ـعبيـة
الديـمقراطيـّة ال ّ
الجمـهوريـة الجـزائريـّة ّ
ش ّ
ّ
وزارة التّـعليـم العـالي والبـحث العـلمـي
جـامعـة الحاج لخضر (باتنة)1

قسم اللّغة واألدب العربي

كلّية اللّغة واألدب العربي والفنون
العنوان:

آليات تيسير الدَّرس اللُّغوي العربي
حسان
تمام َّ
في فكر َّ
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـوم في اللّغويات
أطروحة ّ
إعداد الطّالبـــــــــــــة:

الدكتور:
إشراف األستاذ ّ

إسمهان مصرع

السعيـــــد هادف
ّ

اللّجنة المناقشة:
أستاذ

المركز الجامعي

 -بريكة

رئيسا

أستاذ

جامعة الحاج لخضر

 -باتنة1

أ.د .بلقاسم ليبارير

أستاذ

جامعة الحاج لخضر

 -باتنة1

ومقر ار
مشرفا ّ
ممتحنا

د .ليلى كادة

أستاذ محاضر (أ) جامعة محمد خيضر

 -بسكرة

ممتحنا

أ.د .خليفة صحراوي

أستاذ

جامعة باجي مختار

 -عنابة

ممتحنا

الدين زرال
أ.د .صالح ّ

أستاذ

جامعة محمد لمين دباغين – سطيف2

أ.د .ال ّشريف ميهوبي
السعيد هادف
أ.دّ .

السنـة الجـامعيـة6112-6112 :

ممتحنا

اإلهداء
حسان – رحمة اهلل عليه-
إلى روح األستاذ ّ
تمام ّ
الدكتور ّ
بحبهم ،فقال:
إلى من ّ
تغنى ال ّشاعر ّ

ض ُّنوا َعلَ َّي ِك َرام
َوقَ ْومي َوِا ْن َ

زيزة
جار ْت َعلَ َّي َع َ
ِبالدي َوِا ْن َ

المر كي يذيقاني العسل ،إلى من كدحا كي أرتاح ،إلى من شحذا عزيمتي وغرسا
تجرعا ّ
إلى من ّ

أمد اهلله في عمرهما-
الدي العزيزين – ّ
في بذرة ّ
حب العلم والمعرفة ،إلى و ّ
ّ

الدنيا ،بلسمي وأمل غدي ،فلذات كبدي :هشام ،وسيم ،ومحمد.
إلى عزائي في هذه ّ
إلى أخواتي :حبيبة ،مريم ،هدى ،ونيسة ،سميرة.
إلى عائلتي
أحب ويحب أسمهان
إلى ك ّل من ّ
الضاد في ك ّل مكان.
إلى فرسان لغة ّ

أهدي هذا العمل المتواضع

أسمهان مصرع

شكر وعرفان
الراحمين.
اللّهم لك ال ّشكر كما ينبغي لجالل وجهك الكريم ،وعظيم سلطانك يا أرحم ّ
الرضا.
الرضا ،ولك الحمد بعد ّ
اللّهم لك الحمد حتّى ترضى ،ولك الحمد عند ّ
الدكتور:
أتوجه بجزيل ال ّشكر إلى أستاذي ّ
بعد حمد اهلل الّذي وفّقني إلنجاز هذا العملّ ،

األخوة
جسد معنى
أخص بال ّذكر وال ّشكر من ّ
السعيد هادف على قبوله اإلشراف على هذا البحث .و ّ
ّ
ّ

الحقّة ،أخي الفاضل األستاذ :خالد هدنة.

أخص بال ّذكر
مني خالص ال ّشكر والعرفان ،ال
وال أنسى من كانوا لي دعما وسندا ،فلهم ّ
ّ

واحدا ،حتّى ال أنسى أحدا.

كما ال يفوتني أن أشكر أسرة قسم اللّغة واألدب العربي بكلّية اللّغة واألدب العربي والفنون
هيأت لي هذا الفضاء العلمي ،وأتاحت لي فرصة االجتماع
بجـامعـة الحاج لخضر (باتنة ،)1الّتي ّ

تكبدها عناء قراءة هذا البحث من أجل
أتقدم إليها بشكر
باللّجنة المناقشة الّتي ّ
خاص على ّ
ّ

مناقشته.

مــــقــدِّمــــة

مقدمة
ِّ
وحمل أهلهها أمانةَ الحفاظ على
جعل اهلل حاضر ّ
األمة العربية موصوال بماضيهاَ ،

عد إرثا
فسخر بعضهم ّ
جل وقته لخدمة لغة القرآن ،الّتي ت ّ
عروبة اللّسان وفصاحة البيانّ ،
الدرس
حسان من دراسات لغوية أثْرت ّ
الزمان والمكان ،ومن ذلك ما ّ
عبر ّ
تمام ّ
قدمه ّ

بالدرس اللّساني الغربي المعاصر،
اللّغوي العربي الحديث ،وربطت تراث اللّغة العربية ّ
وبث روح الحداثة
مو ّ
ظفا آليات علمية حديثة تبعث على إحياء خصائص اللّسان العربيّ ،
األولون
فيه ،وفق ما تقتضيه ّ
الضرورة ،رافعا بذلك راية إكمال مسيرة التّيسير الّتي بدأها ّ
ِ
حسان إلى مراجعة مستويات اللّغة العربية كلّها مرتك از على
ّ
تمام ّ
وتبناها اآلخرون ،فعمد ّ
النظريات اللسانية القديمة والحديثة ،العربية والغربية،
جملة من المبادئ الّتي استقاها من ّ

ولذا ارتأيت البحث في الموضوع الموسوم:

حسان
تمام َّ
آليات تيسير الدَّرس اللُّغوي العربي في فكر َّ
وحاولت عبر مراحل البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
-

الدرس اللّغوي العربي؟
حسان لتيسير ّ
تمام ّ
ما هي جهود ّ
ما هي أهم اآلليات الّتي اعتمدها في مسعاه التّيسيري؟

-

الدرس اللّغوي العربي؟
النقاد في محاولته لتيسير ّ
ما هي آراء ّ

-

هل حقّقت جهوده مفهوم التّيسير المنشود؟

يهدف البحث -من خالل اإلجابة عن هذه األسئلة -إلى الكشف عن أهم اآلليات
للدرس اللّغوي العربي ،مع محاولة تقديم
حسان في مسعاه التّيسيري ّ
تمام ّ
الّتي اعتمدها ّ
مقاربة نقدية لذلك.

الداعية الختيار الموضوع هو التّراث اللّغوي الهام الّذي دار حوله
أهم األسباب ّ
و ّ

حسان الّتي
تمام ّ
نقاش علمي في مجال التّيسير اللّغوي ،ومحاولة معرفة طبيعة أفكار ّ
ؤيد بل
تضاربت األقوال حولها بين معارض بل ومحذر من مجرد تصفّح كتبه ،وبين م ّ

-ب-

مقدمة
ِّ
حسان استطاع من خالل أعماله العلمية ،أن يضفي على
ومدافع عن فكرة ّ
تمام ّ
أن ّ
جدة غير معهودة ،ويبتكر أفكا ار غير مسبوق إليها ،ويش ّكل قاعدة منهجية
الدرس اللّغوي ّ
ّ
فحرك بها ما كان ساكنا ،وأحضر ما كان
انطلق منها البحث اللّغوي العربي المعاصرّ ،
غائبا ،وفتح لمن كان معه ومن جاء بعده آفاقا رحبة وفضاءات واسعة من أوجه التّفكير

تأمل،
اللّغوي ،وتحليل قضاياه
ّ
المتشعبة في نظرية لغوية تبعث في العقل اللّغوي فضل ّ

تدبر.
واعمال نظر ،وطول ّ

واتّبعت في هذا البحث المنهج الوصفي القائم على آليتي الوصف والتّحليل ،لدراسة
حسان في مختلف المستويات اللّغوية وصفا ،واستخالص أهم اآلليات الّتي
تمام ّ
فكر ّ

النقاد فيها.
اعتمدها لتيسير ّ
الدرس اللّغوي العربي تحليال ،وعرض آراء ّ
طة اآلتية:
وقد تطلّبت اإلجابة ع ّما سبق من التّساؤالت رسم الخ ّ

بدءا باآلليات
الفصل التّمهيدي :وفيه قراءة لمفاهيم الكلمات المفتاحية للبحث؛ ً

لتبرير اختيار هذا المصطلح دون غيره من المصطلحات الّتي تتداخل مع اآللية في

الضوء على مصطلح التّيسير مع اإلشارة
المفهوم كالوسيلة ،والتقنية ،واألداة .ثم تسليط ّ

الدراسات اللّغوية،
إلى التّداخل الموجود بينه وبين غيره من المصطلحات الّتي شاعت في ّ

الدرس اللّغوي
ثم تبيان حدود ّ
نحو :اإلحياء ،اإلصالح ،اإليضاح ،التّبسيط ،والتّجديدّ ،
حسان
تمام ّ
ساني ،هليختم بمسح أفقي لفكر ّ
العربي ،وتبرير انتقاء تسميته باللّغوي دون اللّ ّ
في مختلف المجاالت :التّأليف ،والبحوث والمقاالت ،والتّرجمة ،مع التّركيز على روافده
العلمية ومرجعياته الفكرية.
الصوتي،
حسان وأهم آليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
الفصل ّ
األول :وفيه حديث عن جهود ّ

عامة ،وبين
نحو :آلية التّقابل المصطلحي بين الكالم واللّغة ،بين الفونيتيك والفونولوجيا ّ
ما يندرج تحتهما من مباحث فرعية.

-ج-

مقدمة
ِّ
الصرفي ،وقد
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
الفصل الثّاني :و ّ
خصصته لجهود ّ

الصرفي عنده ،وفي
أولها عن دعائم ّ
النظام ّ
ّ
قسم إلى ثمانية مباحثّ ،
تم الحديث في ّ

حسان بين
الثّاني عن ماهية المورفيم وأهميته .وبآلية التّقابل المصطلحي ّ
تمام ّ
يميز ّ
المورفيم ،والباب ،والعالمة .وفي المبحث الثّالث واعتمادا على آلية نقد القديم إلى جانب
الرابع مّيز بين
آلية التجديد المنهجي فيه سلّط ّ
الضوء على أقسام الكلم .وفي المبحث ّ

طرق في المبحث الخامس إلى نظام االشتقاق
الصرفية والميزان ّ
الصيغة ّ
ّ
وتم التّ ّ
الصرفيّ .

فصل
الصرفية و ّ
السادس اللّواصق أي الملحقات ّ
حسان؛ وحوى المبحث ّ
تمام ّ
وأبعاده عند ّ
الصرفي،
صص للجدول التّصريفي والتّوزيع ّ
أنواعها ومعانيها ،والمبحث ما قبل األخير هخ ّ

كل نوع.
فصل في أنواع اإلدغام وأقسام ّ
هليختم الفصل بالمبحث الثّامن الّذي ّ

هل
النحوي ،استه ّ
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
الفصل الثّالث :وعنونته بجهود ّ

حسان بين التّراث والحداثة ،وعن آليات نقده
تمام ّ
بالحديث عن التّوفيق المعرفي عند ّ
النحوي من الجانب المنهجي ،والجانب التّقعيدي ،والجانب التّعليمي والجانب
ّ
للدرس ّ

التّأليفي .وكذا استخالص هذه اآلليات في ضوء نظرية تضافر القرائن كبديل عن نظرية
النحوية بين التّأصيل والتّجديد ،وقراءة في أوصاف
العامل ،وفيه أيضا حديث عن القرائن ّ

كل قرينة نحوية.
النظرية ومضمونها مع التّفصيل في ماهية ّ
ّ

الداللي،
للدرسين المعجمي و ّ
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
الفصل ّ
الرابع :وعنوانه جهود ّ

حسان ،يليه الثّاني
تمام ّ
ويحوي عشرة مباحث :في المبحث األ ّول حديث عن المعجم عند ّ

حسان
أما الثالث
فخصصته للحديث عن تأثّر ت ّمام ّ
ّ
بعنوان المعجم بين اللّغة والكالمّ ،

الرابع عالقة المعجم بالعلوم األخرى،
بنظرية بلومفيلد في المعجم ،وحوى المبحث ّ
وخصصت
حسان،
ّ
تمام ّ
ورصدت في المبحث الخامس مآخذ المعجم العربي في نظر ّ

تمام
السادس للحديث عن وظائف المعجم وفي ّ
المبحث ّ
السابع والثّامن حديث عن رأي ّ
عدد .وفي المبحث التّاسع
حسان في تشقيق المعنى ،وانقسام هذا األخير بين اإلفراد والتّ ّ
ّ

-د-

مقدمة
ِّ
الداللي،
الضوء على منافذ اللّبس ووسائل أمنه في المعنى المعجمي والمعنى ّ
سلّطت ّ
صص المبحث األخير للحديث عن بعض نظريات دراسة المعنى.
ه
وخ ّ

المحصل
النتائج
تم عرضه في الفصول األربعة ،وبيان ّ
ْ
ّ
وجمعت الخاتمة حوصلة ما ّ

مقدمة البحث.
عليها وفق ما جاء من افتراضات في ّ

عامة
تمام ّ
حسان اللّغوية ّ
تجدر اإلشارة إلى وجود دراسات سابقة تناولت جهود ّ

الدارسين ،عرضا ونقدا ونقضا؛
النحوية
خاصة ،فقد حظيت هذه األخيرة باهتمام بعض ّ
وّ
ّ
خصت
أن قلّة منها فقط
الدراسات المعاصرةّ ،
إذ نلفي لها وجودا في ثنايا العديد من ّ
إال ّ
ّ

مما يأتي:
حسان ّ
تمام ّ
بالدراسة ،وقد استأنست الباحثة ببعض ّ
جهود ّ

الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر ،1391-1391للباحث:عبد
 -1اتّجاهات ّ
تدرج في المستويات اللّغوية المختلفة
الرحمن العارف ،جامعة أم القرى4991م ،وفيها ّ

الدراسات اللّسانية المعاصرة في مختلف جوانبها اللّغوية في مصر خالل
لرصد اتّجاهات ّ
الدراسة.
الفترة
عينات ّ
ّ
حسان إحدى ّ
تمام ّ
الممتدة بين ،4991-4991 :وقد كان فكر ّ
حسان في نقد ال ّنحو العربي ،للباحث :عبد القادر مبارك ،جامعة
تمام ّ
 -1آراء ّ

حسان ومصادر ثقافته ،وعن اللّغة بين
تمام ّ
تلمسان 1004م ،وفيها حديث عن تكوين ّ
النحوية.
النقد ،وعن التّيسير والتّجديد في المنهج والمسائل ّ
اإلبداع و ّ

الدرس اللّغوي وال ّنحوي ،للباحثة :فاطمة محمد
حسان في ّ
 -9جهود ّ
تمام ّ
الدكتور ّ

حسان
تمام ّ
سليمان العليمات ،جامعة آل البيت 1001م؛ الّتي حاولت أن تنظر في جهود ّ

النحوية في ضوء علمي اللّغة القديم والحديث ،محاولة بيان ما يأتي:
اللّغوية و ّ
-

الدراسات اللّغوية الحديثة.
حسان من ّ
تمام ّ
مدى إفادة ّ

مدى اتّفاق نظرته لبعض القضايا مع نظرة القدماء ومن عاصرهم.

-

النحوي.
مدى تجديده في ّ
الدرس اللّغوي و ّ

-ه-

مقدمة
ِّ
حسان – دراسة وصفية تحليلية– للباحث :عبد اهلل
تمام ّ
 -4الفكر ال ّنحوي عند ّ

النحوي
حسان ّ
تمام ّ
محمد عبد اهلل الدبيس ،جامعة مؤتة 1009م؛ وفيها عرض لمنهج ّ

كالسماع
النحو العربي،
النحوية و ّ
النحوي ،وكذا أصول ّ
الزمن ّ
خاصة نظرية القرائن ّ
ّ
ّ

النحوي من خالل عرض
حسان ّ
تمام ّ
واالستصحاب والقياس ،مع محاولة استكناه مذهب ّ
النحوية وموقفه منها.
بعض المسائل ّ

حسان – قراءة في كتابي :اللّغة العربية معناها
 -1القضايا ّ
تمام ّ
الداللية عند ّ

ومبناها واألصول ،للباحث عبد الحليم معزوز ،جامعة سطيف 1009م ،وفيها حديث
الداللية في الكتابين المذكورين آنفا من خالل مختلف مستويات اللّغة:
عن األبعاد ّ
النحوي ،المعجمي.
الصرفيّ ،
الصوتيّ ،
ّ
حسان – دراسة وصفية تحليلية– للباحث :مبروك
تمام ّ
 -6الفكر ال ّنحوي عند ّ

لضوء
حسان العلمية ،وتسليط ا ّ
تمام ّ
بركات ،جامعة ورقلة 1041م؛ وفيها مسح لجهود ّ

النحوية كنظرية العامل الّتي استبدلها
على منهجه ومصادره ،ودراسة بعض القضايا ّ
النحوية ،وقد تناولها الباحث عرضا ونقدا.
بنظرية القرائن ّ

حسان ،للباحث :لطيف محمد صالح
ّ -7
تمام ّ
الدراسات اللّغوية للقرآن الكريم عند ّ

تمام
نوري البرزنجي ،جامعة السليمانية كوردستان 1041م ،وفيها حديث عن نشاط ّ

النحوي ومنهجه الوصفي خاصة في القرآن الكريم من خالل
حسان العلمي ومذهبه ّ
ّ
النحوية وظواهر لغوية أخرى.
الصرفية ،والخصائص ّ
الصوتية و ّ
استكناه الخصائص ّ

الدراسات الّتي من
حسان تحتاج إلى المزيد من األبحاث و ّ
والحقيقة ّ
تمام ّ
أن جهود ّ

الضوء على زوايا أخرى.
شأنها أن تلقي ّ

-و-

مقدمة
ِّ
أمات الكتب القديمة منها والحديثة؛ فمن األولى
تنوعت مصادر البحث ومراجعه بين ّ
ّ

مدونة البحث المتمثّلة
الكتاب لسيبويه ،ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ومن الثّانية ّ

حسان.
تمام ّ
في مؤلّفات ّ

أهمها :العربية وعلم اللّغة البنيوي لحلمي
تم االعتماد على مجموعة من المراجعّ ،
ّ

النشاط اللّساني» لفاطمة الهاشمي
خليل ،ونشأة ّ
الدرس اللّغوي العربي الحديث «دراسة في ّ
النجار ،اللّسانيات العربية
بكوش ،اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين لنادية رمضان ّ

النظرية والمنهجية لمصطفى غلفان ،المنوال
الحديثة دراسة نقدية في المصادر واألسس ّ

حسان رائدا لغويا،
النحوي قراءة لسانية جديدة لعز ّ
ّ
تمام ّ
الدين مجدوب ،كتاب تذكاري ّ

الرحمن العارف،
واتّجاهات ّ
الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر( )4991-4991لعبد ّ
الساقي.
وأقسام الكالم العربي من حيث ال ّ
شكل والوظيفة لفاضل مصطفى ّ

مدونة البحث وصعوبة الحصول على
من الصعوبات الّتي واجهت البحث :ضخامة ّ

صادرة الحقا عدل عن بعض األفكار
الجديد منها،
خاصة و ّ
حسان في كتبه ال ّ
تمام ّ
ّ
أن ّ

بالمدونة كاملة.
مما استدعى اإلحاطة
الّتي ذكرها في كتبه ّ
السابقةّ ،
ّ

السعيد
وال يسعني في األخير ّ
أتقدم بجزيل ال ّ
شكر إلى األستاذ ّ
إال أن ّ
الدكتورّ :

شرفني بإشرافه على هذا البحث مذ كان فكرة ،كما ال يفوتني شكر أعضاء
هادف ،الّذي ّ

هناته.
اللّجنة المناقشة
لتحملهم عبء قراءته وتصويب ّ
ّ

-ز-

الفصل التّمهيدي:
الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

حسان من خالل
قبل استقراء آليات تيسير ّ
تمام ّ
الدرس اللّغوي العربي في فكر ّ

المكونة للعتبة األولى للموضوع
مختلف مؤلّفاته ،تجدر بنا اإلشارة إلى مفاهيم الكلمات
ّ

تعد المفاتيح األساسية الّتي تفتح آفاق البحث عن مختلف اآلليات الّتي
وهي العنوان؛ إذ ّ

حسان للوصول إلى غايته المنشودة.
تمام ّ
اعتمدها ّ

أوال -اآلليات :The mechanisms
ّ

كل عملية يمكن أن يكون فيها
جمع مفرده آلية« ،ويطلق لفظ اآللية مجا ا
ز على ّ

جملة من المراحل المتعاقبة المتعلّقة بعضها ببعض»(.)1
إال
يتداخل مصطلح اآللية مع بعض المصطلحات ،نحو :الوسيلة ،التّقنية ،األداةّ ،
الداللة؛ إذ تعني طريقة استخدام أدوات المنهج مع ضمان
أعم وأشمل من حيث ّ
ّ
أن اآللية ّ
طرة.
االلتزام بها؛ أي ّأنها نظام يحكم أدوات المنهج ويرتّبها للوصول إلى األهداف المس ّ

العامة الّتي
طريقة
بهذا يمكن القول آليات صناعة المنهج ،وأدوات ترجمته؛ أي ال ّ
ّ

أن األدوات هي وحدات إجرائية لتطبيق
انبنى عليها المنهج أو نظامه العام ،في حين ّ

المميزة له عن غيره .وفي هذا البحث استخالص
النظام العام للمنهج ،وكذا رسم حدوده
ّ
ّ

للدرس اللّغوي العربي.
حسان في تيسيره ّ
تمام ّ
ألهم آليات المنهج الوصفي الّتي اعتمدها ّ
ّ

ثانيا -ماهية التّيسير:Facilitating
الضوء على المفتاح الثّاني ،تجدر بنا اإلشارة إلى التّداخل المصطلحي
قبل تسليط ّ

الدراسات اللّغوية ،نحو :اإلحياء،
بين التّيسير وغيره من المصطلحات الّتي شاعت في ّ
كل االتّفاق على
فالدارسون «لم يتّفقوا ّ
اإلصالح ،اإليضاح ،التّبسيط ،التّجديد وغيرهاّ ،

شركة العالمية للكتاب.
( )1جميل صليبا .المعجم الفلسفي (باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية و ّ
الالتينية).ج .1ال ّ
بيروت لبنان1991.م .ص.72-72
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الفصل التّمهيدي:

كل مصطلح»( .)1ويرى البعض ّأنها «مصطلحات وان
وثمة فرق بين مدلول ّ
مدلوالتهاّ ،
لكنها تلتقي في مفاهيمها االصطالحية ،وفي أغلب األهداف
اختلفت مدلوالتها اللّغوية ّ

الّتي تطمح في الوصول إليها»(.)2

ملحة ،وهي أكثر
هذا االختالف جعل معرفة مفاهيم هذه المصطلحات ضرورة ّ

خاصة .وفيما يأتي ذكر لبعضها على
بالنحو لكثرة المساعي التّيسيرية لهذا العلم
ارتباطا ّ
ّ
سبيل التّمثيل ال الحصر:

 -1اإلحياء:
الميت
الحي ّ
ضد ّ
اإلحياء في اللّغة من مادة (حي) :يرى صاحب القاموس المحيط « ّ
()3
حيا ،وأحيا اللّه األرض :أخرج
حيا» و«أحيا اللّه فالنا :جعله ّ
ج أحياء ...وأحياه جعله ّ

()4
أما في االصطالح فهو مصدر الفعل (أحيا) ،و مدلول المصطلح يحمل
فيها ّ
النبات» ّ .

السائد غالبا مرتبط بإعادة بعث
هبعدين أحدهما إيجابي واآلخر سلبي؛ والبعد الثّاني هو ّ

شيعت جنازته يوما ،وارتبط المصطلح بحذف بعض األبواب
الميت الجامد الّذي ّ
ذلك ّ
ويدل اإلحياء على
النظر في بعضها اآلخر نحو :الحركة اإلعرابية.
ّ
النحوية واعادة ّ
ّ
أن العصر غير العصر،
النحو من جديد ،وترك ال ّ
ضرورة بعث ّ
شواهد التّقليدية من منطلق ّ

شواهد(.)5
شواهد غير ال ّ
وال ّ

النحوي الحديثة (دراسة وتصنيف و تطبيق) .ط .1دار الكتب
( )1حسن منديل حسن العكيلي .محاوالت التّيسير ّ
الضياء .عمان
النحوي في ضوء محاوالت التّيسير الحديثة .دار
العلمية .بيروت لبنان .7117.ص .10الخالف ّ
ّ
األردن.7112 .ص.29

( )2هادي نهر .دراسات في اللّسانيات ( ثمار التّجربة ) .عالم الكتب الحديث .األردن .7111 .ص .711

( )3الفيروزآبادي .القاموس المحيط .ج .1باب :الياء .فصل :الحاء .دار العلم للجميع .بيروت لبنان .ص-171
.177

العامة
( )4مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط .ج .1إخراج :إبراهيم مصطفى وغيره .ط( .7مادة :حي) .اإلدارة
ّ

للمعجمات واحياء التّراث1927 .م .ص .02
النحو العربي (المصطلح والمنهج :نقد ورؤية).
( )5ينظر :خالد عبد الكريم بسندي .محاوالت التّجديد والتّيسير في ّ
الرياض.7112 .ص.0-1
مجلة الخطاب الثّقافي.عّ .11
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الفصل التّمهيدي:

النحو عام
مرة عنوانا لكتاب إبراهيم مصطفى إحياء ّ
ألول ّ
أهطلق مصطلح اإلحياء ّ

يقربه من طالبيه ليفهموه
4991م ،ينبع من دعوى صعوبة ّ
النحو العربي ،آمال من هذا أن ّ
ثم فهو يعرض من خالل كتابه
بعد أن أهملوه ،ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه .ومن ّ

تذوقه واستصاغته ،وهو من وراء هذا يحيي
ميتاّ ،
حيا ال ّ
علما ّ
حيا يبعث على طالبيه ّ
الروح من جديد(.)1
النحو ّ
ّ
ألنه يبعث فيه ّ

أغير منهج البحث
عما يقصده باإلحياء بقوله« :أطمع أن ّ
هي ّ
صرح إبراهيم مصطفى ّ

النحو ،و أ ْهبد َلهه ْم منه أصوال
النحوي للّغة العربية ،وأن أرفع على المتعلّمين إصر هذا ّ
ّ
قربهم من العربية ،وتهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها»( ،)2وذلك عن
سهلة يسيرة ،ته ّ

النحو
طريق تحديد الوظائف ّ
الداللية لحركات اإلعراب في األسماء ،وكذا إعادة تبويب ّ

بإلغاء بعض األبواب ودمج عدد منها في بعضها ،مع إعطاء فهم جديد لبعضها اآلخر(.)3
 -1اإلصالح:
ضد أفسده»( .)4أصلح
ضد الفساد ...وأصلحه ّ
الصالح ّ
جاء في مادة (صلهح)ّ « :

( )5
أما في االصطالح
في عمله وأمره أتى بما هو صالح ونافع ،وأصلح الشيء أزال فساده ّ .

النحوي
النظام ّ
أن ّ
فاإلصالح مصدر للفعل (أصلح) ،ورأى من أطلق هذا المصطلح ّ

يحتاج إلى إعادة بناء وفق التّركيب المشترك لجميع األلسنة ،كما ارتبط في نواح أخرى
()6
النحو
النحو من االختالف والعبارات الغامضة  .كما يتناول عيوب وصعوبات ّ
بتخليص ّ

النشر.
( )1يهنظر :كالم طه حسين في ّ
مقدمة كتاب :إبراهيم مصطفى .إحياء ال ّنحو .مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة و ّ
القاهرة .1909 .ص ع-س.

( )2إبراهيم مصطفى .إحياء النّحو.ص س.
النحو وتيسيره في العصر الحديث (دراسة تحليلية تقويمية) .دار
( )3هينظر :إبراهيم عمر سليمان زبيدة .حركة تجديد ّ
الكتب الوطنية.ط .1بنغازي ليبيا.7111.ص .12
الصاد .ص.710
( )4الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .1باب :الحاء .فصلّ :
( )5مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط.ج( .1مادة :صلهح) .ص.019

النحو العربي.ص.12
( )6ينظر :خالد بن عبد الكريم بسندي .محاوالت التّجديد و التّيسير في ّ
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الفصل التّمهيدي:

النحو
العربي ومحاولة إصالحها ،بتشخيص ّ
يسر ّ
الداء وتقديم عالج ناجع من شأنه أن هي ّ

على طالبيه(.)1

النحو
ألن اإلصالح يكون لشيء فاسد و ّ
اإلصالح مصطلح غير مستحسن القول بهّ ،

العربي غير ذلك ،ومع ذلك فقد ورد عنوانا لبعض من المحاوالت نذكر منها :في إصالح
النحو العربي (دراسة نقدية) لعبد الوارث مبروك سعيد.
ّ

 -3اإليضاح:
ووضاح
(وضح)« :وضح األمر وضوحا ...وهو واضح
يقول الفيروزآبادي في مادة
ّ
َ

( )2
أما في االصطالح فاإليضاح مصدر للفعل (أوضح)،
واتّضح وأوضح
ّ
وتوضح بان» ّ .

النحوي يحتاج إلى إبانة بعض أبوابه بإعادة
النظام ّ
أن ّ
ورأى من أطلق هذا المصطلح ّ
توضيح ما الغامض فيها.

ورد هذا المصطلح في عنوان بعض من المحاوالت نذكر منها :اإليضاح في علوم
الزجاجي ،واإليضاح
النحو ألبي القاسم ّ
البالغة للخطيب القزويني ،واإليضاح في علل ّ

المفصل البن الحاجب.
في شرح
ّ

 -4التّبسيط:
وسعه...
جاء في ّ
الرزق لمن يشاء هي ّ
مادة (بسط)« :بسطه نشره ...واهلل تعالى يبسط ّ
كالداعي الماء يومئ إليه هليجيبه ،وال ِبساط بالكسر
وكباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه ،أي ّ

النحو العربي (دراسة نقدية) .ط .1دار القلم1920 .م .ص.71
( )1ينظر :عبد الوارث مبروك سعيد .في إصالح ّ
( )2الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .1باب :الحاء .فصل :الواو .ص.700
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الفصل التّمهيدي:

()2
( )1
أما في االصطالح
وب َّ
س َ
ما هبسط ج هبسط» َ « .
ط الشيء جعله بسيطا ال تعقيد فيه» ّ .

الصعوبة والعسر ،ويرادف التّذليل(.)3
(ب َّ
س َ
فالتّبسيط مصدر الفعل َ
ط) ،والتّبسيط يأتي بعد ّ
ورد مصطلح التّبسيط عنوانا لبعض المقاالت والمؤلّفات هيذكر منها:مقال :تبسيط

شريف ،منشور في مجلّة الهالل ،أغسطس4999م .وكتاب:
قواعد اللّغة العربية لحسن ال ّ
تبسيط قواعد اللّغة العربية وتبويبها على أساسي منطقي جديد ألنيس فريحة.
تصنع أو تكلّف.
أي ّ
يتقاطع مصطلح التّبسيط مع مصطلح التّسهيل في االبتعاد عن ّ

وقصد أنيس فريحة أن يكون التّبسيط بديال عن التّيسير؛ إذ يتناول أساليب تدريس العربية
دون المساس بجوهر اللّغة ،ودون اإلخالل بحكم من أحكامها(.)4

أن الكثير
فرق بين التّبسيط والتّيسير في حين ّ
من هنا يمكن القول ّ
إن أنيس فريحة هي ّ

يعدون مصطلح التّبسيط مرادفا للتّيسير والتّسهيل الّذي ورد عنوانا لكتاب
الدارسين ّ
من ّ
ابن مالك تسهيل الفوائد وتقريب المقاصد.

 -5التّجديد:

(جد)ِ « :
الج ُّد
ّ
ورد في مادة ّ
َج َّده َ
بالكسر...ضد البِلىَ ،ج َّد َي ِج ُّد فهو جديد ،وأ َ
وج َّد َدهه
()5
َّ
وجدد ثوبا:
و
صيره جديدا ،ويقالَ :ج َّد َد العهدّ ،
صيره جديدا» َ « .ج َّد َد الشيءّ :
استجده ّ
لبسه جديدا»( .)6وجاء في لسان العربِ «:
الج ّدة هي نقيض البلى ،ويقال شيء جديد،

وجد الثّوب ِ
يج ّد (بالكسر) صار جديدا ،والجديد ما ال عهد
وتجدد ال ّ
شيء صار جديداّ ،
ّ

( )1الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج  .باب :الطّاء .فصل :الباء .ص.112
) (2مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط.ج .1مادة :بسط .ص.02

النحو العربي .ص.12
( )3هينظر :خالد بن عبد الكريم بسندي .محاوالت التّجديد والتّيسير في ّ
النحوي الحديثة (دراسة وتصنيف و تطبيق) .ص.21
( )4حسن منديل حسن العكيلي .محاوالت التّيسير ّ
الدال .فصل :الجيم .ص.721
( )5الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .1بابّ :
جد) .ص.1111
( )6مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط.ج( .1مادةّ :
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الفصل التّمهيدي:

( )1
فك الحصار عن
(جدد) ،وهو « ّ
أما في االصطالح فالتّجديد مصدر الفعل ّ
لك به» ّ .

غضا
النحوي ،ليعود
النحوي ليعود طليقا بعد األسر ،وبعث الحياة في المنهج ّ
التّراث ّ
ّ

طريا بعد الجفاف ،في محاولة إلصالحه وتجديده في ضوء ضوابطه الفطرية ،دون

الرسوم في اإلعراب
المعالجة الكالمية والتّقسيمات المنطقية الّتي التزمت الحدود و ّ

النحو في معانيه ومراميه األخرى»(.)2
وعالماته وابتعدت عن ّ

التّجديد هو اإلحياء واعادة البعث من جديد لما هو قديم ،وجعل هذا القديم حديثا
يغيره حتّى صار
أول أمره موجودا ،ولكن ط أ
شيء
جديدا .فال ّ
ّ
ر عليه ما ّ
المجدد كان في ّ

مستجدات العصر دون االنسالخ من
ثم وجب تجديده واعادة بعثه بما يالئم
ّ
قديما ،ومن ّ

القديم ،والخروج عن أصالته ،وذلك بمعالجة القضايا المستحدثة على اللّغة العربية الّتي
ر في مختلف مستوياتها.
تطو ا
شهدت ّ
النحو الجديد
يشير إبراهيم عمر سليمان زبيدة إلى وجود محاوالت تحمل عناوينّ :

بمادته
النحو دون المساس ّ
أن التّجديد جاء في إعادة صياغة أبواب ّ
أو تجديد ّ
النحو ،و ّ

كثيرا ،وذلك بالتّركيز على دمج بعض أبوابه ،ويورد لتبيان المعنى االصطالحي ثالث
محاوالت كانت من أوائل محاوالت التّجديد هي:
أعدها
الصعيدي؛ ففي سنة 4911م جمع أفكار رسالة ّ
 ّالنحو الجديد لعبد المتعال ّ

النحو الجديد سنة 4919م.
عام 4999م بعنوان :تيسير قواعد اإلعراب لتطبع في كتاب ّ
بالنحو
شاق التّجديد سيجدون في هذا الكتاب ،تجديدا نحويا
أن ع ّ
ه
يطف ّ
ويشير مؤلّفه إلى ّ
ر عليه من أطوار ،ولم هير مثله منذ
من الجمود إلى طور فيه تجديد لم يصل إليه فيما ط أ

ألّف سيبويه كتابه(.)3

جد) .ص .021 -027
( )1ابن منظور .لسان العرب.ج .1دار المعارف( .مادةّ :
الصغير .نحو التّجديد في دراسات الجواري .مطبعة المجمع العراقي .العراق1991 .م .ص .21
( )2محمد حسين ّ

النحو الجديد .دار الفكر .ص  .722نقال عن :إبراهيم عمر سليمان زبيدة .حركة
الصعيديّ .
( )3هينظر :عبد المتعال ّ
النحو وتيسيره في العصر الحديث (دراسة تحليلية تقويمية).ص .19
تجديد ّ

- 41 -

الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

النبي()؛ وفي هذا الكتاب التزم المؤلّف بعدم اإلخالل
النحو الجديد ليعقوب عبد ّ
ّ -

طردة؛ إذ يهدف من تجديده إلى أن
بأي أصل من أصول العربية ،وال فرع من فروعها الم ّ
ّ
النحو نفسه ،ومن قواعد أصوله ،فال اختراع وال ابتداع
النحو من داخل ّ
يتم إصالح ّ
ّ

يخالف تركيب اللّغة وال أسلوبها وال ضبط ألفاظها ،وكان ذلك بجمع األبواب المتشابهة
كالمرفوعات والمنصوبات تحت باب واحد بقواعد محكمة ومختصرة(.)1
الرد على
 تجديد ّالنحو لشوقي ضيف ،يقول صاحب الكتاب« :كان نشري لكتاب ّ

النحو ،بعرضه عرضا حديثا على
النحاة ،باعثا لي منذ تحقيقه على التّفكير في تجديد ّ
ّ
للناشئة»(.)2
أسس قويمة ،تهصفّيه وتروقه وتجعله داني القطوف ّ

النحو لعفيف دمشقية
هناك مؤلّفات أخرى تحمل مصطلح التّجديد نحو :تجديد ّ

النحوي لدى مجمع اللّغة العربية في القاهرة حتّى عام 4911م لياسين
ومظاهر التّجديد ّ

أبو الهيجاء ،وتجديد دماء اللّغة العربية لمحمد صبري راضي ،الّذي يقول في توطئة
الدماء
ألن التّبديل ال ينبغي إالّ حيث فسدت ّ
كتابه« :هذه دعوة إلى التّجديد ال التّبديلّ ،

شخصية ،وتفريط في الهوية ،وافراط على
إن التّبديل ّ
تخل عن ال ّ
ثم ّ
فسادا ال رجاء بعدهّ .

