ﺕ  ٣٨٠ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺃﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ ﻭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﻳﻥ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٥٣ ،ﻡ .
ﺃﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺍﻟﻣﻔﺿّﻝ ﺍﻟﺿﺑﻲ )ﺕ١٦٨ﻫـ( ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺟﻭﺍﺋﺏ  ،ﺍﻷﺳﺗﺎﻧﺔ )ﺍﺳﺗﺎﻧﺑﻭﻝ ( ١٣٠٠ ،ﻫـ .
ﺇﻧﺑﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ  ،ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻘﻔﻁﻲ )ﺕ٦٤٦ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ
ﺍﻟﻔﺿﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٤٠٦ ،ﻫـ.
ﺍﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺣﻭﻳﺔ ﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ  ،ﺧﺎﻟﺩ ﻣﻳﻼﺩ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ،
ﻁ٢٠٠١ ، ١ﻡ .
ﺍﻹﻧﺻﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﻳﻥ  :ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﻛﻭﻓﻳﻳﻥ  ،ﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ
ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ )ﺕ٥٧٧ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺍﻷﻧﻣﺎﻁ ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻟﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ً – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻧﻳﻭﻳﺔ  ،ﺩ .ﺟﻼﻝ ﺷﻣﺱ ﺍﻟﺩﻳﻥ  ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ١٩٩٥ ،ﻡ .
ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ.ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺑﻬﻧﺳﺎﻭﻱ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ١٩٩٤ ،ﻡ .
ﺻﻝ  ،ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ ) ﺕ٦٤٦ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﻭﺳﻰ ﺑﻧﺎﻱ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ
ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔ ّ
ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٧٦ ،ﻡ .
ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﺍﺳﺣﺎﻕ ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻲ )ﺕ ٣٣٧ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ ،
ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺑﻣﺻﺭ ١٩٥٩ ،ﻡ.
ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏﺭﻳﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ  ،ﻣﺻﺭ ١٩٧١ ،ﻡ.
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ﺑﺣﻭﺙ ﺃﻟﺳﻧﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
١٩٩٢ﻡ .
ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺣﺫﻑ  ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٧، ١ﻡ .
ﺑﺻﺎﺋﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ،ﻟﻠﻔﻳﺭﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ ) ﺕ٨١٧ﻫـ(  ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺩ.ﺕ.
ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ  ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٤ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﺻﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺗﻬﺎ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ  ،ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻟﻠﺷﺭﻕ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء  ،ﺩ.ﺕ .
ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٨٢ ،ﻡ .
ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻭ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ  ،ﺩ .ﻁﻪ ﺟﺎﺑﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٨ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺑُﻧﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ  ،ﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ.ﻳﺅﻳﻝ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺯﻳﺯ  ،ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  :ﺩ.ﻣﺟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﺷﻁﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٧ ،ﻡ .
ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺎﺑﺩ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭﻱ  ،ﻣﺭﻛﺯ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﻁ٢٠٠٤ ، ٧ﻡ .
ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺩ.ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ٢٠٠٣ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻳﺏ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ.ﻁﻪ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻁﻪ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ١٩٧٠ ،ﻡ.
ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺑﻳﻳﻥ  ،ﺃﺑﻭ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻋﻣﺭﻭ ﺑﻥ ﺑﺣﺭ ﺍﻟﺟﺎﺣﻅ )ﺕ ٢٥٥ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ١٩٩٨ ، ١ﻡ .
ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻣﻥ ﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻣﻭﺱ  ،ﻟﻠﺳﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺗﺿﻰ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﱠ
ﺍﻟﺯﺑﻳﺩﻱ) ﺕ ١٢٠٥ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ .ﺣﺳﻳﻥ
ﺻﺎﺭ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﻷﻧﺑﺎء  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ١٩٦٩ ،ﻡ .
ﻧ ّ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﻛﺎﺭﻝ ﺑﺭﻭﻛﻠﻣﺎﻥ  ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﺩ.ﻁ ١٩٩٤ ،ﻡ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ،ﺩﻱ ﺑﻭﺭ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﺑﻭ ﺭﻳﺩﺓ ،ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ٢٠١٠،ﻡ.
ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﺃﻭﺍﺧﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﻁ، ١
١٩٧١ﻡ .
ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺎﻅﻡ ﺍﻟﻌﺑﻭﺩﻱ  ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،
٢٠٠٤ﻡ .
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺟﻭﻳﺩ  ،ﺃﺑﻭ ﻋﻣﺭﻭ ﺍﻟﺩﺍﻧﻲ ) ﺕ٤٤٤ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ .ﻏﺎﻧﻡ ﻗﺩﻭﺭﻱ ﺣﻣﺩ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ ،
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﻠﻭﺩ  ،ﻁ١٩٨٧ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻛﺳﻔﻭﺭﺩ  ،ﺩ .ﺻﻼﺡ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻖ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﺭ  ،ﻁ١٩٩٣ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﻣﻔﻬﻭﻣﻪ ﺃﻧﻭﺍﻋﻪ – ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳﻎ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﻭﻟﺔ  ،ﺩ .ﺭﺍﺑﺢ
ﺑﻭﻣﻌﺯﺓ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺇﺭﺑﺩ  ،ﻁ ٢٠٠٨ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺏ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﻣﺳﻌﻭﺩ
ﺻﺣﺭﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻳﻌﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٥، ١ﻡ.
ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺩ.ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،
١٩٨٣ﻡ .
ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ -ﻣﻭﻗﻔﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ  ،ﺩ.ﺣﺳﻥ ﺣﻧﻔﻲ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ
،ﻁ١٩٩١ ، ٤ﻡ .
ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺎﺑﺩ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭﻱ  ،ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٩١ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺑﻼﻏﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ  ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﻻﺷﻳﻥ  ،ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ  ،ﺩ.ﻁ ،
١٩٨٠ﻡ.
ﺗﺳﻠﻳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻭ ﺃﺛﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ  ،ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٩١ ،ﻡ .
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ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﺳﻠﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ .ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﻣﻼﺡ  ،ﻣﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ،ﺟﺩّﺓ
 ،ﻁ١٩٨٣ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺍﻟﻁﻳﺏ ﺍﻟﺑﻛﻭﺵ ،ﺗﻭﻧﺱ١٩٧٣،ﻡ.
ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  ،ﺩ .ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻣﺎﻳﺭﺓ  ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻝ  ،ﻁ٢٠٠٠ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻣﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭ ﻋﻠﻠﻪ ﻭ ﻗﻭﺍﻧﻳﻧﻪ ،ﺩ.ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٩٧ ،ﻡ .
ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺑﺭﺟﺷﺗﺭﺁﺳﺭ)ﺕ١٩٣٢ﻡ(  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ.ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٩٧ ، ٢ﻡ .
ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﺑﺷﻳﺭ ﺍﻟﺗﻬﺎﻟﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٧ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩﺍﻓﻳﺩ ﻛﺭﺳﺗﻝ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ.ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ  ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ  ،ﻁ، ١
١٩٧٩ﻡ .
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ )ﺕ٨٦١ﻫـ ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻧﺻﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻲ  ،ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٧ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻭ ﻧﻅﺭﻳﺎﺗﻪ  ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺻﻭﺭ  ،ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻭ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷﺭﻳﻥ  ،ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ،
ﺩ.ﻁ ٢٠٠١،ﻡ .
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ – ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ  ،ﺩ .ﺧﺎﻟﺩ ﺧﻠﻳﻝ ﻫﻭﻳﺩﻱ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٢ ، ١ﻡ.
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻠﺦ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٢ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﺗﻭﻧﺱ  ،ﻁ١٩٨١ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺩ  ،ﺩ.ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺷﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩ.ﻁ
٢٠٠٥ ،ﻡ .
ﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺩ.ﻁ ،ﺩ.ﺕ .
ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺑﺩﻳﻊ  ،ﺍﻟﺧﻁﻳﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻳﻧﻲ)٧٣٩ﻫـ(  ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
٢٠٠٢ﻡ .
ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ ﺭﺍﺋﺩﺍ ً ﻟﻐﻭﻳﺎ ً  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺣﺳﻥ ﻋﺎﺭﻑ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٢ ، ١ﻡ .
ﺗﻬﺫﻳﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﺑﻭ ﻣﻧﺻﻭﺭ ﺍﻻﺯﻫﺭﻱ )ﺕ٣٧٦ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ:ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺗﺄﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﻣﺻﺭ ،ﺩ.ﻁ ١٩٧٦ ،ﻡ.
ﺗﻭﻁﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺍﻟﺗﻬﺎﻣﻲ ﺍﻟﺭﺍﺟﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ١٩٩٨ ،ﻡ.
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺷﺭﻁ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﻭﺍﻷﺻﻭﻟﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ  ،ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ  ،ﻟﺑﻧﺎﻥ
١٩٩٩ ،ﻡ .
ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ – ﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ  ،ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﺎﺩﺓ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ، ٤
٢٠٠٧ﻡ .
ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ  ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ٢٠٠٧ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺟﻧﻰ ﺍﻟﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺑﻥ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩﻱ )ﺕ  ٧٤٩ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺩ.ﻓﺧﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻗﺑﺎﻭﺓ ﻭ ﻣﺣﻣﺩ
ﻧﺩﻳﻡ ﻓﺎﺿﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٩٢ ،١ﻡ .
ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻥ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻣﺭﺗﺿﻰ ﺟﻭﺍﺩ ﺑﺎﻗﺭ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺻﺑﺎﻥ ) ﺕ١٢٠٦ﻫـ(،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺑﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺣﺎﺷﻳﺔ ﺍﻟﺻﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﺡ ﺍﻷﺷﻣﻭﻧﻲ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟ ّ
ﺍﻟﺻﻔﺎ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ .
ﺍﻟﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻌﻧﺑﻛﻲ  ،ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ ٢٠١٢ ، ١ﻡ.
ﺣﻭﺳﺑﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻫﺷﺎﻡ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻳﺳﻰ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ٢٠١١ ،١ﻡ .
ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ  :ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺟﻧﻲ )ﺕ ٣٩٢ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،
١٩٩٠ﻡ .