النفس باستسالمها غير المشروط لقهر دماء غريبة عليها ال تجري مجراها إالّ في عروق
ّ
ضامرة من جسد ضاو متهالك ،وهيهات أن يقع ذلك موقعا من لغة ذات مجد مؤثّل

كالعربية»(.)3

ست كراسات؛ األربعة األولى ألّفت
( )المحاولة ال تزال مخطوطة ومحفوظة لدى مجمع اللّغة العربية ،وهي تقع في ّ
وتم إنهاؤها عام 1917م.
أما الكراسة الخامسة فتحمل اسمّ :
عام1911م وتحمل اسم :إصالح ّ
النحوّ ،
النحو الجديدّ ،
النحو وتيسيره في العصر
السادسة .ينظر :إبراهيم عمر سليمان زبيدة .حركة تجديد ّ
ولم يتم ذكر الكراسة ّ
الحديث.ص.71

النحو وتيسيره في العصر الحديث.ص.71 -71
( )1إبراهيم عمر سليمان زبيدة .حركة تجديد ّ
النحو .دار المعارف .ط .1مصر1927 .م.ص.11
( )2شوقي ضيف .تجديد ّ

الدينية .ط .1القاهرة7112 .م .ص.10
( )3محمد صبري راضي .تجديد دماء اللّغة العربية .مكتبة الثّقافة ّ
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الفصل التّمهيدي:

األول منهما
النحو و ّ
تجدر اإلشارة إلى وجود فارق بين تجديد ّ
النحو الجديد ،ذلك ّ
أن ّ

أما
مرتبط بما سبق ذكره في مفهوم التّجديد ،وهو الّذي يرتبط بموجود قديم أهعيد بعثهّ ،
مرة؛ أي اإلتيان بما لم هيذكر تماما من قبل،
ألول ّ
الثّاني منهما فيحمل معنى اإلبداع ّ

فيعد بذلك عملية إبداعية أولى.
ّ

 -6التّحديث:
أن «حدث حدوثا وحداثة نقيض
(ح َد َ
أورد صاحب القاموس المحيط في ّ
ث)ّ :
مادة َ

قدم ...والحديث الجديد»( .)1وقد ورد هذا المصطلح في
ض ُّم داله إذا هذكر مع ه
ه
قدم ،وته َ
النحو العربي ،موضة أم ضرورة
الرتبة األولى أو الثّانية في بعض المؤلّفات نحو :تحديث ّ
ّ

ألحمد خالد .وكذا في سبيل تيسير اللّغة العربية وتحديثها لفؤاد طرزي.

 -7التّعريب:
أن التّعريب :هو «تهذيب المنطق من اللّحن»( .)2والتّعريب
ورد في ّ
ب) ّ
(ع َر َ
مادة َ

النحو وقصد به قلب القواعد
مصطلح استخدمه علي
الكسار في كتابه المفتاح لتعريب ّ
ّ

النحو العربي ،الّتي جرى اعتمادها وتدريسها في
القديمة ،والمفاهيم المتعارف عليها في ّ
حل الكثير من اإلشكاالت الّتي كانت
المدارس والمعاهد منذ زمن بعيد ،ويعني أيضا ّ

نؤيده»(.)3
ومازالت عائقة في أذهان ال ّ
طالب ،ويقول حسن منديل العكيلي« :وهو قول ال ّ

الكسار أن يستبدل لفظة (تعريب) بلفظة (دراسة)
كحالة على علي
ويشير عمر رضا ّ
ّ

النحو(.)4
ليصبح عنوان كتابه :المفتاح لدراسة ّ

( )1الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .1باب :الثّاء .فصل :الحاء .ص.121
( )2الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .1باب :الباء .فصل :العين .ص.117
النحوي الحديثة (دراسة وتصنيف و تطبيق) .ص.12
( )3حسن منديل حسن العكيلي .محاوالت التّيسير ّ
النحو.ص .12نقال عن :حسن منديل حسن العكيلي .محاوالت التّيسير
( )4ينظر :علي
الكسار .المفتاح لتعريب ّ
ّ
النحوي الحديثة (دراسة وتصنيف و تطبيق) .ص .12
ّ
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الفصل التّمهيدي:

طور:
 -8التّ ّ

طور هو «التّارة ج أطوار...بلغ في
أن ال ّ
ورد في القاموس المحيط في ّ
مادة (طور) ّ

()1
طور هو التّارة والحال ،وجمعه األطوار وهي الحاالت
أطوَريه بفتحها»  .والتّ ّ
العلم َ

مستجدا،
بعده دخيال
ّ
طور ّ
المختلفة .و ّ
أمات معجمات اللّغة العربية تخلو من معنى التّ ّ

طور في االصطالح هو التّغيير المتتابع والمدروس من حال إلى حال،
وليس أصيال .والتّ ّ
طور هو االختالف بين شكلين :سابق والحق مع
ومن شكل إلى شكل ،وبعبارة أخرى التّ ّ

قدم نحو األفضل واألحسن(.)2
التّ ّ

نحو:تطور النحو العربي في
طور في عناوين بعض المؤلّفات
ّ
ورد مصطلح التّ ّ

طور اللّغوي (مظاهره وعلله وقوانينه) لرمضان
مدرستي البصرة والكوفة لطالل عالمة ،والتّ ّ

طور اللّغوي التّاريخي إلبراهيم
طور اللّغوي لعبد ّ
الصبور شاهين ،والتّ ّ
عبد التّواب ،وفي التّ ّ

النحوي لعون حسن.
تطور ّ
الدرس ّ
ّ
الس ّ
امرائي ،و ّ

 -9التّهذيب:
طعه ونقّاه
(هذب) :ه ّذب الشيء «يه هذبه ه ْذبا ق َ
جاء في القاموس المحيطفي ّ
مادة َ

()3
مما يشينه عند البلغاء .ويقال :ه ّذب
وأخلصه وأصلحه»  .وه ّذب الكالم إذا خلّصه ّ

مفخمة وغير الزمة(.)4
لخصه وحذف ما فيه من إضافات ّ
الكتاب ّ

للوقوف على المعنى االصطالحي للتّهذيب تجدر اإلشارة إلى ما ذكره األزهزي في
ألني قصدت بما
سميت كتابي هذا (تهذيب اللّغة)؛ ّ
معجمه تهذيب اللّغة ،إذ يقول« :وقد ّ

الراء .فصل :الطّاء .ص.22
( )1الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .7بابّ :
تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة .دار الفكر اللّبناني .ط1991 .1م .ص
( )2هينظر :طالل عالمةّ .
.11-11
( )3الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .1باب :الباء .فصل :الهاء .ص.119
( )4مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط.ج( .7مادة :هذب) .ص.02
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جمعت فيه نفي ما أدخل في لغات العرب من األلفاظ الّتي أزالها األغبياء عن صيغتها،
الغتم عن سننها ،فه ّذبت ما جمعت في كتابي من التّصحيف والخطأ»(.)1
وغيرها ه
ّ
مما
إن التّهذيب هو التّلخيص غير المخل بتخليص
ّ
من هنا هيمكن القول ّ
المادة ّ

أهدخل عليها من زيادات غير الزمة تزيدها غموضا.

حمد
ورد مصطلح التّهذيب في بعض العناوين نحو :تهذيب التّوضيح في ّ
النحو لم ّ

سالم علي وأحمد مصطفى المراغي ،وهو شرح ألوضح المسالك أللفية ابن مالك ،وتهذيب
النحو لعبد الحميد السيد طلب.
ّ

 -11التّيسير:

َّ
ويسَّر ييسر وياسره الينه
ورد في ّ
مادة (يسر) ّ
اليسر بالفتح ،اللين واالنقيادَ .
أن « َ

الرجل تيسي ار سههلت
وَ
ويسرت ّ
س ار أي في سهولة ،وقد أيسرت ّ
سر السهل ،وولدته َي َ
الي َ
ويسر ّ
( )2
يسر
العسر،
اليسر ّ
والدة إبله وغنمه ،و ه
ويسره سهّله»  .و« ّ
وتيسر واستيسر تسهّل ّ
ّ
ضد ه

الشيء :سهّله وجعله يسي ار وميسو ار»(.)3

الصرف مع المقاييس الّتي تقتضيها
التّيسير في االصطالح هو «تكييف ّ
النحو و ّ

الصور الّتي تعرض فيها القواعد على المتعلّمين ،فعلى
التّربية الحديثة عن طريق تبسيط ّ

النحو ذاته»( .)4فالتّيسير نجده في
النحو ال في ّ
هذا ينحصر التّيسير في كيفية تعليم ّ

يؤدي
النحوية ،وال ّ
النحو العلمي ،فهو يهتم بكيفية عرض المادة ّ
النحو التّعليمي أكثر من ّ
ّ

المقدمة
الدار المصرية للتّأليف والتّرجمة .القاهرة1921.م.
ّ
( )1األزهري .تهذيب اللّغة .تح :عبد السالم هارونّ .
ص.12
الراء .فصل :الياء .ص.127-121
( )2الفيروزآبادي .القاموس المحيط.ج .7بابّ :
( )3مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط.ج( .7مادة :يسر) .ص.1111

بمدرسي اللّغة العربية .مجلّة اللّسانيات .ع .11 :الجزائر.
الرحمان الحاج صالح .أثر اللّسانيات في ّ
النهوض ّ
( )4عبد ّ
1921م1921 -م .ص .71-77
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شروح والتّعليقاتّ ،إنما هو عرض جديد
بأنه اختصار أو حذف لل ّ
هذا إلى االعتقاد « ّ

للناشئين أخذها واستعابها وتمثّلها»(.)1
ييسر ّ
لموضوعات ّ
النحوّ ،

إن مصطلح التّيسير أكثر شيوعا من غيره من المصطلحات الّتي تتقاطع معه إلى
ّ

الرغم من شيوع مصطلح التّيسير «اختلفت
ّ
حد ما نحو التّبسيط ،والتّجديد ،ولكن على ّ
الدخائل العقلية
النظر فيه؛ فمن الباحثين من جعله مقصو ا
النحو من ّ
ر على تجديد ّ
وجهات ّ

النحو لمستويات
كالفلسفة ،والمنطق ،ونظرية العامل وغير ذلك ،ومنهم من يراه تقريب ّ

السهولة المطلوبة؛ إذ
الطّلبة ،وجعله بعضهم تغيي ار في األحكام والقواعد بحيث تحصل ّ
يمس
أن غاية التّيسير :التّسهيل ،والقضاء على ّ
ّ
كل صعوبة وعسر ،وهو يجب أن ّ

النحو
التّركيب واإلعراب .وأوقفه آخرون على اختيار األسهل من آراء القدماء ،وتخليص ّ
مما شابه من عسر في الفهم ،وصعوبة في التّعليم»(.)2
ّ

النحو
ورد مصطلح التّيسير في عنوان العديد من المؤلّفات اللّغوية نحو:تيسير ّ

التّعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده وتيسيرات لغوية لشوقي ضيف ،ونحو التّيسير
الستّار الجواري ،وتيسير البالغة ألحمد مطلوب.
(دراسة ونقد منهجي) ألحمد عبد ّ
الضوء على بعض المصطلحات الّتي تتداخل ومصطلح التّيسير ،تجدر
بعد تسليط ّ

اإلشارة إلى أساس انتقاء مصطلح التّيسير في هذا البحث دون غيره من المصطلحات،
درج في اإلجابة على جملة من التّساؤالت الّتي تفرض نفسها بنفسها نحو:
وذلك بالتّ ّ

-

النحو العربي -وغيره من علوم العربية -حتّى هيعاد إحياؤه ويبعث من جديد؟
هل مات ّ

-

عرب؟
وهل هو أعجمي حتّى هي ّ

-

وهل فَ هسد حتّى يصلّح؟

-

يتطور؟
وهل أصبح متخلّفا حتّى ّ

الرائد العربي .بيروت لبنان1922 .م .ص.10
( )1مهدي المخزومي .في ّ
النحو العربي نقد وتوجيه .دار ّ
( )2هادي نهر .دراسات في اللّسانيات (ثمار التّجربة) .عالم الكتب الحديث .األردن7111 .م .ص.711
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الفصل التّمهيدي:

النحو العربي – وغيره من علوم
تبرئ ّ
كلّها أسئلة تجتمع على إجابة واحدة ،وهي ّ

العربية -من الموت باستبعاد مصطلح اإلحياء ،ومن الفساد باستبعاد مصطلح اإلصالح،
طور.
ومن ه
العجمة باستبعاد مصطلح التّعريب ،ومن التّخلّف باستبعاد مصطلح التّ ّ
الداللة فيما بينها ،وينظر إليها من باب
أما عن بقية المصطلحات فهي متقاربة ّ
ّ

التّرادف أحيانا ،فيمكن أن يكون التّيسير شامال للتّسهيل والتّبسيط واإليضاح ،وكلّها تلتقي
عامة] في إطار وصف القدماء لها
النحوية
في «إعادة تصنيف القواعد ّ
ّ
[خاصة واللّغوية ّ
وبمصطلحاتهم وتقسيماتهم»(.)1

الدراسات ،ولكن يرى بعض
يرد مصطلح التّيسير مرادفا للتّجديد في الكثير من ّ
بين واضح بين التّيسير والتّجديد ،فالمشتغلون بالحقل التّربوي يرون
ّ
أن الفرق ّ
الدارسين ّ
النحو ومصطلحاتهّ ،إنما يقتصر على الحذف واالختصار
يمس أصول ّ
ّ
أن التّيسير ال ّ

واعادة ترتيب األبواب والموضوعات .في حين يشترط دارسون آخرون أن تسبق التّيسير
تتوخى تجديده أو إحياءه أو إصالحه .بطريقة أخرى :ينظر إلى التّجديد
خطوة جريئة،
ّ
مهمة تربوية خالصة(.)2
أما التّيسير فهو ّ
عامةّ ،
بوصفه مهمة لغوية ّ
أن مصطلحات التّيسير واإلصالح والتّجديد وغيرها ،يمكن «أن
ترى زينب ّ
النعيمي ّ

ولعل هذه التّسمية أرجح
النحوي بمعناه العام،
ّ
النقد ّ
نصنفها تحت عنوان أكثر شموال ،هو ّ
ّ

تحد من مساحة عدم االتّفاق على مدلول تلك
من غيرها في هذا الميدان ،وذلك ّأنها ّ

( )1حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي (دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث) .دار المعرفة الجامعية.
اإلسكندرية1992.م.ص.21

النحو وتيسيره.مجلة جامعة
( )2ينظر :صباح عباس السالم وغيره .جهود الدكتور نعمة رحيم ّ
العزاوي في تجديد ّ
كربالء.ع .17مج .1تشرين أول7110م .ص.199
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

يوسع
ّ
مما نراه عند الباحثين حين ّ
أوال ،وال تجعل القضية في إطار أكثر دقّة ّ
الدعوات ّ

الميسرين»(.)1
مفهوم التّيسير ،ليشمل غير
ّ

عد مغالطة ،فليس
النحوي هي ّ
النقد ّ
إن الجمع بين المصطلحات سالفة ال ّذكر تحت لواء ّ
ّ

ميسر مصلح من ناحية ،ومن ناحية أخرى قد يحمل اإلصالح روح
بالضرورة ّ
كل ّ
ّ
مجدد ّ
كل البعد عن ذلك؛ فالتّيسير هو تبسيط وتسهيل
لكن التّيسير والتّجديد بعيدان ّ
ّ
النقدّ ،

األول-
للقواعد اللّغوية ،و ّ
أما التّجديد فهو إعادة بعث اللّغة – دون االنسالخ عن األصل ّ
الزمن الماضي ،ولجيل غير الجيل الماضي.
في زمن غير ّ
في هذا البحث كان التّيسير

()

حسان،
لتمام ّ
مفتاحا أساسيا للولوج إلى الفكر اللّغوي ّ

جوة.
الضوء على اآلليات المختلفة المساعدة على الوصول إلى ّ
بتسليط ّ
النتائج المر ّ

الدرس اللّغوي العربي:
ثالثا -حدود ّ
حد اللّغة؛ إذ يرى
الدرس اللّغوي العربي ،تجدر اإلشارة إلى ّ
قبل الوقوف على حدود ّ
كل قوم عن أغراضهم»( .)2ومن هنا هيمكن القول ينبغي
عبر بها ّ
ابن ّ
جني ّأنها «أصوات هي ّ
حد ذاتها .فاللّغة العربية في
أن تكون اللّغة آلية من آليات التّواصل ،وليست غاية في ّ
الماضي كان هينظر إليها على ّأنها من علوم األدوات ال من علوم الغايات ،األمر الّذي

جعل مستوياتها اللّغوية متكاملة ،ال ينبغي الفصل بينها أو االكتفاء بمستوى واحد منها
في دراسة قضية ما .ولم تنفصل العلوم اللّغوية فيما بينها إالّ بعد القرن الثّالث هجري،
الدراسة اللّغوية مرحلة التّقليد ،وانقسم العلماء إلى فريقين:
عندما دخلت ّ

الرحمان أيوب .مجلّة واسط للعلوم
( )1زينب مديح جبارة ّ
النعيمي .جهود التّجديد والتّيسير عند شوقي ضيف وعبد ّ
اإلنسانية .ع .10ص.17
بمجدد العربية.
حسان الّذي هيعرف
ّ
( )هي ّ
تمام ّ
عد التّجديد الّذي يحمل معنى اإلتيان بالجديد آلية من آليات التّيسير عند ّ
جني .الخصائص ج .1تح :عبد الحكيم بن محمد .المكتبة التّوفيقية .بيروت7111.م .ص .11
( )2ابن ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

النص على العلوم اللّغوية من أصوات وصرف
األول :هيرّكز في دراسة داللة ّ
الفريق ّ

ونحو وغيرها.

النص من
الفريق الثّاني :يحرص على سالمة اللّغة دون االلتفات إلى ما وراء ّ

النحو عن باقي العلوم اللّغوية،
معان كامنة .بهذا مهّد الفريق الثّاني ال ّ
طريق النفصال ّ

كل علم
خصص في ّ
ثم انفصال معظم العلوم عن سائرها ،وظهور بوادر التّ ّ
ومن ّ

()1

إالّ

الدرس اللّغوي.
مجندة لخدمة ّ
أن هذه العلوم ّ
ّ

شائعة للمصطلحين(Linguistics
أن التّرجمة ال ّ
إن ثنائية (لغة/لسان) تحيلنا إلى« ّ
ّ

و )Linguisticفي المشرق العربي هو لغويات أو علم اللّغة ،ولغوي؛ على التّرتيب.

مقدمة ابن خلدون -تعريبه إلى لسانيات
على حين يشيع في المغرب العربي -رّبما بتأثير ّ
أو ألسنيات ،ولساني أو ألسني .ومن الممكن استخدام هذين االجتهادين للتّمييز ما بين
مفهوم لغوي حين تكون نسبا إلى ظاهرة اللّغة ،ولساني حين تكون نسبا إلى العلم الّذي
يدرس اللّغة»(.)2
مرده أيضا إلى
الدرس اللّساني ّ
الدرس اللّغوي دون ّ
أن استعمال ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ

يضم معجمها اللّساني مصطلح اللّسان نفسه .ومن هنا جاء عدم
أن اللّغة اإلنجليزية ال
« ّ
ّ

فهم علماء اللّغة ...مصطلح اللّسان عند سوسير ،فجاء مصطلح( )Linguisticsمقابال
للّغويات أو لفقه اللّغة أو علم اللّغة ،وهو ما كان مصد ار للمعرفة االصطالحية عند

()3
تبنيه لمصطلح اللّساني.
ّ
تبنى مصطلح اللّغوي أكثر من ّ
حسان»  .الّذي ّ
تمام ّ
الدكتور ّ

ميسر .المجلس األعلى
الربط بين علم ّ
النحو والعلوم األخرى الستخالص درس نحوي ّ
أهمية ّ
( )1يهنظر :عقيلة لعشبيّ .
األول7117م .ص .110
للّغة العربية .مجلّة اللّغة العربية .ع .72:السداسي ّ
( )2سعد عبد العزيز مصلوح .في اللّسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات .ط .7عالم الكتب .القاهرة7110 .م.
ص.22

( )3محمد الودغيري .اللّساني وغير اللّساني قراءة في المصطلح .مقال منشور يوم7111-11-11:م .على

الرابط االلكترونيwww.m-a-arabia.com :
الساعة .AM 11.71:منتدى اللّغة العربية على ال ّ
ّ
شبكة العالميةّ .
محرك البحث.google :
ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

صوتي،
للوقوف على حدود ّ
الدرس اللّغوي يجب تسليط ّ
أهم مستوياته :ال ّ
الضوء على ّ

موحد ،وهو فهم اللّغة
النحوي ،المعجميّ ،
الصرفيّ ،
الداللي ،الّتي تجتمع على هدف ّ
ّ

والعلم بها وادراك كنهها.

فأما فقه
في هذا المقام تجدر اإلشارة إلى الفرق الجوهري بين فقه اللّغة وعلم اللّغة؛ ّ

اللّغة فهو العلم الّذي هيعنى بدراسة قضايا اللّغة وموضوعاتها ،كأصل نشأتها وخصائصها
أن علم اللّغة يدرس اللّغة
وتطورها واختالف لهجاتها ،أي ّأنه يدرس حياة اللّغة في حين ّ
ّ
أعم من علم اللّغة،
في ذاتها ومن أجل ذاتها .ومن هنا هيمكن القول ّ
إن فقه اللّغة أشمل و ّ
درج في مستوياتها(.)1
هذا األخير الّذي يدرس اللّغة بالتّ ّ

ككل
الدرس اللّغوي العربي
ألن إدراك
ّ
ّ
النظر إلى ّ
يسر إدراك الجزء ،آثرنا ّ
ّ
الكل هي ّ

فكل دراسة لغوية تجمع بين المستوى
متكامل المستويات ،وكجسد متالحم األعضاءّ ،

الصوت -لبناء الكلمة ،هذه األخيرة
الصوتي الّذي يتناول ّ
بالدراسة اللّبنة األساسية – وهي ّ
ّ
الصرفي إذا ما تناولها خارج التّركيب وفي مختلف
الّتي هي من اختصاص المستوى ّ
ثم المستوى التّركيبي كونه يدرس نظام الجملة ودور كل جزء في هذا البناء،
ّ
تغيراتهاّ ،

ودل ،ليأتي بعد
قل ّ
الداللة وحسن اإلشارة بما ّ
فالمستوى البالغي الّذي هيرّكز على وضوح ّ

بكل
الداللي كونه حصيلة هذه المستويات كلّها والّذي يتناول المعنى ّ
ذلك المستوى ّ
جوانبه( .)2وفيما يأتي تفصيل لمستويات التّحليل اللّغوي:

الرديني .فصول في علم اللّغة العام .دار الهدى .الجزائر7112.م.ص 11وما
( )1هينظر :محمد علي عبد الكريم ّ
الرابط االلكتروني:
بعدها .محمد بن إبراهيم الحمد .فقه اللّغة (مفهومه-موضوعاته-قضاياه)7112.م .صّ .71-19

محرك البحث.google:
ّ . http://islamhouse.com
ميسر .مجلّة اللّغة العربية.
الربط بين علم ّ
النحو والعلوم األخرى الستخالص درس نحوي ّ
( )2عقيلة لعشبي .أهمية ّ
ع .72ص.112
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

الصوتي:
 -Iالمستوى ّ

الصوتيات أو علم
في هذا المستوى تهحلّل ال ّ
سمىّ :
ظاهرة اللّغوية على ضوء علم هي ّ

فجذوره
األصوات ،وهو علم عريق في تاريخ اللّغة العربية ،حتّى وان لم يعرف بهذا االسم ،ه
الصوتي معتمدا على
ممتدة إلى لحظة اكتشاف الخليل بن أحمد الفراهيدي للتّرتيب
ّ
ّ

الصوتية ،متّخذا إياه نظام وضع في ترتيب مادة معجمه العين .فجاء ترتيبها
المخارج ّ

كاآلتي :األصوات الحلقية:ع.ح.هـ.خ.غ /األصوات اللّهوية :ق.ك /األصوات
ش ْجرية:ج.ش.ض /األصوات األسلية :ص.س.ز /األصوات ِّ
النطعية :ط.د.ت/
ال ّ

شفوية :ف.ب.م/
األصوات اللّثوية :ظ.ذ.ت /األصوات ال ّذلقية :ر.ل.ن /األصوات ال ّ
األصوات الهوائية :و.ا.ي.ء(.)1
ر أخرى فكان
مؤخ ا
ثم جاء سيبويه هليخالف أستاذه في التّرتيب هم ّ
قدما بعض األصوات ّ
ّ

ترتيبه مستهالّ بالهمزة والهاء معتقدا ّأنهما أبعد مخرجا من العين فرتّب األصوات كاآلتي:

«أ هـ ع ح غ خ ك ق ض ج ش ي ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و»(.)2

أول
وكأن ّ
التلميذ لم يقتنع برأي أستاذه ّ
ّ
بأنه وجد العين أنصع األصوات الحلقية فجعلها ّ

وسماه بها.
كتابه ّ

أن الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره من اللّغويين العرب
ما تجدر اإلشارة إليه هو ّ

«لم هيعالجوا األصوات عالجا مستقالّ ،واّنما تناولوها دائما مختلطة بغيرها من
البحوث»(.)3

الرشيد .بغداد.
( )1لالستزادة هينظر :الخليل بن أحمد الفراهيدي .العين .تح :مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي .دار ّ
 .1921ص 12وما بعدها.
( )2سيبويه .الكتاب.ج .1تح :عبد السالم هارون .الهيئة العامة للكتاب .مصر.1922.ص.111
( )3أحمد مختار عمر .البحث اللّغوي عند العرب (مع دراسة لقضية التّأثير والتّأثّر).ط .2عالم الكتب .القاهرة.
7111م.ص.91
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

الصوتية إلى جانب غيرها من المباحث اللّغوية في
أما ابن جني فقد نثر المباحث ّ
ّ

للصوتيات ،ونظر إليها على ّأنها علم قائم
العديد من مؤلّفاته ،إالّ ّأنه أفرد مؤلّفا مستقالّ ّ

الساحة العربية ،وكان
أول
ّ
مصنف صوتي في ّ
بذاته في ّ
سر صناعة اإلعراب فكان بذلك ّ

أول من أطلق تسمية علم األصوات(.)1
ابن جني ّ

أول خطوة في
اتّفق علماء اللّغة المحدثون مع القدماء في جعل «دراسة األصوات ّ

الصوت :الّذي هو المادة
أي دراسة لغوية؛ ّ
ألنها تتناول أصغر وحدات اللّغة ،ونعني بها ّ
ّ

الخام للكالم اإلنساني»(.)2

يضم فرعين أساسيين هما:
إن علم األصوات
ّ
ّ
ويطلق عليه مصطلح الفونيتيك ،ويشمل ما يأتي:
 -1علم األصوات العام :ه
ويهتم بجهاز التّصويت اإلنساني ،وطرق إنتاجه
 1 -1علم األصوات ال ّنطقي:
ّ

لألصوات عن طريق تحديد مخارج األصوات ،وطرق نطقها ووصف صفاتها ،وذلك بعد
الصحيح لجملة هذه األعضاء يكون من
تبيان أعضاء ّ
النطق ومعرفة وظائفها .والوصف ّ

شفتين الرتباط إنتاج
الرئتين وصوال إلى ال ّ
ّ
الداخل نحو الخارج وليس العكس؛ أي بدءا من ّ

شهيق ،فهذا األخير-أي الشهيق -تنفّسي بيولوجي
الزفير ال ال ّ
الصوت اللّغوي بعملية ّ
ّ

الزفير باإلضافة إلى كونه تنفّسي بيولوجي هو صوتي أيضا.
أن ّ
بحت ،في حين ّ

الراجحي .دار الوفاء.
( )1هينظر  :نادية رمضان ّ
النجار .اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين .مراجعة :عبده ّ
اإلسكندرية7111.م .ص.17
( )2أحمد مختار عمر .البحث اللّغوي عند العرب.ص.91
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

توصلوا إلى الكثير من
بالرغم من عدم توفّر األجهزة الحديثة لدى القدماء إالّ ّأنهم
ّ
ّ

النطق وأجراس الحروف وصحيحها من عليلها
الصائبة المرتبطة بجهاز ّ
ّ
النتائج العلمية ّ

الصوتية وغيرها(.)1
وصفاتها ّ

الصوت في شكل
 2 -1علم األصوات الفيزيائي:
ويهتم بالوسط الّذي ينتقل فيه ّ
ّ

معين لحظة خروجها من فم المتكلّم وصوال إلى أذن
ذبذبات صوتية
متحركة في اتّجاه ّ
ّ

تتنوع بدورها بين البسيطة
كون الموجات ّ
ّ
الصوتية الّتي ّ
السامع ،ومجموع هذه ال ّذبذبات هي ّ

تسمى:
والمرّكبة .وقد ساعد هذا العلم على ظهور نظرية جديدة في ميدان البحث العلمي ّ
الصوتية؛ الّتي تقوم على تحليل األصوات اللّغوية لألشخاص(.)2
نظرية البصمات ّ

السمعي :هو أحدث فروع علم األصوات على اإلطالق ،وله
 9 -1علم األصوات ّ

الصوت
السمع ،والّذي يهتم بآلية استقبال ّ
األول فيرتبط بفيسيولوجيا عضو ّ
جانبان؛ ّ
فأما ّ

السامع
الممثّلة في أذن ّ

()

يهتم
أما الثاني
فيخص علم ّ
ّ
ومكوناتها .و ّ
النفس اإلدراكي الّذي ّ
ّ

السامع على مستوى القشرة
الصوتية لحظة وصولها إلى منطقة إدراك ّ
بتأثير ال ّذبذبات ّ

المخية ،فتفك شفراتها وتصبح ذات داللة(.)3
ّ

ويعرف أيضا بعلم
 -1علم األصوات الوظيفي :يطلق عليه مصطلح الفونولوجيا ،ه

أهم موضوعاته
وظائف األصوات ،ه
حسان اسم :التّشكيل ّ
تمام ّ
ويطلق عليه ّ
الصوتي ،ومن ّ
الفونيم ،هذه األخير الّذي هيعد معيا ار من معايير التّفريق بين علم األصوات العام وعلم

( )1يهنظر :نور الهدى لوشن .مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي .المكتبة الجامعية .اإلسكندرية7111 .م.
ص.97

( )2لالستزادة هينظر :عبد القادر عبد الجليل .علم اللّسانيات الحديثة (نظم التّح ّكم وقواعد البيانات).ط .1دار صفاء.
عمان7117 .م .ص.121
الصماخ والطّبلة .أذن وسطى :وتشمل المطرقة
الصيوان و ّ
( )تنقسم األذن إلى ثالثة أقسام :أذن خارجية :وتشمل ّ
الناقلة لل ّذبذبات
السائل التّميهي الّذي تنغمس فيه األلياف العصبية ّ
الركاب .أذن خارجية :وتشمل القوقعة و ّ
و ّ
السندان و ّ
الصوتية إلى المخ لتهترجم إلى دالالت .هينظر :نور الهدى لوشن .مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث
ّ
اللّغوي.ص.111-111

الرديني .فصول في علم اللّغة.171.
( )3هينظر :نادية مرابط .علوم اللّغة العربية .ص .121محمد علي عبد الكريم ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

مجردة بصفة عامة ودون االختصاص بلغة
أولهما دراسة
ّ
األصوات الوظيفي؛ كون ّ
معينة(،)1
أما ثانيهما فيدرس األصوات بالتّركيز على خصائصها ووظائفها في لغة ّ
ّ
معينةّ ،

فهو يدرس وظيفة فونيم ما في تفريقه بين داللة كلمة وأخرى نحو :قام وصام؛ فالقاف

محل اآلخر إالّ مع تغيير المعنى .وهيمكن
يحل أحدهما
ّ
تختلف عن الصاد وال هيمكن أن ّ

شكل اآلتي:
تلخيص أهم مباحث علم األصوات في ال ّ

الصرفي:
 -IIالمستوى ّ

أجل
ظاهرة اللّغوية على ضوء علم
في هذا المستوى تهحلّل ال ّ
الصرف؛ وهو من ّ
ّ

أن
العلوم اللّغوية وأصعبها .اختلف ّ
السيوطي يرى ّ
األول ،إالّ ّ
أن ّ
الدارسون حول واضعه ّ
أول من وضع التّصريف»(.)2
«معاذ بن مسلم الهراء[هو] ّ

الصرفي
تجدر اإلشارة إلى التّداخل ّ
البين بين مستويات اللّغة عامة ،وبين المستوى ّ

الصرف
وغيره
الصوت و ّ
النحو .وعلم ّ
الصرف منطقة وسطى ما بين ّ
خاصة؛ فقد شغل ّ
ّ

النجار .اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين .ص.22
( )1هينظر :نادية رمضان ّ
السيوطي .المزهر في علوم اللّغة وأنواعها .ج .7ط .1دار التراث .القاهرة .مصر7112.م .ص.111
(ّ )2
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

النحو
الصوتي ،وهو في الوقت نفسه يخدم ّ
«يعتمد في مسائله وقضاياه على نتائج البحث ّ
ويسهم في توضيح مشكالته»(.)1

األول عن
حر ٌّ
الصرف و ّ
ي بال ّذكر ّ
أن كتب األقدمين كانت تجمع ّ
النحو ،ولم يستقل ّ

الثّاني إالّ في عصر أبي عثمان المازني (ت119هـ) الّذي ألّف كتابه :التّصريف ،وتناوله
شرح في كتابه(المنصف)(.)2
ابن جني بال ّ
النحو العربي من اهتمام؛ فقد كان «من أق ّل العلوم
الصرف العربي ما لقيه ّ
لم يلق ّ

()3
النحو
اللّغوية ح ّ
تذيل كتب ّ
ظا في اإلجادة وحسن ّ
الصرف ّ
النظر»  ،فقد كانت مباحث ّ

النحو إالّ والتّصريف في آخره»( .)4وكان األولى أن يكون
إذ «ال تكاد تجد كتابا في ّ
الصرف ،ما عدا باب
العكس ،فمثال سيبويه في كتابه يذكر مباحث ّ
النحو قبل أبواب ّ

الصرف.
الممنوع من ّ

النحو ،واختلفوا معهم في ّأيهما
الصرف و ّ
اتّفق المحدثون مع القدماء في التّداخل بين ّ

الصرف والتّراكيب وجهان لعملة
الدراسة؛ فعن ّ
أسبق في ّ
شق االتفاق يرى المحدثون ّ
أن ّ
واحدة واصطلحوا عليها بـ)Grammar(:؛ أي قواعد اللّغة كما ورد في معجم اللّسانيات
الحديثة (انكليزي-عربي) وهي« :دراسة أحد أقسام اللّغة الّذي هيعنى بوصف التّركيب

اللّغوي أو البنية اللّغوية للغة من اللّغات ،والطّريقة الّتي ترتبط بها وحداتها اللّغوية،
النحو في االعتبار
لتكون جمال مقبولة في هذه اللّغة .ويأخذ ّ
كالكلمات وأشباه الجمل ّ

( )1كمال بشر .دراسات في علم اللّغة (القسم الثاني) .ط .7دار المعارف .القاهرة1921 .م .ص .21

الرابط االلكتروني:
( )2حسن الحفظي .محاضرات في علم ّ
الصرف .نادي البيان لألدب والفكرّ .
محرك البحث.google :
. Nady Albayan Lladab walfikr/posts/244830905633469على ّ
( )3كمال بشر .دراسات في علم اللّغة .ص.21

( )4ابن جني .المنصف(شرح كتاب التّصريف للمازني) .ج .1تح :إبراهيم مصطفى وغيره .ط .1إدارة إحياء التراث
القديم .اإلسكندرية .ص.0-1
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

تضم قواعد اللّغة أيضا وصفا ألصوات
الدالالت لهذه الجمل ،وقد
الوظائف والمعاني و ّ
ّ

النحاة في كتبهم»(.)1
اللّغة ونظام صرفها كما فعل ّ

يضم في إطار عام
إن ما اصطلح عليه المحدثون بقواعد اللّغة(،)Grammar
ّ
ّ

النحو؛ فعبارة «قد
السابق فيه شيء من تغليب ّ
الصرف و ّ
النحو ،إالّ ّ
أن التّعريف ّ
واحد ّ
يضم قواعد اللّغة أيضا وصفا ألصوات اللّغة ونظام صرفها» تفيد قلّة حاالت ض ّم قواعد
ّ

أن مستويات
للدراسة
الصرفية إلى جانب ّ
اللّغة ّ
الدراسة ّ
النحوية .في حين ّ
الصوتية و ّ
ّ

مما
التّحليل اللّغوي متداخلة فيما بينها ،فهي كالعقد بحلقات متّصلة؛ ّ
فكل مستوى يستفيد ّ

حسان في دراسته أنظمة العربية ترابط
ويمهّد لما بعده« ،ولقد أوضح ّ
قبله ه
تمام ّ
الدكتور ّ
الصرفي وثيقا،
بالنظام
النظام
الصوتي ّ
هذه األنظمة أحدها باآلخر ،فيكون اتّصال ّ
ّ
ّ

لدراسة
قدم ا ّ
األول اعتمادا[ضروريا] ،كما ته ّ
النظام الثاني على ما هي ّ
قدمه ّ
فاعتماد ّ
النظام ّ
النحوي ما هيفيد منه وما ال يستغني عنه ،وهكذا تكون أنظمة العربية
للنظام ّ
الصرفية ّ
ّ
متواصلة ومتكاملة»( .)2وهذا ما هيمثّل شق االنشقاق بين القدامى والمحدثين؛ فالقدامى

الصرف ،إالّ ما
خالفوا المحدثين في جعل دراسة أبواب ّ
النحو أسبق من دراسة مباحث ّ

ندر.

الصرف عند علماء العربية في معنيين متكاملين ،أحدهما عملي
ّ
يصب مصطلح ّ

وثانيهما علمي:

أما العملي فهو « تحويل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ال تحصل
ّ

إالّ بها ،كتحويل المصدر إلى اسمي الفاعل والمفعول ،واسم التّفضيل ،واسمي الزمان
والمكان»( .)3وبعبارة أخرى هو تغيير يحدث على مستوى بنية الكلمة ،وهذا التّغيير من
( )1سامي عياد حنا وغيره .معجم اللّسانيات الحديثة (إنكليزي-عربي) .ط .1مكتبة لبنان1992.م .ص.00

الزمان.
النحو العربي (دراسة موازنة بين القديم والحديث) .ط .1دار ّ
( )2زهير غازي زاهد .موضوعات في نظرية ّ
بغداد7111 .م .ص.710
النهضة.بغداد1920.م.ص.71
الصرف في كتاب سيبويه.ط .1مكتبة ّ
( )3خديجة الحديثي .أبنية ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

البناء األصلي إلى أبنية مختلفة هيصاحبه تغيير في المعنى نحو :العلم -عالم -معلوم-

معلَ ْم.
عليم -عالّمْ -

ر
أما العلمي فهو العلم «الّذي يبحث في اللّفظ المفرد من حيث بناؤه ووزنه ،وما ط أ
وّ

على هيكله من نقصان أو زيادة»()1؛ أي ّأنه العلم الّذي يدرس الكلمة المفردة وما لحروفها
صحة أو إعالل ،ومن إبدال أو حذف أو إدغام أو إمالة ،وما
من أصالة أو زيادة ،ومن
ّ
مما هو ليس بإعراب وبناء -كالوقف أو غيره(.)2
يعترض آلخر هذه الكلمةّ -

جني:
هناك من يجعل االشتقاق مرادفا للتّصريف ّ
لشدة التّداخل بينهما ،إذ يقول ابن ّ

أن بين التّصريف واالشتقاق نسبا قريبا واتّصاال شديدا[...فـ]التّصريف
«ويجب أن هيعلم ّ

صرفها على وجوه شتّى ،مثال ذلك أن تأتي إلى
ّإنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فته ّ

ب .وكذلك االشتقاق أيضا ،أال ترى ّأنك تجيء
ض ْرَب َ
ب فتبني منه مثال َج ْع َف َر فتقولَ :
ض َر َ
َ

ب ،ثم تشتق منه المضارع
فتشتق منه الماضي
الضرب الّذي هو مصدر،
ّ
إلى ّ
فتقول:ض َر َ
َ
ب»(.)3
فتقولَ :ي ْ
ض ِر ه
الناحية
الصرف الحديث(« )Morphologyتتناول ّ
حسان ّ
أن مباحث علم ّ
تمام ّ
يرى ّ

الصرفية ،وعالقاتها التّصريفية من ناحية ،واالشتقاقية
ال ّ
للصيغ والموازين ّ
شكلية التّركيبية ّ
صدورا،
ثم تتناول ما يتّصل بها من ملحقات ،سواء كانت هذه الملحقات ه
من ناحية أخرىّ .
الصرفية هو الوحدة
أو أحشاء ،أو أعجا ا
ز ،ويدور على األلسنة اصطالح هام في ّ
الدراسة ّ

( )4
الصرف
ويمكن تلخيص أهم مباحث علم
الصرفية أو المورفيم ( . »)Morphemeه
ّ
ّ

شكل اآلتي:
الحديث في ال ّ

الرسالة .بيروت1902.م.ص.170
( )1محمد سمير اللّبدي .معجم المصطلحات ّ
النحوية وا ّ
لصرفية .ط .1مؤسسة ّ
الصرف .دار الحكمة .الوصل1999 .م .ص.11
( )2هينظر :حاتم صالح ّ
الضامنّ .
( )3ابن جني .المنصف.ج .1ص.1-1

( )4تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.711

- 94 -
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الفصل التّمهيدي:

 -IIIالمستوى ال ّنحوي أو التّركيبي:
النحو ،والّذي
في هذا المستوى تهدرس ال ّ
ظاهرة اللّغوية على ضوء معطيات علم ّ

أن الخطوة الّتي قام بها
الصرف اختلف ّ
األول ،إالّ ّ
كشقيقه علم ّ
الدارسون حول واضعه ّ

أول من كتب في مجال
الدؤلي بضبطه للمصحف ال ّ
أبو األسود ّ
شريف وتنقيطه ،تجعله ّ

سمى هذا العلم
ّ
النحو ،علما ّ
أن ذلك كان بإيعاز من اإلمام علي– رضي اهلل عنه -الّذي ّ

النحو»( ،)1وبذلك أسفر عن هذه الجهود
النحو ،عندما قال ألبي األسود«:اهْن هح هذا ّ
بعلم ّ
النحو الّذي نضج على يد األستاذ الخليل بن أحمد الفراهيدي ،ووصل إلينا
ميالد علم ّ

(المدخل،النشأة والتّأسيس).ط .1دار الفكر.لبنان1990 .م .ص.21
النحو
( )1هينظر :عصام نور ّ
ّ
الدين .تاريخ ّ
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الفصل التّمهيدي:

الصرف( ،)1والّذي
عن طريق تلميذه سيبويه في الكتاب الّذي هي ّ
عد أقدم مؤلّف في ّ
النحو و ّ

النحو.
كان سجالّ يجمع آراء األستاذ والتّلميذ في ّ
 -1تعريف ال ّنحو:

أهم سبب
إذا اختلف ّ
أوالّ ،
الدارسون حول من وضع علم ّ
فإنهم لم يختلفوا عن ّ
النحو ّ

شديد على سالمة نصوص القرآن الكريم
يتلخص في الحرص ال ّ
لنشأة هذا العلم؛ والّذي ّ
من اللّحن ،الّذي شاع على األلسنة في العقود األولى من عصر ظهور اإلسالم ،بسبب

مخالطة العرب واحتكاكهم بغيرهم من العجم الّذين اعتنقوا اإلسالم ،والّذين هم أيضا في
ماسة إلى من يرسم لهم أوضاع العربية في إعرابها وتصريفها حتّى يتمثّلوها تمثّال
حاجة ّ

( )2
للنحو ،إذ يقول« :هو انتحاء
جني في تعريفه ّ
واضحا مستقيما  .وهذا ما هيؤ ّكده ابن ّ

تصرفه من إعراب وغيره ،كالتّثنية والجمع والتّحقير والتّكسير
سمت كالم العرب في
ّ

النسب والتّركيب وغير ذلك ،ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربية بأهلها في
واإلضافة و ّ

الفصاحة ،فينطق بها وان لم يكن منهم ،وهو في األصل مصدر شائع ،أي نحوت نحوا،
( )3
ويمكن تلخيص
ثم
خص به انتحاء هذا القبيل من العلم»  .ه
ّ
كقولك :قصدت قصداّ .

للنحو فيما يأتي:
جني ّ
تعريف ابن ّ

النحو إلى عصر ابن مضاء القرطبي .مجلّة اللّسان العربي.ع .11مكتب
( )1يهنظر :حازم سليمان الحلي .تيسير ّ
الرباط1992 .م .ص.7
تنسيق التّعريبّ .
الدفاع عن القرآن الكريم (أصالة اإلعراب وداللته على المعاني في
( )2لالستزادة يهنظر  :محمد حسن حسن جبلّ .
النحاة
النحو و ّ
القرآن الكريم واللّغة العربية) .ط .7البربري للطّباعة الحديثة .دت .ص .02خضر موسى محمد محمودّ .
(المدارس والخصائص).ط .1عالم الكتب7111.م.ص.11-11

النجار .عالم الكتب7112.م .ص.12
جني .الخصائص.ج .1تح :محمد علي ّ
()3ابن ّ
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الفصل التّمهيدي:

النحو في األصل مصدر شائع ،أي نحوت نحوا ،كقولك:
 1-1تعريف لغويّ :

قصدت قصدا.

النحو انتهاج طريقة العرب في كالمها دون الخروج عن
 2-1تعريف اصطالحيّ :

تصريفها واعرابها ،وذلك بمعرفة عناصر األداء اللّغوي كالتّثنية والجمع وغير ذلك .ويؤ ّكد
للنحو؛ وهي األخذ بيد من ليس من أهل العربية فيلحق بأهلها في
النبيلة ّ
ابن جني الغاية ّ

النطق.
الفصاحة وسالمة ّ

طبقوا المنهج الوصفي الستقراء اللّغة العربية من
أن القدماء ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ

النثر ،ولكن بعد أن ذاع اللّحن خيف على
مظانها األصلية كالقرآن والحديث وال ّ
شعر و ّ
ّ

األلسنة من الفساد ،في كثر الخطأ في قراءة القرآن الكريم ،فاعتمدوا المنهج المعياري لتقنين

أدل على ذلك إالّ ما قاله ابن خلدون «خشي أهل العلوم ...أن
قواعد اللّغة العربية ،وال ّ
تفسد الملكة رأسا ،ويطول العهد بها ،فينغلق القرآن والحديث على المفهوم ،فاستنبطوا من
ويلحقون األشباه
مجاري كالمهم قوانين لتلك الملكة ...يقيسون عليها سائر أنواع الكالم ،ه

الداللة
ثم أ
تغير ّ
روا ّ
باألشباه ،مثل ّ
أن الفاعل مرفوع ،والمفعول منصوب ،والمبتدأ مرفوعّ ،
غير
بتغير حركات هذه الكلمات ،فاصطلحوا على تسميته إعرابا ،وتسمية الموجب لذلك التّ ّ
ّ
فقيدوها بالكتاب وجعلوها
عامال وأمثال ذلك ،وصارت كلّها اصطالحات
خاصة بهم ّ
ّ

النحو»(.)1
صناعة لهم مخصوصة ،واصطلحوا على تسميتها بعلم ّ

الصرفي
الصوتي هي الفونيم ،وفي ّ
إذا كانت الوحدة األساسية في ّ
الدرس ّ
الدرس ّ

النحوي ،وذلك لكونها أق ّل
فإن الجملة هي الوحدة األساسية في ّ
الدرس ّ
هي المورفيمّ ،

يتكون من
يتم التّواصل بها ،هي عند ّ
وحدة فكرية ّ
النحاة القدامى مرادفة للكالم الّذي قد ّ

اسمين مش ّكال جملة اسمية بصورها المختلفة (كاإلفراد وغيره ،والتّقديم والتّأخير ،والتّعريف

شأن األكبر) .تح:
( )1ابن خلدون.
المقدمة (ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال ّ
ّ
خليل شحادة .دار الفكر .بيروت لبنان7111 .م .ص.792-792
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يتكون من فعل واسم أو أكثر مش ّكال جملة
والتّنكير ،واإلثبات و ّ
النفي وغيرها) .كما قد ّ
أقل من ذلك بسبب الحذف أو االستتار.
فعلية ،أو ّ

مما
أضف إلى ذلك تأثّر المنهج ّ
النحوي بالعلوم العقلية من فلسفة ومنطق وفقهّ ،

النحو
النحو غامضة معقّدة تتّسم باإلسراف وال ّ
مما دفع بدارسي ّ
جعل بعض أبواب ّ
طولّ ،
األول بغاية تفسير التّحليل
إلى الجمع بين المنهج الوصفي والمنهج المعياري؛ فلجأوا إلى ّ

اللّغوي ،والى الثّاني بغاية التّدريس(.)1

النحو العلمي
إن اختالف الغايات ّ
يؤدي بنا إلى التّمييز بين ّ
من هنا هيمكن القول ّ

النحو التّعليمي المرتبط بالمنهج المعياري.
المرتبط بالمنهج الوصفي ،و ّ
 -2الفرق بين ال ّنحو العلمي وال ّنحو التّعليمي:

النحو التّعليمي كالفرق بين ِّ
الشعر قبل أوزان الخليل
النحو العلمي و ّ
إن الفرق بين ّ
ّ
بن أحمد الفراهيدي وبعدها؛ فقبلها كان ِّ
السليقة موزونا مقفّى ،كذلك
الشعر هين َ
ظم بالجبلّة و ّ

أما بعدها فقد أصبح
ّ
النحو العلمي فيه وصف واستقراء لكالم العرب دون تقنين قبليّ ،
ِّ
مقيدا بالوزن والقافية في أغلبه العتماده القبلي على قواعد األوزان الخليلية الّتي
الشعر ّ
للنحو التّعليمي الّذي يعتمد على
بالنسبة ّ
العباسي ،كذلك الحال ّ
ظهرت في العصر ّ

النحو.
المعايير القبلية ،الّتي أصبحت قوالب جامدة في أغلبها أثقلت كاهل دارس ّ

األول قياسي ،والثّاني
النحو التّعليمي و ّ
حسان بين ّ
النحو العلمي فيرى « ّ
تمام ّ
هي ّ
فرق ّ
أن ّ

يسجل
األول قاعدة تهراعى ،والثاني بحث
ّ
األول معياري ،والثّاني وصفي ،و ّ
استقرائي ،و ّ

النجار .اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين .ص 120وما بعدها.
( )1لالستزادة يهنظر :نادية رمضان ّ
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الفصل التّمهيدي:

اللّغة أثناء عملها في مرحلة من مراحل وجودها»( .)1وبتعبير آخر هيمكن التّمييز بين

النحو التّعليمي فيما سيأتي(:)2
النحو العلمي و ّ
ّ

الدقة في الوصف والتّحليل
 1-1ال ّنحو العلمي :ويقوم على نظرية لغوية تهنشد ّ
المستمر والخلق
أدق المناهج ،من أهدافه االكتشاف
والتّفسير ،وتتّخذ لتحقيق ذلك ّ
ّ

واإلبداع.

 1-1ال ّنحو التّعليمي :ويرتبط بالعملية التّعليمية؛ إذ هيمثّل المستوى الوظيفي لتقويم

المادة
اللّسان ،وسالمة الخطاب ،وأداء الغرض ،يرتكز على ما يحتاجه المتعلّم ،يختار
ّ
النحو العلمي ،مع تكييفها تكييفا محكما طبقا ألهداف التّعليم وظروف
المناسبة من ّ

جرد
العملية التّعليميةّ .
فالنحو التّربوي يقوم على أسس لغوية ونفسية وتربوية وليس م ّ
تنصب جهود التّيسير.
للنحو العلمي .فعلى هذا المستوى ينبغي أن
تلخيص ّ
ّ
 -3اإلرهاصات األولى لتيسير ال ّنحو العربي:
خاصة ،والجدير
النحوي منه
الرامية لتيسير ّ
ّ
عامة ،و ّ
ّ
تعددت الجهود ّ
الدرس اللّغوي ّ

النحو في القرن
أن المساعي التّيسيرية ضاربة في القدم؛ فهي قديمة قدم ظهور ّ
بال ّذكر ّ

الرائدة لخلف األحمر في
الثّاني الهجري(ق1هـ) ،وال ّ
أدل على ذلك إالّ المحاولة التّيسيرية ّ

النحاة التّطويل في المواضيع
رسالته الموسومةّ :
النحو؛ والّتي يعيب فيها على ّ
مقدمة في ّ

النحويين وأصحاب العربية أجمعين قد
النحوية واإلكثار من العلل ،إذ يقول«:لما رأيت ّ
ّ
النحو من
استعملوا التّطويل وكثرة العلل ،وأغفلوا ما يحتاج إليه المتعلّم المتبلّغ في ّ

النحاة العرب .حوليات دار العلوم1929 .م1921-م .ص.10
حسان .منهج ّ
( )1تمام ّ
النهوض بمستوى اللّغة العربية .مجلّة اللّسانيات .ع.1
( )2هينظر :عبد الرحمن الحاج صالح .أثر اللّسانيات في ّ
النحو ،موضة أم ضرورة؟ بحث منشور في أعمال
الجزائر1921.م1921 -م .ص .71-77محمد صاري .تيسير ّ
النحو .منشورات المجلس األعلى للّغة العربية .الجزائر7111.م .ص.119
ندوة تيسير ّ

- 91 -

الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم
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النظر في كتاب أؤلّفه وأجمع فيه األصول واألدوات والعوامل على
المختصر ...فأمعنت ّ

أصول المبتدئين ليستغني به المتعلّم عن التّطويل ،فعملت هذه األوراق»(.)1

النحو؛ هو التّيسير
أن هدف خلف األحمر من تأليف ّ
مقدمته في ّ
مما سبق يتّضح ّ
ّ

خل،
النحو بتوفير اآلليات والعوامل المساعدة على ذلك ،كاالختصار غير الم ّ
على متعلّم ّ

ميسرة فمثال قوله
واالبتعاد عن التّطويل
ّ
الممل ،وكذا «جعل قواعد العربية تحت مفاهيم ّ
الجر ،وأدوات
تؤدي معاني مختلفة،
األدوات ،يجمع فيه األدوات الّتي ّ
فيضم هذا (أدوات ّ
ّ

النفي [و] أدوات
النصب ،وأدوات الجزم ،وأدوات ّ
العطف ،وأدوات االستفهام ،وأدوات ّ
شرط) وعليه إن جمع هذه األدوات تحت مصطلح واحد هيسهّل على المتعلّم معرفة
ال ّ
الرجوع إليها في
معانيها ،وما ّ
تؤديه من عمل في ّ
السياق دون تكلّف في معرفة عملها و ّ

النحو العربي»(.)2
متفرقة من ّ
أبواب ّ

للنحو العربي ،نذكر
بعد محاولة خلف األحمر توالت العديد من المحاوالت التّيسيرية ّ

النحاس في القرن الثّالث
النحو ألبي جعفر ّ
على سبيل التّمثيل ال الحصر :التّفاحة في ّ
ألنه يحوي جميع مبادئ
ولكنه مفيد ّ
الهجري (ق9هـ) ،وهذا «الكتاب صغير ّ
جدا ّ
جداّ ،

النحوية ،واعتماده
النحو وقواعده الرئيسية .وقد ساعده على االختصار طرحه الخالفات ّ
ّ

النحاة،
على اللّغة األدبية المشتركة وترك الخالفات اللّهجية ،وحذفه ال ّ
شواهد وأسماء ّ
واستبعاده المناقشات المنطقية والفلسفية»(.)3

السادس الهجري (ق1هـ) نلفي محاولة ابن مضاء القرطبي ،الّذي أشعل
في القرن ّ

النحو من خالل كتابه:
النحو ،فكان رائدا بمحاولة جديدة لتيسير ّ
فتيل ثورة على فالسفة ّ
النحو .تح :عز الدين التّنوخي .مطبوعات إحياء التّراث القومي .1دمشق1921 .م.
( )1خلف األحمرّ .
مقدمة في ّ
ص.11-11
النحو وتجديده .مجلّة القادسية في اآلداب والعلوم التّربوية.
( )2صادق فوزي دباس .جهود علماء العربية في تيسير ّ
ع.7/1مج7112 .2م.ص.22-22
( )3أحمد مختار عمر .البحث اللّغوي عند العرب .ص.100
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النحاة ،فقد «طالب بإلغاء نظرية العامل والمعمول ،وألغى كثرة التّأويالت،
الرد على ّ
ّ
كل ما يراه غير
النحو من ّ
وعلى العموم فقد سعى ابن مضاء بآرائه تلك إلى تصفية ّ

مرتبط بنطق العرب ولغتهم ،وهو يركز على قواعد اللّغة البسيطة الّتي ال تحتاج معرفتها
إلى عسر في الفهم»(.)1
فعال محاولة ابن مضاء القرطبي «هي دعوة أقرب إلى اإلصالح منها إلى التّيسير،
النحو العربي ،ال في العصر الّذي أطلقت فيه ،فقد كانت صرخة
أحدثت ّ
هزة قوية في ّ

تم نشر الكتاب
في واد ،واّنما في عصرنا الحاضر ،حيث أغرت المعاصرين -بعد أن ّ

النحوي»(.)2
على يد ّ
الدكتور شوقي ضيف سنة4911م -بارتياد طريق اإلصالح ّ

النحوية،
السابع الهجري (ق1هـ) ظهرت موجة من المتون والمنظومات ّ
في القرن ّ

تنوعت بين
النحو وجمع ّ
تهدف إلى تركيز ّ
مادته في مؤلّفات صغيرة غاية في اإليجازّ ،

شعرية نحو :األلفية البن
النحوي ،وال ّ
النثرية نحو :المسائل المنثورة ألبي علي الفارسي ّ
ّ
النحوية ،ولكن إيجازها
مالك ،وقد ظهرت هذه المتون كعالج للتّطويل
ّ
الممل في المؤلّفات ّ
الدارس
ز
تقدم العالج المناسب ،فقد كانت ألغا ا
يصعب على ّ
كان مخالّ إلى درجة ّأنها لم ّ
ه

شروح والحواشي والتّقارير على تلك المتون -
وحده ّ
فك طالسم غموضها .وا ّن كثرة ال ّ

وبعضها من صنع مؤلّفي المتون أنفسهم -لدليل واضح على فشل تلك المحاوالت في

تحقيق هدف التّيسير(.)3

السداسي
معوقات تعلّم ّ
النحو العربي وجهود في التّيسير .مجلّة اللّغة العربية .ع .11الجزائرّ .
( )1إسماعيل ونوغيّ .
األول  .7111ص.12
ّ

الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر .1920-1917رسالة دكتوراه في اللّغة.
( )2عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
حسان1991.م .ص.711
تمام ّ
إشرافّ :
النحو العربي (دراسة نقدية) .ط .1دار القلم .الكويت.
( )3لالستزادة هينظر :عبد الوارث مبروك سعيد .في إصالح ّ
1920م .ص.11-17
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 -4محاوالت تيسير ال ّنحو العربي في العصر الحديث:
من رحم المحاوالت التّيسيرية القديمة هولدت المحاوالت التّيسيرية الحديثة ،والجدير
وللمتأخر التّبعية له حتّى وان أجاد وأصاب
السبق في اإلبداع،
أن
ّ
ّ
بال ّذكر ّ
للمتقدم قصب ّ
وتنوعت بين الجماعية
األول.ففي العصر الحديث توالت محاوالت التّيسير ّ
أكثر من ّ

النحو العربي( ،)1وبين المحاوالت الفردية الّتي
غوية العربية في تيسير ّ
كدور المجامع اللّ ّ
سيتم  -بإيجاز -ذكر بعضها على سبيل التّمثيل ال الحصر(:)2
ّ

النحو سنة 4991م أولى هذه
ته ّ
عد محاولة إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء ّ

أول
يعده البعض أحد دعاة التّجديد اللّغوي وكتابه هي ّ
المحاوالت التّيسيرية ،فصاحبها ّ
عد « ّ

النحاة التّقليدية»( ،)3ولكن
كتاب ظهر في العالم العربي في العصر الحديث لنقد نظريات ّ

أن األفكار الّتي زعم إبراهيم
بعد أن وضع ّ
الدارسون هذه المحاولة على مائدة ّ
النقد «أثبتوا ّ
الناس ليست كذلك ،فكثير من المسائل الّتي ذكرها ،وأجهد
مصطفى ّأنها جديدة على ّ
نفسه في االحتجاج لها والبرهنة عليها أصلها للقدماء .وقد أورد العلماء من كالم الّنحاة

قرره أو على األقل فطنوا إلى ما فطن إليه»(.)4
ما ّ
وقرروا ما ّ
يدل على ّأنهم سبقوهّ ،

أما عن محاولة شوقي ضيف سنة 4911م ،فالجدير بال ّذكر ّأنه استوحى فكره
ّ

قويا
الرد على ّ
النحاة البن مضاء القرطبي ،فكان ذلك دافعا ّ
التّيسيري بعد تحقيقه لكتاب ّ

النحاة ،باعثا
الرد على ّ
النظر في التّراث ّ
له إلعادة ّ
النحوي ،إذ يقول« :كان نشري لكتاب ّ
النحو بعرضه عرضا حديثا على أسس قويمة
لي منذ تحقيقه على التّفكير في تجديد ّ

النحو العربي وجهود في التّيسير.ص 11وما بعدها.
معوقات تعلّم ّ
( )1لالستزادة يهنظر :إسماعيل ونوغيّ .
الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر.1920-1917ص711
( )2لالستزادة هينظر :عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
وما بعدها.
الصفحة ج.
الرحمن ّأيوب .دراسات نقدية في ّ
النحو العربي .هامش ّ
( )3عبد ّ
النحو .منشورات المجلس
النحو ،موضة أم ضرورة؟ بحث منشور في أعمال ندوة تيسير ّ
( )4محمد صاري .تيسير ّ
األعلى للّغة العربية .الجزائر7111.م .ص.190
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( )1
أن شوقي ضيفقد جمع في
تهصفّيه وتروقه وتجعله داني القطوف ّ
للناشئة»  .ورغم ّ

النقدية «تكاد تهجمع
أن ّ
الدراسات ّ
محاولته بين التّنظير والتّطبيق للتّيسير ّ
النحوي إالّ ّ
[على] ّأنها ليست سوى محاكاة آلراء سابقة»(.)2

النحو العربي في الوطن العربي في العصر الحديث ،محاولة
من محاوالت تيسير ّ

الستار الجواري في نحو التّيسير سنة 4911م ،ومحاولة مهدي المخزومي في
أحمد عبد ّ
النحو العربي ،قواعد تطبيق سنة
النحو العربي نقد وتوجيه سنة 4911م وفي ّ
كتابه ّ

معينة ،أجمعت على
4911موغيرها ،وهذه المحاوالت التّيسيرية تكاد تتقاطع في نقاط ّ
النحوي القديم ،والّتي هيمكن تلخيصها فيما سيأتي(:)3
أهم مآخذ المنهج ّ
ّأنها من ّ

خاصة بعد اإلسالم.
النحو العربي بالمنطق األرسطي والفلسفة اليونانية
 -4تأثّر ّ
ّ
 -1طغيان المعيارية الّتي تنظر إلى اللّغة على ّأنها ما ينبغي أن يكون ،ال ما هو كائن
بالفعل.

 -9الخلط بين مستويات األداء اللّغوي والخلط بين مستويات التّحليل اللّغوي؛ فالخلط في
الدراسة وصفية
األول كان بين لهجات شتّى لقبائل
األولى أن تكون ّ
ّ
متعددة ،وكان ْ
جانبه ّ

للهجة واحدة في قبيلة واحدة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى لوحظ خلط بين اللّهجات
الصواب
واللّغة الفصحى ،رغم اختالف المعايير الّتي هيمكن أن تهتّخذ أساسا للتّفريق بين ّ

النحوية
ظواهر
أما الخلط في جانبه الثّاني فكان بين ال ّ
الصرفية و ّ
الصوتية و ّ
ّ
والخطأّ .
مما عسَّر الفصل بين مستويات التّحليل
والمعجمية و ّ
الداللية الّتي أقحم بعضها في بعضّ ،
الدرس اللّغوي القديم.
في ّ

النحو .ط .1دار المعارف .مصر1927 .م .ص.1
( )1شوقي ضيف .تجديد ّ
الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر1917م1920-م.ص.719
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )2عبد ّ

الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر1917م1920-م .من ص 127إلى
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )3هينظر :عبد ّ
ص.711
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

للرواية والمشافهة ،فلم
 -1التّحديد ّ
الزمكاني للبيئة اللّغوية؛ فقد هوضعت حدود مكانية ّ
طائيين
هيؤخذ إالّ عن بعض قبائل العرب كتميم ،قيس ،أسد ،هذيل ،بعض كنانة ،وبعض ال ّ

لتحقّق عنصر الفصاحة للّغة المروية عنهم .كما هوضعت حدود زمانية وهي منتصف
الرابع الهجري (ق1هـ) ألهل
القرن الثّاني الهجر(ق1هـ) ألهل الحضر ونهاية القرن ّ
البادية.

مقيد
أن ال ّ
 -1االعتماد على لغة ال ّ
شعر ّ
شعر في التّقعيد بدل لغة القرآن الكريم ،رغم ّ
ميزه عن القرآن والحديث وحكم العرب وأمثالهم،
بالوزن والقافية وله لغة
خاصة ونظام هي ّ
ّ
أن ناظمه يجوز له الحياد عن أصل
ومع ذلك فقد ّ
عد أصال من أصول االستدالل رغم ّ

شعرية.
للضرورة ال ّ
القاعدة ّ

السامية
 -1االقتصار على اللّغة العربية في معالجة قضايا ّ
النحو ،واقصاء اللّغات ّ
األولى عدم الفصل بين
األخرى ،علما ّ
أن جميعها ينضوي تحت أسرة واحدة ،فكان من ْ

ظواهر
الساميات ،لما في ذلك من االستعانة على تدقيق كثير من ال ّ
العربية وأخواتها ّ

خاصة.
النحوية
عامة و ّ
ّ
اللّغوية ّ

متعددة كالمنطق،
النحاة بعلوم
ّ
 -1التّداخل المنهجي وانعدام وحدة المنهج الستعانة ّ
فأدى هذا االضطراب المنهجي إلى التّناقض في
الفلسفة ،أصول الفقه ،علم الكالمّ .

النتائج.
ّ
النحو في دراسات
أن تغيي ار ط أر على محاوالت تيسير ّ
الرحمن العارف إلى ّ
هيشير عبد ّ

هبت
عامة ،وفي مصر
خاصة ،وذلك بعد أن ّ
ّ
اللّغويين المعاصرين في العالم العربي ّ
النحوية تتّجه وجهة أخرى،
مما جعل ّ
الدراسات ّ
رياح االتّجاهات الحديثة في دراسة اللّغةّ ،

النحوي المعاصر من سيطرة الفكر اللّغوي القديم إلى تأثير الفكر اللّغوي
بانتقال ّ
الدرس ّ

الحديث ،ومن كونه وسيلة لغاية إلى غاية في ذاته .وقد تزّعم هذا االتّجاه مجموعة من
الحظوة في االحتكاك المباشر بأعالم الفكر اللّغوي الغربي كفيرث
ّ
الدارسين كانت لهم ه
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

السياق اللّغوية ومن بينهم :إبراهيم أنيس في كتابه من أسرار اللّغة ،وعبد
صاحب نظرية ّ
حسان في اللّغة العربية معناها
الرحمن ّأيوب في دراسات نقدية في ّ
وتمام ّ
ّ
النحو العربيّ ،

()1
يتم  -إن شاء اهلل-
ومبناها
ّ
خاصة فيما وسمه بـنظرية القرائن اللّغوية  ،والّتي سوف ّ

الحديث عنها في الفصل الثّالث من هذا البحث.

 -IVالمستوى المعجمي:
ظاهرة اللّغوية على ضوء معطيات علم المعاجم ،ولمعرفة
في هذا المستوى تهدرس ال ّ
يضم
بأنه «كتاب
عرفه اللّغويون ّ
هذه األخيرة يجب الوقوف على ماهية المعجم ،الّذي ّ
ّ

بين دفّتيه مفردات لغة ما ومعانيها واستعماالتها في التّراكيب المختلفة ،وكيفية نطقها،

وكتابتها ،مع ترتيب هذه المفردات بصورة من صور التّرتيب الّتي غالبا ما تكون التّرتيب
الهجائي»(.)2
 -1تعريف المعجم:
أن «المعجم :ديوان لمفردات اللّغة مرتّب على حروف
ورد في المعجم الوسيط ّ

المعجم(.ج) معجمات ومعاجم .وحروف المعجم :حروف الهجاء»(.)3
 -2فروع علم المعاجم:

للداللة على فرعين
إن بعض علماء اللّغة والمعاجم يستعملون مصطلح علم المعاجم ّ
ّ

أساسيين هما:

الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر1917م1920-م.ص.171-171
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )1هينظر :عبد ّ
( )2أحمد مختار عمر .البحث اللّغوي عند العرب(مع دراسة لقضية التّأثير والتّأثّر).ص.127
( )3مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط.ج( .7-1مادة :عجم).ص.212
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

 1 -2علم المعاجم ال ّنظري أو علم المفردات (:)Lexicology
()1
تضم معاني
علم المعاجم ّ
النظري «هو دراسة المفردات» اللّغوية دراسة علمية « ّ

الزمن [أي ّأنه] العلم الّذي
المفردات وعالقتها والتّغييرات الّتي تحدث في صيغها عبر ّ
يهتم بدراسة الكلمات المفردة ومعرفة أصولها واشتتقاقاتها ودالالتها القديمة والحديثة،
ّ

وتعدد معاني اللّفظ،
الداللية المتّصلة بها مثل التّرادف،
وكيفية استعمالها ،وال ّ
ّ
ظواهر ّ
والتّضادوغيرها

وهو

(.)2(»)Lexicography

عد
هي ّ

بذلك

هاما
ّ

أساسا

للمشتغل

بعلم

المعجمات

 2 -2علم المعاجم التّطبيقي أو فن صناعة المعجم(:)Lexicography
يهتم بتحديد دالالت الكلمات إلى جانب بيان
علم المعاجم التّطبيقي هو «العلم الّذي ّ

كيفية هنطقها ،وطريقة هجائها وكيفية استعمالها واشتقاقاتها وغير ذلك من المعلومات الّتي

الدراسة
يحتاجها مستعمل اللّ
غة[ألن] دراسة علم المعاجم( )Lexicographyتعني ّ
ّ
التّعليمية لصناعة المعاجم»(.)3

األول
هيرّكز إبراهيم بن م َراد في تعريفه للمعجم على مفهومين« ،ويرتبط المفهوم ّ

مكوناتها
النظرية ،وموضوعها البحث في الوحدات المعجمية من حيث
بالمعجمية ّ
ّ

وأصولها وتوليدها ودالالتها ،ويرتبط المفهوم الثّاني بالمعجمية التّطبيقية ،وموضوعها
البحث في الوحدات المعجمية من حيث هي مداخل معجمية تهجمع من مصادر ومن
مادة كتاب قد أهلّف بحسب منهج في التّرتيب والتّعريف
مستويات لغوية ما ،ومن حيث هي ّ
دونة الّتي تهجمع في كتاب ليست إالّ
ّ
الصلة ببعضهماّ ،
معين .والمفهومان وثيقا ّ
ألن ال هـم ّ

أن المفردات
كون اللّغةّ .
ويتبين من تعريف المعجم بمفهوميه ّ
جزءا من ّ
الرصيد العام الّذي هي ّ
of

study

the

is

“Lexicology

linguistics.

to

introduction

An

Todd.