٤٠٧

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ































ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ – ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ ﺍﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ً  ،ﻫﺑﺔ ﺧﻳﺎﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﻁ٢٠١١ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻭﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻣﻁ  ،ﺩ.ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ
ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٠ ، ١ﻡ.
ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ  ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ٢٠٠٠ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ.ﺣﺳﻥ ﻣﻧﺩﻳﻝ ﺍﻟﻌﻛﻳﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺿﻳﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،
ﻋ ّﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٧ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﻧﻬﺟﻪ  ،ﺩ .ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨٦ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﺗﺟﻭﻳﺩ ،ﺩ .ﻏﺎﻧﻡ ﻗﺩﻭﺭﻱ ﺣﻣﺩ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﻠﻭﺩ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ،ﻁ١،١٩٨٦ﻡ.
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻳﻥ ،ﺩﺍﺭ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٠، ١ﻡ .
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺯﻣﺧﺷﺭﻱ  ،ﺩ .ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٧٠ ،ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ – ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺎﻣﺩ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
٢٠٠٤ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺷﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ١٩٧١ ،٢ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ.ﺻﺑﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻣﻼﻳﻳﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٠ ،١٤ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ  ،ﺩ.ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ١٩٨٦ ،ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ  ،ﺩ.ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﻁ١٩٨٩ ، ١ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﺣﻭﻳﺔ ﻭﺩﻻﻟﻳﺔ ﻭﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ،ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺗﻧﺑﻲ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﻁ، ١
٢٠٠١ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺃﻳﻭﺏ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ١٩٥٧ ،ﻡ .
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ.ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ.ﻁ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٢٠٠٤ ،ﻡ .
ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﺩ.ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺳﻌﺩﻭﻥ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٧٤ ،ﻡ .
ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ  ،ﺩ.ﺭﺑﺣﻲ ﻛﻣﺎﻝ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٨٢ ،ﻡ .
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺭﺩﻳﻧﺎﻥ ﺩﻱ ﺳﻭﺳﻳﺭ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻣﺎﺩﻱ ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ ،ﻟﻳﺑﻳﺎــ
ﺗﻭﻧﺱ١٩٨٥،ﻡ.
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺟﺎﻥ ﻛﺎﻧﺗﻳﻧﻳﻭ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻣﺎﺩﻱ  ،ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﺣﻭﺙ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ١٩٦٦ ،ﻡ .
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء  ،ﺩ.ﺑﺗﻭﻝ ﻗﺎﺳﻡ ﻧﺎﺻﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  ،ﻁ ، ١ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٩٩ ،ﻡ .
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ،ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻧﻳﺱ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٦٣ ، ٢ﻡ.
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻣﺟﺎﻫﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺿﻳﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﺩ.ﻁ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻛﺭ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺎﻟﻡ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٦ ، ١ﻡ .
ﺩﻻﺋﻝ ﺍﻹﻋﺟﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ )ﺕ ٤٧٤ﻫـ( ،ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺷﻳﺩ ﺭﺿﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ١٩٧٨ ،ﻡ .
ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ  ،ﺍﺑﻥ ﻣﺿﺎء ﺍﻟﻘﺭﻁﺑﻲ )ﺕ ٥٩٢ﻫـ ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺑﻧﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﺗﺻﺎﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،
ﻁ١٩٧٩ ،١ﻡ .
ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻟﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﻭﺭ  ،ﻟﻭﻳﻙ ﺩﻳﺑﻳﻛﺭ  ، ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺭﻳﺗﺎ ﻋﻭﺽ  ،ﺿﻣﻥ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ،
ﻣﺭﻛﺯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ٢٠٠٩ ،ﻡ .
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ – ﺍﻟﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ،ﻁﻪ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ  ،ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء  ،ﻁ٢٠٠٩ ، ٢ﻡ .
ﺭﺅﻯ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻠﺦ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ  ،ﻋﻣﺎﻥ ٢٠٠٧ ،ﻡ .
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ﺳﺭ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺟﻧﻲ ) ﺕ٣٩٢ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻭ ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺷﺩﻱ
ﻋﺎﻣﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٠ ، ١ﻡ
ﺷﺭﺡ ﺍﺑﻥ ﻋﻘﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﻣﺎﻟﻙ  ،ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻥ ﻋﻘﻳﻝ ﺍﻟﻬﻣﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ )ﺕ  ٧٦٩ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻁﻼﺋﻊ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩ.ﻁ ٢٠٠٩ ،ﻡ
ﺷﺭﺡ ﺍﻷﺷﻣﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﻣﺎﻟﻙ  ،ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻷﺷﻣﻭﻧﻲ ) ﺕ٩٢٩ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺑﺩ
ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺑﺎﺑﻲ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ ﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ  ،ﻣﺻﺭ ،ﻁ١٩٣٩، ٢ﻡ.
ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﻟﻛﺗﺎﺏ ﺃﺭﺳﻁﻭ ﻁﺎﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ  ،ﺃﺑﻭ ﻧﺻﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ )ﺕ ٣٣٩ﻫـ( ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ
١٩٦٠ ،ﻡ .
ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻛﻭﻛﺏ ﺍﻟﻣﻧﻳﺭ  ،ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﺍﻟﻔﺗﻭﺣﻲ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﻣﺩﻳﺔ  ،ﺩ.ﻁ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻠﱡﻣﻊ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﺍﻟﻌﻛﺑﺭﻱ ) ﺕ٤٥٦ﻫـ (  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ.ﻓﺎﺋﺯ ﻓﺎﺭﺱ  ،ﻁ ، ١ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ١٩٨٤ ،ﻡ .
ﺻﻝ  ،ﻣﻭﻓﻖ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻳﻌﻳﺵ ﺑﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ٦٤٣ﻫـ ( ،ﻗﺩﱠﻡ ﻟﻪ :ﺩ.ﺇﻣﻳﻝ ﻳﻌﻘﻭﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،
ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻔ ﱠ
ﻁ٢٠٠١ ،١ﻡ .
ﺷﺭﺡ ﺷﺎﻓﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ )ﺕ٦٤٦ﻫـ( ،ﺍﻟﺭﺿﻲ ﺍﻻﺳﺗﺭﺑﺎﺩﻱ )ﺕ  ٦٨٦ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﻭ ﺁﺧﺭﻭﻥ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٧٥ ، ١ﻡ .
ﺷﺭﺡ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ  ،ﺍﻟﺭﺿﻲ ﺍﻻﺳﺗﺭﺑﺎﺩﻱ)ﺕ ٦٨٦ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ  ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻘﻳﺔ ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩ .ﻁ ،ﺩ.ﺕ .
ﺷﺭﺡ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ،ﺃﺑﻭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻳﺭﺍﻓﻲ )ﺕ ٣٨٥ﻫـ ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ.ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ  ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ١٩٩٠ ،ﻡ .
ﺷﻅﺎﻳﺎ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﺩ.ﻣﺟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﺷﻁﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺏ  ،ﻟﻧﺩﻥ  ،ﻁ٢٠٠٨ ،١ﻡ .
ﺍﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻧﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ  ،ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻓﺎﺭﺱ )ﺕ٣٩٥ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺃﺣﻣﺩ ﺻﻘﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻳﺎء
ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ.ﻁ ١٩٧٧ ،ﻡ .
ﺿﺣﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﺃﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ ، ٣ﺩ .ﺕ .
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﻠﻣﺎء ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻣﻰ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ ،ﺩ .ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺯﺭﺍﻝ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٨ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﻣﺅﻳﺩﻳﻪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻳﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺩ.ﺧﻠﻳﻝ ﻋﻣﺎﻳﺭﺓ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ  ،ﺩ.ﻁ،
ﺩ.ﺕ .
ﻋﺑﻘﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ  ،ﺩ .ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٧٢ ،ﻡ.
ٌ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  -ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٠ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﺣﻰ ﻧﺣﻭ ﺑﻧﺎء ﻟﻐﻭﻱ ﺟﺩﻳﺩ ،ﻫﻧﺭﻱ ﻓﻠﻳﺵ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ،
ﻁ٢،١٩٨٣ﻡ.
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻌﻳﺩ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﺩ .ﺭﻳﺎﺽ ﻋﺛﻣﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٢ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٠ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻲ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺏ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ  ،ﻋﻳﺳﻰ ﺷﺣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﻗﺑﺎء ٢٠٠١ ،ﻡ.