)1(Loreto

words”.Ed8.Longman York press.1995.P49.
( )2سامي عياد حنا وغيره .معجم اللّسانيات الحديثة(إنكليزي-عربي) .ص.27-21
( )3سامي عياد حنا وغيره .معجم اللّسانيات الحديثة (إنكليزي-عربي) .ص.21
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

كونة لعلم األصوات،
كونة له ،مثلما ّ
أن األصوات هي ال هـم ّ
أو الوحدات المعجمية هي ال هـم ّ

النحو»(.)1
كونة لعلم ّ
كونة لعلم ّ
الصرف ،والجمل هي ال هـم ّ
واألبنية هي ال هـم ّ
 -3اإلرهاصات األولى للمعجم العربي:

أن بداية المعجم العربي كانت بعد نزول القرآن الكريم ،وليس
هيجمع ّ
الدارسون على ّ

ألن العرب في العصر الجاهلي لم يعتنوا بجمع لغتهم وتدوينها ،لغياب الحاجة
قبل ذلك؛ ّ

السؤال عن معاني
ّ
الداعية إلى تأليف معجم ،ولكن بمجيء اإلسالم دعت ّ
الضرورة إلى ّ

النبي -صلّى اهلل عليه وسلّم-
كلمات ،بعضها جديد وبعضها اآلخر غامض .وكان ّ

الصحابة األجالّء -رضوان
الرئيسي لألسئلة ال ّدينية واللّغوية الّتي هي ّ
وجهها ّ
بمثابة المرجع ّ
النواة
فعد
الصحابة هذه المهمةّ ،
المؤرخون ذلك بمثابة ّ
اهلل عليهم .-وبعد ّ
النبي تولّى ّ
ّ

األولى للمعاجم العربية نحو :غريب القرآن البن عباس وغيره من المعاجم التّي وضعها

النطق أو الفهم ،ودافع
أي خطأ في ّ
علماء اللّغة بدافع ديني هو حراسة القرآن الكريم من ّ
النقية بانقراض العرب الخلّص من أهل البادية،
اجتماعي هو مخافة انقراض العربية ّ
الّذين لم يتأثّر لسانهم بلحن الحواضر ،ودافع ثقافي هو إدراك العلماء بأهمية العمل

المادة من فصحاء البادية ،عمدوا إلى تصنيفها في
انكبوا على جمع
ّ
المعجمي ،فبعدما ّ
أول معجم في
شكل أعمال معجمية ّ
جادة .وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي هو صاحب ّ

سماه :العين(.)2
العربية ّ

النحو -كما
هبت على ّ
هبت رياح الفكر اللّغوي الغربي الحديث على المعجم كما ّ
ّ

حسان في موقفه من المعجم بنظرية اللّساني
تمام ّ
سبق ذكره-؛ ويظهر ذلك في تأثّر ّ

الرابع
األمريكي بلومفيلد ،وهذا ما ه
سيذكر -إن شاء اهلل -بشيء من التّفصيل في الفصل ّ
من هذا البحث.

مقدمة لنظرية المعجم .ط .1دار الغرب اإلسالمي .بيروت1992.م.ص.2
( )1إبراهيم بن مرادّ .
الداللة والمعجم .دار غريب7111 .م .ص 112وما بعدها.
الجواد إبراهيم .دراسات في ّ
( )2هينظر :رجب عبد ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

الداللي:
 -Vالمستوى ّ
الداللة؛ هذا
في هذا المستوى تهدرس الظاهرة اللّغوية على ضوء معطيات علم ّ
األخير«الّذي يدرس المعنى سواء على مستوى الكلمة المفردة أم على مستوى التّركيب،
وما يتعلّق بهذا المعنى من قضايا لغوية؛ أي ّأنه يدرس اللّغة من حيث داللتها ،أومن

ويعتبر من
عما يجول بالخاطر ،وهو فرع من فروع علم اللّغة ،ه
حيث ّإنها أداة للتّعبير ّ

ر»
الدراسات اللّغوية ظهو ا
أحدث ّ

()1

في اعتقاد البعض.

الداللة هيشير إلى المعنى»
إ ّن كون «علم ّ

()2

بأن القدماء
هيحيلنا إلى اإلشارة ّ

()

قد

اهتموا بالمعنى اهتماما كبيرا ،وا ّن هذا العلم كان مبثوثا في مؤلّفاتهم ،ولكن لم يفرده أحد
النحو والمعجم ،إالّ كتاب
الصرف و ّ
بمؤلّف مستقل ،كما هو الحال ّ
الصوت و ّ
بالنسبة لعلم ّ

أول كتاب
الرازي (911هـ) ،الّذي ّ
ّ
الزينة في الكلمات اإلسالمية والعربية ألبي حاتم ّ
يعد ّ
أما
في العربية هيعالج داللة األلفاظ
يبين للقارئ أصل ّ
وتطورهاّ ،
تطورتّ .
الداللة وكيف ّ
ّ
أقر مجمع اللّغة العربية
في العصر الحديث فقد نال هذا العلم نصيبا من االستقاللية؛ فقد ّ

السيمية في مقابل()Semantics
بالقاهرة استخدام مصطلح ّ

()

عباس محمد
بعد تقديم ّ

أول مؤلّف
ألول بحث في أعمال الغربيين في هذا العلم .ثم صدر سنة4919م ّ
العقّاد ّ
الداللة وهو كتاب داللة األلفاظ إلبراهيم أنيس ،لتليه جهود داللية عديدة
ّ
مستقل في علم ّ

تنوعت بين المؤلّفات والمقاالت والمباحث ضمن كتب؛ فمن
في ّ
الدرس اللّغوي الحديث ّ
وتطورها لمراد كامل ،ومن الثّانية نذكر المقال المعنون بتشقيق
األولى كتاب األلفاظ
ّ

الداللة والمعجم .ص.11
الجواد إبراهيم .دراسات في ّ
( )1رجب عبد ّ
)2( Loreto Todd. An introduction to linguistics."Semantics refers to meaning".P79.
اهتم علماء البالغة بالمعنى من خالل علم البيان الّذي يكشف قناع
()
ّ
خاصة في تأليفهم لمعاجم المعاني ،كما ّ
المعنى.

الداللة) وبين مصطلح (  Semiologyأو  = Semioticsعلم
( )هناك فرق بين مصطلح ( =Semanticsعلم ّ
الدوال اللّغوية وغير اللّغوية كاإلشارات .لالستزادة هينظر :سامي عياد
العالمات)؛
فاألول يدرس المدلول والثّاني يدرس ّ
ّ
حنا وغيره .معجم اللّسانيات الحديثة (إنكليزي -عربي) .ص.172-172
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

حسان سنة 4919م ،كما نشر كمال بشر خمس مقاالت أواخر
تمام ّ
المعنى الّذي نشره ّ

علم4914م وبداية عام4911م بعنوان دراسات في علم المعنى .ومن الثّالثة نذكر
وتطورها في
الداللة
تخصيص علي عبد الواحد وافي فصلين
لتطور اللّغة وارتقائها ،و ّ
ّ
ّ
حسان في كتابيه مناهج البحث في اللّغة واللّغة
كتابه علم اللّغة .كما
تمام ّ
ّ
خصص ّ

تحدث في كتاب األصول عن المعنى في
الداللة ،كما ّ
العربية معناها ومبناها فصال في ّ
ضوء معطيات البالغة العربية(.)1
عدة من أهمها نظرية
ألن المعنى هو ضالّة ّ
كل متكلّم ،فقد هجّندت لتحليله نظريات ّ
و ّ

الداللية ،هذه األخيرة
السياق اللّغوية الّتي
سيتم الحديث عنها الحقا ،وكذا نظرية الحقول ّ
ّ
ّ

عد من
الّتي يعود الفضل في اكتشافها إلى المدرسة األلمانية على يد تريير ( ،)Trierوته ّ
الداللية الّتي تستند على مبادئ المنهج التّاريخي والوصفي في دراسة
النظريات ّ
أهم ّ
ّ
الداللية والحقول المعجمية والحقول
عدة :المجاالت ّ
وتحليل المعنى ،وتهعرف بأسماء ّ

الداللية.
اللّغوية(.)2
أن أدقّها هو الحقول ّ
ّ
ومرد ذلك إلى الترجمة ،إالّ ّ

الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر1917م1920-م .ص 171وما
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )1هينظر :عبد ّ
بعدها.
الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر1917م1920-م .ص.710-711
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )2هينظر:عبد ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

حسان()1روافده العلمية ومرجعياته الفكرية:
تمام ّ
رابعا -فكر ّ
حسان:
تمام ّ
 -Iفكر ّ

يتوزع نشاطه العلمي
إن
وتنوعه؛ إذ ّ
ّ
تمام ّ
المتأمل لفكر ّ
ّ
حسان ليقف على حقيقة ثرائه ّ

الرسائل
أولها مجال التّأليف ،سهامه في اإلشراف على ّ
على ثالثة مجاالت أساسيةّ ،
العلمية ،واالشتراك في المناقشات العلمية العلنية .وثالثها مجال التّرجمة.
األول :التّأليف
المجال ّ

حسان على تأليف العديد من الكتب هي:
تمام ّ
عكف ّ

 -4كتاب مناهج البحث في اللّغة:
صدرت طبعته األولى سنة  4911م ،بمكتبة األنجلو المصرية ،وتلتها طبعات أخرى
في مصر والمغرب(.)

حسان في ملحق األعالم من هذا البحث ،ومن أراد االستزادة هينظر:
تمام ّ
( )1ترجمة لحياة ّ

ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ارئــدا لغويــا "كتــاب تــذكــاري" .عــالم الكتــب .ط7117.1م .من ص 11إلى
الرحمــان العــارف .ت ّمـام ح ّ
 عبــد ّس ـ ـان .مجلّة الوعي اإلسـ ــالمي .ع .002:الكويت .ديسـ ــمبر -يناير
ص .11محمد عويس .رحيل أمير ّ
تمام ح ّ
النحو ّ

محرك البحث.google :
الرابطّ .www.alwaei.com/Site/index.php ?cID=738 :
7117م .على ّ

حسان
تمام ّ
 ندوة علمية من تنظيم قسم اللّغة العربية بكلّية التّربية جامعة األنبار .يوم7111-17-19 :م .بعنوانّ :ـربـ ـ ـ ــط:
عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ّـدد ال ـ ـ ـ ـ ّـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـلّـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــث .عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ّا
محرك البحث.google :
.www.uonbar.edu.iq/News.Details.php?ID=261
ّ

الرابط:
 يوســف جمل .في رحيل األعالم و العلماء .منشــور يوم7111-11-70 :م .على ال ّس ـاعة .11:11:على ّ
محرك البحث.google :
ّ . www.dewan.co.il/News-5,N-4479.htm

الرســخين .اإلخوان .منشــور يوم-12-11:
س ـان رمز من جيل العلماء ّا
الحرة ويكيبيدياّ .
تمام ح ّ
 الموســوعة ّالدكتور ّ

7119م.

الساعة.11:19:م ّكة
 جابر قميحة .أستاذي الحبيب ّحسان .منشور يوم7111-17-72 :م .على ّ
تمام ّ
الدكتور ّ

محرك البحث.google :
الرابطّ .ikhwanonline.com :
المكرمة .على ّ
ّ

بالدار البيضاء بالمغرب لسنة 1922م.
( )الطّبعة المعتمدة لهذا الكتاب ،في هذا البحث هي طبعة دار الثّقافة ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

ظواهر االجتماعية اإلنسانية
أن اللّغة هي أخطر ال ّ
ّ
استهل كتابه هذا ّ
بمقدمة ّ
بين فيها ّ

ملحة إلى منهج لهذه اللّغة ،وعليه تناول فيه أفكار المنهج
أن الحاجة ّ
على اإلطالق ،و ّ

النحو -المعجم-
الصرفّ -
الوصفي في تحليل مستويات اللّغة الخمسة وهي :األصواتّ -
الداللة .وحاول تطبيقها على اللّغة العربية الفصحى .وهو منهج يثير االهتمام والتّفكير،
ّ
الدراسة شيئا جديدا.
وفيه أضاف إلى منهج ّ

 -1كتاب اللّغة بين المعيارية والوصفية:
مرات
مرة سنة 4919م ،بمكتبة األنجلو المصرية ،وطبع بعد ذلك ّ
عدة ّ
ألول ّ
نشر ّ

()
النشاط اللّغوي إلى اتّجاهين أساسيين هما:
حسان ّ
تمام ّ
في مصر والمغرب  .وفيه ّ
قسم ّ

االستعمال اللّغوي؛ الّذي هو وظيفة المتكلّم .والبحث اللّغوي الّذي هو وظيفة الباحث،
وفي ضوء هذا التّفريق ربط بين المعيارية واألمور االستعمالية كالقياس واألمور المنهجية
النماذج اللّغوية.
كالرموز اللّغوية واالستقراء والتّقعيد و ّ
ّ
مكمال لكتابه سالف ال ّذكر ،وهو مناهج
هي ّ
عد كتاب اللّغة بين المعيارية والوصفية ّ

عد نقدا
عد ترسيخا للمنهج الوصفي الّذي كان قد دعا إليه ،كما هي ّ
البحث في اللّغة؛ إذ هي ّ
الدراسات اللّغوية العربية القديمة.
صريحا للمنهج المعياري الّذي اتّسمت به ّ

السابقين مناهج البحث في اللّغة واللّغة بين المعيارية والوصفية يقول
وعن الكتابين ّ

صو ار من المذاهب الحديثة في
صبحي الصالح« :جاءا آيتين في ّ
الدقة والتّ ّ
قصي ،فيما ّ

رد طائفة من تلك المذاهب إلى مبتدعيها،
بحوث اللّغة ،وا ّن فيهما لجهدا مشكو ار في ّ
الحية ،من خالل ما استحدث
ومحاولة ناجحة أحيانا في المقارنة بين العربية واللّغات ّ

العلماء من مناهج ،ولكن في الكتابين عيبا أجسم من عيوب [بعض] الكتب العصرية؛

طبق عليها ما أتقنه من المناهج
فكثي ار ما هيدخل ّ
الضيم على العربية ،وهو هي ّ
حسان ّ
الدكتور ّ
بالدار البيضاء بالمغرب ،دون تاريخ .وكذا
( )الطّبعة المعتمدة لهذا الكتاب ،في هذا البحث هي طبعة دار الثّقافة ّ
الرابعة لعالم الكتب بالقاهرة لسنة 7111م.
الطّبعة ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

الدخيل
الغربية ،ماسخا بذلك أصوات العرب في رموز وطالسم استشراقية ،فيها من عجمة ّ
ما ال هيطاق!»(.)1
 -9كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها:
العامة ،وتلتها طبعات
صدرت طبعته األولى سنة 4919م ،عن الهيئة المصرية
ّ

()
حسان في كتابه هذا عن أنظمة اللّغة
تمام ّ
أخرى في مصر والمغرب  .وقد كشف ّ

ظواهر بالواقع؛ إذ
مرة في مقابل مشاكل التّطبيق ،وربط هذه ال ّ
ألول ّ
العربية ،ووضعها ّ
حاول تطبيق المنهج الوصفي البنيوي في دراسة اللّغة على العربية الفصحى.

كما احتوى الكتاب خالصة األفكار الّتي كانت تدور في ذهن المؤلّف ،ممثّلة في
النحوية ،وكذا المزاوجة بين المعنى والمبنى
أهم نظرياته في اللّغة وهي نظرية القرائن ّ
ّ

النحو إلى المعجم إلى
النحوي
ّ
الصرف إلى ّ
للكشف عن المعنى ّ
الممتد من األصوات إلى ّ

الداللة.
ّ

الرحمان
حظي كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها بدراسات نقدية كثيرة ،فقد ّ
عده عبد ّ

الدراسات اللّغوية
العارف مشروع قراءة أخرى للتّراث اللّغوي العربي من وجهة نظر ّ
للنحو العربي ،وترتيب األفكار اللّغوية بوجه عام ،في
الحديثة؛ أي ّأنه إعادة صياغة ّ

ضوء المنهج الوصفي كأحد مناهج البحث اللّغوي الحديث(.)2

فع ّد من زواية أبرز مثال عن
اختلفت ردود األفعال تجاه هذا الكتاب سلبا وايجابا ،ه

أن اللّغة العربية معناها ومبناها
الرائدة ،فهناك من يرى ّ
الكتابات اللّسانية العربية الوصفية ّ

( )1صبحي الصالح .دراسات في فقه اللّغة .دار العلم للماليين.ط.1921 .11ص .11

بالدار البيضاء بالمغرب ،سنة 7111م .والثّانية الطّبعة
أما الطّبعة المعتمدة في هذا البحث؛ فاألولى لدار الثّقافة ّ
(ّ )
الخامسة لعالم الكتب بالقاهرة ،سنة 7112م.
حسان رائدا لغويا .ص.19
تمام ّ
( )2هينظر :عبد ّ
الرحمن العارفّ .
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

( )1
أول دراسة تطبيقية
عده من ّ
يمكن ّ
عدة أوجه عمال لسانيا رائدا  .فهناك من يرى ّأنه ّ
()2
للنحو
أن «محاولة ّ
تمام أعطت ّ
للمنهج البنيوي الوصفي  .وهناك من يعتقد ّ
الدكتور ّ

الصحيح بين أنظمة اللّغة العربية ،فلم يعد علما مقصو ار على درس
مفهومه ومكانه
ّ
يسميه المؤلّف
ظواهر اإلعراب والبناء فقط ،وال حتّى علما
ّ
خاصا بدراسة األبواب ،أو ما ّ

أهم
الخاصة ،واّنما أصبح نظاما يتناول ذلك كلّه،
النحوية
ّ
المعاني ّ
ّ
ويتعداه إلى ما هو ّ

وألزم للتّركيب اللّغوي من حيث بناؤه وفهم مدلوله معا»( .)3ومن زاوية أخرى هوضع كتاب
النقدية
اللّغة العربية معناها ومبناها على مائدة التّشريح الّذي يصل في بعض ّ
الدراسات ّ
( )4
حسان بصدر
إلى ّ
حد التّجريح والخروج عن الموضوعية  .ومع ذلك فقد ّ
تمام ّ
تقبلها ّ

بالدعوة إلى
البناءة
خاصة المتعلّقة ّ
رحب ،واستجاب بوجه خاص للمالحظات العلمية ّ
ّ

فجسد ذلك
النحوية،
النحو في ضوء نظرية القرائن ّ
التّطبيق العملي والعلمي على أبواب ّ
ّ

فإن كتاب اللّغة العربية
النحوية .ورغم اختالف وجهات ّ
في تأليف كتاب الخالصة ّ
النظر ّ

الدراسات اللّغوية العربية
متمي ا
عد محاولة جريئة وحدثا علميا
ز في ّ
معناها ومبناها هي ّ
ّ

المعاصرة.

( )1لالستزادة هينظر :مصطفى غلفان .اللّسانيات العربية الحديثة (دراسة نقدية في المصادر واألسس النقدية
شق .كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية .سلسلة رسائل وأطروحات رقم.11:
والمنهجية) .جامعة الحسن الثّاني .عين ال ّ

مطبعة فضالة .المغرب .ص.122
( )2لالستزادة ينظر  :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي "دراسة في الفكر اللّغوي الحديث .دار المعرفة الجامعية .األ ازريطة
اإلسكندرية .1992 .ص.711

النحو العربي .دار القلم .ط .1الكويت .1920 .ص.122
( )3عبد الوارث مبروك سعيد .في إصالح ّ
الدراسات اإلسالمية والعربية
النحو العربي .مجلّة كلّية ّ
( )4ينظر مثال :محمد أبو المكارم قنديل .مزاعم التّجديد في ّ
للبنات بالمنصورة .جامعة األزهر .ع .1922 .11من ص  121إلى ص.191
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

 -1كتاب األصول «دراسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب –ال ّنحو – فقه
اللّغة – البالغة»:
بالدار البيضاء بالمغرب ،وتلتها
صدرت طبعته األولى سنة 4994م عن دار الثّقافة ّ
عدة طبعات بعد ذلك في مصر والعراق( .)وفي الكتاب دراسة معرفية لجذور الفكر
ّ
النحو – فقه اللّغة – والبالغة.
أهم حقول ّ
الدراسات اللّغوية العربية ،وهيّ :
اللّغوي في ّ

أن الّذي اشتمل عليه كتابي هذا ّإنما يقوم من
حسان في األصول« :ولي ثقة ّ
تمام ّ
ويقول ّ

الدسمة»( .)1وفعال كتاب األصول
احتماالت هذا الحقل مقام ما يفتح ال ّ
شهية من الوجبة ّ
فخصوه بدراسات نقدية
ر لقيمته العلمية،
فتح شهية الباحثين نظ ا
ّ

()

كشفت عن نواحي

النحو وأصوله .وفي سنة 4999م
االئتالف واالختالف في بعض القضايا المتّصلة بتأريخ ّ

حسانبكتاب األصول على جائزة آل بصير العالمية لخدمة اإلسالم واألدب
تمام ّ
ّ
تحصل ّ
العربي والعلوم ،في حقل اإلنتاج األدبي واللّغوي.

 -1كتاب التّمهيد في اكتساب اللّغة العربية لغير ال ّناطقين بها:
المكرمة،
هنشر في وحدة البحوث والمناهج بمعهد اللّغة العربية بجامعة أم القرى بم ّكة
ّ

()
أن ميدانه علم اللّغة التّطبيقي( Applied
سنة 4991م
 .ويتّضح من عنوان الكتاب ّ

يتم ذلك
ألنه
)Linguistics؛ ذلك ّ
ّ
يصب في مجال تعليم اللّغة العربية لغير أبنائها ،وال ّ

عرف ثم االستعاب فاالستمتاع.
إالّ بتتابع ثالث عمليات عقلية هي :التّ ّ

تم االعتماد على طبعة عالم الكتب .القاهرة .7119.وتجدر اإلشارة إلى وجود خطأ مطبعي في
( )في هذا البحث ّ
المقيد على غالف الكتاب وهو ":دراسة إستيمولوجية "...بدال من " :دراسة إبستيمولوجية."...
العنوان الثانوي
ّ

حسان .األصول .ص.11
تمام ّ
(ّ )1
( )منها :محمد خير الحلواني .نظرة في كتاب األصول .مجلّة المناهل.ع .71 :المغرب .1927 .من ص 171
إلى ص .111

( )وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث.
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
 -1كتاب مقاالت في اللّغة واألدب:

هنشر في وحدة البحوث والمناهج ،بمعهد اللّغة العربية بجامعة أم القرى بم ّكة

يتضمن مجموعة من المقاالت
المكرمة ،سنة 4991م ،ويقع في جزأين( .)والكتاب بجزأيه
ّ
ّ

والبحوث الّتي قد نشرها في مجالّت مختلفة ،أو ألقاها في مؤتمرات وندوات علمية
متخصصة ،وأغلب موضوعاته تدور حول اللّغة :تعليما ،ونقدا ،وتقويما للتّراث اللّغوي
ّ

األول منه ستّة عشر بحثا هي:
عند العرب .وقد حوى الجزء ّ
 -أربعة بحوث في تعليم اللّغة ،وهي:

 -4جدوى استعمال التّقابل في تعليم اللّغة العربية لغير أبنائها (4994م).
النحو العربي (4991م).
 -1من مشكالت تعليم ّ
النظرية والتّطبيق.
النحو بين ّ
 -9تعليم ّ
النحو.
 -1من مسائل ّ

 -سبعة بحوث في علم اللّغة ،وهي:

 -1ضوابط التّوارد (4991م).
الربط في التّركيب واألسلوب العربي (4991م).
 -1ظاهرة ّ
النحو العربي ومناهج التّحليل (4919م).
ّ -1
النماذج (4999م).
 -9وحدة البنية
ّ
وتعدد ّ
 -9من خصائص العربية (4991م).
السليقة (4919م).
 -40الخليقة و ّ
 -44تشقيق المعنى (4919م).

 أربعة بحوث في ال ّنقد اللّغوي ،وهي:النقد األدبي (4999م).
 -41اللّغة و ّ

 -49موقف األديب من اللّغة (4919م).
( )والطّبعة المعتمدة في هذا البحث هي الطبعة األولى لعالم الكتب .القاهرة7112.م.
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
 -41صوتية األدب (4919م).
الرمزي في األدب (4911م).
 -41المذهب ّ

 -مقال واحد في تقويم التّراث اللّغوي العربي ،وهو:

 -41التّراث اللّغوي العربي -نظرة نقدية (4994م).
أن المقاالت الّتي تحمل أرقام 41-41-49-44-40-1:والّتي
حسان ّ
تمام ّ
يشير ّ

تصنف في مرحلة ما قبل التّأطير؛ إذ لم يكن حتّى ذلك العام قد
كتبها قبل عام 4910م
ّ

إن هذه
وصل إلى اإلطار الفكري الّذي أودعه كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها ،بل ّ

امتدت إلى ما بعد ذلك ،وهكذا تطول فترة ما قبل التّأطير ،فال تنتهي إالّ بعودته
الفترة قد ّ
إلى كلّية دار العلوم عام 4911م؛ إذ بدأت فترة جديدة كانت إرهاصا للهيكل البنيوي الّذي
النحاة
أولهما :منهج ّ
اشتمل عليه الكتاب .وتمثّل اإلرهاص في صورة بحثين ،كان عنوان ّ

العرب ،وعنوان الثّاني :أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية .أ ّما ماعدا
ذلك من المقاالت فتقع في طائفتين :األولى تتمثّل في الثّالث األ َّهول ،والفضل في التّفكير

بأن
أم القرى 4990م .ذلك ّ
في موضوعاتها يعود إلى عمله بمعهد اللّغة العربية في ّ
انصب
اهتمامه لم يتّصل قبل هذه الفترة بالجانب التّطبيقي(التّعليمي) من علم اللّغة ،واّنما
ّ

طائفة الثّانية فهي مقاالت تحمل تفسي ار
أما ال ّ
في جملته وتفصيله على ّ
النظر والتّنظير ،و ّ
حسان ببعض هذه
أو اجتهادا أو أم ا
ر آخر يتّصل ّ
تمام ّ
بالنظر أو التّنظير ،وشارك ّ

المقاالت في ندوات وببعضها في مؤتمرات ،والبعض الثّالث حديث لم يسلك طريقا إلى
ليحتل مكانه في كتاب اللّغة
النشر ،كالمقال الخامس ضوابط التّوارد؛ إذ هكتب منذ البداية
ّ
ّ
العربية معناها ومبناها ،وليشتمل هذا الكتاب على أحدث أفكار صاحبه(.)1

أما الجزء الثّاني فقد حوى من المقاالت ما هكتب بعضه بعد عام 4919م ،وبه سبع
ّ

حسان« :ولقد
عشرة مقالة ّ
موزعة من حيث الموضوع بين اللّغة و ّ
تمام ّ
النقد األدبي .ويقول ّ
حسان .مقاالت في اللّغة و األدب .ج .1ط.1عالم الكتب .القاهرة7112 .م .ص.2-2
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

الدراسات العليا،
كتبت بعض هذه المقاالت للمشاركة في ندوات وبعضها من أجل طالّب ّ
الحر»( .)1وقد وردت مقاالت الجزء الثّاني
وبعضا ثالثا نتيجة جهد تلقائي مصدره التّفكير ّ

النحو اآلتي:
مرتّبة على ّ

وتطورها.
 -4اللّغة العربية
ّ

 -1احتماالت اللّبس في نظام اللّغة (دراسة وتطبيق).
السياق.
 -9قرينة ّ

 -1المعجم (أنظام أم رصيد من المفردات؟).
الصرف).
 -1وضع المصطلح العربي (في ّ
النحو و ّ
النقدي بين العرفية واالرتجال.
 -1المصطلح ّ

 -1المصطلح البالغي القديم (في ضوء البالغة الحديثة).
 -9اإلفادة والعالقات البيانية.
الصواب والخطأ (في االستعمال العربي).
 -9درجات ّ
النحو التّوليدي).
النحو العربي و ّ
السليقة (بين ّ
ّ -40

 -44ظاهرة التّر ّخص عند أمن اللّبس (على المستويات المختلفة).
النقد اللّغوي لألدب.
ّ -41

الصياغة اللّغوية).
 -49موقف ّ
النقد العربي التّراثي (من دالالت ما وراء ّ
 -41قضايا الحداثة في اللّغة العربية.

تعدد الحقول المعرفية).
 -41إبداع المعنى في اللّغة العربية (من منظور ّ
 -41ألفاظ الحضارة.

(النظم والبنية العميقة).
 -41بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي ّ

حسان .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .7عالم الكتب .ط .1القاهرة .7112 .ص.9
تمام ّ
(ّ )1
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

 -1كتاب البيان في روائع القرآن -دراسة لغوية وأسلوبية لل ّنص القرآني:-
صدرت طبعته األولى في جزء واحد عن عالم الكتب بالقاهرة ،سنة 4999م .ثم
الدار نفسها بجزأين في مجلّد كبير واحد ،سنة 1000م( .)وقد
صدرت طبعته الثّانية عن ّ
حسان في هذا الكتاب قضايا لغوية شتّى في القرآن الكريم؛ إذ قام بتحليل
تمام ّ
عالج ّ

السابقة،
ّ
النصوص القرآنية ودراستها دراسة لغوية وأسلوبيةّ ،
مطبقا فيه ما جاء في مؤلّفاته ّ
األول منه تطبيق عملي لنظرية
السيما كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها ،ففي الجزء ّ

النص القرآني ومن هذه القرائن نجد :اإلعراب،
القرائن اللّغوية ،ودورها في فهم وتفسير ّ

النص
أما في الجزء الثّاني فقد تناول ّ
الربطّ ،
الرتبة ،التّضامّ ،
البنيةّ ،
السياق وغيرهاّ .

الضوء على الهيكل البنيوي
القرآني بالتّحليل مرّك ا
ز على ّ
الدراسة األسلوبية ،وختمه بتسليط ّ
النمل ،القصص ،العنكبوت.
السور القرآنية نحو :الفرقان ،ال ّ
شعراءّ ،
لبعض ّ
 -9كتاب الخالصة ال ّنحوية:
الدار نفسها
صدرت أولى طبعاته سنة 1000م عن عالم الكتب بالقاهرة ،وعن ّ

()
حسان
صدرت طبعته الثّانية سنة 1001م  ،وطبعته الثّالثة ّ
سنة 1009م .ه
تمام ّ
ويشير ّ

للدراسة الّنظرية؛
أن هذه الخالصة أهريد لها أن تكون «تطبيقا ّ
في ّ
مقدمة كتابه هذا إلى ّ

ز شديدا ،وأن تلجأ
وذلك بإبراز تضافر القرائن على بيان المعنى ،وأن تكون مرّكزة تركي ا
المعينة على
إلى نوع جديد من عرض حقائق ّ
النحو عن طريق األشكال اإليضاحية ه
تصور العالقات بين األحكام»(.)1
ّ

( )وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث.

( )هذه الطّبعة هي المعتمدة في هذا البحث ،ولكن تجدر اإلشارة إلى ورود تاريخ الطّبعة الثانية 1170هـ7111-م
الداخلية لنفس
على صفحة معلومات الطّبع ،في حين ورد تاريخ الطبعة الثانية 1170هـ7110-م على الواجهة ّ
ألنه داللة على بداية الموسم7111:م7110-م.
األول منهما هو
األصحّ ،
ّ
الكتاب ،و ّ
حسان .الخالصة الّنحوية .ط .7عالم الكتب .القاهرة7111 .م .ص .9-2
تمام ّ
(ّ )1
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

تأمل لغة القرآن الكريم:
 -9كتاب خواطر من ّ

()
مقدمة هذا الكتاب
صدرت طبعته األولى سنة 1001م عن دار عالم الكتب .وفي ّ

ثم
الدراسة من قبيل ما
حسان« :هذه ّ
تمام ّ
ّ
يقول ّ
تضمنه كتاب البيان في روائع القرآنّ ،

علي
ظلّت العالقة بيني وبين ّ
أتأمله وأجني من ثماره حتّى ّ
النص الكريم ّ
من اهلل تعالى ّ
تأمل
فإنه
أما ما اشتمل عليه هذا الجهد من موضوعات ّ
ّ
ينصب على ّ
بهذه الخواطرّ ،

الساعي إلى الفهم في ضوء التّراث اللّغوي العربي واالستعانة
األسلوب القرآني من موقف ّ

أمل إلى آراء وخواطر تتعلّق
بما ّ
جد من دراسات لغوية حديثة ،والوصول بواسطة هذا التّ ّ

الناس من قبل»(.)1
عما ساد بين ّ
بفهم ّ
النص وأغراضه ومراميه فهما يقترب أو يبتعد ّ

تأمالت في المبنى
أمالت في سور القرآن الكريم؛ ّ
يضم هذا الكتاب نوعين من التّ ّ
ّ

الزائدة في
فأما من حيث المبنى فقد جاء الكالم في تقلّبات التّاء ّ
وأخرى في المعنىّ .
ثم بعض
وتأمل محور القرب والبعد بين المتالزمين في ّ
صيغ صرفية بعينهاّ ،
السياق ّ

النقل والمعاقبة ونحوهما ،ثم اختصاص
ال ّ
السياق كظاهرة ّ
ظواهر األسلوبية الهامشية في ّ

معين ثم مالحظة بعض طرق التّركيب في الّنص
التّسوية بين المتعاطفين بحرف عطف ّ

الناظرين فيه،
أما من حيث المعنى فقد جرى بعض ما اختلفت طرق فهمه بين ّ
القرآني .و ّ
يختص به ،وبعض الضمائر من استعماالت بعينها ،ثم مفهوم الثّاني
كمعنى التّرتيل وما
ّ

الناس دون محاولة
الّذي اختلف حوله
المفسرون ثم مفهوم ظالل المعنى الّذي ّ
ردده ّ
ّ

الصوتية ذات
شر األسلوبي وطرق فهمه ،وأخي ا
اإلحاطة به ثم فكرة المؤ ّ
ر بعض القيم ّ

النص القرآني(.)2
المعنى في ّ

( )وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث.

المقدمة.
تأمل لغة القرآن الكريم .ط.7عالم الكتب .القاهرة7112 .م .من
ّ
تمام ّ
حسان .خواطر من ّ
(ّ )1
تأمل لغة القرآن الكريم .الغالف.
تمام ّ
حسان .خواطر من ّ
( )2هينظرّ :
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
 -40كتاب اجتهادات لغوية:

صدرت طبعته األولى سنة 1001م عن دار الكتب بالقاهرة( .)وقد حوى هذا الكتاب
ثم كانت من قبيل االجتهاد؛ فبعض الموضوعات
أفكا ار قلّما تشتمل أفكار اآلخرين ،ومن ّ
الّتي اشتمل عليها الكتاب سبق نشره في المجالّت العلمية في مصر وخارجها ،والبعض

()1
ضم:
ضم قضايا المعنى ،والثّاني منه ّ
األول منه ّ
اآلخر جديد لم هينشر من قبل ؛ فالباب ّ

النص .وبعض مقاالت هذا الكتاب سبق
أما الباب الثّالث
فخصص لنحو ّ
ّ
قضايا المبنىّ ،

ذكرها في كتاب :مقاالت في اللّغة واألدب.

 -44كتاب مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن:
()
تمام
صدرت طبعته األولى سنة 1040م عن عالم الكتب بالقاهرة  .وقد سلّط ّ

أهمها :التّفريق بين اللّغة واللّهجات،
مقدمة كتابه هذا على ّ
الضوء في ّ
حسان ّ
ّ
عدة نقاط ّ
السليقة بالممارسة واكتسابها بالتّعليم.وتحت عنوان
العامية ،وبين اكتساب ّ
وبين الفصحى و ّ

السياق القرآني ،وكذا عن الفكر
تحدث عن أنواع ّ
أفكار بحثية ّ
الداللة ،تكرار ّ
النفي في ّ

النقد .وألدرج في األخير بعض المفاهيم العقائدية كالوحي،
الحديث في دراسة اللّغة وفي ّ

بالدراسة من ناحية المبنى
النص القرآني ّ
الربوبية وغيرها .كما تناول ّ
والتّوحيد ،واأللوهية ،و ّ
والمعنى(.)2

 -41كتاب الفكر اللّغوي الجديد:
صدر في طبعته األولى عن دار عالم الكتاب بالقاهرة سنة 1044م( ،)وقد انطلق
وتطوره،
موه
حسان في كتابه هذا من ّ
تمام ّ
ّ
ّ
أن اللّغة لفظ ومعنى ،ولكل من اللّفظ والمعنى هن ّ
( )وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث.

حسان .اجتهادات لغوية .ط.1عالم الكتب .القاهرة .الغالف.
تمام ّ
(ّ )1
( )وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث.

حسان .مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .ط.1عالم الكتب .القاهرة7111 .م .ص.2-2
تمام ّ
( )2ينظرّ :
( )وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث.
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

أن اإلنسان
على نحو تراكمي حينا ،وعلى نحو ّ
تجددي حينا آخر عبر توالي األزمنة .و ّ
جدد ،وكان من طبيعة عالقة ذلك باللّغة أن يصيب اللّغة
هو مصدر هذا التّراكم وذلك التّ ّ

غير إيجابا أو
في ّ
كل العصور ،سواء من حيث اللّفظ أو من حيث المعنى ،قدر من التّ ّ

سلبا.

حول التّراثي ال ّذاتي ،وا ّما غاية من
كان الفكر الجديد في الحالين ّ
إما أث ار من آثار التّ ّ

أن هذا التّفكير هو مصدر الفكر اللّغوي الجديد ،وهو موضوع
غايات التّفكير اإلنساني ،إذ ّ

هذا الكتاب(.)1

السنين من حقول العربية:
حصاد ّ
 -49كتاب ّ

حسان سنة1044م ،وأصدرت دار عالم
تمام ّ
هذا آخر كتاب صدر بعد وفاة مؤلّفه ّ

()
حسان وجال في الكثير
تمام ّ
الكتب بالقاهرة طبعتها األولى له سنة 1041م  .وفيه صال ّ

ز على المبنى في بعضها ،وعلى المعنى في بعضها اآلخر؛
من المواضيع اللّغوية مرّك ا
فمن األولى :المعجم (نظام أم رصيد من المفردات) ،وكذا المعجم التّاريخي ،البنية وطريقة
ضمن هذا
وتأمالت في سورة ّ
النحل .وقد ّ
التّحضير .ومن الثّانية :معاني القرآن الكريمّ ،

السنين من
مما
توصل إليه في مسيرة بحثه العلمي ،إذ يقول« :فكان جهد ّ
ّ
الكتاب الكثير ّ

صور الحصاد الّذي جعلناه جزءا من عنوان هذا الكتاب»(.)2

حسان .الفكر اللّغوي الجديد .ط .1عالم الكتب .القاهرة7111.م.ص.11
تمام ّ
( )1ينظرّ :
( )وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث.

السنين من حقول العربية .ط.1عالم الكتب .القاهرة7117 .م .ص.2
حسان .حصاد ّ
تمام ّ
(ّ )2
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

طرح ،أو باختالف
الصيغة وال ّ
تجدر اإلشارة إلى بعض الموضوعات الّتي ترد بنفس ّ

بسيط فيها في مؤلّفين أو أكثر( ،)نحو:

العرفية واالرتجال(.)1
 -4المصطلح ّ
النقدي بين ه

الصوتية في القرآن الكريم(.)2
تأمالت في القيم ّ
ّ -1
فند أهكذوبة الغرانيق(.)3
النص القرآني هي ّ
ّ -9

النص القرآني(.)4
 -1العالقات الملحوظة في ّ
النص القرآني(.)5
الصحة والجمال في ّ
ّ -1

النص القرآني(.)6
 -1محور القرب والبعد في تضام عناصر ّ

الصفحات.
مرة ،مع مراعاة سنوات تأليف الكتب وأرقام ّ
ألول ّ
( )هرتّبت المواضيع بحسب ورودها ّ
الصيغة
مرة ثانية بنفس ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :مقاالت في اللّغة و األدب.ج .7من ص 171إلى صّ .112
( )1ورد ّ
والطّرح في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص 21إلى ص.22

مرة ثانية باختالف بسيط في
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :البيان في روائع القرآن.ج .1من ص 120إلى صّ .772
( )2ورد ّ
تأمل لغة القرآن الكريم .من ص171
تأمالت في بعض القيم ّ
ّ
الصوتية في القرآن الكريم في :خواطر من ّ
الصياغةّ :
إلى ص.117

مرة في :البيان في روائع القرآن.ج .7من ص 171إلى ص.112مع وجود خطأ مطبعي في الفهرس:يفتد.
أول ّ
( )3ورد ّ

النص القرآني في :مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .من ص111
مرة ثانية كاآلتي :أكذوبة الغرانيق يدحضها ّ
ثم ورد ّ
ّ

إلى ص.101

متضاما مع موضوع
مرة ثانية
ثم ورد ّ
أول ّ
ّ
مرة في :البيان في روائع القرآن.ج .1من ص 190إلى صّ .171
( )4ورد ّ
النص القرآني في :اجتهادات لغوية .من
العالقات الملفوظة فكان كاآلتي :العالقات الملفوظة والعالقات الملحوظة في ّ
ص 720إلى ص.119

الصيغة في:
مرة ثانية بنفس ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :البيان في روائع القرآن.ج .1من ص 171إلى صّ .122
( )5ورد ّ
اجتهادات لغوية .من ص 700إلى ص.721
مرة ثانية باختالف بسيط
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :خواطر من ّ
تأمل لغة القرآن الكريم .من ص 12إلى صّ .11
( )6ورد ّ

(ملخص) .مع ورود خطأ مطبعي في
النص القرآني
في
ّ
السياق في ّ
الصياغة :محور القرب والبعد بين عناصر ّ
ّ

السنين من حقول العربية .من ص 127إلى ص.121
الفهرس :النّص القرآن في :حصاد ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

تفعل(.)1
 -1إجراءات صرفية في تقلّبات التّاء ّ
الزائدة في صرف االفتعال والتفاعل وال ّ
النحوي(.)2
النظام ّ
 -9ظواهر هامشية في ّ
 -9ظالل المعاني في القرآن الكريم(.)3

 -40الفرق بين اللَّبس واحتمال أوجه المعنى(.)4
 -44المعجم .أهو نظام أم رصيد من المفردات(.)5
ّ -41أيام اهلل في القرآن الكريم(.)6
السليقة بالتّعليم(.)7
 -49اكتساب ّ

مرة ثانية بسقوط كلمة
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :خواطر من ّ
تأمل لغة القرآن الكريم .من ص 10إلى صّ .01
( )1ورد ّ

التفعل في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص122
صرف :إجراءات صرفية في تقلّبات التّاء ّ
الزائدة في االفتعال والتفاعل و ّ

إلى ص.127

مرة ثانية باختالف بسيط
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :خواطر من ّ
تأمل لغة القرآن الكريم .من ص 01إلى صّ .20
( )2ورد ّ
النحوي مع شواهد من القرآن الكريم .في :الفكر اللّغوي الجديد .من
النظام ّ
الصياغة :من الظّواهر الهامشية في ّ
في ّ
ص 111إلى ص.102

الصياغة.
مرة ثانية بنفس ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :خواطر من ّ
تأمل لغة القرآن الكريم .من ص 21إلى صّ .92
( )3ورد ّ
السنين من حقول العربية .من ص 121إلى ص.121
في :حصاد ّ

الصياغة:
مرة ثانية باختالف بسيط في ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :اجتهادات لغوية .من ص 129إلى صّ .121
( )4ورد ّ
الفرق بين اللّبس واحتماالت وجوه المعنى .في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص 110إلى ص.111
مرة في :اجتهادات لغوية .من ص 112إلى ص .112وقد وردت في الفهرس لفظة المقررات بدل
أول ّ
( )5ورد ّ
الصياغة :المعجم (أنظام هو أم رصيد من المفردات).
مرة ثانية باختالف بسيط في ّ
ثم ورد ّ
المفردات وهو خطأ مطبعيّ .

السنين من حقول العربية .من ص71
وقد وردت في الفهرس لفظة رصسد بدل رصيد وهو خطأ مطبعي في :حصاد ّ
حسان في :اللّغة العربية معناها ومبناها .ص( .117هل يمكن أن يكون المعجم نظاما
تمام ّ
إلى ص .17وقد تساءل ّ

النحوي) ولكن الطّرح يختلف عن سابقيه.
الصرفي و ّ
من أنظمة اللغة كما كان ّ
الصوتي و ّ
النظام ّ
الصياغة:
مرة ثانية باختالف بسيط في ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في:اجتهادات لغوية .من ص 101إلى صّ .102
( )6ورد ّ
السنين من حقول العربية .من ص 711إلى ص.712
أيام اهلل في القرآن .في :حصاد ّ

الصياغة
مرة ثانية وزيد على ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .من ص 21إلى صّ .22
( )7ورد ّ
الدراسات الحديثة .في :الفكر اللّغوي
السليقة العربية من خالل التّعليم في ضوء ّ
السابقة فأصبح العنوان :اكتساب ّ
ّ

الجديد .من ص 19إلى ص.21
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
 -41درجات في سلّم البحث(.)1
السياق القرآني(.)2
 -41تكرار ّ
النفي في ّ

رب يوسف -عليه السالم -كما يفهم من القرآن الكريم(.)3
ّ -41
 -41المعجم التّاريخي البنية وطريقة التّحضير(.)4

النص القرآني(.)5
السياق في إزالة ّ
تعدد احتماالت اإلعراب في ّ
 -49أثر قرينة ّ
السياقي(.)6
ّ -49
نوع ّ
الداللة اللّغوية بين اإلفراد المعجمي والتّ ّ
دابة األرض(.)7
ّ -10

الدراسات اللّغوية الحديثة(.)8
 -14تعليم اللّغة العربية في ضوء ّ

مرة ثانية وثالثة باختالف
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .من ص 110إلى صّ .112
( )1ورد ّ
الصياغة :درجات سلّم البحث في نظام اللّغة .في :الفكر اللّغوي الجديد .ص 72إلى ص .12وحصاد
بسيط في ّ
السنين من حقول العربية .من ص 19إلى ص.19
ّ
مرة ثانية وزيد على
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .من ص 112إلى صّ .107
( )2ورد ّ
السنين من حقول
السابقة كلمة صور فأصبح العنوان :صور تكرار ّ
السياق القرآني .في :حصاد ّ
النفي في ّ
الصياغة ّ
ّ
العربية .من ص 711إلى ص.711
مرة ثانية باختالف بسيط
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .من ص 700إلى صّ .727
( )3ورد ّ
السنين من
الصياغة فأصبح العنوانّ :
السالم -كما يفهم من النص القرآني الكريم .في :حصاد ّ
رب يوسف -عليه ّ
في ّ
حقول العربية .من ص 172إلى ص.111

الصياغة .في :حصاد
مرة ثانية بنفس ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص 20إلى صّ .21
( )4ورد ّ
السنين من حقول العربية .من ص 771إلى ص.770
ّ
الصياغة في :حصاد
مرة ثانية بنفس ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص 111إلى صّ .111
( )5ورد ّ
السنين من حقول العربية .من ص 711إلى ص.717
ّ

الداللة
مرة ثانية
وبصياغة أوجزّ :
ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص 109إلى صّ .122
( )6ورد ّ
السنين من حقول العربية .من ص 01إلى ص.21
اللّغوية بين اإلفراد والتّ ّ
عدد .في :حصاد ّ
الصياغة في :حصاد
مرة ثانية بنفس ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص 199إلى صّ .711
( )7ورد ّ
السنين من حقول العربية .من ص 712إلى ص.719
ّ

الصياغة .في :حصاد
مرة ثانية بنفس ّ
ثم ورد ّ
أول ّ
مرة في :الفكر اللّغوي الجديد .من ص 711إلى صّ .710
( )8ورد ّ
السنين من حقول العربية .من ص 11إلى ص.01
ّ

- 14 -

الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
المجال الثّاني :البحوث والمقاالت

عد وال
حسان الكبير بالبحث والكتابة جعل بحوثه ومقاالته تكاد ال ته ّ
ّ
تمام ّ
إن شغف ّ

تهحصى ،بشهادة صاحبها إذ يقولّ « :إنني لو أردت إحصاء البحوث الّتي كتبتها على
أظنها عظيمة ،تشهد على ذلك
مدى ذلك ّ
الزمن ما استطعت ،فهي والحمد هلل كثيرة كثرة ّ

المجالّت المختلفة في وطننا العربي من مشرقه إلى مغربه»( .)1ولهذا يصعب إحصاء
الندوات
جميع بحوثه ومقاالته المنشورة في ّ
الدوريات العلمية ،أو المشارك بها في ّ
والملتقيات العلمية ،وعليه سيكون ذكر بعضها( )على سبيل التّمثيل ال الحصر(:)2

 مجلّة األزهر(مصر):الصفحة 11:إلى
األول4910 .م .من
 -4نشأة ّ
ّ
النحو العربي .المجلّد .91 :الجزء ّ

الصفحة.11:
ّ

الصفحة.199:
 -1مشكلة الخ ّ
ط العربي .المجلّد .91 :الجزء الخامس4910 .م .من ّ

الصفحة 101:إلى
السابع4910.م .من
ّ -9
ّ
النحو والمنطق .المجلّد .91:الجزء ّ

لصفحة.109:
ا ّ

 -1مصطلحات سيبويه في أصوات اللّغة العربية .المجلّد .91 :الجزء العاشر4910 .م.
الصفحة.4091:
الصفحة 4011:إلى ّ
من ّ
 مجلّة منبر اإلسالم (مصر):الصفحة:
النظم كما ّ
 -1نظرة في فكرة ّ
حددها عبد القاهر .العدد الخامس4919 .م .من ّ
الصفحة.419 :
 411إلى ّ

حسان .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .1ص.10
تمام ّ
(ّ )1
ألنها هذكرت من قبل.
( )لن تهذكر المقاالت المنشورة في جزئي كتاب مقاالت في اللّغة واألدب وعددها  11مقالة ّ
لغويا .ص 71وما بعدها.
حسان رائدا ّ
تمام ّ
( )2هينظر :عبد الرحمن العارفّ .
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
 -حوليات كلّية دار العلوم (القاهرة):

الصفحة:
 -1أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية4919 .م4919-م .من ّ
الصفحة.419 :
 419إلى ّ

الصفحة.11 :
 -1منهج ّ
الصفحة 91:إلى ّ
النحاة العرب4919 .م4910 -م .من ّ
 مجلّة المجلّة (مصر):الصفحة 94:إلى
 -9وظيفة اللّغة في مجتمعنا المعاصر .العدد4911 .441:م .من ّ

الصفحة.10:
ّ

 مجلّة اللّسان العربي (المغرب):رح العامل واإلعرابين التّقديري والمحلّي .المجلّد .44:الجزء
النحوية واطّ ا
 -9الوظائف ّ

الصفحة.19 :
الصفحة 11:إلى ّ
األول4911.م .من ّ
ّ

الرامية إلى تطوير اللّغة العربية .المجلّد .44 :الجزء
 -40نحو تنسيق أفضل للجهود ّ

الصفحة.904:
الصفحة 191:إلى ّ
األول4911 .م .من ّ
ّ

الرباط -المغرب):
 -مجلّة كلّية اآلداب و العلوم اإلنسانية .جامعة محمد الخامس ( ّ

الصفحة.491 :
الصفحة 494:إلى ّ
 -44مشكلة التّرجمة .العدد4919 .1-9 :م .من ّ
 مجلّة فصول (مصر):األول4991 .م .حàمن
 -41اللّغة العربية والحداثة .المجلّد .01:العدد الثّالث .الجزء ّ

الصفحة.410:
الصفحة 419 :إلى ّ
ّ

الصفحة:
الصفحة 91 :إلى ّ
األول4990 .م .من ّ
 -49التّراث اللّغوي العربي .العدد ّ
.401
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
 -مجلّة مجمع اللّغة العربية (القاهرة):

الصفحة 411:إلى
 -41من طرق القرآن الكريم .الجزء التّاسع واألربعون4991 .م .من ّ

الصفحة.490:
ّ

الصفحة.11:
الصفحة 11:إلى ّ
 -41لغة اإلعالم .الجزء الثّاني والستّون4999 .م .من ّ
 مجلّة المناهل (المغرب):الصفحة.19:
الصفحة 19:إلى ّ
 -41التّضام وقيود التّوارد .العدد السادس4911.م .من ّ

الصفحة 14:إلى
النحاة .العدد العاشر4911.م .من
النحو وأصول ّ
 -41أصول ّ
ّ

الصفحة.91:
ّ

الصفحة 11:إلى
 -49نحن والتّراث والمعاصرة .العدد الثّاني عشر4919 .م .من
ّ

الصفحة.99:
ّ

الصفحة.99:
الصفحة 19:إلى ّ
السادس عشر4919 .م .من ّ
 -49قضايا اللّغة .العدد ّ

الصفحة 411:إلى
السادس عشر4919 .م .من
ّ
 -10االزدواج اللّغوي .العدد ّ

الصفحة.410:
ّ

مكرمة):
 -مجلّة معهد اللّغة العربية بجامعة أم القرى (م ّكة ال ّ

النحوي في غيبة العالمة اإلعرابية.
الناطقين بالعربية تحديد المعنى ّ
 -14كيف نعلّم غير ّ

الصفحة.91:
الصفحة 49:إلى ّ
األول4991 .م .من ّ
العدد ّ

الناطقين بالعربية .العدد الثّاني4991 .م .من
 -11مشكالت تعليم األصوات لغير ّ

الصفحة.911:
الصفحة 919:إلى ّ
ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
المجال الثّالث :التّرجمة

()1

حسان في إثراء المكتبة العربية ببعض المؤلّفات الّتي عكف على ترجمتها
تمام ّ
ساهم ّ

تنم عن وعيه بمكانة الفكر العربي عموما ،والفكر اللّغوي
إلى العربية ،وهذه التّرجمات ّ
خصوصا .وأعماله المترجمة هي:

 -4مسالك الثّقافة اإلغريقية إلى العرب :من تأليف ديالس أوليري ( Dellas
حسان بمكتبة األنجلو المصرية سنة 4911م ،ثم سنة 1040م(.)
تمام ّ
 ،)O’learyنشره ّ
 -1اللّغة في المجتمع :من تأليف موريس ميكاييل لويس ( ،)M-M-Lewisنشره
حسان بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 4919م.
تمام ّ
ّ
-9

الفكر

اللّغوي

ومكانه

في

التّاريخ:

من

تأليف

ديالس

أوليري

حسان عن عالم الكتب بالقاهرة سنة 4914م ،ثم نشره
تمام ّ
( ،)DelacyO’learyنشره ّ
في طبعة ثانية عن الهيئة المصرية للكتاب عام4991م(.)

 -1أثر العلم في المجتمع :من تأليف برتراند آرثر وليم رسل (،)B-A-W-Resl
حسان بمكتبة نهضة مصر سنة 4991م.
تمام ّ
نشره ّ
 -1لغويات ال ّنص :منقول عن الموسوعة اللّغوية المنشورة بواسطة كريستين والكماير
( ،)Christine Alkmairبكامبيرج سنة 4994م .وقد ألحق هذه التّرجمة بآخر كتابه:
اجتهادات لغوية – سالف ال ّذكر -وهو عبارة عن معجم موجز لمصطلحات علم لغة
النص.
ّ
النشر-17-77 :
حسان -رحمه اهلل -سراج علماء العربية المعاصرين .تاريخ ّ
( )1لالستزادة ينظر :خالد فهمي .ت ّمام ّ
محرك البحث:
الرابط.www.ikhwanonline/com:
7111م .على الساعة .12:11 :مكة
ّ
المكرمة .على ّ
ّ

.google

( )من أقدم ترجمات الكتاب في العالم العربي.
( )من أقدم ترجمات الكتاب في العالم العربي.
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

 -1نظرة سيميوطيقية لل ّنصوص :لفلويد ميريل ( ،)Floyd Merrilكسابقه ترجمه،
وألحقه بكتابه :اجتهادات لغوية.
 -1ال ّنص والخطاب واإلجراء :لروبرت دي بوجراند (،)Robert De Bojerand
حسان بالقاهرة سنة 4999م ،وهو
وهو أعظم متون علم لغة ّ
تمام ّ
النص في الغرب ،نشره ّ

لتطور المعرفة في مجال علم
متتبع
أمر إن د ّل على شيء ّإنما ّ
حسان ّ
يدل على ّ
تمام ّ
أن ّ
ّ

اللّغة.

الروافد العلمية والمرجعيات الفكرية عند تمام حسان:
ّ –II

البين في الفكر
أن ّ
الدراسات اللّغوية الغربية كان لها األثر ّ
إن الجدير بال ّذكر هو ّ
ّ

ومرد ذلك إلى
خاصة،
اللّغوي العربي المعاصر عامة ،وفي فكر تمام حسان اللّغوي
ّ
ّ

يممت صوب الغرب في األربعينات من القرن العشرين(ق10م)
البعثات العلمية الّتي ّ

شرقية واإلفريقية
لدراسة علم اللغة الحديث،
خاصة مبعوثو مصر إلى مدرسة اللّغات ال ّ
ّ

التّابعة لجامعة لندن( ،)والّتي يترأس قسم اللّغويات بها فيرث(.)1()firth

الدراسات اللّغوية،
ّ
الروافد العلمية والمرجعيات الفكرية لمبعوثي ّ
لعل هذا من أهم ّ

األول من القرن العشرين(ق10م)
الّذين عادوا أدراجهم إلى أوطانهم ،في أواخر ّ
النصف ّ

النظريات الغربية الّتي حاولوا
النصف الثّاني منه،
متشبعين بأفكار المناهج و ّ
وأوائل ّ
ّ
تطبيقها على اللّغة العربية ،ومن ذلك نذكر:

( )هيمكن تصنيف مبعوثي مصر إلى جامعة لندن في ثالثة أجيال:
ويمثّله علي عبد الواحد وافي وابراهيم أنيس وغيرهما.
األول :ه
الجيل ّ

الجيل الثاني :هويمثّله تمام حسان وعبد الرحمن أيوب وكمال بشر وغيرهم.
الصبور شاهين وأحمد مختار عمر وغيرهم.
الجيل الثالث :ه
ويمثّله محمود فهمي حجازي وعبد ّ

مقدم إلى المؤتمر الثاني
النحو العربي .بحث ّ
( )1ينظر :عبد الرحمن العارف .المنهج الوصفي وأثره في تيسير ّ
للّغة واألدب .المنعقد في كلّية اآلداب والعلوم .جامعة إربد األهلية .في الفترة 12-12 :يوليو7111م.ص.17
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

 –1المنهج الوصفي (:)Descriptive Method
الدراسات اللّغوية في
أن ّ
قبل الخوض في تعريف هذا المنهج ،تجدر اإلشارة إلى ّ

أوربا في القرن التّاسع عشر(ق49م) ،كانت تستند على المنهج التّاريخي المقارن( ،)إلى
وجه في دراسة
أن عارض فارديناند دي سوسير ( )Ferdinand De Saussureهذا التّ ّ

السابق الّذي يتّسم بالمعيارية.
اللّغة ،داعيا إلى ّ
تبني المنهج الوصفي بديال عن المنهج ّ
المؤسس الفعلي لهذا المنهج الجديد الّذي
الرائد الحقيقي لعلم اللّغة الحديث ،و ّ
وبهذا يكون ّ

أن «الهدف الحقيقي والوحيد من علم اللّغة هو دراسة اللّغة في ذاتها
يرى من خالله ّ

ولذاتها»( . )1ما دام هذا العلم يدرس لغة واحدة أو لهجة واحدة ،في زمن بعينه ،ومكان
الصرفي،
الصوتيّ ،
بعينه ،فهو إذن يبحث المستوى اللغوي الواحد من جوانبه المختلفةّ :

النحوي ،المعجمي(.)2
ّ

من أهم خصائص المنهج الوصفي ّأنه:

الحية المنطوقة
– يعتمد آلية وصف اللّغة ّ

()

الصواب
كما هي ،دون التّورط في مسائل ّ

والخطأ ،وذلك باستبعاد األحكام المعيارية والفلسفية والمنطقية.

– يتّجه في اتّجاهين هما:
أ – اتّجاه تقريري :يتوقّف فيه الباحث اللّغوي عند حدود الوصف والتّصنيف والتّحليل.

المادة اللّغوية المكتوبة في فترات متعاقبة ليدل على أصلها ،ويقارن بين صورها كيف كانت؟
( )وهو منهج يدرس
ّ
وكيف أصبحت؟ لالستزادة يهنظر :عبد القادر عبد الجليل .علم اللّسانيات الحديثة (نظم التّح ّكم وقواعد البيانات).ط.1
دار صفاء .عمان7117 .م .من ص  172إلى ص .111
" )1( "The true and unique object of linguistics is language studied in and for it self
Ferdinand De Saussure. Cours in general linguistics.Translated from the French by
Baskine,William Collins. London.1974.P232

السامية) .دط.
( )2ينظر :محمود فهمي حجازي .علم اللّغة العربية ( مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللّغات ّ
دار غريب.دت .ص.12-12
( )يهتم بالمنطوق حتّى على مستوى اللّهجات أكثر من اللّغات الرسمية ،الّتي تقتصر على الكتابة دون الحديث
كالالّتينية واليونانية مثال.
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

المجرد للحدث الكالمي إلى تفسيره
ب– اتّجاه تفسيري :يتجاوز فيه الباحث الوصف
ّ

وشرحه والتّعليل له.

مظانها األصلية الموثوق بها ،ويتناول لغة واحدة أو لهجة
– يجمع المادة اللّغوية من
ّ

الزمكانية
واحدة دون أن يترك معها أخرى هليفاضل أو هيقارب بينهما ،مع تحديد البيئة ّ
بدقّة ،الختالف المادة المدروسة عبر العصور ،وباختالف األمكنة.

العينة الكالمية المراد وصفها وتحليلها ،فمستوى
– هي ّ
حدد المستوى اللّغوي الّذي تنتمي إليه ّ
النثر عن مستوى لغة العلم مثال.
لغة ال ّ
شعر تختلف عن لغة ّ

سمى بالمنهج البنيوي
– ارتبط المنهج الوصفي بالمنهج البنائي ارتباطا وثيقا ،فظهر ما هي ّ

رواده اللّغوي األمريكي بلومفيلد (.)Bloomfield
الوصفي ومن أبرز ّ

أن
هذه إذن أبرز خصائص المنهج الوصفي في دراسة اللّغة ،والجدير بال ّذكر ّ

الدرس اللّغوي العربي القديم ،فقد اهتدى
مالمح هذا المنهج لم تكن غائبة غيابا كلّيا عن ّ
ينم عن صواب منهجه ،وريادته في هذا المجال على مستوى
إليها سيبويهّ ،
وطبقها بشكل ّ

النحو( .)1وهو ما يؤ ّكد اهتمام حسان بقوله« :وحين نظرت في كتب
الصرف و ّ
األصوات و ّ
شكوى هو تغلّب المعيارية في منهج حقّه أن يعتمد
أن أساس ال ّ
اللّغة العربية ،فطنت إلى ّ

ر ،ال نكاد نستثني منها إالّ قلّة ،فقامت على الوصف في الكثير من
أوال وأخي ا
الوصف ّ
وسع من ذلك كتاب سيبويه ،وكتاب عبد
أبوابها ،ولم تقع في المعيارية إالّ من قبيل التّ ّ
القاهر الجرجاني أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز»(.)2

( )1يهنظر :عبد القادر عبد الجليل .علم اللّسانيات الحديثة (نظم التّح ّكم وقواعد البيانات) .ص111ومابعدها .سهيلة
طه محمد البياتي .المنهج الوصفي في كتاب(في النحو العربي نقد وتوجيه) للدكتور مهدي المخزومي(ت1991م).

الرابعة آب 7112م.ص 12ومابعدها .حسن أحمد نوزاد .المنهج الوصفي في
س ّر من رأى .مج.1عّ .11
مجلّة ه
السنة ّ
كتاب سيبويه.ط .1منشورات جامعية .بنغازي .ليبيا1992.م .ص .21نقال عن :عبد الرحمن العارف .المنهج الوصفي
النحو العربي.ص.1-7
وأثره في تيسير ّ
( )2تمام حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية.ص.17
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

النحو العربي لم يكن معياريا خالصا وال وصفيا خالصا،
أن ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

واّنما كان فيه من هذا وذاك ،إذ يقول«:نهج النحاة العرب منهج الوصفية الّتي يباهي بها
األولين الّذين كان على ألسنتهم أن
المحدثون ،وأوضح ما يكون ذلك في نشاط ّ
النحاة ّ

( )1
()
مما سبق يتّضح
يقولوا :العرب تقولك كذا ،بدال من قول اآلخرين يجب ويجوز»  .و ّ

أما من قال" :يجب ويجوز"،
ّ
أن من قال" :العرب تقول كذا" ،فقد اتّبع المنهج الوصفي ،و ّ
فقد اتّبع المنهج المعياري.

هناك من يؤ ّكد أن المنهج الوصفي عربي المنبت ،استعاره دي سوسير من الفكر
ظفه في الفكر اللّغوي الغربي الحديث ،فسهيلة طه محمد البياتي
اللّغوي العربي القديم ليو ّ
ومميزاته
طرقه ومحاوره
تبين لي من خالل دراسة أسس المنهج الوصفي و ه
ّ
تقول« :وقد ّ
بأنه منهج عربي لعلماء العربية القدماء ،وبهذا ال يكون دي سوسير قد وضع هذا المنهج،
ّ

السابقة»(.)2
واّنما اقتبسه من ّ
الدراسات العربية اللّغوية ّ

إن غلبة المنهج المعياري على الفكر اللّغوي العربي القديم حقيقة ثابتة ،لكن اإلقرار
ّ

بوجود مالمح المنهج الوصفي في بعض أبواب كتب اللّغة العربية يضمن األسبقية للعرب
أن وجود القليل من سمات المنهج الوصفي في الفكر
على الغرب في هذا المضمار؛ ذلك ّ

اللّغوي العربي القديم خير من غيابه الكلّي في الفكر اللّغوي الغربي ،فكما سبق ذكره
الدراسات اللّغوية في أوربا في القرن التاسع عشر(ق49م) تقوم على تطبيق المنهج
كانت ّ
وظل
الزمن،
ّ
التّاريخي المقارن الّذي يعتمد المعيارية في إجراء المقارنات اللّغوية عبر ّ
هذا المنهج سائدا إلى جاء رائد علم اللّغة الحديث دي سوسير بالبديل المتمثّل في المنهج
الوصفي.

( )خطأ مطبعي وتصويبه :تقول كذا.
( )1تمام حسان .مقاالت في اللّغة واألدب .ج.7ص.721

) (2سهيلة طه محمد البياتي .المنهج الوصفي في كتاب (في النحو العربي نقد وتوجيه) للدكتور مهدي المخزومي.
ص.17
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

أن المستشرق األلماني برجشتراسر ( )Bergstrasserقد
تجدر اإلشارة أيضا إلى ّ

تحدث في محاضراته الّتي ألقاها بالجامعة المصرية سنة 4919م عن سمات المنهج
ّ
ولكنه أطلق عليه
الوصفي ،وكان ذلك قبل عودة الموفودين المصريين إلى أوطانهم،
ّ
صرح بذلك قائال:
النظاميةّ ،
مصطلح ّ
وعده منهجا موازيا للمنهج التّاريخي المقارن ،وقد ّ

إن الغرض من محاضراتي هو درس اللّسان العربي من الوجهة التّاريخية ،والوجهة
« ّ
النظامية [و]هي علمية محضة ال عملية،
الثّانية الّتي هيمكننا اتّجاهها في علم اللّسان ،هي ّ

وذلك ّأنه ال رعاية فيها إلى هل يجوز أن هيقال كذا وكذا أوال؟ بل هيكتفى بإثبات الموجود
السماع ،دون تفريق بين المقبول منه والمردود»(.)1
حقيقة في ّ

الرحمن
ّ
إن هذه اإلشارة العابرة وهذا التّعريف الموجز -كما يرى حلمي خليل وعبد ّ

النظر إلى منهج جديد في دراسة اللّغة ،فقد ظلّت جهود
العارف-لم يكونا كافيين للفت ّ
المهتمين بدراسة اللّغة
برجشتراسر حبيسة جدران الجامعة المصرية ،ولم تهلفت أنظار
ّ

العربية(.)2

إن صورة المنهج الوصفي في الفكر اللّغوي العربي قبل العصر
من هنا هيمكن القول ّ

الحديث كانت ضبابية غير واضحة المعالم ،إلى أن جاء العصر الحديث برياح التّغيير،
الدراسات اللّغوية العربية في مختلف المستويات:
فكان عصر سيادة المنهج الوصفي في ّ
الداللية.
النحوية ،و ّ
الصرفيةّ ،
الصوتيةّ ،
ّ
تمام حسان من الّذين أسهموا بشكل واضح في بلورة هذه الحركة ،إلى جانب
هي ّ
عد ّ

السعران وحسن ظاظا وكمال بشر ،ومن
الرحمن ّأيوب ومحمود ّ
ثلّة من األساتذة كعبد ّ
الصبور شاهين
تالمذة هؤالء الّذين أرسوا دعائم هذا التّ ّ
وجه محمود فهمي حجازي وعبد ّ

وصححه
النحوي للّغة العربية (محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية عام 1979م) .أخرجه
طور ّ
ّ
( )1برجشتراسر .التّ ّ

وعلّق عليه :رمضان عبد التّّواب .ط .7مكتبة الخانجي1991 .م .ص.2-2
( )2لالستزادة هينظر :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي(دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث) .ص.117
النحو العربي .ص.1
عبد الرحمن العارف .المنهج الوصفي وأثره في تيسير ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

أما في بقية أقطار العلم العربي
وأحمد مختار عمر ورمضان عبد التّواب هذا في مصرّ ،
ممن لهم اآلثار اإليجابية على الحركة اللّغوية في القرن العشرين ما ال هينكره
فنجد الكثير ّ

إالّ جاحد غير منصف(.)1

تتنوع محاوالت هؤالء بين الفردية والجماعية( ،)وتتفاوت آثارها اإليجابية بين محاولة
ّ

وأخرى فنجد منها «تلك الرؤى الّتي أقامها أصحابها على هدي من نتائج األفكار اللّسانية

الدكتور تمام حسان في مؤلّفاته األربعة [مناهج
بأن محاولتي ّ
الحديثةّ ،
فإنه هيمكن القول ّ
البحث في اللّغة 4911م ،اللّغة بين المعيارية والوصفية 4919م ،اللّغة العربية معناها
الرحمن ّأيوب في كتابه
النحوية1000م] ،و ّ
ومبناها 4919م ،والخالصة ّ
الدكتور عبد ّ

(النحو المصفّى)،
النحو العربي) ،ومحاولتي ّ
الدكتور محمد عيدفي ّ
(دراسات نقدية في ّ

(النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم) ،هذه
الدكتور محمد صالح ّ
وّ
الدين بكر في ّ
حية لنقل المنهج الوصفي الغربي إلى العربية وما يحويه من أفكار
المحاوالت ته ّ
عد نماذج ّ

ونظريات واتّجاهات»(.)2

حسان إرساء دعائم المنهج الوصفي
فيما سيأتي تسليط ّ
تمام ّ
للضوء على محاولة ّ

في الفكر اللّغوي العربي ،ال من باب أن نبخس غيره حقّه في اإلبداع ،واّنما لكونه نموذج

ألنه مهما
ّ
الرحمن بن حسن العارفّ -
الدراسة من جهة ،ومن جهة أخرى-كما يرى عبد ّ
تظل
فإنها
ّ
حسان التّيسيرية القائمة على أفكار المنهج الوصفيّ ،
تمام ّ
قيل عن محاولة ّ

الناقدة ما لم تنله
معلما بار ا
ألنها نالت من ّ
الدراسات ّ
ز من معالم الفكر اللّغوي الحديث؛ ّ

قدمت في هذا اإلطار(.)3
أي دراسة أخرى ّ
ّ

( )1لالستزادة يهنظر :سهيلة طه محمد البياتي .المنهج الوصفي في كتاب(في النحو العربي نقد وتوجيه) .ص.11
تبنتها و ازرات التّربية والتّعليم.
(ّ )
النحو العربي .ص.2
( )2عبد الرحمن العارف .المنهج الوصفي وأثره في تيسير ّ
( )3هينظر :عبد الرحمن العارف .تمام حسان رائدا لغويا .ص 12وما بعدها.
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:
حسان:
تمام ّ
 -1-1المنهج الوصفي عند ّ

الرائد قد ساهم
أمل في ّ
النشاط العلمي لتّمام حسانّ ،
يتبين ّأنه بفكره اللّغوي ّ
بعد التّ ّ

الدرس اللّغوي
في خلق نظرية لسانية متكاملة ،وفي فتح آفاق جديدة لتيسير وتجديد ّ
العربي.