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺑﻧﻳﻭﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ.ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ  ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ١٩٨٨ ،ﻡ .
ﻋﻠﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺍﺑﻥ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ )ﺕ ٣٨١ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺟﺎﺳﻡ ﺩﺭﻭﻳﺵ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﺩ.ﺕ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ  ،ﺑﺭﺗﻳﻝ ﻣﺎﻟﺑﺭﺝ  ،ﺗﻌﺭﻳﺏ  :ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٨٥ ،ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺩﻳﺩﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺗﻭﻧﺱ ١٩٩٢ ،ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ـ ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٩٨ ، ٥ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ،ﺑﻳﺎﺭ ﻏﻳﺭﻭ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺃﻧﻁﻭﺍﻥ ﺃﺑﻭ ﺯﻳﺩ  ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻳﺩﺍﺕ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٦ ، ١ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ،ﺟﻭﻥ ﻻﻳﻧﺯ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ.ﻣﺟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﺷﻁﺔ ﻭ ﺁﺧﺭﻭﻥ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ ١٩٨٠ ،ﻡ .
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ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﺻﻭﻟﻪ ﻭﻣﺑﺎﺣﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﻣﻧﻘﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ  ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩﻣﺷﻖ ،
٢٠٠١ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻬﺭ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠١ ، ٢ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺭﻳﺧﻳﺔ ﺗﺄﺻﻳﻠﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ  ،ﺩ.ﻓﺎﻳﺯ ﺍﻟﺩﺍﻳﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﺩﻣﺷﻖ ،
١٩٩٦ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ  ،ﺩ.ﻓﺭﻳﺩ ﻋﻭﺽ ﺣﻳﺩﺭ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٥ ،١ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔً ﻭ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ً  ،ﺩ.ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻭﺷﻥ  ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺭ ﻳﻭﻧﺱ  ،ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ  ،ﻁ١٩٩٥ ، ١ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ١،٢٠٠٢ﻡ.
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﺍﻓﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ ، ١ﺩ.ﺕ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ  ،ﺩ .ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺷﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٢٠٠٠ ،ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺭﺩﻳﻧﺎﻥ ﺩﻱ ﺳﻭﺳﻳﺭ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻳﻭﺋﻳﻝ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺯﻳﺯ ،ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻣﻁﻠﺑﻲ ،ﺑﻳﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺻﻝ ١٩٨٨ ،ﻡ.
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﻳﻑ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ،
ﻣﺻﺭ ١٩٧٠،ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺎﻣﺭ ﻫﻼﻝ  ،ﻁ١٩٨٩ ، ٣ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺩّﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩ .ﺕ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻣﻲ  ،ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ  ،ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١٩٧٥ ،ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻧﺹ  ،ﺟﻭﻟﻳﺎ ﻛﺭﺳﺗﻳﻔﺎ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﻓﺭﻳﺩ ﺍﻟﺯﺍﻫﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ ﻟﻠﻧﺷﺭ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء  ،ﻁ١٩٩١ ، ١ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻧﺹ – ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ  ،ﺩ .ﺳﻌﻳﺩ ﺣﺳﻥ ﺑﺣﻳﺭﻱ  ،ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،
١٩٩٧ﻡ .
ﻋﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ  ،ﻁ١٩٩٣ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﻌﻳﻥ  ،ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻳﺩﻱ ) ﺕ١٧٥ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ.ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﺧﺯﻭﻣﻲ ﻭ ﺩ .ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ
ﺍﻷﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨٨ ، ١ﻡ.
ﻓﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ،ﺩ.ﻓﺭﻳﺩ ﻋﻭﺽ ﺣﻳﺩﺭ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﻁ٢٠٠٥ ، ١ﻡ .
ﻓﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻓﺭﺩﻳﻧﺎﻥ ﺩﻱ ﺳﻭﺳﻳﺭ ) ﺕ ١٩١٣ﻡ(  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻧﻌﻳﻡ ﺍﻟﻛﺭﺍﻋﻳﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ  ،ﻁ ، ٣ﺩ.ﺕ .
ﻓﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ  ،ﻁ ، ٣ﺩ.ﺕ .
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﻛﺎﺻﺩ ﻳﺎﺳﺭ ﺍﻟﺯﻳﺩﻱ  ،ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻝ ١٩ ٨٧،ﻡ.
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ  ،ﺩ.ﺇﻣﻳﻝ ﻳﻌﻘﻭﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻣﻼﻳﻳﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٨٢ ،ﻡ .
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﺟﺣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﻁ ١٩٧٩ ،ﻡ .
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﺑﻭ ﻣﻧﺻﻭﺭ ﺍﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ )ﺕ٤٢٣٩ﻫـ( ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺟﺩﻱ ﻓﺗﺣﻲ ﺍﻟﺳﻳﺩ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻘﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩ .ﻁ .ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﺑﻼﻏﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ّ ،
ﻋﺯﺍﻡ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺷﺟﺭﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ  ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ .
ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﺻﻭﻟﻪ ﻭ ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻣﺯﻫﺭ ﺍﻟﻳﺎﺳﺭﻱ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺳﻭﻋﺎﺕ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١
٢٠٠٣ ،ﻡ .
ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻣﺑﺭﻭﻙ ﺳﻌﻳﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ  ،ﻁ١٩٨٥ ، ١ﻡ .
ﻓﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺷﻖ  ،ﻁ١٩٦٤ ، ٣ﻡ .
ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﻁﻠﺑﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ١٩٨٤ ،ﻡ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -ﺗﺎﺭﻳﺧﻬﺎ ،ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻣﻭﺿﻭﻋﻬﺎ ،ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬﺎ ،ﺩ .ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٠ ،١ﻡ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺩ .ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻧﻳﺱ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٣ ، ٣ﻡ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺗﻁﺑﻳﻖ  ،ﺩ.ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨٦ ، ٢ﻡ .
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ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻧﻘﺩ ﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ،ﺩ.ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ٢٠٠٥ ، ٢ﻡ .
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٨٢ ،ﻡ .
ﻓﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭ ﺗﻳﺳﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ .ﻧﻌﻣﺔ ﺭﺣﻳﻡ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،
ﺩ.ﻁ ١٩٩٥ ،ﻡ .
ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ ،ﺍﻟﺗﻐﻳّﺭ ﺍﻟﺗﺄﺭﻳﺧﻲ ﻟﻼﺻﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ،ﺩ .ﺁﻣﻧﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻋﺑﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﻻﺭﺩﻥ٢٠٠٥ ،ﻡ.
ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ  ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١،١٩٨٠ﻡ.
ﻓﻲ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺗﺭﺍﻛﻳﺑﻬﺎ – ﻣﻧﻬﺞ ﻭ ﺗﻁﺑﻳﻖ  ،ﺩ .ﺧﻠﻳﻝ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻣﺎﻳﺭﺓ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ  ،ﻁ ، ١ﺩ.ﺕ .
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﺑﺳﺗﻣﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﺩ .ﺣﺎﻓﻅ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ ﻭﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﻼﺥ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ
 ،ﻁ٢٠٠٩ ،١ﻡ .
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ.ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺩﻣﺷﻖ ،ﻁ، ١
١٩٨٨ﻡ .
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺃﻟﺳﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ  ،ﺩ.ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻣﻼﻳﻳﻥ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٩٣ ، ١ﻡ .
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
٢٠١٣ﻡ .
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭ ﺣﺿﺎﺭﻳﺔ  ،ﺩ.ﻣﻧﺫﺭ ﻋﻳّﺎﺷﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﻁ١٩٩٩ ، ١ﻡ .
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺧﻭﻟﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺭﻳﺦ ﻟﻠﻧﺷﺭ  ،ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ،ﻁ١٩٨١ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ،ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ،ﺃﺑﻭﺑﺷﺭﻋﻣﺭﻭ ﺑﻥ ﻋﺛﻣﺎﻥ )ﺕ  ١٨٠ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٧٧ ، ٢ﻡ .
ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻻﺑﺩﺍﻝ  ،ﻳﻌﻘﻭﺏ ﺑﻥ ﺍﻟﺳﻛّﻳﺕ )ﺕ٢٤٤ﻫـ( ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺣﺳﻳﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻑ ،ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻊ
ﺍﻷﻣﻳﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٩٧٨ ،ﻡ.
ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ،ﺍﺑﻭ ﻧﺻﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ)ﺕ٣٣٩ﻫـ( ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺷﻣﺱ ﺍﻟﺩﻳﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ،١