مدعمة
النظرية أصلية أصالة الموروث اللّغوي العربي ،وفروعها
إن جذور هذه ّ
ّ
ّ

حسان عن غيره؛ إذ أجاد تطبيق آليات
بآليات البحث العلمي الحديث ،وهذا ما ّ
تمام ّ
ميز ّ
النظرية اللّغوية الحديثة على اللّغة العربية ،ومحمود أحمد نحلة يعترف له بذلك إذ يقول:
ّ
الدرس
طور منهجا جديدا ،معتمدا على منهج من مناهج ّ
«ال أعرف باحثا استطاع أن هي ّ

حسان في كتابه الّذي أصدره سنة4919م وهو :اللّغة
اللّغوي الحديث ،غير ّ
تمام ّ
الدكتور ّ

العربية معناها ومبناها»(.)1

حسان يكمن في جمعه بين ما هو أصيل وبين ما هو معاصر ،وذلك
ّ
تمام ّ
إن إبداع ّ

النظرية الغربية الحديثة تحت
من خالل المزاوجة بين الفكر اللّغوي العربي األصيل وبين ّ

السلف على الخلف ويدعو إلى ضرورة
قر بفضل ّ
فتمام ّ
حسان هي ّ
لواء المنهج الوصفيّ ،

السلف من
استيعاب طرق ّ
أول ما ينبغي أن نعترف به ّ
أن ّ
النظر الحديث ،إذ يقولّ «:
عد رائعة
النتائج الّتي وصلوا إليها ته ّ
أن ّ
علمـائنا أبلوا بالء حسنا في صرح العلوم العربية ،و ّ

أن نقّاد التّراث العربي من المستشرقين يعترفون طائعين أو مرغمين
أوالّ :
من جهتينّ :

النحو
بأن العرب إذا كانت لهم فلسفة حقيقية فهذه الفلسفة هي دراساتهم اللّغوية،
وبخاصة ّ
ّ
ّ
بما اشتمل عليه من نظام استداللي ال يمكن أن تصل إليه إالّ عقلية ذات مقدرة فائقة

أن هذه البنية الّتي أقاموها صمدت للتّطبيق منذ القرن الثّاني للهجرة
على التّجريد .ثانياّ :

الضوء على اللّغة أضواء جديدة ،فنستخرج منها نتائج حديثـة،
حتّى اللّحظة ،فإذا ّ
كنا نلقــي ّ
أن قدرتنا على ذلك نشأت من حسن تحصيلنا ألفكـارهم بقدر ما جاءت عن
فال ّ
شك ّ

النهضة العربية .بيروت1922.م.ص.21
( )1محمود أحمد نحلة .مدخل إلى دراسة الجملة العربية .دار ّ
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

النظر العلمي الحديث .هذه شهادة يقتضيها اإلنصاف أن نبدأ بها واالّ
استيعابنا لطرق ّ

كل شيء نقوله بعد ذلك ضربا من إنكار الفضل ومن الوقوع في شرك الغرور .نعوذ
بدا ّ
()1
المطول،
تم إيراد هذا االقتباس الحرفي
ألن االعتراف ّ
باهلل من هذا وذاك»  .و ّ
سيد األدلّةّ ،
ّ

للسلف من علماء العربية ،ولم يبخسهم
ليكون شهادة ّ
حية على ّ
حسان لم يتن ّكر ّ
تمام ّ
أن ّ

حقّهم في اإلبداع ،هذا األخير الّذي ال هيمكن ألحد أن هينكره ،حتّى المستشرقين من نقاد
الصرح قائما عقدا
التّراث العربي يقفون معترفين له طوعا أو رغما؛ ذلك ّ
أن بقاء هذا ّ
أن ما هو إيجابي يحمل في
دل على شيء ّإنما ّ
الزمن وال يزال ،إن ّ
طويال من ّ
يدل على ّ

وبقوة .فال ضير وال ضرر من فتح نافذة مضيئة إلعادة وصف ما
ّ
طياته بذور بقائه ّ
الدرس
السلف باالستناد إلى آليات جديدة
مستمدة من ّ
ّ
هضمه الخلف واستوعبه من أفكار ّ

الحديث.

 -2آليات المنهج الوصفي:
أن المنهج الوصفي في دراسة اللّغة يقوم على جملة من اآلليات(:)2
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ
تقسم إلى
 1-1آلية االستقراء :ويتطلّب عددا هائال من مفردات اللّغة المدروسةّ ،

يتم استقراء مفرداتها بوضعها تحت ظروف مختلفة؛ كاستقراء
مجموعاتّ ،
كل مجموعة ّ
إما سابقا أو الحقا
سلوك صوت ما ،بوضعه إلى جانب ّ
كل صوت من أصوات اللّغة ّ

أول الكلمة ،في وسطها ،في آخرها.
شددا ،ساكنا،
له ،هم ّ
ّ
متحركا ،في ّ

كل حالة.
الدراسة من خصائص في ّ
عينة ّ
 1-1آلية المالحظة :رصد ما يعتري ّ
 9-1آلية التّقسيم :إيجاد أوجه االتّفاق واالختالف بعد االستقراء والمالحظة.

الفنية
الصلة بالتّقسيم ،يقوم على خلق االصطالحات ّ
 4-1آلية التّجريد :وثيق ّ

تدل على األقسام.
الّتي ّ

المتوصل إليها.
النتائج
 1-1آلية التّقعيد :وهو تقنين ّ
ّ
( )1تمام حسان .مقاالت في اللّغة و األدب.ج.7ص.721

( )2هينظر :تمام حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص 119وما بعدها.
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

حسان للّغة العربية وصفيا:
تمام ّ
 -3مراحل دراسة ّ

حسان في دراسة اللّغة العربية وصفيا بالتّكامل بين التّنظير
تمام ّ
اتّسمت محاولة ّ

والتّطبيق ،مرو ار بمرحلة ما قبل التّأطير ومرحلة اإلطار الفكري كما أطلق عليهما ت ّمام

حسان( .)1وفيما يأتي تفصيل ذلك:
ّ

حسان
تمام ّ
 1-9مرحلة ما قبل التّأطير :وهي مرحلة تمهيدية تنظيرية ،نعت فيها ّ

لدراسات
ملحة...إلى بناء ا ّ
ّ
أن «الحاجة ّ
الدراسات اللّغوية العربية بالمعيارية ،في حين يرى ّ

ر
للروح العلمية الخالصة من جهة ،وتوفي ا
اللّغوية على منهج له فلسفته وتجاربه ،إرضاء ّ

شاق اللّغة من جهة أخرى»( .)2فألّف كتابه البكر مناهج البحث في اللّغةسنة
لجهود ع ّ
خاصة في تفريقه بين اللّغة والكالم ،وكذا بين
4911م ،متأثّ ار فيه بأفكار دي سوسير
ّ
ثم ألّف كتابه اللّغة
الضوء على ّ
الوصف والتّأريخ مسلّطا ّ
كل مستويات التّحليل اللّغويّ .
عد امتدادا للكتاب سابق ال ّذكر.
بين المعيارية والوصفية سنة 4919م ،الّذي هي ّ

حسان غرض تأليفه لكتابه الثّاني ،إذ يقول«:ولقد اتّجهت نفسي إلى
تمام ّ
يذكر ّ

النحو العربي،
الناس في معظمهم يشكون داء في ّ
دراسة المعيارية والوصفية حين رأيت ّ

الدراسات العربية القديمة ،من حيث المنهج
ال يستطيعون تشخيصه ،لهذا ف ّكرت في أمر ّ
الدراسات اللّغوية
ال من حيث التّفاصيل ،وجعلت تفكيري في أمرها مستضيئا بمناهج ّ
أشخصه،
الداء ،وحاولت جهد ال ّ
أحدد لنفسي موضع ّ
الحديثة ،فاستطعت أن ّ
طاقة أن ّ
( )3
الداء وهو غلبة
حسان من تشخيص ّ
آمال أن يسهل عالجه»  .وفعال تم ّكن ت ّمام ّ

الدواء وهو إحالل الوصفية.
المعيارية ،واقترح ّ

( )1تمام حسان .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .1ص.2
( )2تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.11

( )3تمام حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص.11
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

النضج
 1-9مرحلة اإلطار الفكري :وهي مرحلة ساد فيها التّطبيق لبلوغ مرحلة ّ

السابقة «إلى القارئ العربي ما اصطنعه
الفكري ،فبعد أن ّ
حسان في المرحلة ّ
تمام ّ
قدم ّ
الغربيون من منهج وصفي»( ،)1ألّف كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها سنة 4919م

مرة مقابل مشاكل التّطبيق»(.)2
ألول ّ
الّذي كشف فيه «عن أنظمة اللّغة العربية ووضعها ّ
حسان عن غرضه من ذلك ،إذ يقول« :والغاية الّتي أسعى وراءها بهذا
تمام ّ
هي ّ
صرح ّ

البحث أن ألقي البحث أن ألقي ضوءا جديدا كاشفا على التّراث اللّغوي العربي كلّه منبعثا
للنظرة الوصفية في هذا الكتاب
من المنهج الوصفي في دراسة اللّغة .وهذا التّطبيق الجديد ّ

يعتبر(حتّى مع التّحلي بما ينبغي لي من التّواضع) أج أر محاولة شاملة إلعادة ترتيب
ألنني أعرف ّأنها
األفكار اللّغوية تجري بعد سيبويه وعبد القاهر .أقول أج أر محاولة ّ

آثار...فإنه ينبغي لهذا
ألنني ال أعلم ما يترتّب عليها من
ّ
كذلك ،وال أقول أخطر محاولة ّ
( )3
ألن االعتقاد
الكتاب أن يبدأ عهدا جديدا في فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها»  .و ّ

حسان بمشروعية ما ذهب إليه؛ فقد عكف على تحقيق هدفه منذ
تمام ّ
إيمان ،فقد آمن ّ

السيرة في
أن كان
مجرد فكرة إلى أن دخل ّ
حيز التّطبيق ،وأكمل المسيرة على نفس ّ
ّ
النحوية سنة 1000م.
مؤلّفاته
خاصة الخالصة ّ
ّ

أن
فإنه «ال ّ
مؤيد ومعارض لهذه الخطوة الجريئة ّ
رغم انشطار ّ
النقاد بين ّ
شك في ّ

النظرية
كتاب
حسان اللّغة العربية معناها ومبناها يقف وحيدا في مجال تطبيق ّ
د.تمام ّ
ّ

بالنظرية اللّغوية الحديثة هذا اإلطار العام
اللّغوية الحديثة على اللّغة العربية ،وأعني ّ

والتّحليلي للبنيوية الوصفية الّتي سيطرت على الفكر اللّغوي إلى ما قبل ظهور نظرية
خاصة نظرية فيرث
المؤرخين ،كما أعني بها أيضا بصورة
تشومسكي في رأي بعض
ّ
ّ

أهمية كتاب اللّغة العربية معناها
اللّغوية ،الّتي ّ
طبقها د.تمام في دراسته للّغة العربية ،و ّ
( )1تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.2
( )2تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.9

( )3تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.11
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الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

الفصل التّمهيدي:

ومبناها تأتي ...من حيث هو محاولة التّطبيق الوحيدة الّتي أسفر عنها االتّجاه
()1
حسان بدي
الوصفي»  .أو هيمكن القول االتّجاه البنيوي الوصفي ّ
تمام ّ
الناتج عن تأثّر ّ

حسان ب ّأنه لم يتأثّر
تمام ّ
أما تشومسكي فيجهر ّ
ثم تأثّره ببلومفيلدّ ،
سوسير في البدايةّ ،
به ،ويظهر ذلك من خالل قوله« :لقد ظهر لي كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها في

عام 4919م ،ولم يكن اسم تشومسكي قد طرق سمعي حتّى ذلك الوقت ،ولم أق أ
ر له إالّ
أثناء إقامتي بالمغرب ،ووفّقت في هذا الكتاب الّذي أراه جهدا متواضعا ...فلم أعتمد في
ظل
شخصي في ّ
تفكيري في مادة الكتاب إالّ على اجتهاد خاص في ضوء تكويني ال ّ
()2
حسان قد
النحاة العرب وما تعلّمته من ّ
أفكار ّ
تمام ّ
الدراسات الحديثة»  .وبهذا يكون ّ

طالعه على أفكار تشومسكي قبل تأليفه لكتاب اللّغة العربية معناها ومبناها،
أقر بعدم ا ّ
ّ
ر تأثّره بنظرية فيرث في
إالّ ّأنه لم يذكر تأثّره بنظرية بلومفيلد في المعجم كما ذكر جه ا

السياق ،وهذا ما سيتم الحديث عنه في الفصل األخير من هذا البحث.
ّ

( )1حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.719

النظرية والتّطبيق) .مقاالت في اللّغة واألدب.ج.1ص.29
النحو بين ّ
( )2تمام حسان(.تعليم ّ
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األول:
الفصل ّ

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرواد
عامة ،وعلم األصوات
ّ
ّ
خاصة؛ وهو من ّ
يعد تمام حسان من أعالم علم اللّغة ّ

النظريات اللّغوية الحديثة إلى العالم العربي ،وتطبيقها على دراسة اللّغة العربية؛
في نقل ّ

أهم اللّغويين الغربيين مثل أستاذه البريطاني العالم
حيث درس في أوربا وتتلمذ على يد ّ

فيرث.

حسان اللّغوي تطبيق المناهج الغربية في دراسة
تمام ّ
أول معالم مشروع ّ
كان ّ

الصوتيات على بعض اللّهجات العربية؛ فكان الموضوع الّذي نال به درجة الماجستير
ّ
سنة 1919م هو:

دراسة صوتية للّهجة الكرنك في صعيد مصر
)The Phonetics of EL Karnak Dialect (Upper Egypt
الدكتوراه سنة  1907م فهو:
أما الموضوع الّذي نال به درجة ّ
ّ

دراسة صوتية و فونولوجية للّهجة عدن في جنوب بالد العرب
)The Phonetics & Phonology of an Aden of Arabic (South Arabia
حسان في المناهج اللّغوية الحديثة ،وتم ّكن من فهم إجراءاتها ولم يكتف
أبحر تمام ّ

المتعددة على اللّغة العربية الفصحى.
طبق المنهج الوصفي بآلياته
ّ
بتناولها نظريا؛ إذ ّ

تعد حتى اآلن هي األساس الوحيد لدراسة اللّغة
ويظهر ذلك جليا في مؤلّفاته الّتي « ّ
()1
الصوتيات
حسان ليجد مباحث
دراسة علمية ّ
ّ
تمام ّ
جادة»  .وا ّن المنقّب في مؤلّفات ّ

الدرس
الضوء على جهوده في تيسير ّ
متناثرة بين ثناياها ،وفيما يأتي محاولة لتسليط ّ
الرسم وآلية
تنوعت بين آلية التّقابل المصطلحي وآلية ّ
الصوتي وآلياته في ذلك ،والّتي ّ

الصوتية .مقال في كتاب تذكاري :تمام حسان رائدا
الدين صالح حسنين .جهود ّ
( )1صالح ّ
تمام حسان ّ
الدكتور ّ
الرحمن العارف.ص.191
لغويا .عبد ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوت وآلية التّصوير
الجدولة وآلية التّجريب الّتي تنضوي تحتها آلية رفع بصمات
ّ

باألشعة وغيرها.
ّ

حسان علم األصوات في ضوء المناهج العلمية الحديثة في كتابيه :مناهج
تمام ّ
شرح ّ

أما في كتاب :التّمهيد في اكتساب اللّغة
البحث في اللّغة واللّغة بين المعيارية والوصفيةّ ،

عرف ،االستيعاب واالستمتاع الّتي تمثّل مراحل
العربية لغير ّ
الناطقين بها ،وانطالقا من التّ ّ

الضوء على عالقات الوفاق والخالف
اكتساب اللّغة العربية لغير ّ
الناطقين بها ،فقد سلّط ّ

ظواهر الموقعية وطلب الخفّة في اللّغة العربية،
الصوتية العربية ،وعلى ال ّ
بين الوحدات ّ

النحوية.
وقد رّكز على األخيرة منهما-أي ظواهر طلب الخفّة -في كتابه :الخالصة ّ

أما في كتاب :األصول "دراسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب" ا ّلنحو -فقه
ّ

الصوتي بفكرتي األصل والفرع.
حسان ّ
النظام ّ
تمام ّ
اللّغة -البالغة :فقد ربط ّ

حسان في مقال له عن
األول من مقاالت في اللّغة واألدبّ ،
تحدث تمام ّ
في الجزء ّ

الصوتية
جدوى استعمال التّقابل في تعليم اللّغة العربية لغير أبنائها ،نحو :مقابلة البنية ّ

للّغة العربية الفصحى بمثيلتها في اللّغة االنجليزية.

أما في جزئه الثّاني وبالتّحديد في المقال الموسوم بـالمصطلح البالغي القديم في
ّ

ضوء البالغة الحديثة :نظر إلى اإليقاع كمصطلح بالغي قديم في ضوء البالغة الحديثة
أن تمام المعنى وعدمه من
على ّأنه حقيقة أسلوبية صوتية
تتجسد في ّ
النبر .وأشار إلى ّ
ّ
ركائز دراسة التّنغيم.

للنص القرآني -وخواطر
وعن كتابي :البيان في روائع القرآن -دراسة لغوية وأسلوبية ّ

الصوتية الّتي تتمايز بواسطتها
تأمالت في القيم
ّ
تأمل لغة القرآن الكريم :ففيهما ّ
من ّ

األصوات وتتعلّق بها المعاني في القرآن الكريم.
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان درس األصوات اللّغوية
أما الفكر اللّغوي الجديد :فهو كتاب جعل فيه تمام ّ
ّ

أولى درجات سلّم البحث في نظام اللّغة ،وذلك على ضوء أجهزة ثالثة هي :الجهاز
السمعي.
ّ
الصوتي ،والجهاز ّ
النطقي ،الجهاز ّ
كل نظام من أنظمة اللّغة العربية [ ينبني] على طائفة من
أن « ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

()1
ظف
الصوتي هو واحد من هذه األنظمة ،يو ّ
المقابالت أي أنواع التّخالف» ؛ و ّ
النظام ّ

حسان آلية التّقابل المصطلحي ،الّتي تساعد على التّمييز بين مصطلحين أو
تمام ّ
فيه ّ

أكثر.

حسان بين الفونيتيك والفونولوجيا على أساس التّفريق السوسيري بين الكالم
فرق تمام ّ
ّ

الصوت والحرف .وهذا التّفريق القائم على أساس من الثنائية
واللّغة كما ّأنه ّ
ميز بين ّ
(كالم /لغة) منقول عنه تفريق حلقة براغ بين العلمين :علم األصوات وعلم التّشكيل

الصوتي(.)2
ّ

أوال -اللّغة والكالم:
ّ

أن اللّغة
سان حديثه عن األصوات بالتّمييز بين اللّغة والكالم؛ فيرى ّ
مهّد تمام ح ّ

متعددة:
المعينة ،وتدرس عن طريق مناهج
المجرد في ذهن الجماعة اللّغوية
النظام
ّ
هي ّ
ّ
ّ

أن
الصرف ،والتّشكيل
ّ
الداللة ،واألسلوب ،والمعجم ،و ّ
الصوتي .في حين يرى ّ
ّ
النحو و ّ

المعين طبقا لصورة صوتية
النشاط الّذي يقوم به المتكلّم في الموقف
الكالم هو ّ
ّ
ويدرس عن طريق منهج األصوات(.)3
ذهنية ،ه

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .11 -9
( )1تمام ّ
للنشر
( )2هينظر :فاطمة الهاشمي ب ّكوش .نشأة ّ
النشاط اللّساني" .إيتراك ّ
الدرس اللّساني الحديث "دراسة في ّ
والتّوزيع .ط .7111 .1ص .111
حسان .مناهج البحث في اللّغة .من ص  12إلى ص .21
( )3لالستزادة يهنظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن اللّغة
حسان بين طابع عمل المتكلّم وبين طابع عمل اللّغوي؛ فيرى ّ
يفرق تمام ّ
ّ

بالنسبة للمتكلّم
بالنسبة للمتكلّم معايير تهراعى،
وبالنسبة للباحث ظواهر تهالحظ .و هي ّ
ّ
ّ
بالنسبة للمتكلّم وسيلة حياة في
ميدان حركة،
وبالنسبة للباحث موضوع دراسة .وهي ّ
ّ

وبالنسبة للباحث وسيلة كشف عن عرف المجتمع .والمتكلّم يشغل نفسه
المجتمع،
ّ
وي ْح ِس هن المتكلّم إذا أحسن القياس على معاييرها،
بواسطتها والباحث يشغل نفسه بها .ه
وي ْح ِس هن الباحث إذا أحسن وصف نماذجها.
ه
كل منهما
حسان إلى اللّغة والكالم من زاوية جديدة  -هي طبيعة ّ
ينظر تمام ّ

أن :الكالم عمل واللّغة حدود هذا العمل .والكالم سلوك واللّغة معايير
وتكوينه -فيرى ّ
النشاط .والكالم حركة واللّغة نظام هذه
السلوك .والكالم نشاط واللّغة قواعد هذا ّ
هذا ّ

أمل في الكالم.
س
الحركة .والكالم هي َح ُّ
ّ
بالسمع نطقا وبالبصر كتابة ،واللّغة تفهم بالتّ ّ

والكالم قد يحدث أن يكون عمال فرديا ،ولكن اللّغة ال تكون إالّ اجتماعية( .)1ويشير إلى
الساكن
أن «الكالم في ّ
ّ
النهاية هو التّطبيق العملي لشروط اللّغة؛ أي وضع الجهاز اللّغوي ّ
في ظروف عمل وحركة»(.)2

ظواهر االجتماعية اإلنسانية على اإلطالق،
أن اللّغة أخطر ال ّ
حسان من ّ
تمام ّ
ينطلق ّ

أهمية هذه األخيرة
أن ّ
كل ّ
وّ
تم لوجود اللّغة ،وتتجلّى ّ
تقدم اجتماعي هكتب له الكمال ّإنما ّ

في كونها وسيلة من وسائل االجتماع ،وأداة من أدوات تنسيق الجهود الفردية ومزجها

( )3
فإن
أي رابطة اجتماعية أخرىّ ،
في مجهود جمعي عام  .و ّ
ألن رابطة اللّغة أقوى من ّ

بكل
فك وثاقها مدعى إلى التّشتّت واالندثار .وحرصا من هذا الخطر المحدق حري ّ
ّ

ط اهتمام ،ناهيك عن كونها أكبر وسيلة
الضاد أن يجعلها
محل عناية ،ومح ّ
ّ
عاشق للغة ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية و الوصفية .ص .11اللّغة العربية معناها ومبناها.ص.17
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية .حوليات كلّية دار العلوم .الهيئة العامة للكتب
تمام ّ
(ّ )2
واألجهزة العلمية مطبعة جامعة القاهرة1929.م .ص.171

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.9
( )3هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

من وسائل التّعليم؛ ترتفع بمستوى التّعليم إذا ارتفع مستواها ،وتنخفض به إذا انخفض
تقبال للعلم أكثرهما
أن خير ّ
التلميذين ّ
حسان مثال لذلك فيرى ّ
تمام ّ
مستواها .ويضرب ّ
األمة من األجانب تلك الّتي
معرفة باللّغة الّتي يتعلّم بها ،وأكثر اللّغتين جلبا ألصدقاء ّ
تسهل دراستها وتقوم على منهج مقبول(.)1

أما اللّغة فتهدرس في
مما سبق يتّضح ّ
أن الكالم هيدرس في حقل علم األصواتّ ،
ّ

وكل
متعددة منها ما يرتبط
حقول
بالداللة والمعجمّ ،
النحو ،ومنها ما يرتبط ّ
ّ
بالصرف و ّ
ّ

الصوتي.
ذلك
ّ
يصب في منهج التّشكيل ّ

الصوت:
ثانيا -الحرف و ّ

لقد جرت العادة في اللّغة العربية ،على أن اصطالح الحرف هيطلق على مفهوم

الرمزي الكتابي.
واسع؛ فيشمل الحرف بمفهومه األبجدي التّقسيمي ،ويشمل الحرف بمعناه ّ
والحديث عن الحرف بمفهومه األبجدي التّقسيمي ،هيحيل إلى الحديث عن تقسيم عربي
ألنها أقسام ال أصوات( ،)2وهذه األقسام تهعرف في
أبجدي فكري لحروف ال تهنطق ّ
أما الحديث عن الحرف
ّ
الدراسات اللّغوية الحديثة باصطالح الفونيمات أو الحروف .و ّ
الصورة الكتابية
حسان ّ
أن الحروف ليست هي تلك ّ
تمام ّ
بكونه الخط ّ
الرمزي الكتابي ،فيرى ّ

طها ،فهذه رموز كتابية إلى الحروف .وليست الحروف هي ما تنطقه بلسانك
الّتي تخ ّ
كل منها عددا من هذه
أثناء الكالم ،فهذه أصوات .ولكن الحروف هي أقسام يشمل ّ
األصوات(.)3

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .17
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  101ـ.107
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص .119
( )3هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

النطقي ،وتصحبها آثار سمعية
الصوت فهو«عملية [نطقية] حركية يقوم بها الجهاز ّ
أما ّ
ّ
النطقي ،ومركز
الصوت وهو الجهاز ّ
تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال ّ
استقباله وهو األذن»(.)1

السمع والبصر وفي العمليات الحركية
إذا كانت األصوات تدخل في نطاق
حاسة ّ
ّ

فكل حرف منها هو عنوان مجموعة من األصوات
فإن الحروف تدخل في نطاق الفهمّ ،
ّ

فإن الحرف
سٌ
ب ّ
مما يوجده المتكلّم ّ
معين ،فهو فكرة عقلية .واذا كان ّ
يجمعها َن َ
الصوت ّ
كل اللّغات
مما يوجده الباحث.
ولكل حرف رمز في الكتابة التّشكيلية .وعدد األصوات في ّ
ّ
ّ
تقريبا أكثر من عدد الحروف (.)2

ثالثا ـ الفوناتيك والفونولوجيا:
الصوت
على الباحث أن يحترم درجات سلّم البحث في نظام اللّغة ،بتسبيق دراسة ّ

أن «للبحث في نظام اللّغة درجات
عن سائر أنظمة ّ
حسان ّ
الدراسة اللّغوية؛ إذ يرى تمام ّ
كل درجة منها تبدأ من حيث انتهت
ألن ّ
منتظمة في رتبة محفوظة ال يمكن تجاهلهاّ ،

الدرجات (وهي درس األصوات اللّغوية) ال يسبقها إالّ إدراك
أن أولى هذه ّ
سابقتها ،غير ّ
طنوا
المسموع من الكالم بلغة ما»( .)3وهذه سيرة األقدمين من علمائنا األجالّء؛ فقد تف ّ

أن اللّغة العربية ال يمكن أن هيفهم نحوها وصرفها فهما صحيحا إالّ بعد دراسة
إلى ّ
بأن دراسة األصوات هم ِّ
بد منها لدراسة
قدمة ال ّ
تام ّ
أصواتها .فسيبويه كان على وعي ّ

الصرفي وغيره(.)4
الصوتي ضروري لمن أراد دراسة ّ
أن ّ
اللّغة ،و ّ
النظام ّ
النظام ّ

الصوت تقوم على محورين متقابلين؛ أحدهما يربط األصوات بالكالم
إن دراسة
ّ
ّ

الصوتي.
ويسمى :علم األصوات ،واآلخر يربط األصوات باللّغة
ويسمى :علم التّشكيل ّ
ّ
ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .22
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية و الوصفية .ص  119ـ .179
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .الفكر اللّغوي الجديد .ص .72
( )3تمام ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص  .01اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص .121
( )4هينظر :تمام ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

إن علم دراسة أصوات الكالم
حسان إلى قول تروبتسكويّ « :
ولتوضيح ذلك يشير تمام ّ
الصوتي»(.)1
هو علم األصوات ،وعلم دراسة أصوات اللّغة هو علم التّشكيل ّ

الصوت سابقي ال ّذكر في كتابه :مناهج
حسان عن محوري دراسة
ّ
ّ
تمام ّ
تحدث ّ

()2
وسمى الثاني بمنهج التّشكيل
األول بمنهج األصوات-الفوناتيكّ ،
البحث في اللّغة فنعت ّ

الصوتي-الفونولوجيا.
ّ

وفي كتابه :اللّغة العربية معناها ومبناها

( )3

األول،
ّ
خصص الفصل الثّاني للمحور ّ

النظرية اللّغوية الحديثة بمصطلح
وسماه :األصوات؛ ويقصد به ما تشير إليه ّ
ّ

الصوتية الّتي تقوم على المالحظة والتّسجيل والوصف
()Phonetics؛ أي الدراسة
ّ

النظر إلى وظائف
السمعية واآلثار المصاحبة لها دون ّ
للجوانب الفسيولوجية و ّ
النطقية و ّ

األصوات داخل اللّغة(.)4

الصوتيات؛
وسماهّ :
الصوتــي أو علم ّ
النظام ّ
ّ
وخصص الفصل الثّالث للمحور الثّاني ّ

النظرية اللّغويــة الحديثــة بالمصطلح اإلنجليــزي:
ويقصد بهما ما تشيــر إليه ّ

معينة ،وهذه
()Phonology؛ أي دراسة األصوات من حيث هي نظـ ـ ــام داخل لغة ّ

مميزة(.)5
األصوات لها وظائف ّ

الصوتيات ينعكس على من
حسان ّ
أن الفرق بين علم األصوات وعلم ّ
تمام ّ
يرى ّ

ومقعد(.)6
ظم
مفسر ومن ّ
وم ّ
ّ
الصوتيات ّ
سجل ،وعالم ّ
يشتغل بهما؛ فعالم األصوات مالحظ ه

)1( Trubetskoy. Principe de Phonologie. Parie.1949.P 03.
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .119
نقال عن :تمام ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 22ـ ص.119
( )2تمام ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص  10ـ ص .20
( )3هينظر :تمام ّ

( )4هينظر :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي "دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث" .ص .772 - 772
( )5هينظر :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي "دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث" .ص . 772
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .12
( )6هينظر :تمام ّ

- 91 -

الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوت ،واستنادا على آلية التّقابل
وللوقوف على مع معطيات محوري دراسة
ّ

حسان يرى ّأنه ومن المهم
تمام ّ
المصطلحي بين :علم األصوات وعلم ّ
الصوتيات ،نجد ّ

الصوت.
إلى أقصى ّ
نفرق بين مفهوم بعض المصطلحات :اللّفظ والجهر و ّ
حد أن ّ
1ـ اللّفظ :ويقصد به ما هيقصد بالكلمة اإلنجليزية(.)Noise

حسان كلمة
تمام ّ
2ـ الجهر :ويقصد به معنى الكلمة اإلنجليزية( ،)Voiceوقد استعار ّ
للداللة على المعنى المقصود في نحو(:فالن حسُّه جميل).
حسمن الكالم
العامي ّ
ّ

الصوت :والمراد به معنى االصطالح اإلنجليزي(.)1()Sound
3ـ ّ

حسان على آلية التّمثيل بعد الوقوف على مفاهيم المصطلحات سابقة
تمام ّ
يعتمد ّ

كالنقرة على الخشب
أي أثر سمعي غير ذي ذبذبة
ال ّذكر فيقول« :فالجرس ُّ
مستمرة م ّ
طردة ّ
ّ
طبلة ،وكاالصطدام وضجيج حركة المرور وما هيسمع نتيجة سقوط جسم على آخر
أو ال ّ

النطقي
حي
الحس ما نطقه جهاز صوتي ٌّ
ّ
وبخاصة الجهاز ّ
ّ
جرا .و ّ
وهلم ّ
وحك جسم بآخر ّ

ألن
اإلنساني ،فمعناه إذا ّ
الصوت اللّغوي ّ
ضيق محدود ال يشمل في داللته على معنى ّ

الصوت اللّغوي ال تدخل في داللة هذا
الحركات العضوية الّتي تدخل في مفهوم
ّ

الصوت بالمعنى العام (الّذي يشمل اللّغوي وغير اللّغوي) فهو األثر
أما ّ
االصطالح .و ّ

صوتيا حّيا .فما
طردة حتّى ولو لم يكن مصدره جها از
السمعي الّذي به ذبذبة
مستمرة م ّ
ّ
ّ
ّ
الحس اإلنساني
النفخية أو الوترية أصوات وكذلك
نسمعه من اآلالت الموسيقية ّ
ّ

صوت»(.)2

قول صاحبه ما لم يقل؛
خوف من أن هي َّ
إن إيراد ّ
ّ
النص ّ
السابق بلفظه ومعناه ّ
ينم عن التّ ّ

حسان بصدد التّفصيل بعد اإلجمال،
فمن ظاهر الكالم
ّ
المستهل بالفاء يتّضح ّ
تمام ّ
بأن ّ

الضجيج
وا ّن وضعه للكلمة العربية اللّفظ في مقابل الكلمة اإلنجليزية( )Noiseالّتي تعني ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.22
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.22
( )2تمام ّ
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الصاخب المزعج
الصوت
و ّ
ّ
الضوضاء و ّ

()1

النقطة األولى
أن ما ذكره مجمال في ّ
يؤ ّكد ّ

طردة ،ومثّل
أي أثر سمعي غير ذي ذبذبة
مستمرة م ّ
فصله في تعريفه للجرس؛ على ّأنه ّ
ّ
ّ
له بضجيج حركة المرور وغيرها.

تجدر اإلشارة هنا إلى عدم المطابقة بين اللّفظ ومقابله اإلنجليزي؛ فاللّفظ ال يعني
للصوت؛ إذ يقول أحمد مختار
الضجيج ( )Noiseالّتي تستعمل كمقابل
الضوضاء و ّ
ّ
ّ
مادي في
الصوت( )Noiseمهما كان مصدره أو أصله يحتوي على اضطراب
ّ
عمرّ « :
المتحرك من المصدر في اتّجاه الخارج،
للضغط
قوة أو ضعف سريعين ّ
ّ
الهواء يتمثّل في ّ

النهائي»(.)2
ثم ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة ّ
الزوال ّ
ّ

مكون من أصوات،
حسان نفسه هيشير إلى ّ
ثم ّ
تمام ّ
إن ّ
ّ
أن «اللّغة لفظ ومعنى؛ واللّفظ ّ

أما العالقات فوسيلة الفهم
فأما األصوات فوسيلة التّعبير و ّ
مكون من عالقات؛ ّ
والمعنى ّ
وكالهما معا وسيلة االتّصال»(.)3

أن علم األصوات( )Phoneticsيدرس األصوات بوصفها ضوضاء،
من منطلق ّ

الصوتي للّغة من اللّغات الّذي هو من اختصاص علم
ال بوظائفها في التّركيب
ّ

بالضجيج وليس
أن األصوات هي الّتي توصف
ّ
الصوتيات()Phonology؛ هيستنتج ّ
ّ
طبلة.
كالنقرة على الخشب أو ال ّ
تأمل األمثلة الّتي ضربت للّفظ ّ
األلفاظ ،خاصة عند ّ
فاللّفظ غير ذلك؛ إذ نجد الجاحظفي طرحه لقضية اللّفظ والمعنى يشير إلى أن المعاني
تخير اللّفظ وسهولة المخرج .ويرى أن األلفاظ هي
مطروحة في ال ّ
طريق ،واّنما ال ّ
شأن في ّ

)1(New Oxford « learner’s Pocket Dictionary »."Noise, sound, esp: when loud or
unpleasant. Noisy, adj (-ier, -iest) making a lot of noise".4 Edition.P 296.
الصوت اللّغوي .عالم الكتب .القاهرة .1992 .ص .71
( )2أحمد مختار عمر .دراسة ّ
السنين من حقول العربية .ص .12
( )3تمام حسان .حصاد ّ
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وتخيل في الخواطر واألذهان .ويؤمن
تصور
أصوات يجري بها اللّسان ،وأن المعاني هي
ّ
ّ
بأن أحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثيره ،ومعناه في ظاهر لفظه(.)1

حسان من الكالم
ّ
تمام ّ
إن مصطلح الجهر بمقابله اإلنجليزي( )Voiceواستعارة ّ

النطقي
حي
وبخاصة الجهاز ّ
العامي لكلمة حس لتعريفه ّ
ّ
بأنه ما نطقه جهاز صوتي ّ
للصوت تش ّكل
اإلنساني ،يجعل المفاهيم متداخلة؛ فالجهر هو صفّة صوتية عامة الزمة ّ
الصفات المتقابلة.
مع الهمس ثنائية ّ
ضدية ،فهما من قبيل ّ

الصوت أثناء خروجه من الجهاز
من منطلق ّ
الصفة هي الكيفية الّتي هيعرض بها ّ
أن ّ

النطق به،
بالصوت عند تذبذب الوترين
النطقي اإلنساني كالجهر
الصوتيين حال ّ
ّ
ّ
ّ
الصوتيان معه .وعدد األصوات المجهورة في اللّغة
وكالهمس الّذي ال يتذبذب الوتران ّ
العربية تسعة وعشرون صوتا ،وعدد األصوات المهموسة عشرة أصوات.

النطقي
حسان في ّأنه ما نطقه الجهاز ّ
تمام ّ
من هنا يتداخل مفهوم الجهر من منطلق ّ

كل
اإلنساني مع مفهوم الجهر الّذي
أن ّ
يخص بعض األصوات دون غيرها ،رغم ّ
ّ

النطقي اإلنساني .كما ال يمكن أن
يسمى مجا از بالجهاز ّ
مما ّ
األصوات اللّغوية تخرج ّ

ألن الهمس
الصوت المهموس بالجهر رغم ّأنه يخرج من جهاز صوتي حي؛ وذلك ّ
هينعت ّ

المتضادة.
الصفات
ّ
والجهر من ّ

أما المصطلح الثّالث الّذي يقابل الكلمة اإلنجليزية( )Soundفهو بمعناه العام الّذي
ّ

أن الحس
حسان؛ إذ يرى ّ
تمام ّ
يشمل ّ
الصوت اللّغوي وغير اللّغوي يتداخل مع ما استعاره ّ

فالصوت جهر.
حس،
ّ
حس ،والجهر ّ
الصوت ّ
اإلنساني صوت ،وما دام ّ

السالم محمد هارون .ص .117 -111البيان والتّبيين .ج.1
( )1لالستزادة ينظر :الجاحظ .الحيوان .ج .1تح :عبد ّ
السالم محمد هارون .ص .112
تح :عبد ّ
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 -Iعلم األصوات (:)Phonetics
األول فهو :الجهاز
يعتمد هذا العلم على ثالثة أجهزة لدراسة أصوات اللّغة؛ ّ
فأما ّ

الصوتي وأساسه فيزيائي
ّ
أما الثّاني فهو :الجهاز ّ
النطقي وأساسه عضوي أو فسيولوجي .و ّ
لسمعي(.)Auditory
أو طبيعي أو أكوستيكي .في حين ّ
أن الثالث هو:الجهاز ا ّ

حسان استعمال مصطلح األجهزة فيقول«:لقد وصفت هذه العمليات
تمام ّ
ّ
يبرر ّ

ألنها مجموعة أدوات وعمليات تنتهي
الثالث
بأنها أجهزة ّ
المكونة لمفهوم(ّ )Phonetic
ّ

الصوتيات( .)Phonologyفدراسة األصوات بوسائلها
إلى وسيلة للتّفكير في نظام
ّ

الصوتيات ،ومع كونها تمهيدا
الثّالث
ّ
مسخرة في طلب الوصول إلى تيسيردراسة نظام ّ
للصوتيات ال يمكن احتسابها واحدة من أنظمة اللّغة .ومن الواضح
ّ
البد منه إلنشاء نظام ّ

(الدراسة العضوية) ،ويليها الّنوع
األول ّ
في ّ
أهمية هو ّ
الدرس اللّغوي ّ
أن أكثرها ّ
النوع ّ

( )1
الدراسة
[الدراسة الفيزيائية] ،وأقلّها وضوحا
الثاني
النوع الثّالث» وهو ّ
وتطو ار هو ّ
ّ
ّ

السمعية.
ّ

 -1الجهاز ال ّنطقي:
هو الجهاز الّذي ينتج األصوات عند اإلنسان ،فحين يتكلّم هيالحظ ّأنه يقوم بحركات

شفتين
مما بين ال ّ
خاصة بف ّكه األسفل وشفتيه ولسانه .وعملية ّ
ّ
النطق تحدث في ّأية نقطة ّ

تمام
النطقي اإلنساني
الصوتية في الجهاز ّ
ّ
الرسم الّتي ّ
واألوتار ّ
الموضح بآلية ّ
يسر بها ّ
مكونات هذا الجهاز كما يأتي(:)2
ّ
حسان معرفة ّ

حسان .الفكر اللّغوي الجديد .ص .72
( )1تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  .27اللّغة العربية معناها و مبناها .ص .722
( )2هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

أعضاء ال ّنطقOrgans of speech :
 ١ـ اللّهاةUvula:
 ٢ـ الطّبقSoft palate :
 ٣ـ الغارPalate:
 ٤ـ اللّثةAlveolar:
 ٥ـ طرف اللّسانBlade of Tongue :
مقدم اللّسانFront of Tongue :
٦ـ ّ
مؤخر اللّسانBack of Tongue:
٧ـ ّ
 ٨ـ لسان المزمارEpiglottis :
الصوتيةVocal bonds = Vocal cords :
 ٩ـ األوتار ّ
 ١١ـ الجدار الخلفي للحلقBack wall of Pharynx:

السفلىUpper and Lower Teeth:
 ١١ـ  ١٢األسنان العليا و ّ
شفتانLips :
 ١٣ـ ال ّ

 ١٤ـ فتحة األنفNasal cavity :
 ١٥ـ الفك األسفلLower jaw :
الرقبةLarynx in the front part of the neck :
١٦ـ منطقة الحنجرة في أمام ّ
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 1ـ  1طبيعة الجهاز ال ّنطقي:
هامة تتصل بحركات هذا الجهاز هي أن بعض
هيشير تمام حسان إلى حقيقة ّ

متحرك؛ فاألجزاء الثّابتة هي :األسنان واللّثة والغار والجدار
أعضائه ثابت والبعض اآلخر
ّ

شفتان واللّسان من طرفه إلى ما يشمل المزمار،
الخلفي للحلق ،واألجزاء
المتحركة هي :ال ّ
ّ

()
الصوتية والرئتان(.)1
والفك األسفل وال ّ
طبق بما فيه اللّهاة والحنجرة واألوتار ّ

حسان نهج القدماء -كالخليل وسيبويه -في وصف أعضاء الجهاز
تمام ّ
لم يتّبع ّ

شفتين ،بل اتّبع نهج
الرئتين وصوال إلى ال ّ
النطقي من ّ
ّ
الداخل نحو الخارج؛ أي بدءا من ّ

النطقية ال ترتبط
أن العملية ّ
أن وصف القدماء أكثر علمية بحكم ّ
المحدثين ،في حين ّ

الرئتين مرو ار بالقصبة الهوائية
بالهواء ال ّ
شهيقي ،بل ترتبط بالهواء ّ
الزفيري الخارج من ّ
الصوتيين ،ومنهما إلى الحلق
الصوت أي الحنجرة الّتي تحوي الوترين ّ
المنتهية بصندوق ّ

شفتين.
المؤدي إلى التّجويف األنفي أو التّجويف الفموي وصوال إلى ال ّ
ّ
سر تسمية الجهاز ال ّنطقي:
1ـّ 2

البد من اإلشارة إليها وهي أن الوظيفة األساسية لهذا الجهاز
سان حقيقة ّ
يذكر تمام ح ّ

شفتان
بالنطق اللّغوي ،واّنما تؤدي وظيفة حيوية تضمن استمرار الحياة؛ فال ّ
ليست متّصلة ّ
أما
صمام لحفظ الطعام من االنتثار أثناء المضغ وتستعمالن في
ّ
المص والبصق ،و ّ
ّ
طعام ومضغه ،واللّسان هو عضلة معقّدة كثيرة
األسنان واألضراس فتستعمالن لتقطيع ال ّ

طعام في الفم.
الحركة ،يساعد على خلط ال ّ
شفتين وصوال إلى اللّسان موجود في التجويف
ّ
كل ما سبق ذكره من أعضاء بدءا بال ّ
عد حجرة
الفموي ،وسقف الحنك يفصل بين هذا األخير وبين التّجويف األنفي الذي هي ّ
الصوتية .كتاب تذكاري :تمام حسان رائدا
الدين صالح حسنين .جهود ّ
( )ورد خطأ في مقال صالح ّ
الدكتور تمام ّ
متحركة وأسقط بقية األجزاء
الصوتية والرئتين من األجزاء الثابتة وهي
لغويا .ص191؛ إذ جعل الحنجرة واألوتار ّ
ّ
شفتان واللّسان من طرفه إلى ما يشمل المزمار والفك األسفل والطّبق بما فيه اللّهاة.
المتحركة وهي :ال ّ
ّ
حسان .مناهج البحث فياللّغة .ص .21- 27
( )1هينظر :تمام ّ
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شهيقي قبل دخوله عبر الحلق إلى الرئتين ،وينتهي الحلق بالحنجرة وفيها
لتكييف الهواء ال ّ
الصوتية الّتي تهعد صماما لحفظ الرئتين من األجسام الغريبة ولحبس الهواء فيهما
األوتار ّ
تكرران الهواء عن طريق التّنفس وترسالنه إلى
ألغراض مختلفة مثل ّ
الرئتان ّ
السعال ،و ّ

القلب(.)1

أن
نعم ،إن تسمية هذا الجهاز بالجهاز ّ
النطقي تسمية مجازية غير حقيقة ،ذلك ّ

الوظيفة األساسية ألعضاء هذا الجهاز هي الوظيفة البيولوجية الّتي تضمن الحياة،
الزفير ،وكذا عمليتي المأكل والمشرب ،في
وتتمثّل في :عملية التنفّس بشقّيها ال ّ
شهيق و ّ
النطق اللّغوي هو وظيفة ثانوية.
أن ّ
حين ّ
الرئتين من
الصوتية
أن األوتار
حسان في ّ
ّ
ّ
إن ما ذهب إليه تمام ّ
صمام لحفظ ّ
ّ

أن فراغ المزمار الّذي يقع في جوف الحنجرة ينتهي في
األجسام الغريبة ،فيه نظر؛ ذلك ّ

عد
تسمى لسان المزمار( ،)Epiglottisوهذا األخير هي ّ
أعاله بقطعة لحمية شبيهة باللّسان ّ
صمام أمان يحمي طريق التّنفّس من شوائب المأكل والمشرب وغيرها أثناء عملية
بمثابة ّ

البلع.

الصوت اللّغوي:
 1ـ  3كيفية إنتاج ّ

الضرورة االجتماعية مضافة إلى ال ّذكاء اإلنساني خلقا
أن ّ
حسان إلى ّ
هيشير تمام ّ

الصوت
النطقي اإلنساني ،وهي وظيفة ّ
وظيفة ثانوية للجهاز ّ
النطق اللّغوي .إ ًذا كيف ينتج ّ

اللّغوي؟

أن اإلنسان يستطيع بتحريك األجزاء القادرة على الحركة من هذا
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

الجهاز ،وتقريبها من أجزائه األخرى الثّابتة ،أن هيحدث تضييقا في مجرى الهواء ،كما
يستطيع بإلصاق األجزاء القادرة على الحركة أيضا باألجزاء األخرى الثّابتة منه ،أن هيقفل

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .21
( )1هينظر :تمام ّ
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مجرى الهواء إقفاال تاما .وبهذا التّضييق وذلك اإلقفال أو عدمهما يستطيع المرء أن
هيحدث من األصوات ما ال حصر له(.)1
الصوت اللّغوي ينتج مع عملية
إضافة إلى ما سبق ذكره ،تجدر اإلشارة إلى ّ
أن ّ

الزفير إلى جانب
الزفير ال ال ّ
أن ّ
ّ
ألن هذا األخير هو عملية تنفّسية بحتة ،في حين ّ
شهيقّ ،
يتحول َّ
الن َفس معه إلى أثر صوتي بإرادة المتكلّم.
كونه عملية بيولوجية هيمكن أن
ّ
 1ـ  4الغاية من دراسة الجهاز ال ّنطقي:
الصوت اللّغوي تكون بالوقوف على ماهية
إن دراسة الجهاز ّ
ّ
النطقي كآلية إلنتاج ّ

وكل ذلك يكون بهدف «الكشف عن المخارج
كل عضو منهاّ .
النطق ،ووظيفة ّ
أعضاء ّ

الصناعي
الصفات وحركات هذا الجهاز مع ما يتّبع ذلك من دالالت استعمال الحنك ّ
و ّ
(.)2(»)Palatography

النطقي
بتسليط
جوة من دراسة الجهاز ّ
ّ
الضوء على الهدف المنشود والغاية المر ّ

الصوتية فيما سيأتي من
اإلنساني ،نقف على دراسة مخارج األصوات اللّغوية وصفاتها ّ
هذا البحث(.)3

النطقي ،وهو الكشف عن
إن التّركيز على ال ّ
شق الثّالث من هدف دراسة الجهاز ّ
ّ

الصناعي يحيل إلى
حركات هذا الجهاز مع ما يتبع ذلك من دالالت استعمال الحنك ّ

الصوتي العربي ،والّتي تظهر جلية في محاولة
الحديث عن آلية التّجريب في ّ
الدرس ّ
الصناعي على أصوات اللّغة العربية ،ويظهر ذلك
حسان في تطبيق تقنية الحنك ّ
تمام ّ
ّ

فيما يأتي:

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .21
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .الفكر اللّغوي الجديد .ص .72
( )2تمام ّ

الصوتية من هذا البحث.
الصفات ّ
( )3هينظر :الجزء الخاص بدراسة مخارج األصوات و ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصناعي أو البالتوغرافيا(:)Palatography
 1ـ  5تقنية الحنك ّ
 1ـ  5ـ 1تعريف البالتوغرافيا:

الصن ــاعي
هو طريقـة من طرق البحث استعملها فيرث ،باالعتماد على الحـنك
ّ

طاط ،على أن تكون المادة
( )Artificial Palateأو
ويصنع من المعدن أو الم ّ
ّ
المحنك؛ ه
الصناعي سقف صاحب التّجربة تماما ،وتكون
الخام رقيقة ّ
جدا ،ويجب أن هيطابق الحنك ّ
الصناعي أطراف ناتئة صغيرة تهسهّل تحريكه واخراجه من الفم ،ويجب
في ّ
مقدمة الحنك ّ

أن يكون أسود اللّون(.)1

أن
ثم نطقها منفردة خارج بيئة الكلمة ،إالّ ّ
بدأت التّقنية باستعمال بصمات أصوات ّ

النطق
ألن اللّغة ّإنما تهبنى من ّ
هذه البصمات ال هينظر إليها نظرة ثقة في الوقت الحاضرّ ،

المتوصل
النتائج
الكامل ،ال من نطق األصوات المستخرجة من بيئتها ال ّ
طبيعية .ومن ّ
ّ

إليها من خالل تقنية البالتوغرافيا أن أصبح طالب اللّغة يحتكم إلى آلية التّجريب على

بصمات األصوات في الكلمات التّامة أو في الجملة المناسبة(.)2
 1ـ  5ـ  2أنواع بصمات األصوات :تنقسم بصمات األصوات إلى نوعين:
 1ـ  5ـ  2ـ أ ـ نوع وحيد البصمة :ويتم باختيار أمثلة بحيث يكون واحد فحسب
النوع
من أصواتها
الصناعي .ويظهر هذا ّ
المكونة لها صالحا إلنتاج بصمة على الحنك ّ
ّ

الموضحة فيما يأتي(:)3
في البصمات
ّ

الصوت اللّغوي .ص .21
( )1لالستزادة يهنظر :أحمد مختار عمر .دراسة ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .21
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .21 - 21
( )3هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

متعدد البصمة :ويتم باختيار أمثلة بحيث يكون أكثر من
 1ـ  5ـ  2ـ ب ـ نوع
ّ
واحد من أصواتها صالحا لمثل هذا بشرط أال تتداخل مناطق البصمات لألصوات
النوع على أمثلة ذات بصمات ثالث ال
المختلفة في المثال .ويمكن أن نحصل من هذا ّ
(ض ّروك)؛
حسان المثال العدني َ
يتداخل بعضها مع بعض .ومن أمثلة ذلك ذكر تمام ّ
ففي هذا المثال تقع بصمة الضاد العدنية

()

على ما هيقابل أطراف الثّنايا من الحنك

الراء
أما بصمة اللّسان على الحنك ّ
ّ
الصناعي مع ّ
الصناعي(ّ .)Dental articulation
أما
مقدم الغار
فإنما تقع في منطقة ّ
المجاورة لواو ّ
ّ
المد ّ
ومؤخر اللّثة( .)Post-alveolarو ّ

الزوايا الخلفية لنهاية الحنك(Post-
بصمة الكاف المسبوقة بالواو ّ
فإنها تقع في ّ
المدية ّ
الرسم فيما يأتي(:)1
النوع في البصمات
 )Palatalويظهر هذا ّ
ّ
الموضحة بآلية ّ

( )ألن الضاد العدنية يخرج فيها اللّسان.

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .20 -21 -21
( )1هينظر :تمام ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

األول وحيد البصمة أيسر بكثير من اختيار
أن اختيار أمثلة ّ
حسان ّ
يرى تمام ّ
النوع ّ

األول منهما كثير الورود في الكلمات العربية،
النوع الثّاني
ّ
أمثلة ّ
متعدد البصمة؛ ذلك ّ
أن ّ

فليهملها ،وان
يتأمل الكلمة فإن وجد فيها أكثر من صوت واحد ينطق باللّسان ه
فالباحث ّ
يتحرك اللّسان في نطقه فليخترها على سبيل المثال :عرب-
مما
ّ
وجد فيها صوتا واحدا ّ

حلف -أوفد -مالم -عمروغيرها من الكلمات التي يجمعها الباحث ليجري بها تجارب
البالتوغرافيا ،ويتأخذ مساعدا

()

الصناعي بسقف فمه مثبتا من أطرافه
يلصق له الحنك ّ

طباشير الفرنسي ،ثم نفض فائضه
رش عليه ال ّ
في أسنانه العليا ،بعد أن يكون قد ن ّ
ظفه و ّ

الصناعي إالّ
عنه .وعندما ينطق المساعد الكلمة وحيدة البصمة ال يتّصل لسانه بالحنك ّ

طباشير وظهور سواد
في صوت واحد من أصواتها فتظهر بصمته بتالشي بياض ال ّ
( )مساعد البحث( )Informationيهشترط فيه ما يأتي:

ظل اللّغة أو اللّهجة المدروسة حتّى يمثلها بصدق.
 1ـ أن يكون قد نشأ و نما في ّ
الصحيح للّغة أو اللّهجة المدروسة.
 7ـ هيستحسن أن يكون ّ
أميا ال يق أر وال َيكتب ،حتّى تؤثر ثقافته في تمثيله ّ
يعرض لهجته للتّغّير.
 1ـ أال يكون قد خرج من منطقة اللّهجة ،ألن ّ
السفر ّ

ألنه مصدر اللّغة المدروسة ،ونطقه هو المادة الّتي
 1ـ أن يكون المساعد واحدا من بداية ّ
الدراسة إلى نهايتها؛ ّ
موحد.
تالحظ وتوصف وعدم تغيير المساعد يسهل الوصول إلى الهدف وهو وصف نظام صوتي ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصناعي ،ثم هي ِ
خرج هذا األخير بحذر من الفم دون ترك بصمات األصابع؛ وبهذا
الحنك ّ
البصمات باسم مناطقها
يرى الباحث موقع اللّسان على الحنك
الصناعي ،فيصف ّ
ّ

الرسم والجدولة فيما يأتي(:)1
ّ
الموضحة بآلية ّ

المناطق

اليمين اليسار

الرابع
خط األضراس ّ

ضرس الثّاني
ال ّ

خط األضراس الثّالث

األول
ال ّ
ضرس ّ

خط األضراس الثّاني

ضرس الثّاني
ما قبل ال ّ

األول
خط األضراس ّ

األول
ما قبل ّ
الضرس ّ
ناب

خط األنياب

الرباعية
ّ

الرباعيات الجانبية
خط ّ

القاطع

خط القواطع

حسان .مناهج البحث في
الرسم والجدول باللّغة اإلنجليزية وتمت ترجمته إلى اللّغة العربية .هينظر :تمام ّ
( )1ورد ّ
اللّغة .ص .22وينظر :ملحق صور البحث.
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

الصناعي:
 2-5-1مناطق حركات الحنك ّ
مناطق االلتقاء

الخطـــوط األفقـــية

المناطـــــــــــق
 -األسنانية

 -األسنان

 -اللّثة

 -الحنك

 األسنانية ـ اللّثوية -اللّثوية

 -1خط القواطع
الرباعيات
 -7خط ّ
 -1خط األنياب

 -مؤخر اللّثة

األول
 -1خط األضراس ّ

مقدم الحنك
 ّ -منتصف الحنك

-2خط األضراس الثّالث

مؤخر الحنك
ّ -

 -0خط األضراس الثّاني
الرابع
 -2خط األضراس ّ

المناطــــــق العموديــــة

الخطــــوط العموديـــة

 -المناطق اليمنى واليسرى :بالنسبة للمتكلّم يمين أو

 -خط الوسط

يسار خط الوسط.

 -يمين المنطقة اللّثوية :إلى يمين خط اليمين.

 -يسار المنطقة اللّثوية :إلى يسار خط اليسار.

 خط اليمين -خط اليسار

الصناعي):
 1ـ  5ـ 4ـ إيجابيات البالتوغرافيا ( الحنك ّ

النطق،
الصناعي في قدرتها على توضيح مشكالت ّ
تتجلّى إيجابيات تقنية الحنك ّ

للنطق وخاصة
قوة هذا األخير من ضعفه ،ويظهر ذلك في الحركات العضوية ّ
وتبيان ّ

الصناعي الّذي يظهر في بصمة
قوة ضغط اللّسان في نطق أي صوت على الحنك ّ
في ّ

الضعيف.
بالنسبة لبصمة ّ
واسعة ّ
النطق ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان للهجة عدن حاول أن يدرس عن طريق البالتوغرافيا ظاهرة
تمام ّ
في دراسة ّ

الضيق في أصوات العلة ،وتظهر أهمية البالتوغرافيا في إمكانية إجراء المقارنات
لسعة و ّ
ا ّ
النطقية بين األصوات باالحتفاظ بالبصمة لمقارنتها بغيرها في المستقبل ،وذلك بطريقتين
ّ
إما أن يتّخذ لها الباحث صورة شمسية ،وا ّما أن يضعها في عاكس ضوئي يعكس
هماّ :
الصورة المعكوسة شريطا من
صورتها على لوح زجاجي ،فيستطيع حينئذ أن يضع على ّ

الصورة ويكتب تحتها التّاريخ وهجاء الكلمة
الورق ال ّ
الصورة ،ويرسم ّ
شفاف بعرض طوال ّ

الصورة
ثم يعيد التّجربة على نفس المثال في تاريخ آخر .ويرسم ّ
بالكتابة األصواتيةّ ،

الصورة األولى ،فاعال معها ما فعل باألولى،
الثّانية على نفس ال ّ
السابق بجانب ّ
شريط ّ

يستحق المالحظة
الصور كلّها في تاريخ الحق ،ليستنتج منها ما
ّ
ويكرر ذلك ،ثم يقارن ّ
ّ

إما وحيد البصمة أو
والتسجيل .فقد تكونان متشابهتين فتوضعان في قسم
نوعي ّ
معين؛ ّ
ّ
متعدد البصمة(.)1
ّ
أن البصمات الّتي
الصناعي ،في ّ
يمكن تلخيص ما سبق ذكره عن أهمية الحنك ّ

الصوت أو صفة من
تؤخذ عن طريقه ،تساعد على بيان الخطأ في تحديد موضع خروج ّ

تمام
كل الحاالت وال ّ
صفاته؛ فموضع خروجه غير ثابت في ّ
ظروف؛ وهذا ما أشار إليه ّ

الصوت عن أصلها إلى فرع أو
تحول صورة ّ
ّ
حسان في قضية األصل والفرع ،وامكانية ّ
وتحول األصل
النون؛ فمخرجه األصل في مثل :أنا،
أكثر مثل اختالف صورة صوت ّ
ّ

ولكل نطق
إلى الفرع في مثل :ينفع -ينبغي -من رأى -ينجح -ينظر -ينكر -ينقل(.)2
ّ

الصوتية ،ويتّضح ذلك عن طريق
صفاته الخاصة الّتي يمكن إدراكها من شكل البصمة ّ

النطقية(.)
إجراء المقارنات ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص22ـ ص.97
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .الفكر اللّغوي الجديد .ص.72
تمتم ّ
( )2لالستزادة يهنظرّ :

الصوتين أن يتّفقا في الكثير و يختلفا في القليل.
( )شرط المقارنة بين ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

للصوت الواحد بمقارنة
حسان أمثلة لذلك كمقارنة المواقع المختلفة ّ
تمام ّ
يضرب ّ

بصماته المأخوذة في نفس التّاريخ مثل :بصمة التّاء في :تاب ،كتب ،بات .أو كمقارنة
بصمات التّاء في تاب في تواريخ مختلفة(.)1
الصناعي):
 1ـ  5ـ  5سلبيات البالتوغرافيا ( الحنك ّ

الصناعي؛ إذ ّأنه ال يستطيع أن
تظهر سلبيات البالتوغرافيا في محدودية الحنك ّ

الصحيحة للبحث ،فبعض األصوات ليس لها بصمة صوتية مثل:
هيخضع ّ
كل األصوات ّ

الباء والميم والواو والفاء والحاء والعين والهمزة والهاء؛ أي أن هذه التّقنية ال تصلح إالّ

قدم اللّسان.
بم ّ
لدراسة األصوات ّ
الصحيحة الّتي تنطق ه
من مظاهر محدودية هذه التّقنية أيضا ،غياب القدرة على اختيار نسق متتابع من
الصحيحة في الكلمة لدراسة بصماتها ،ففي كلمة (تبدو) مثال تختلط بصمة
األصوات ّ

الصوتي.
التّاء ببصمة ّ
الدال لتقاربها في المخرج ّ

صناعي متعبة ومكلّفة إضافة إلى ّأنه ال يمكن
إن طريقة العمل بتقنية الحنك ال ّ

تم استبدال
متابعة مراحل حركة اللّسان أثناء نطق صوت واحد أو ّ
عدة أصوات لهذا ّ

الصناعي برسام حنك إلكتروني( )Electropalatographالذي يقوم برسم
رسام الحنك ّ

أجزاء الحنك الّتي يالمسها اللّسان أثناء الكالم كل  111/1من الثانية(.)2

فإنه يرّكز على
حسان ينظر إلى علم األصوات نظرة علمية عمليةّ ،
و ّ
ألن تمام ّ

الصناعي
تيسر دراسة ّ
الصوتي ،فإلى جانب تقنية الحنك ّ
النظام ّ
األجهزة واآلليات التي ّ

(البالتوغرافيا

)palatograph

.)Kymography

يعرفنا
ّ

بتقنية

عرجات
التّ ّ

الذبذبية

(الكيموغرافيا

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .91
( )1هينظر :تمام ّ
الصوتيات
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  92ـ  .92منصور بن محمد الغامديّ .
( )2لالستزادة هينظر :تمام ّ
الرياض .7111 .ص  129ـ .121
العربية .مكتبة التّوبةّ .
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

عرجات الذبذبية أوالكيموغرافيا (:)Kymography
 1ـ  6تقنية التّ ّ
 1ـ  6ـ  1تعريف الكيموغرافيا:

حسان في مقابل المصطلح
التعرجات ال ّذبذبية هو ما استعمله تمام
تكنيك
ّ
ّ

اإلنجليزي( ،)Kymographyومنه الكيموغراف()Kymograph()؛ وهو من اآلالت
الصوتي لرسم اهتزازت األوتار الصوتية.
الفيزيولوجية الّتي تستخدم في المخبر ّ
مما يأتي:
1ـ6ـّ 2
يتكون هذا الجهاز ّ
مكونات الكيموغرافّ :

بمعدل ثابت.
تتحرك
 1ـ  6ـ  2ـ أ ـ أسطوانة أفقية
ّ
ّ

شريط أسودا
ويغ ّ
طيها ،وقد كان هذا ال ّ
 1ـ  6ـ  2ـ ب ـ شريط ورقي هي ّ
لف حول األسطوانة ه
الريشة ترسم
أما اآلن فيستعمل معه ورق أبيض ،و ّ
وترسم الريشة عليه خطوطا بيضاء ّ

وتم التّوصل إلى صور
تم االستغناء عن تلميع الورق وطالئه ّ
عليه خطوطا سوداء ،وبهذا ّ

أدق.
أوضح و ّ

 1ـ  6ـ  2ـ ج ـ أنبوبة مطاطية ناقلة للهواء.
شريط الورقي.
بسن دقيقة تهالمس ال ّ
 1ـ  6ـ  2ـ د ـ ريشة تسجيل مثبتة ّ

 1ـ  6ـ  2ـ هـ ـ جسم معدني يقع في طرف أنبوبة المطاط الّتي تتصل في طرفها اآلخر
النطقي للمتكلّم ،وهذه القطعة
مهمته لمس الجزء المقصود من الجهاز ّ
بريشة التّسجيلّ .
المعدنية قابلة لإلزالة أو التّغيير ،ليحل محلّها قطعة أخرى تتناسب مع الجزء المراد لمسه
النطقي
شخص بكلمة أو أكثر،
النطقي .وحين ينطق ال ّ
تتحول حركة الجهاز ّ
من الجهاز ّ
ّ

شريط الورقي هذه الخطوط
تسجل على ال ّ
الريشة الّتي ّ
إلى حركات صاعدة هابطة ّ
لسن ّ
الصوتية(.)1
يمكن نقلها أو تصويرها لتحلّل بعد ذلك من ّ
الناحية ّ

( )هيعرف بالممواج.
الصوت اللّغوي .ص  02وما بعدها.
( )1لالستزادة يهنظر :أحمد مختار عمر .دراسة ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

مما يأتي(:)1
أن ّ
حسان ّ
يرى تمام ّ
يتكون ّ
كل سطح كيموغرافي ّ

بسن
الصفر؛ وهو خط وهمي يمثل سلبية اإلثارة ،هيرسم ّ
الراحة :ويسمى خط ّ
أ -خط ّ

طبلة تدور أمام هذا
تسمى ال ّ
الكيموغراف على ورقة مثبتة على سطح عجلة عريضة ّ
الناتجة عن اهتزاز الوترين
عرجات ّ
السن الذي قد يهبط على سطح الورقة فيرسم التّ ّ

طبلة.
عرجات رغم دوران ال ّ
ّ
الصوتيين ،وقد يرتفع عن سطح الورقة فال يرسم هذه التّ ّ
عرج،
ووظيفة هذا الخطّ الوهمي تظهر في كونه نقطة ّ
الصفر الّتي يقاس منها عمق التّ ّ
فعلى أحد جانبيه تبدأ رحلة السن.

بالنسبة إلى ضغط
ب -رحلة السن الكاتب :تكون يمينا أو شماال من الخط الوهمي ّ

طاط متّصلة ببوق الفم.
الن َفس عليه الّذي يصله عن طريق أنبوبة من الم ّ
ّ

ط
ت -خط
موج في الخط  -بعد رحلة السن الكاتب عن الخ ّ
ّ
متموج :إذا هوجد التّ ّ
موج في الخط هو
الوهمي -فهو داللة الجهر في ّ
الصوت ،والعكس صحيح؛ فغياب التّ ّ

الصوت.
داللة الهمس في ّ

حسان تقنية التّعرجات الذبذبية على أصوات اللّغة العربية مستعينا
ّ
طبق تمام ّ

الصوتي العربي ويضرب أمثلة لذلك نحو :في نطق
بالكيموغراف كآلية حديثة في ّ
الدرس ّ

معرج وذلك لهمسها ،وانعدام الجهر فيها .وهذا الخط
الفاء يرسم السن الكاتب خ ّ
طا غير ّ
فالرحلة
يكون إلى جانب الخط الوهمي غير منطبق عليه لوجود ضغط التّنفس في الفاءّ ،

عرج منعدم.
إذا موجودة والتّ ّ

 1ـ  6ـ  3وظيفة الكيموغراف:
النطق باألصوات اللّغوية العربية باستعمال
الصوتية حال ّ
ّ
إن رسم اهت اززات األوتار ّ

الرخاوة،
آلة الكيموغراف هييسر التّفريق بين صفتي الجهر والهمس ،وبين صفتي ال ّ
شدة و ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  92وما بعدها.
( )1هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان
الغنة في ّ
النطق وضعفه ،وكذا الوقوف على ّ
قوة ّ
تمام ّ
النطق ،هذا ما ذكره ّ
وبين ّ

فيما هيمكن أن هيدرس في خطوط الكيموغرافيا(.)1

الغنة ،فهناك
ألن صفات األصوات ال تهحصر في الجهر أو الهمس ،وال ّ
الرخاوة ،و ّ
و ّ
شدة أو ّ
ينم
عامة
قوة أو ضعفا ،وعليه ّ
وخاصة أخرى تهكسب ّ
ّ
صفات صوتية ّ
فإن هذا ّ
الصوت ّ

عرجات ال ّذبذبية عن طريق
عن قصور ّ
بين في دراسة األصوات اللّغوية بتقنية التّ ّ

الكيموغراف.