٢٠٠٦ﻡ.
ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ  ،ﺃﺑﻭ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺟﺎﺣﻅ )ﺕ ٢٥٥ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ
 ،ﻁ١٩٦٩ ، ٣ﻡ .
ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ،ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻣﻭﺳﻰ ﺑﻥ ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ ﺑﻥ ﻣﺟﺎﻫﺩ ) ﺕ٣٢٤ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ .ﺷﻭﻗﻲ ﺿﻳﻑ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ ، ٣ﺩ.ﺕ .
ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺷﻌﺭ – ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻔﺎء – ﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ) ، (٩ﺍﺑﻥ ﺳﻳﻧﺎ  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﺩﻭﻱ ،ﺩ.ﻁ ١٩٦٦ ،ﻡ .
ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺗﻳﻥ – ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻭﺍﻟﺷﻌﺭ  ،ﺃﺑﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ )ﺕ ٣٩٥ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ ﻭ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ
ﺍﻟﻔﺿﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﺑﺎﺑﻲ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ ﻭ ﺷﺭﻛﺎءﻩ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﻛﺷﺎﻑ ﻋﻥ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﻧﺯﻳﻝ ﻭﻋﻳﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﻩ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ ﺟﺎﺭ ﷲ ﺑﻥ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺯﻣﺧﺷﺭﻱ
)ﺕ٥٣٨ﻫـ(  ،ﺷﺭﺣﻪ ﻭ ﺿﺑﻁﻪ  :ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺣ ّﻣﺎﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﻁ ، ١ﺩ.ﺕ .
ﻛﺷﻑ ﺍﻟ ُﻣﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺣﻳﺩﺭﺓ ﺍﻟﻳﻣﻧﻲ )ﺕ٥٩٩ﻫـ( ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﺩ .ﻳﺣﻲ ﻣﺭﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ،١
٢٠٠٤ﻡ.
ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺇﻧﺗﺎﺟﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺃﻳﻭﺏ  ،ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ  ،ﻁ١٩٨٤ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﻭ ﻣﻌﺟﻣﻳﺔ  ،ﺩ.ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ  ،ﻁ،٢ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﻛﻔﻭﻱ )ﺕ ١٦٨٣ﻫـ(  ،ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ ﻭﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ
ﺍﻟﻛﻠﻳّﺎﺕ  ،ﺃﻳﻭﺏ ﺑﻥ ﻣﻭﺳﻰ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ
ّ
ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٣ ،٢ﻡ .
ﻛﻠﻳّﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﱠﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺩ.ﻛﺭﻳﻡ ﻋﺑﻳﺩ ﻋﻠﻭﻱ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺿﻔﺎﻑ
،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠١٣ ، ١ﻡ .
ﻛﻳﻑ ﻧﻘﺭﺃ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ؟  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻱ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻁ٢٠٠٩ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻠﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻝ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﺍﻟﻌﻛﺑﺭﻱ ) ﺕ ٦١٦ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻏﺎﺯﻱ ﻁﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﻋﺑﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﻧﺑﻬﺎﻥ ،
ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﻣﺭﻛﺯ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺎﺟﺩ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٥ ، ١ﻡ .
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ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺿﻝ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻣﻛﺭﻡ ﺑﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ)ﺕ٧١١ﻫـ(،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٥٦،ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ -ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ.ﺣﺳﻥ ﻅﺎﻅﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﻁ، ٢
١٩٩٠ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ – ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻬﺞ  :ﺩ .ﺳﻣﻳﺭ ﺷﺭﻳﻑ ﺍﺳﺗﻳﺗﻳﺔ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺇﺭﺑﺩ  ،ﻁ٢٠٠٨ ، ٢ﻡ.
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ  ،ﺩ .ﻧﻌﻣﺎﻥ ﺑﻭﻗﺭﺓ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺇﺭﺑﺩ  ،ﻁ٢٠٠٩ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻳﻭﻳﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺎﺕ ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ  ،ﺩ .ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﻁ٢٠١٣ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ  ،ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺣﺭﻛﺎﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨٨ ،١ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳّﺔ ،ﺩ.ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ
ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء  ،ﻋﻳﻥ ﺍﻟﺷﻖ١٩٩٨،ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻏﻲ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
٢٠١٠ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭ  ،ﺃﺣﻣﺩ ﻣﻭﻣﻥ  ،ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﻁ ، ٣ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ – ﻣﺩﺧﻝ ﻧﻅﺭﻱ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٠ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ – ﺣﻔﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ،ﺩ.ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻏﻠﻔﺎﻥ  ،ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ
ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻁ٢٠٠٦ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻠﻘﻲ ﻭﺍﺷﻛﺎﻻﺗﻪ  ،ﺩ.ﺣﺎﻓﻅ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ
ﻋﻠﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٩ ،١ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ،ﻁ١،١٩٨٤ﻡ.
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺃﺳﺳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ  ،ﺗﻭﻧﺱ  ١٩٩٧ ،ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺩّﻭﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﻭ ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﻁ٢٠٠١ ، ١ﻡ.
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ،ﺩ .ﻣﻧﺫﺭ ﻋﻳﺎﺷﻲ  ،ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻹﻧﻣﺎء ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ  ،ﻁ١٩٩١ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ – ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ﻭﺩﻻﻟﻳﺔ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻳﺩﺍﺕ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،
١٩٨٦ﻡ .
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ )ﻓﻲ ﺟﺯءﻳﻥ(  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ  ،ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ،ﻁ١٩٩٣ ، ٣ﻡ .
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ  ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٧ ، ٤ﻡ .
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ  ،ﺩ.ﻧﺑﻳﻝ ﻋﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٩٨ ، ٢ﻡ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺻﻔﻳﺔ  ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠١ ، ١ﻡ.
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ  ،ﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺑﻳﺩﺍء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻛﺎﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ، ١
١٩٩٦ﻡ .
ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺟﻭﺯﻳﻑ ﻓﻧﺩﺭﻳﺱ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺻﺎﺹ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ  ،ﻣﺻﺭ،
١٩٦٦ﻡ.
ﻟُﻣﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﻥ ) ﺍﻹﻏﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺟﺩﻝ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭ ﻟﻣﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ( ،ﺭﺳﺎﻟﺗﺎﻥ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ
)ﺕ ٥٧٧ﻫـ (  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ١٩٥٧ ،ﻡ .
ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ ،ﻟﻳﺑﻳﺎ ﻭﺗﻭﻧﺱ١٩٧٨،ﻡ.
ﻣﺑﺎﺣﺙ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٠ ، ١ﻡ .
ﻣﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺩ.ﺭﺷﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌﺑﻳﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ،ﻁ،١
٢٠٠٢ﻡ.
ﻣﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻭﺷﻥ  ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ٢٠٠٨ ،ﻡ
ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،ﺩ.ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻗﺩﻭﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١١ ،١ﻡ .
ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﺩ.ﺧﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺑﺭﺍﻫﻳﻣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻁ٢٠٠٦ ، ٢ﻡ .
ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺩﻱ ﺳﻭﺳﻳﺭ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻳﻭﺳﻑ ﻏﺎﺯﻱ ﻭﻣﺟﻳﺩ ﺍﻟﻧﺻﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٨٤ ،ﻡ .
ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻳﻭﺏ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ،ﻁ١٩٦٦ ،١ﻡ.
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ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ،ﺩ.ﺷﻔﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ  ،ﺃﺑﺣﺎﺙ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٨
٢٠٠٤ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﺣﺗﺳﺏ ﻓﻲ ﺗﺑﻳﻳﻥ ﻭﺟﻭﻩ ﺷﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻋﻧﻬﺎ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺟﻧﻲ )ﺕ ٣٩٢ﻫـ (  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ :
ﻋﻠﻲ ﻧﺟﺩﻱ ﻧﺎﺻﻑ ﻭ ﺁﺧﺭﻭﻥ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ،ﻟﺟﻧﺔ ﺇﺣﻳﺎء ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٣٨٦ ،ﻫـ .
ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻧﻘﻁ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﻑ ،ﺍﺑﻭ ﻋﻣﺭﻭ ﺍﻟﺩﺍﻧﻲ)ﺕ٤٤٤ﻫـ( ﺗﺣﻘﻳﻖ :ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ.
ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺑﻥ ﺳﻳﺩﻩ )ﺕ ٤٥٨ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻫﻧﺩﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٠، ١ﻡ .
ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﺑﻥ ﺳﻳﺩﻩ)ﺕ٤٥٨ﻫـ( ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ)ﺍﻭﻓﺳﻳﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ
ﺍﻻﻣﻳﺭﻳﺔ( ،ﺑﻭﻻﻕ١٣٢١ ،ﻫـ.
ﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ – ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻭ ﻧﻣﺎﺫﺝ  ،ﺩ .ﺑﻧﻌﻳﺳﻰ ﺃﺯﺍﺑﻳﻁ  ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺣﺎﺙ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻭﻻﻱ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ،
ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ – ﻣﻛﻧﺎﺱ  ،ﻁ٢٠٠٨ ، ١ﻡ .
ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ – ﺍﻟﺗﺳﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭ  ،ﺟﻳﻔﺭﻱ ﺳﺎﻣﺳﻭﻥ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺑﺔ  ،ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ  /ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﺳﻌﻭﺩ ١٩٩٧ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ،ﺩ.ﻧﻌﻣﺎﻥ ﺑﻭﻗﺭﺓ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٣ ،١ﻡ.
ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﻧﺱ ﻋﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ .
ﺍﻟﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ،ﺟﻭﺭﺝ ﺳﺎﺭﻁﻭﻥ  ،ﻁﺑﻌﺔ ١٩٢٧ ، Baltimoreﻡ .
ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻧﺣﻠﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٨ ،١ﻡ .
ﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ،ﺩ .ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻁ١٩٧٦ ،١ﻡ.
ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﻣﺟﺎﻻﺕ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺍﻟﺻﺑﻳﺣﻲ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
٢٠٠٨ﻡ .
ﻣﺩﺧﻝ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﻣﺎﺭﺗﺎﻥ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ :ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ  ،ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ،١
٢٠٠٧ﻡ .
ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻛﻭﻓﺔ ﻭﻣﻧﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺩ .ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ٣
١٩٨٦ﻡ .
ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ  ،ﺩ.ﺑﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺧﻔﺎﺟﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٨ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻣﺭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﻌﺭﺓ – ﻧﺣﻭ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺣﻣﻭﺩﺓ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ٢٠٠١ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ  ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻓﺅﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺻﻭﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٩٨ ، ١ﻡ .
ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  ،ﺩ.ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﻭﻟﻲ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ١٩٦٥ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ  ،ﺩ .ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﻳﺳﺎﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ  ،ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ،ﻁ ٢٠١٣ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﷲ ﺩﺭﻭﻳﺵ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٦٥ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﻁ، ١
١٩٦٦ﻡ .
ّ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ – ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ  ،ﺍﻟﺟﻳﻼﻟﻲ ﺣﻼﻡ  ،ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﻁ١
١٩٩٧ ،ﻡ .
ّ
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺃﺑﻭﺯﻛﺭﻳﺎ ﻳﺣﻳﻰ ﺑﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍء ) ﺕ٢٠٧ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺃﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ﻧﺟﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﺭﻭﺭ  ،ﺩ.ﻁ ١٩٥٥ ،ﻡ .
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ  ،ﺩ .ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٣ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻭ ﺗﻁﻭﺭﻩ  ،ﺩ.ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺻﺎﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٦٨ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ١٩٨٦ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ  ،ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﻁ١٩٧٩ ، ٢ﻡ.
ﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٩ ،١ﻡ.
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ﺻﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ) ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺎﺕ ( ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺗﻭﺑﺟﻲ ﻭ ﺃ.ﺭﺍﺟﻲ ﺍﻷﺳﻣﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﻔ ﱠ
،ﻁ٢٠٠١ ، ١ﻡ .
ﺻﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﻣﺷﺗﺎﻕ ﻋﺑﺎﺱ ﻣﻌﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﻁ٢٠٠١ ، ١ﻡ   .
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﻔ ّ
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﻌﺭﻳﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺗﻭﻧﺱ ١٩٨٩ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ  ،ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻭ ﺁﺧﺭﻭﻥ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﻕ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﻁﻬﺭﺍﻥ  ،ﻁ ، ٦ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭ ﻅﻼﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ – ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﻧﺱ ﻋﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ ،
ﻁ٢٠٠٧ ، ٢ﻡ .
ﻣﻐﻧﻲ ﺍﻟﻠﺑﻳﺏ ﻋﻥ ﻛﺗﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺏ ،ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻥ ﻫﺷﺎﻡ ﺍﻷﻧﺻﺎﺭﻱ ) ﺕ  ٧٦١ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ ﻭ
ﺁﺧﺭﻭﻥ  ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﻕ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﻗﻡ  ،ﻁ١٩٧٢ ،٥ﻡ .
ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،ﺃﺑﻭ ﻳﻌﻘﻭﺏ ﻳﻭﺳﻑ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻛﻲ )ﺕ ٦٢٦ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺩ.ﺕ .
ﺻﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺑﻥ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺯﻣﺧﺷﺭﻱ )ﺕ ٥٣٨ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻭ
ﺍﻟﻣﻔ ّ
ﺍﻟﻁﺑﺎﻋﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ ، ٢ﺩ.ﺕ .
ﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻥ ﺯﻛﺭﻳﺎ )ﺕ٣٩٥ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻟﺑﻧﺎﻥ ١٩٩٠ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﺑﺭﺩ )ﺕ٢٨٥ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺧﺎﻟﻖ ﻋﺿﻳﻣﺔ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٦٥ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﺏ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ
ِّ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ  ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﺧﻠﺩﻭﻥ ) ﺕ ٨٠٨ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٦١ ،ﻡ .
ﻣﻘ ّﺩِﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﺧﺎﻁﺏ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﻧﺱ ﻋﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
٢٠٠٤ﻡ .
ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺩﺭﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ١٩٨٦ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ،ﺩﻳﺎﻥ ﻣﻛﺩﻭﻧﻳﻝ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ  :ﺩ.ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ  ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ  ،ﻁ١
٢٠٠١ ،ﻡ .
ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﺔ  ،ﺩ .ﻣﺭﺗﺿﻰ ﺟﻭﺍﺩ ﺑﺎﻗﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٢ ، ١ﻡ .
ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٦٩ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﺑﻥ ﺧﻠﺩﻭﻥ  ،ﺩ .ﻣﻳﺷﺎﻝ ﺯﻛﺭﻳﺎ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﻁ، ١
١٩٨٦ﻡ .
ﻣﻥ ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻧﻳﺱ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ٢٠٠٣ ، ٨ﻡ.
ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺩﺍﻏﻭﺟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﺩﺍﻛﺗﻳﻙ  ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ .ﺭﺷﻳﺩ ﺑﻧﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء
 ،ﻁ١٩٩١ ، ١ﻡ .
ﻣﻥ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻷﺻﻭﻟﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  ،ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،
ﻁ٢٠٠٢ ، ١ﻡ .
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ،ﺩ.ﻧﻌﻣﺔ ﺭﺣﻳﻡ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،
٢٠٠١ﻡ.
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ.ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ١٩٧٩ ،ﻡ .
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ  ،ﺩ.ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٧، ١ﻡ .
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭ ﻭﺍﻷﺩﺏ  ،ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﻭﻟﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٩٦١ ، ١ﻡ .
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ  ،ﺩ .ﻋﻁﺎ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻭﺳﻰ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺭﺍء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ
ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٠ ، ١ﻡ .
ﺍﻟﻣﻧﺣﻰ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ – ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ  ،ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ،
ﻁ٢٠٠٦ ، ١ﻡ .
ﻣﻧﺯﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﻟﻁﻳﻔﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺩﺑﻲ ٢٠٠٣ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﻧﺻﻑ ﺷﺭﺡ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﻑ ﻻﺑﻲ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﺯﻧﻲ)ﺕ٢٤٧ﻫـ( ،ﺍﺑﻭ ﺍﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﺟﻧﻲ)ﺕ٣٩٢ﻫـ( ،ﺗﺣﻘﻳﻖ:
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٩ ،١ﻡ.
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ﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﻳﻧﺱ ﺃﻟﻭﻭﺩ ﻭ ﻻﺭﺱ ﻏﻭﻧﺎﺭ ﻭ ﺃﻭﺳﺗﻥ ﺩﺍﻝ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺟﺣﻔﺔ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠١٣ ، ١ﻡ.
ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻷﺩﺑﻲ  ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﺟﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﻁ، ٤ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٨٨ ،ﻡ .
ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﻳﺎﻗﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،ﺩ.ﻁ٢٠٠٣ ،ﻡ.
ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺯﻭﻳﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ، ١
١٩٨٦ﻡ .
ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ،
ﺑﻳﺭﻭﺕ١٩٨٠ ،ﻡ.
ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻭﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺩ .ﻧﻭﺯﺍﺩ ﺣﺳﻥ ﺃﺣﻣﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺩﺟﻠﺔ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ ٢٠٠٧ ، ١ﻡ .
ﻣﻧﻬﺞ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺎﻅﻡ ﺍﻟﺑﻛﺎء  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ، ١
١٩٨١ﻡ .
ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﻗﺭﺍءﺓ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ  ،ﺩ.ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﺩﻭﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ
 ،ﺗﻭﻧﺱ  ،ﻁ ١٩٩٨ ، ١ﻡ .
ﻣﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺳﻭﻱ ﺍﻟﺳﺑﺯﻭﺍﺭﻱ) ﺕ١٤١٤ﻫـ(  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻧﻲ ،
ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٩ ،ﻡ .
ﻣﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ) ﺿﻣﻥ ﺷﺭﻭﺡ ﺍﻟﺗﻠﺧﻳﺹ (  ،ﺍﺑﻥ ﻳﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﺑﺎﺑﻲ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩ.ﻁ ،
١٩٣٧ﻡ.
ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻡ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ ، ١٣ﺩ.ﺕ .
ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ .ﺯﻫﻳﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﺯﺍﻫﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ
ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﻁ.٢٠١٠ ، ١
ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻳﺎﻗﻳﺔ  ،ﺣﺳﻳﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﺣﺳﻳﻥ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﻁ٢٠٠٥ ، ١ﻡ .
ﻣﻭﻟﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺿﺎ  ،ﻗﺩّﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻳﻪ  :ﺩ .ﻧﺯﺍﺭ ﺭﺿﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٨٣ ،ﻡ.
ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻳﺳﻳﺭ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﻘﺩ ﻣﻧﻬﺟﻲ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﺗﺎﺭ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭﻱ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ  ،ﺩ.ﻁ ،
١٩٨٤ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ
ﻭﺗﻁﻭﺭﻫﺎ  ،ﺩ.ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٧٤ ، ٣ﻡ .
ّ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ – ﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﺟﺣﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،
١٩٨٦ﻡ.
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ  ،ﻋﻣﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﻛﺎﺷﺔ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٣ ، ١ﻡ.
ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﺗﺎﺭ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭﻱ  ،ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ١٩٧٤ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺹ  ،ﺩ .ﻫﻧﺎء ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
٢٠١٢ﻡ .
ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﺗﺎﺭ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭﻱ ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ٢٠٠٦ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻣﻊ ﺭﺑﻁﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺭﻓﻳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ  ،ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻋﺑﺎﺱ ﺣﺳﻥ  ،ﻧﺷﺭ ﻧﺎﺻﺭ ﺧﺳﺭﻭ ،
ﻁﻬﺭﺍﻥ  ،ﻁ٢٠٠٤ ، ٧ﻡ .
ﻧﺣﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ  ،ﻳﻭﺟﻳﻥ ﻧﻳﺩﺍ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ١٩٧٦ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻏﺎﻟﻲ  ،ﻣﻁﺎﺑﻊ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ  ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ  ،ﻁ٢٠٠٤ ، ١ﻡ .
ﻧﺣﻭ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﻁ١٩٩٢ ، ٢ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ – ﻣﺩﺧﻝ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ، ١
١٩٨٣ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻭﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺭﻓﺔ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩ.ﻁ ،ﺩ.ﺕ .
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ﻧﺯﻫﺔ ﺍﻷﻟﺑﺎء ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﺎء  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺑﺎﺭﻱ  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺿﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ  ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٣، ١ﻡ .
ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﻣﺎﻳﺭﺓ  ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻭﺍﺋﻝ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ،ﻁ٢٠٠٢ ، ٣ﻡ .
ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ .ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺑﻛﻭﺵ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻳﺗﺭﺍﻙ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻁ٢٠٠٤ ، ١ﻡ.
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺩﻣﺷﻘﻲ ﺍﻟﻣﻠﻘﺏ ﺑﺎﺑﻥ ﺍﻟﺟﺯﺭﻱ ) ﺕ٨٣٣ﻫـ( ،ﺗﻘﺩﻳﻡ  :ﻋﻠﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺿّﺑﺎﻉ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٦ ، ٣ﻡ.
ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍء  ،ﺭﻭﺑﺭﺕ ﺩﻱ ﺑﻭﺟﺭﺍﻧﺩ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ.ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ  ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ، ١
١٩٩٨ﻡ.
ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﻕ – ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻲ  ،ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻳﻙ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﻧﻳﻧﻲ ،
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﺷﺭﻕ  ،ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ٢٠٠٠ ،ﻡ .
ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻘﺎﺕ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻧﺣﻠﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ١٩٩١ ،ﻡ .
ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ  ،ﻣﻳﺷﺎﻝ ﻓﻭﻛﻭ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺑﻳﻠﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﺭ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﻟﺑﻧﺎﻥ  ،ﻁ١٩٨٤ ، ١ﻡ .
ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺩ.ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ١٩٩٣ ،ﻡ .
ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ، ١
٢٠٠٥ﻡ.
ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ – ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻭ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺗﻁﻭﺭﻩ  ،ﺩ .ﺧﻠﻑ ﺭﺷﻳﺩ ﻧﻌﻣﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،
ﻁ٢٠٠٦ ، ١ﻡ .
ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﺃﻧﻳﺱ ﻓﺭﻳﺣﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٧١ ، ١ﻡ .
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻣﺎء ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﺛﻳﻥ  ،ﺩ .ﺣﺳﻥ ﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻠﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ  ،ﻋﻣﺎﻥ  ،ﻁ، ١
٢٠٠٠ﻡ .
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻛﻼﻣﻲ – ﺑﻳﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻫﺷﺎﻡ ﻋﺑﺩ ﷲ
ﺍﻟﺧﻠﻳﻔﺔ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎﻥ ﻧﺎﺷﺭﻭﻥ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٧ ،١ﻡ .
ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ .ﺟﻌﻔﺭ ﺩﻙ ﺍﻟﺑﺎﺏ  ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟ ُﻛﺗّﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩ.ﻁ ١٩٩٦ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺩﺍﻳﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١
٢٠٠٦،ﻡ .
ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ  ،ﺟﻲ ﺑﻲ ﻛﺎﺗﻔﻭﺭﺩ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ  ،ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ ١٩٨٣ ،ﻡ .
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ  ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ  ،ﻋﻣﺎﻥ ،
ﻁ٢٠٠٦ ، ١ﻡ .
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ.ﻛﺭﻳﻡ ﻋﺑﻳﺩ ﻋﻠﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ  ،ﻁ٢٠١٢ ، ١ﻡ .
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ.ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻰ  ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻧﺷﺭ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨٠ ، ١ﻡ .
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  ،ﺟﻭﻥ ﻻﻳﻧﺯ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﺩ .ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ،
١٩٧٠ﻡ.
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻛﻼﻡ – ﺭﺅﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ﺃﺻﻳﻠﺔ ،ﺩ .ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
٢٠١٤ﻡ .
ﺍﻟﻧﻛﺕ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺣﺟﺎﺝ ﻳﻭﺳﻑ ﺑﻥ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻣﻠﻘﺏ ﺑﺎﻷﻋﻠﻡ ﺍﻟﺷﻧﺗﻣﺭﻱ )ﺕ
٤٧٦ﻫـ(  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﺩ .ﻳﺣﻳﻰ ﻣﺭﺍﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠٥ ، ١ﻡ .
ﻫﻣﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺭﺡ ﺍﻟﺟﻭﺍﻣﻊ  ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ  :ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﻟﻡ ﻣﻛﺭﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،
ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ١٩٨٠ ،ﻡ .
ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ.ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ١٩٨٥ ،ﻡ .
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭ ﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ  ،ﺩ.ﻓﻳﺻﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺻﻔﺎ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺇﺭﺑﺩ  ،ﻁ٢٠٠٩ ، ١ﻡ .

٤١٦

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺎﺕ :
 ﺍﻻﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ،ﺩ .ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﻁﺣﺎﻥ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺻﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭﻝ /ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻭﻟﻰ١٩٧٦،ﻡ.
 ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻣﺎﺗﻲ  ،ﻟﻁﻳﻔﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ١٩٨٦ ، ١٧ﻡ .
 ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺟﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﻗﻳﺔ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﻭﺷﺣﺩﺍﻥ ،
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ  ،ﺑﺳﻛﺭﺓ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ٢٠٠٩ ،ﻡ .
 ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ – ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺍﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ً  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭﺓ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
١٩٧٨ ، ٦ﻡ .
 ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ.ﺑﺷﻳﺭ ﺍﺑﺭﻳﺭ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ،
ﺑﺳﻛﺭﺓ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ٢٠٠٥ ،ﻡ .
 ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﺣﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩ .ﺻﺑﺣﻲ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻭ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ،
١٩٧٩ﻡ .
 ﺇﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻁﻘﻳﻥ ﺑﻬﺎ  ،ﺩ .ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﺷﺭﻳﻔﻭﻧﻲ ،
ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ  ، ١٨ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ١٩٩٨ ،ﻡ .
 ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ  ،ﺩ .ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺎﺧﻭﺭﻱ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ،
١٩٨٩ﻡ .
 ﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺩ .ﺭﺷﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﻳﺩﻱ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺫﺧﺎﺋﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠٠٠ ،ﻡ .
 ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺩ.ﺑﺷﻳﺭ ﺍﺑﺭﻳﺭ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ-
ﺑﺳﻛﺭﺓ ،-ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ ٢٠١٢ ،ﻡ .
 ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻧﺩ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺩ .ﺇﺩﺭﻳﺱ ﻣﻘﺑﻭﻝ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ  ،٣٣ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ٢٠٠٤ ،ﻡ.
 ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻳﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ  ،ﺩ.ﺟﺎﺳﻡ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
 ،ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ٢٠٠٩ ، ١١٦ﻡ.
 ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﻳﺩ ﻣﻳﻼﺩﻩ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻥ  ،ﺩ .ﺣﻣﺯﺓ ﺍﻟﻣﺯﻳﻧﻲ  ،ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ١٤٢٠ / ٨ /٢٥ ،ﻫـ
.ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ. h p//www.Hmazainy.Comitshomesky2.htmp3 :
 ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ  ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﻝ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻭ
ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ١٩٧٦ ،ﻡ .
 ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺳﺭ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ ﻻﺑﻥ ﺟﻧﻲ ،ﻫﻧﺭﻱ ﻓﻠﻳﺵ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ ﺷﺎﻫﻳﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٦٨ /٢٣ﻡ.
 ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ – ﺟﻬﻭﺩ ﻭ ﻧﺗﺎﺋﺞ ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺣﺳﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﻣﺭﻛﺯ ﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺁﺩﺍﺑﻬﺎ  ،ﻣﻛﺔ ﺍﻟﻣﻛﺭﻣﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ١٤٢٦ ،ﻫـ .
 ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻋﺻﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ  ،ﺩ .ﻧﺑﻳﻝ ﻋﻠﻲ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ،
 ٢٠٠١ﻡ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ  ،ﺭﻗﻡ . (٢٦٥
 ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ  ،ﺟﺎﺑﺭ ﻋﺻﻔﻭﺭ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ٢٠٠٠ ، ٤٩٤ﻡ .
 ﺣﻭﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺟﺩﻟﻳﺔ ﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ  ،ﺩ .ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ١٩٨٢ ،ﻡ .
 ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻭﺍﻷﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ،ﺳﺎﺭﺓ ﻣﻳﻠﺯ  ،ﺗﺭﺟﻣﺔ  :ﻳﻭﺳﻑ ﺑﻐﻭﻝ  ،ﺣﻭﻟﻳﺔ ﻣﺧﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗﻭﺭﻱ  ،ﻗﺳﻧﻁﻳﻧﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠٠٢ ،ﻡ .
 ﺧﻭﺍﻁﺭ ﺣﻭﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﻁﻖ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ  ،ﺣﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ١٩٧٣ ،ﻡ .
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺩ .ﺟﻌﻔﺭ ﺩﻙ ﺍﻟﺑﺎﺏ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،٢٣٤
١٩٨١ﻡ .

٤١٧

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ



























ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  -ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺂﺧﺫ ،ﺩ .ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻬﺭ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺻﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ،ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ١٩٧٨ﻡ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺃﻛﺭﻡ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻳﻭﺳﻑ  ،ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻷﺩﺑﻲ  ،ﺩﻣﺷﻖ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٨٢ ، ١٣٥ﻡ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻧﻌﻭﻡ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ  ،ﺩ .ﺷﻔﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ  ،ﺣﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻡ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ٢٠٠٧ ،ﻡ .
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺩ .ﻋﻠﻳﺎﻥ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﺎﺯﻣﻲ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ
ﺁﺩﺍﺑﻬﺎ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،٢٧ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ١٤٢٤ ، ١٥ﻩ .
ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺷﺎﺵ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ . ٤١
ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻷﻟﺳﻧﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ  ،ﺑﺣﺙ ﻣﻧﺷﻭﺭ ﺿﻣﻥ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ١٩٨١ ،ﻡ .
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ  ،ﺩ.ﺑﺷﻳﺭ ﺍﺑﺭﻳﺭ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  ،ﻋﻧﺎﺑﺔ ٢٠٠١ ،ﻡ .
ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ،ﺩ .ﺣﺎﻣﺩ ﺻﺎﺩﻕ ﻗﻧﻳﻧﻲ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٩٣ ، ٣٧ﻡ .
ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺄﺻﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ – ﻗﺭﺍءﺓ ﻭﺻﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻠﻘﻲ
ﻭﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ  ،ﺩ.ﻧﻌﻣﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺑﻭﻗﺭﺓ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،
ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠٠٩ ،ﻡ .
ﻟﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻖ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ،ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺳﻳﻣﻳﺎﺋﻲ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺭﻗﻡ
) ،(٦ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ١٩٨٤ ،ﻡ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ  ،ﻋﻣﺭ ﺃﺣﺳﻥ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ١٥ﺩ.ﺕ .
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ  ،ﺩ .ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻﻭﻝ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ١٩٨٤ ،ﻡ .
ﻣﺩﺍﺭﺝ ﺍﻟﺗﻘﻁﻳﻊ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺩﻱ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﻋﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭﻝ،
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ١٩٧٩ ،ﻡ.
ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ  ،ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ١٩٧١ ،ﻡ .
ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺩ.ﻛﺭﻳﻡ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻱ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ،
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ  ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ٢٠٠٢ ،ﻡ.
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ١٩٩٩ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻷﻟﺳﻧﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ  ،ﺩ .ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﻋﻣﺭ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ
ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ١٩٨٩ ،ﻡ .
ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩٨٣ ،٢٣ﻡ .
ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ .ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﺭﻱ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ ﺁﺩﺍﺑﻬﺎ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ
 ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ٢٠١٠ ،ﻡ .
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻣﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ  ،ﺩ .ﻫﻳﺎﻡ ﻛﺭﻳﺩﻳّﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺑﻳﺭﻭﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻭ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ١٩٧٩ ،ﻡ .
ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺎﻅﻡ ﺍﻟﺑﻛﺎء  ،ﺿﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ١٩٩٢ ،ﻡ.
ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻘﺭﺍﺋﻥ ﻭﺃﺛﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ  ،ﺟﻣﻳﻝ ﺣﻣﺩﺍﻭﻱ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ  ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﻭﻥ ،
ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ١٩٩٦ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﻬﺟﺭﻱ  ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺭﻡ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ
ﺍﻟﻘﺭﻯ  ،ﻣﻛﺔ ﺍﻟﻣﻛﺭﻣﺔ ١٩٨٤ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﻣﻧﻁﻖ ﺃﺭﺳﻁﻭ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ،
١٩٦٤ﻡ .
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺑﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺟﺭﺟﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺷﻭﻣﺳﻛﻲ  ،ﺩ.ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻﻭﻝ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ
ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ١٩٨٤ ،ﻡ .

٤١٨

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ








ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺟﻳﺭﺍﺭﺗﺭﻭﺑﻭ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ،
ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ ﺍﻷﻭﻝ ١٩٧٨ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭ ﻣﺑﺩﺃ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺑﺎﻟﺑﻼﻏﺔ  ،ﺩ .ﻋﻣﺎﺭ ﺳﺎﺳﻲ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ .
ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺏ ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺳﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ  ،ﺣﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ١٩٧٩ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺣﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩﻳﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺎﺕ
 ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  ،ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻳﺔ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ١٩٨٢ ،ﻡ .
ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ،
١٩٩٦ﻡ .
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ – ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺍﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ً  ،ﺩ .ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﺑﻭﺷﺣﺩﺍﻥ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ٢٠٠٢ ،ﻡ.
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﺍﻟﺟﻳﻼﻟﻲ ّ
ﺣﻼﻡ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ١٩٩٩ ،ﻡ .

ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  :ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺍﻷﻁﺎﺭﻳﺢ :







ﺃﺛﺭ ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﺩﻱ ﺳﻭﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﺣﻳﺩﺭ ﺳﻌﻳﺩ ﻣﺭﺯﺓ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
١٩٩٦،ﻡ  ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ .
ﺍﻟﺗﻘﺎء ﺍﻟﺳﺎﻛﻧﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﺻﺑﺎﺡ ﻋﻁﻳﻭﻱ ﻋﺑﻭﺩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻛﻠﻳﺔ
ﺍﻵﺩﺍﺏ١٩٨٨ ،ﻡ ،ﺍﻁﺭﻭﺣﺔ ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ.
ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ  ،ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﻣﺩ ﺳﻣﺎﺭﻱ  ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ  /ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺻﺭﻳﺔ ،
٢٠٠٨ﻡ  ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ .
ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻗﺩﻳﻣﺎ ً ﻭ ﺣﺩﻳﺛﺎ ً – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻋﻠﻡ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﺭﻱ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ  ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ  ، ٢٠٠٣ ،ﺍﻁﺭﻭﺣﺔ ﺩﻛﺗﻭﺍﺭﻩ .
ﻣﻭﻗﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻣﻥ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﻣﻁﻳﺭ ﺑﻥ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ١٤٢٣ ،ﻩ ،
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ .
ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻛﺗﺎﺏ ﺳﻳﺑﻭﻳﻪ  ،ﺳﻌﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻁﺎﻁﻲ  ،ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ  /ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺻﺭﻳﺔ ٢٠٠٢ ،ﻡ  ،ﺍﻁﺭﻭﺣﺔ ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ .

ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻻﺟﻧﺑﻳﺔ:
1.Aintinary of theor etical lingusitices, AL‐ Khuli. M.A, Librarie deliban, ﬁrst edi on,1982
2..Elements deling General, A.Mar net, Paris, 1976.
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ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
3.Linguistque arabe etlinguistique general essaide methodlogie etdepisemo
logieduilmal, Arrabiyya these dactylographiee, A.lHaJe Salehe, Parise, Sorbonne, 1979.

4.Laconceplion phonetique des Arabes dapres lesiral‐ sinaad. Ibn DJinni, H.fleish,
Z.D.M.G, 1958.
5.Meaning and syntexte, Ullman, Oxford, 1973.
6.Principe de phondogi, Troubetzkoy,traduction francaise, klincksieck, paris, 1970.
7.Structures syntaxiques, Noamchomsicy, leseuil, Paris, 1969.
8.Syntac c theory, N.chomsky, cambride, MITParis, 1972.
9.Reﬂexion surlasture primi ve delanalyse gramma cale enarabe, L.Massignon, 1954.

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻃﺮﻭﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

Abstract
This study aims to find the direction of a compromise between
linguistics heritage and contemporary linguistics represented by the
efforts of the flag of the flags of the lesson lingual modern Arabic in
the Arab world and is Dr. Abdul Rahman Al Haj Saleh, who tried to
digest contemporary linguistics through a re‐reading of the Arab
heritage and especially (thought Khalili) , and is the approach adopted
by the distinctive collection of Arab linguists, and that the absorption
of the tongue of modern science in the West, and to understand and
represent, and to fathom the Arab heritage lingual, like what he is
doing some linguists in the Arab world, including: Dr. Ahmed
Mutawakkil and Abdel‐Qader Fassi Fihri from Morocco, Abdul Salam
Masdi of Tunisia and Mazen rugged of Syria and Michel Zakaria of
Lebanon and Dr. Karim Hussein Khalidi of Iraq and others, he has
introduced these researchers thought lingual Arab in scientific
dialogue with real thought lingual contemporary determines the
location of it, as well as that this dialogue sponsor researcher to enter
the Arab world to search lingual to become Arabs Meshmin real
output in the lingual and put forward a development; because we
have thought for Sanya can develop it, or develop aspects of it to be
put

forward

for

contemporary

Sanya

on

a

global

level.

Thus, we can say: It is not a shame that we learn what creativity
for others, and do not take them as befitted origins of modernity, but
this does not justify Azova for our credit linguistic and do not even
cognitive General; and so the best solution to this issue, is to adopt
the trend compromise is not excessive and do not overcook it
preserves the originality of our heritage, and familiar with the
principles of the modern curriculum. And thereby avoid prison of our
heritage and a huge cast him into the world, Fteratna thought
authentic, and we will not prove this unless Okhrzinah originality to
the world, and the world will not undo blades, but what if we used
the keys to reading contemporary Evqgaha everyone.
And any action that can not be accomplished unless motives, the
motives that motivated me to choose this subject, perhaps the most
important, cash bitter face of research and linguistic studies that take
direction harmonic approach in her research, as well as try some
researchers undermining heritage and underrated.
It also grew the desire I have to open up the search trends lingual
contemporary by rooting for our heritage Arabic language, and
identify the most important bases and objectives Portal last of these
motives absence of approaches to linguistic between linguistics
heritage and contemporary linguistics, take direction harmonic
approach her, it is still these studies represent an arena Thera
research and study, and deserves ‐ right ‐ multiple efforts to revive
the Arab heritage in general and especially the language.

And has research found a number of important results are:

• The research revealed that the trend is more harmonic presence
trends in reading the Arab heritage.
• Research has proven that the term (linguistics Heritage) is actually
in the arena of search lingual Arab and intended to re‐read the
linguistic heritage of the Arab in the light of modern linguistic
approaches.
• To stop the search when (Alhalilih modern theory), which is a direct
continuation of the thought‐Khalili, as well as it is of the most
important experiences of Dr. Abdul Rahman Al Haj Saleh, has
promised to this theory, the most important experiences of
facilitation of linguistics and rounded specialists in Arabic language
studies.
• Find relied heavily on the (book Sibawayh) and the contents of the
views of the grammatical Sibawayh sheikh of Hebron and in the
detection of scientific facts;, and that the adoption of Dr. Abdul
Rahman Al Haj Saleh this blog linguistic huge.
• research to see Dr. Abdul Rahman Al Haj Saleh in theory Alhalilih
modern, which represents the most important key features for the
study of ancient sounds linguistic divide them (phonetics) and
(phonology) as the author's opinion that each and every one of these
sections can be devoted to his study on the unit and be used in the

approaches and modern techniques, with great admiration for what
was stated in the work of the ancients as the majority of the results of
their

studies

have

reached

precision

to

ask.

• Find proved the authenticity of Arabic grammar, and response, Dr.
Abdul Rahman Al Haj Saleh suspicions argument with emotion as the
Arab Aristotelian logic; and so as evidenced by the testimony of the
mind

and

history.

• Dr. Abdul Rahman Al‐Hajj that the theory of the coolest factor is
what scientists invented the Arabs ‐ and especially Hebron and
Sibawayh ‐ and found that the theory of global connectivity to
Chomsky her Arab roots.
• Find demonstrated through his harmonic on the existence of the
assets in a deliberative linguistic heritage / Arab rhetoric.

• The trend shows harmonic clearly defined when Haj Saleh in his
efforts in translation and terminology, as it has always sought to
revive the old Arab term; to be the most appropriate for the context
in which it is given and the accuracy of the terminology used by the
ancients.

The Researcher