الصناعي( البالتوغرافيا) و تقنية :التّعرجات الذبذبية
إلى جانب تقنية :الحنك
ّ

حسان إلى تقنية ثالثة هي:
(الكيموغرافيا) ،هيشير تمام ّ
 1ـ  7تقنية التّصوير باألشعة:

فالصورة
حسان إلى أن التّصوير باألشعة ال يستخدم كتقنية لغوية ناجحة؛
ّ
تمام ّ
هيشير ّ

مما هيفقدها نجاعتها في
االستاتيكية الثابتة المأخوذة باألشعة تفتقد إلى بعض ال ّ
شروط ّ

النطق اللّغوي ،ورغم ّأنها
ّ
الدراسات اللّغوية ،فهي ثابتة والحركية خاصية من خواص ّ
ولكنها ال
الساكنة هلنطق بعض األصوات اللّغويةّ ،
تهعطي صورة واضحة عن األوضاع ّ

حسان بآلية التّمثيل
ّ
تمام ّ
تعد موثوقا بها في تّمثيل هذه األصوات ،على نحو ما يورده ّ
لصور نطق بعض األصوات ،نحو صورة نطق التّاء(:)2

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 92وما بعدها.
( )1لالستزادة يهنظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.119
( )2تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

المساعد أمام آلة التّصوير،
صوهر
تتم عملية أخذ صور
َ
ّ
ّ
األشعة الثّابتة بأن هيجلس ه
الم ّ

ثم يطلب من
ويختار له وضعا مناسبا
ّ
لتجنب إخفاء عضو لعضو آخر في ّ
الصورةّ ،

بالسكون ،وأن هيطيل في نطقه
المساعد أن ينطق
بالصوت المختار كما لو كان مش ّكال ّ
ّ

إّياه ما أسعفه َّ
س ،وتؤخذ صورة له في أثناء هذا الوضع الثّابت ،وهكذا يفعل مع
الن َف ه
كل واحدة منها
األصوات األخرى حتّى يحصل في األخير على طائفة من
الصورّ ،
ّ

عد من خارج
الضوء هي ّ
معينة ،وهذا ّ
الضوء على حركات نطقية ّ
تهظهر وضعا ثابتا يلقي ّ

الصور شريطة أالّ تتعارض مع تقنيات لغوية أخرى
ّ
الدراسات اللّغوية ،ومع ذلك تقبل هذه ّ
الصناعي أو تقنية المالحظة
مثل تقنية الحنك ّ

()1

الّتي سيرد التّعريف بها فيما يأتي:

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .119 -111
( )1هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 1ـ  8تقنية المالحظة:
مرة
ينعت تمام ّ
حسان المالحظة بالطّريقة ّ

( )1

وبالتّكنيك أخرى

()2

ويشترط لوفائها
ه

طالب مساعده
بالغرض إضافة مالحظة ذاتية من جانب طالب البحث؛ وذلك بأن هيقلّد ال ّ
ثم يسأله عن موضع الخطأ في التّقليد ،ويجب أن
في نقطة على مسمع من المساعدّ ،
السؤال دقيقا حتّى تكون إجابة المساعد كذلك .وبين الفينة واألخرى
تكون األمثلة مختارة ،و ّ

الدقة في
طالب أن يختبر مساعده بأن هيخادعه ،حتّى هيحفّزه على االنتباه
على ال ّ
وتحري ّ
ّ
النطق.
سماع ّ

طرق الميكانيكية في البحث ،تكمن في
إن الميزة الّتي تمتاز بها المالحظة على ال ّ
ّ

أن األذن اإلنسانية أكثر من اآلالت ضبطا لالستخدام في األغراض اللّغوية .إضافة إلى
ّ

الصناعي ،وهو بصمة
أن مادتها هي الكالم
ّ
الحي نفسه ،في مقابل ما يدرس على الحنك ّ
ّ
باألشعة فوق
عرجات الكتابية .وما هيدرس
ّ
اللّسان .وما يدرس على الكيموغراف ،وهو التّ ّ
إن استخراج الحقائق يكون
البنفسجية ،وهو صورة الجهاز ّ
ثم ّ
النطقي في وضع ثابتّ .
()3
النطق،
مباش ا
ر من المالحظة  .ويمكن توسيع دائرة المالحظة بإدخال عنصر ّ
الدوام على ّ

ويتم ذلك عن طريق:
ّ

الصوت:
 1ـ  9تقنية تسجيل ّ

النطق على أسطوانة أو على شريط أو على وسيلة من وسائل التّسجيل
هيمكن تسجيل ّ

عدة
الصوت وسماعها ّ
األخرى ،الّتي ته ّ
عد أحسن وسط لحفظ أكبر عدد ممكن من مالمح ّ

الصوت الحقيقي الّذي يصدر عن الجهاز
عامة ال هيطابق ّ
ّ
مرات .ولكن التّسجيل بصفة ّ
إن هذا األخير يعطي
ّ
ثم ّ
النطقي اإلنساني الّذي يكون أوضح في قيمته من التّسجيلّ ،

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .22
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .119
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .22 -22
( )3هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

السماع
الصوت
لل ّ
السماع فقط ،في حين ّ
الحي هيعطي لألذن فرصة ّ
أن ّ
طالب فرصة ّ
ّ
النطق.
الرؤية ألعضاء ّ
وللعين فرصة ّ
أن التّسجيالت هي الوسيلة الوحيدة الختبار دقّة المالحظة من
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

النبر والتّنغيم ،ففي غياب
عدمها ،في الكثير من نواحي علم األصوات اللّغوية مثل :قيم ّ

مساعد البحث ال هيمكن الوقوف على هذه المالمح اللّغوية بواسطة ّأية وسيلة آلية إالّ

وسيلة التّسجيل(.)1

 1ـ  11تصنيف األصوات اللّغوية:
الصحاح
تمام
حسان بينّ :
ّ
انطالقا من آلية التّقابل المصطلحي ،هي ّ
فرق ّ

يستقروا على تعريف لهما
أن الباحثين لم
( ،)Consonantsوالعلل( .)vowelsويرى ّ
ّ

الصحيح
ويسلّط ّ
يقبله الجميع .ه
الضوء على األسس الّتي بنى عليها العلماء التّفريق بين ّ

متدرجا في استقراء األسس اآلتية:
والعلّة متناوال إياها بال ّ
شرح و ّ
النقدّ ،
 -1األساس الفسيولوجي.
الصوتي.
 -7األساس ّ

الصوتي معا.
 -1األساس الفسيولوجي و ّ

 -1أساس التّطريز اللّغوي :الوظيفة والتّوزيع(.)2
حد الخلط بين علم األصوات وعلم التّشكيل
أن التّداخل كبير ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
هيشير ّ

فأما العلم
الصوتي في التّفريق بين ّ
ّ
الصحاح والعلل ،انطالقا من األسس سابقة ال ّذكرّ ،

أما العلم الثّاني فيتناول
األول والثّاني ّ
متفرقين أو مجتمعين .و ّ
األول فيشمل األساسين ّ
ّ
يضم الوظيفة
الصحاح والعلل من ناحية األساس األخير أي التّطريز اللّغوي الّذي
ّ
ّ

والتّوزيع.

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .21 -29
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111
( )2هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

ذلك:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الس ابقة نقضها بعد نقدها جملة؛ وفيما يأتي تفصيل
حسان لألسس ّ
تمام ّ
بعد تحليل ّ
الصحاح
رأى ّ
األول القائم على المدخل الفسيولوجي للتّفريق بين ّ
أن المدخل األساس ّ

الصحيحة -يحدث معها تضييق في مجرى الهواء أو
والعلل؛ في أن األولى-األصوات ّ

أوسد في مجرى
أي تضييق
ّ
إقفال تام له ،وأن خاصية الثّانية -أصوات العلّة -غياب ّ
ألنه يعتمد على مادة من خارج اللّغة ،بعد قطع
الهواء .وهذا التّفريق سطحي مصطنع ّ
الصحاح والعلل في
الصلة بين هذه وبين بيئتها األصلية الّتي هي علم الفسيولوجياّ ،
ألن ّ
ّ

الصوتي حروف ال أصوات؛ أي ّأنها ليست حركات تشرحها الفسيولوجيا،
علم التّشكيل ّ

الدقة أن نقول حرف العلّة ال يوجد في نطقه
حسان  -ليس من ّ
ولهذا  -كما يقول تمام ّ
ألن الحروف ال تهنطق ،واّنما تهنطق األصوات .وهو
تضييق وال ّ
سد في مجرى نطقهّ ،
أن هذا
تفريق قاصر ال يكفي الحاجات العملية للبحث؛ وأكثر من ذلك ّ

المدخل

عين مستوى بحثها ،أهو األصوات ،أم التّشكيل
الفسيولوجي استخدم
ّ
لحل مسألة لم هي ّ

الصوتي ،أم هما معا(.)1
ّ

الصحاح والعلل
كذلك الحال ّ
بالنسبة لألساس الثّاني الّذي ينطلق من ّ
أن التّفريق بين ّ

النطق وحال
مبني على اعتبارات صوتية؛
قوة االستماع ،وطريقة ّ
كالعلو ّ
النسبي أو ّ
ّ

حسان قصور المدخل الفسيولوجي سواء أكان بمفرده أم همضافا
تمام ّ
المخرج .وبهذا يؤ ّكد ّ

ويبرر ذلك -كما سبقت اإلشارة إليه -بكون الحروف وحدات فكرية
لألساس ّ
الصوتيّ ،
ألنها غير منطوقة.
تقسيمية ،ال جرس لها وال وضوح سمعي لها ّ

الصحاح والعلل ،فينطلق
أما األساس األخير الّذي يرتكز على الوظيفة الّتي ّ
تؤديها ّ
ّ

مما ذهب إليه بعض الباحثين
تمام ّ
حسان ّ
ّ

()

الصحاح
من ّ
أن الوظيفة قد تختلف في ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  -117ص.112
( )1هينظر :تمام ّ
( )مثل :فندريس.
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

يفرق بينهما .وبالتّالي
والعلل ،إالّ ّأنه ال يوجد في ال ّ
طبيعة الفعلية لألصوات ّ
حد فاصل ّ
الصحاح والعلل(.)1
ال هيمكن الفصل بين ما هو أصواتي ،وما هو تشكيلي من ّ

مقسمة إلى أقسام ،أي حروف ،أقل
من منطلق ّ
أن «في اللّغة العربية أصوات كثيرة ّ

الصحاح
وكل من الحروف واألصوات ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما
في العدد؛
ّ
ّ

( )2
كل واحدة
الصحاح وعلى العلل ،بكون ّ
والعلل»  ،هيسلّط ّ
الضوء -فيما سيأتي -على ّ

األول :يمثّل األصوات ،والوجه الثّاني :هيمثّل الحروف.
منهما عملة بوجهين؛ الوجه ّ
الصحاح:
 1ـ  11ـ ّ 1

كل
الصحيحة ثمانية وعشرون قسما ،يدخل تحت ّ
تحوي اللّغة العربية من الحروف ّ

الصحيحة فهي:ء ب ت
فأما الحروف العربية ّ
قسم منها واحد أو أكثر من األصوات؛ « ّ
ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي»

األصوات فعددها يزيد عن ذلك ،ويتّضح هذا فيما سيأتي:

( )3

أما
وّ

الصحاح:
 1ـ  11ـ  1ـ  1مخارج وصفات ّ

الصوتية
تهدف دراسة أعضاء ّ
النطق -كما سبق ذكره -إلى الكشف عن المخارج ّ

وصفات األصوات اللّغوية ،ويتجلّى ذلك في «غرض علم األصوات اللّغوية من دراسة
فأما
الصوت ،أن هي ّ
ّ
بين ما في نطقه من حركات عضوية ،وما فيه من ظواهر صوتيةّ .
الصوتية المصاحبة
أما ال ّ
ظواهر ّ
الحركات العضوية فتهدرس عادة تحت اسم المخارج ،و ّ

الصفات»(.)4
لهذه الحركات ه
فيطلق عليها اسم ّ

الصفات الّتي تستخدمها اللّغة العربية الفصحى،
حسان إلى ّ
أن المخارج و ّ
تمام ّ
هيشير ّ

يعد من منهج
هيمكن حصرها في التّمييز بين أصواتها .وهذا االستخدام للتمييز ّإنما ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  112ـ.119
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .107
( )2تمام ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .107
( )3تمام ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية و الوصفية .ص .112
( )4هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوتي ال من منهج األصوات ،ولكن من ذا الّذي يستطيع أن يكتفي من العملة
التّشكيل ّ

الصوتي وصف ثم تقعيد
النقدية بأحد وجهيها عن كليهما؛ فاألصوات والتّشكيل
ّ
ّ
الحد اإليجابي ذكر
أن ّ
يحد إيجابا وسلبا ،و ّ
كل شيء هيمكن أن ّ
للموصوف .والمعروف ّ

تعد ضرورية في
النقيض ،وهذا ما يدخل في القيم الخالفية الّتي ّ
السلبي ذكر ّ
الماهية ،و ّ

الصوتي ،بل لها
أي شيء .فالقيم الخالفية هامة ّ
جدا في دراسة األصوات والتّشكيل ّ
فهم ّ
()1
الصفات،
أهمية القيم الوفاقية  .وعليه ّ
فإن دراسة المخارج و ّ
من األهمية ما يساوي ّ

النقدية.
سيكون من باب الجمع بين وجهي العملة ّ

حسان بين األصوات والحروف فيقول« :ليست الحروف هي ما تنطقه
تمام ّ
هي ّ
فرق ّ

كل منها على
بلسانك أثناء الكالم ،فهذه هي األصوات ،ولكن الحروف هي أقسام يشتمل ّ
عدد من هذه األصوات»(.)2
أن تقسيمات الحروف ال تبنى على اعتبارات فيسيولوجية
من هذا المنطلق يرى ّ

الصحاح وحروف العلّة ال تنطق،
عضوية أو طبيعية صوتية كاألصوات؛ ّ
ألن الحروف ّ

الصحاح وأصوات العلّة هي الّتي تنطق.
واّنما األصوات ّ

الصفات للحروف كما تنسب لألصوات ،ولكن دون القصد من هذه
تنسب المخارج و ّ

النسبة ألي معنى عضوي فسيولوجي في المخارج ،وال طبيعي صوتي في الصفات؛ واّنما
بالنسبة للحروف استعماال تشكيليا محضا غير
الصفة ّ
يستعمل اصطالحا المخرج و ّ
سيتم الجمع بين مخارج
أصواتي .على نقيض مخارج األصوات وصفاتها( .)3وعليه
ّ

األصوات ومخارج الحروف وكذا بين صفات األصوات وصفات الحروف ،مع محاولة

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية و الوصفية .ص .119
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  101ـ .101
( )3هينظر :تمام ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

حسان في
عدم الخلط بين المفاهيم .وفيما سيأتي تسليط
ّ
تمام ّ
للضوء على ما أورده ّ

الصوتية.
الصفات ّ
الصوتية و ّ
موضوعي المخارج ّ

 1ـ  11ـ  1ـ  1ـ أ مخارج األصوات والحروف:
الصوتي:
 1ـ  11ـ  1ـ  1ـ أ ـ  1ـ تعريف المخرج ّ

النطقي
حسان أن اإلنسان قادر على تحريك األعضاء
المتحركة في جهازه ّ
تمام ّ
ّ
يرى ّ

فيحدث تضييقا في مجرى الهواء ،كما يمكنه إلصاق األجزاء
وتقريبها من أجزائه األخرى ه

فيقفل مجرى الهواء إقفاال تاما ،وبهذا التّضييق وذلك
المتحركة باألجزاء األخرى الثّابتة ه
ّ
اإلقفال أو عدمهما يستطيع المرء أن هيحدث الكثير من األصوات ،ومكان التّضييق أو
اإلقفال هو المخرج

( )1

()2
يعرفه
قل
ّ
وجمعه المخارج( . )Articulationsوبما ّ
ودل ّ

النطق»(. )3
فيقول«:المخرج مكان ّ

حسان:
تمام ّ
 1ـ  11ـ  1ـ  1ـ أ ـ  2ـ مخارج األصوات ومخارج الحروف عند ّ

الناتجين
حسان هي ّ
النطق -أي المخرج -بالتضييق أو اإلقفال التّام ّ
حدد مكان ّ
ّ
تمام ّ
ألن ّ

تم تحديد المخارج
عن تالحم األعضاء
المتحركة باألعضاء الثّابتة في الجهاز ّ
ّ
النطقي ّ

الصوتية على ضوء ذلك في الجدول اآلتي(:)4
ّ
مخارج األصوات
 -1شفوي

أقسام مخارج
الحروف

Bi-labial

 -7شفوي أسناني Labio-dental
 -1أسناني

Dental

ب  ،و [ ،م]

()

ف
ظ ،ذ  ،ث

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .21
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .110
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111
( )3تمام ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111 -111
( )4ينظر :تمام ّ
( )سقطت الميم من الجدول.
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المتحرك
العضو
ّ
السفلى
ال ّ
شفة ّ
السفلى
ال ّ
شفة ّ

طرف اللّسان

العضو الثّابت
شفة العليا
ال ّ
األسنان العليا
األسنان العليا

الـفـصـل األول:
 -1أسناني لثوي

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
ض ،د  ،ط  ،ت

طرف اللّسان

مقدمة اللّسان
ّ

اللّثّة

ل  ،ر ،ن

طرف اللّسان

اللّثة

 -2غاري

Platal

ش،ج،ي

مقدمة اللّسان
ّ

الغار وهو

-2طبقي

Velar

ك،غ،خ

مؤخر اللّسان
ّ

الطّبق

مؤخر اللّسان باللّهاة
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -0لثوي

Denti-alveolar
Alveolar

Uvalar

-2لهوي
-9حلقي

ز ،ص  ،س

ق
ع،ح

Pharyngal
 -11حنجري

Glottal

األسنان العليا

لصلب
الحنك ا ّ

الحنك اللّين

وهو

تضييق الجدار
الخلفي للحلق

ء  ،هـ

إقفال أو تضييق في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصوتية
األوتار ّ

خاصة
الصوتية
للوقوف على مالمح التّجديد في ّ
ّ
عامة والمخارج ّ
الدرس ّ
الصوتي ّ

السؤال الّذي طرحه في كتابه :اللّغة
حسان تجدر اإلشارة إلى اإلجابة عن ّ
تمام ّ
عند ّ

النحاة العرب من دراسة األصوات
العربية معناها ومبناها ،وهو :كيف كان موقف ّ

العربية؟

( )1

النحاة
أئمة ّ
انطلق تمام ّ
حسان لإلجابة عن هذا التّساؤل من عرض رؤية كبير ّ

سيبويه ،ومنهجه في دراسة األصوات ،وجعل ذلك ركيزة أساسية لطرحه الجديد؛ مظه ار
أن سيبويه كان على وعي تام بأ ّن دراسة األصوات
منهج سيبويه في قوله« :ويظهر ّ

النظام
النظام
مقدمة ّ
ّ
الصوتي ضروري لمن أراد دراسة ّ
أن ّ
البد منها لدراسة اللّغة ،و ّ
ّ
الصرف نفسها
الصرفي بل لعلّه كان يرى في ّ
الصوتي جزءا الحقا ،أو من دراسة ّ
النظام ّ
ّ

الصوتية تحت عنوان (باب اإلدغام) قد كشف عن وجهة
حتّى ّإنه حين وضع ّ
الدراسات ّ
وضيق مجالها من جهة أخرى .وتأتي دعوى
وقيد دراسة األصوات،
ّ
نظره هذه من جهة ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .19
( )1تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوتي،
أن اإلدغام ليس جزءا من ّ
تضييق سيبويه لمجال دراسة األصوات من ّ
النظام ّ

ولكن سيبويه مهّد لدراسة اإلدغام بدراسة األصوات ،فتناول
واّنما هو ظاهرة سياقية...
ّ
النطق والجهر والهمس والتّفخيم
هذه األصوات بالوصف من حيث المخرج وطريقة ّ

السياق»(.)1
الصوت في حالة عزلة عن ّ
والتّرقيق ناظ ار إلى ّ

الدراسات
بين عدم استقاللية ّ
حسان أراد أن هي ّ
من خالل ما سبق يتّضح ّ
أن تمام ّ

شمولية
الصرف ،وهذه ال ّ
الصوتية عند سيبويه ،الّذي جعل ّ
الصوتي جزءا من دراسة ّ
النظام ّ
ّ
هي الّتي أوخذ عليها القدماء في منهجهم لدراسة اللّغة.

النظر في استنباط
أن سيبويه ومعاصريه قد اتّجهوا عند ّ
حسان إلى ّ
يشير تمام ّ

الصوتيات
الحروف من األصوات اتّجاها عكس البحث الحديث ،الّذي ينطلق في دراسة ّ

تبوب في مجموعات،
من األصوات إلى الحروف؛ فبعد مالحظة األصوات ووصفها ّ

أن سيبويه ومعاصريه قد ارتضوا لتحليل
وتسمى ّ
كل مجموعة منها حرفا .في حين ّ
ّ
لكل حرف رمز كتابي
أن ّ
األصوات العربية ّ
الصوتي المشهور الّذي ينطلق من ّ
بالنظام ّ

النظر إلى ما تندرج تحته من أصوات ،فجعلوا األصوات العربية الّتي
ّ
يدل عليه دون ّ

النظام ال تعدوا أن تكون صفة لهذا الحرف كأن تكون إدغاما
تحت ّ
كل حرف من هذا ّ

()

له أو إقالبا أو إخفاء(.)2

أن أصول حروف العربية تسعة وعشرون حرفا ،ولها رموز متّفق عليها
يرى سيبويه ّ

نحو :الهمزة ورمزها (ء) ،األلف ورمزها (ا) ،وصوال إلى الحرف التّاسع والعشرين وهو
ويضيف إلى ذلك ستّة فروع أصلها من التّسعة والعشرين وهي كثيرة
الهاء ورمزه (هـ) ،ه

النون الخفيفة،
الورود في الكالم؛ إذ هيؤخذ بها وتهستحسن في قراءة القرآن واألشعار ،وهيّ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.01
( )1تمام ّ
الدراسات
الصوتية كاإلدغام واإلعالل واإلبدال بشيء من التّفصيل في قسم ّ
( )تناول تمام حسان بعض الظّواهر ّ
النحوية .ص 70وما بعدها.
الصوتية تحت عنوان :ظواهر طلب الخفّة في كتابه :الخالصة ّ
ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.01 -01
( )2تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصاد الّتي
السين الّتي كالجيم و ّ
والهمزة الّتي بين بين ،واأللف الّتي تهمال إمالة شديدة ،و ّ

كالزاي ،وألف التّفخيم .وأضاف إلى ما سبق ثمانية حروف مستهجنة في قراءة
تكون ّ

شعر ،وال تكثر في لغة من تهرتَضى عربيته وهي :الكاف الّتي بين الجيم والكاف،
القرآن وال ّ
والجيم [الّتي كالكاف ،والجيم الّتي]

()

الصاد التي كالسين،
كالشين ،والضاد ّ
الضعيفة ،و ّ

طاء الت ي كالتاء ،والظاء التي كالثاء ،والباء التي كالفاء(.)1
وال ّ

أن سيبويه -رغم تفريقه بين أصول الحروف وفروعها -إالّ ّأنه ال
حسان ّ
يرى تمام ّ

فرق علم اللّغة الحديث
فرق بين اصطالحي (الحرف)
ّ
و(الصوت) كما ّ
هي ّ
كل ذلك(.)2
بين( )Phenemeو( )Soundو( )Allophoneفالحرف لديه يشمل ّ

إن استعمال سيبويه لمصطلح (الحروف) بدال من (األصوات) ،ال يعني ّأنه لم يكن
ّ

أن ما ذكره
حسان  -إذ ّ
تمام ّ
فرق بين اصطالحي الحرف و ّ
هي ّ
الصوت  -كما ذهب إليه ّ
كل من
تامة بما يعنيه ّ
سيبويه من فرق بين الحروف األصول والفروعّ ،
يدل على معرفة ّ

الصوت(.)3
الحرف و ّ

إن ُّ
نم عن إدراكه
ّ
تنبه سيبويه إلى الفرق الكامن بين الحروف األصلية والفرعية هي ّ

سمها سيبويه (الحروف الفروع) هي
الفرق بين الفونيم واأللوفون إذ ّ
أن «الحروف الّتي ّ
الصوتية أو األلوفون»(.)4
الصوتي الحديث
سمى في ّ
بالصورة ّ
ّ
الدرس ّ
الّتي ته ّ

عد هذين الجيمين جيما واحدة ،وهي الجيم الّتي تكون
أن سيبويه ّ
( )يشير محقّق الكتاب في هامش ص 117إلى ّ
كالشين.
السالم محمد هارون .مكتبة الخانجي .القاهرة .7119 .ص.117 -111
( )1يهنظر :سيبويه .الكتاب.ج.1تح :عبد ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.02
( )2تمام ّ
سنة
الصوتية في ضوء البحث اللّغوي الحديث .مجلّة التّراث األدبي .ال ّ
( )3مهين حاجي زاده .دراسة آراء سيبويه ّ
محرك البحث.Ask :
الرابطّ .www.sid.ir/fa/ :
الثانية .ع1122/11/12 .0هـ .ص .21على ّ
تنبه سيبويه إلى الفرق بين الحروف األصلية أو بين الفونيم واأللوفون .منتديات هرواء األدب .فضاء
( )4خديجة إيكرّ .
محرك
اللّغة«األصوات» .تاريخ ّ
النشر.7117/11/10:على ّ
الرابطّ .www.ruowaa.com:
الساعة .11:12:على ّ

الصوتية .التّعديل األخير بواسطة:
البحث .Ask :والمقال منشور أيضا على صفحة :ملتقى إحياء علوم ّ
الدين.الغرفة ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 1ـ  11ـ  1ـ  1ـ أ ـ  3ـ مخارج الحروف عند سيبويه:
أن سيبويه أحصى المخارج الّتي تخرج منها األصوات العربية،
حسان إلى ّ
تمام ّ
ذهب ّ

فعدها خمسة عشر مخرجا .ويورد جدوال ألصوات العربية كما كان يراه سيبويه(:)1
ّ
مخارج الحروف عند سيبويه

األصوات العربية

شفتين
1ـ ما بين ال ّ

بـمـو

السفلى وأطراف األسنان
7ـ باطن ال ّ
شفه ّ
1ـ طرف اللّسان وأطراف الثّنايا
1ـ طرف اللّسان وفويق الثّنايا

0ـ طرف اللّسان وأصول الثّنايا

ف
ظـذـث
ر

()

ـصـس

طـدـت

2ـ ما بين طرف اللّسان وفويق الثّنايا

2ـ ما بين اللّسان وفويق الثّنايا أدخل في ظهر اللّسان
طرف وما فوقهما
2ـ حافة اللّسان إلى ال ّ

أول حافة اللّسان وما يليه من األضراس
9ـ ّ
11ـ وسط اللّسان ووسط الحنك األعلى

مؤخر اللّسان وما يليه من الحنك األعلى
11ـ ّ
17ـ أقصى اللّسان وما يليه من الحنك األعلى
11ـ أدنى الحلق

ن
؟

()

ل
ضـش
جـي
ك
ق
غـخ

11ـ وسط الحلق

عـح

10ـ أقصى الحلق

ء ـ هـ

محرك
الرابط.almolltaqa/com :
أ.د.خديجة إيكر يوم .7117/11/70 :على ّ
ّ
الساعة .11:17 :على ّ
البحث.Ask :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .دار الثّقافة .7111 .ص .09
( )1تمام ّ
الزاي.
الصواب هوّ :
( )خطأ مطبعي و ّ
الراء.
( )سقط ّ
الصوت الّذي يخرج من هذا المخرج وهوّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن مخارج األصوات عند سيبويه خمسة
حسان من خالل هذا الجدول ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

الدارسين
عشر مخرجا ،في حين يذهب أغلب ّ

()

أن المخارج عند سيبويه ستّة عشر.
إلى ّ

وسيبويه نفسه يقول« :ولحروف العربية ستة عشر همخرجا :فللحلق منها ثالثة .فأقصاها

همخرجا :الهمزة ،والهاء ،واأللف .ومن أوسط الحلق همخرج :العين ،والحاء .وأدناه همخرجا
من الفم :الغين ،والخاء .ومن أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك األعلى همخرج القاف.

ومما يليه من الحنك [األعلى] ،همخرج:
ومن
َ
أسفل من موضع القاف من اللّسان قليالّ ،

الضاد .ومن حافة
الكاف .ومن وسط اللّسان بينه وبين وسط الحنك األعلى ،همخرجّ :

اللّسان من أدناها إلى منتهى طرف اللّسان ،ما بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى،
الرباعية والثّنية ،مخرج :الالّم .ومن حافة اللّسان من أدناها
الضاحك و ّ
وما فويق ّ
الناب و ّ

إلى منتهى طرف اللّسان ،ما بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى ،وما فويق الثّنايا،
النون غير ّأنه أدخل في ظهر اللّسان قليال ،النحرافه إلى
النون .ومن همخرج ّ
همخرجّ :

الدال والتّاء.
ومما بين طرف اللّسان وأصول الثّنايا ،همخرج :ال ّ
طاء ،و ّ
الالّم ،همخرجّ :
الراءّ .
ومما بين طرف
ومما بين طرف اللّسان وفهويق الثّنايا ،همخرجّ :
السين ،و ّ
الزاي ،و ّ
الصادّ .
ّ

السفلى وأطراف
اللّسان وأطراف الثّنايا ،همخرج :ال ّ
ظاء ،وال ّذال ,والثّاء .ومن باطن ال ّ
شفة ّ
شفتين ،همخرج الباء ،والميم ،والواو .ومن الخياشيم،
ومما بين ال ّ
الثّنايا العليا ،همخرج الفاءّ .

النون الخفيفة»(.)1
همخرجّ :

تأملية فاحصة إلى مخارج األصوات عند سيبويه-كأنموذج قديم -ومخارج
ّ
إن نظرة ّ

تبين ما يأتي:
حسان  -كأنموذج حديثّ -
تمام ّ
األصوات عند ّ

الصوتي عند سيبويه (عرض ،مشكالت ،تقييم) .على شبكة األلوكة .المجلس
صدام الفايزّ .
( )مثلّ :
الدرس ّ
محرك البحث:
العلمي .شعبان 1111هـ .على ّ
الرابطّ .majles.alukah.net /38007/:
الساعة .19:10 :على ّ

الصوت والبنية .على
 .Askوأحمد القرشي .الخالف بين سيبويه والخليل في ّ
محرك البحث.Ask :
لرابطّ .https://uqu.edu.sa/majalat/:
اّ

( )1سيبويه .الكتاب .ج.7ط .1طبعة بوالق .المكتبة الكبرى األميرية .القاهرة1112 .هـ.ص .110
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

الصوتية عند سيبويه ،ولتفسير ذلك ،هوضع احتمال
االختالف في عدد المخارج
ّ
طبعات لكتاب سيبويه( )فطبعته الخامسة( )1سقطت منها عبارة« :ومن حافة
اختالف ال ّ
اللّسان من أدناها إلى منتهى طرف اللّسان ،ما بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى،
أن
الضاحك و ّ
وما فويق ّ
تأمل لوحظ ّ
الناب و ّ
الرباعية والثّنية ،مخرج :الالّم» .لكن ،وبعد ّ

حسان بجدول األصوات العربية كما يراه سيبويه،
تمام ّ
سماه ّ
مما ّ
همخرج الالّم لم يسقط ّ

الزاي ،ففي كتاب :اللّغة العربية معناها ومبناها
الراء ومخرج ّ
واّنما حدث خلط بين مخرج ّ
طبعة دار الثّقافة

()2

أن هذا
الراء إلى مخرج طرف اللّسان وفويق الثّنايا ،في حين ّ
هنسب ّ

السين .ولم هينسب إلى مخرج :ما بين طرف اللّسان وفويق
مخرج ّ
الصاد و ّ
الزاي إلى جانب ّ

الراء الّذي
الثّنايا أدخل في ظهر اللّسان ّ
أي صوت ،وهو -من المفروض -مخرج صوت ّ
الزاي.
هوضع خطأ مكان ّ

تمت العودة إلى كتاب :اللّغة العربية معناها ومبناها طبعة عالم الكتب
للتّأ ّكد أكثر ّ

()3

مرة عن خطأ-
أن الخطأ نفسه مع فارق بسيط؛ وهو ّ
فلوحظ ّ
الراء هنسب إلى مخرجينّ :
أن ّ
ومرة عن
كما سبق ذكره -إذ هوضع مكان ّ
الزاي في مخرج طرف اللّسان وفويق الثّناياّ ،
صواب :إذ هوضع في مخرجه وهو ما بين طرف اللّسان وفويق الثّنايا أدخل في ظهر

الزاي لتهصبح راء.
اللّسان ،ويمكن ّ
عد ذلك من قبيل الخطأ المطبعي بسقوط نقطة ّ

تم التّوصل إلى المخرج الّذي سقط ،وهو مخرج الخياشيم؛ الّذي تخرج
في األخير ّ

أن األصح هو النون الخفية،
منه ّ
حسان فيرى ّ
أما تمام ّ
النون الخفيفة بمصطلح سيبويهّ ،
أما النون الخفية فهي
النون الثّقيلة في التّوكيد في علم ّ
النون الخفيفة تهقابل ّ
ّ
النحوّ ،
ألن ّ

حسان غالبا إلى مصادر بحثه ،وان أشار فال يعبء بمعلومات الطبع.
تمام ّ
( )ال هيشير ّ
السالم محمد هارون .مكتبة الخانجي .ط .0القاهرة7119 .م.ص.111
( )1سيبويه.الكتاب.ج .1تح :عبد ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .دار الثّقافة.7111 .ص .09
( )2تمام ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ط .0عالم الكتب.7112 .ص .09
( )3تمام ّ

- 441 -

الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

السين،
نون اإلخفاء قبل حروف الفم وهي :التّاء ،الثّاء ،الجيمّ ،
الدال ،ال ّذالّ ،
الزايّ ،

ظاء ،الفاء ،القاف ،والكاف(.)1
طاء ،ال ّ
الضاد ،ال ّ
ال ّ
الصادّ ،
شينّ ،

مما يؤدي إلى ضياع
النون
الخفية هي ّ
إن ّ
ّ
ّ
النون ّ
الساكنة المتبوعة بحروف اإلخفاء ّ

الصوتية ،واكتسابها من خصائص الحرف الّذي يليها على خالف
الكثير من خصائصها ّ

الصوت(.)2
النون
ّ
المتحركة واضحة ّ
ّ

النحاة العرب قد أخلطوا خلطا كبي ار في تحديد بعض
أن ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
يذهب ّ

()3
ألنها تهنطق في تجويف الفم ،ويخرج
مرة خيشومية ّ
سمي ّ
النون ّ
المخارج  ،فسيبويه مثال هي ّ

ومرة ثانية
السابق-
الهواء من الخيشوم -وهي النون الخفية الّتي أسقطت من الجدول ّ
ّ

النون األصلية الّتي أثبتت في
يقول ّإنها من بين طرف اللّسان وما فويق الثّنايا  -وهي ّ
حسان أثبت األصل وأسقط الفرع.
فتمام ّ
الجدولّ -

حسان قد جعل  -فيما عنونه بجدول األصوات
تجدر اإلشارة أيضا إلى ّ
تمام ّ
أن ّ

أول حافة اللّسان وما يليه من األضراس ،إلى
العربية كما يراه سيبويه -مخرج ال ّ
شين من ّ

شين إلى جانب الجيم والياء من وسط اللّسان بينه
أن مخرج ال ّ
جانب ّ
الضاد في حين ّ
وبين وسط الحنك األعلى.

زوية
النطق من زاوية ،ومن ا
تمام حسان للمخرج على ّأنه مكان ّ
من منطلق تعريف ّ

الصوتية ،هيطرح التّساؤل
أخرى ّ
تبنيه لفكرة اإلجمال أكثر من فكرة التّفصيل في المخارج ّ

اآلتي :هل هيمكن لصوتين أو أكثر االجتماع في مكان نطق واحد؟

الحيز
الصوتي و ّ
السؤال ،تجدر اإلشارة إلى الفرق الكامن بين المخرج ّ
لإلجابة عن هذا ّ

الدقيقة
النقطة ّ
أن المخرج هو ّ
فرق بينهما؛ فرأى ّ
ّ
الصوتي؛ فالخليل بن أحمد الفراهيدي ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .01
( )1هينظر :تمام ّ
الرابط:
صدام الفايزّ .
( )2هينظرّ :
الدرس ّ
الصوتي عند سيبويه (عرض ،مشكالت ،تقييم) .على ّ
محرك البحث.Ask :
ّ .ajles.alukah.net /38007/
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111
( )3تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوتي هو المنطقة الّتي هينسب إليها أكثر
أن ّ
الصوت ،في حين ّ
الحيز ّ
الّتي يخرج منها ّ
من صوت ،وهذه األصوات بعضها أرفع من بعض(.)1

فالحيز
الصوتي؛
ّ
إن ّ
من هنا يمكن القول ّ
أعم من المخرج ّ
الحيز ّ
الصوتي أشمل و ّ

فلكل صوت نقطة
يضم مخرجين أو أكثر ،شريطة التّقارب بين هذه المخارج .وعليه
ّ
ّ

أي صوت آخر .ولكن ،قد يجتمع
مخرج دقيقة
ّ
ومحددة له وله فقط ،ال يشترك فيها معه ّ

الحيز
الصوت مع غيره من المخارج المتقاربة معه في منطقة ّ
سمى ّ
مخرج هذا ّ
محددة ته ّ

الصوتي.
ّ

أن جدول أصوات العربية كما كان يراه سيبويه ،يحوي
من هنا تجدر اإلشارة إلى ّ

تضم أكثر من صوت .والمخارج
ستّة مخارج صوتية وما دون ذلك ،فهي أحياز صوتية
ّ

عنده هي:

السفلى وأطراف األسنان.
مخرج الفاء :باطن ال ّ
شفة ّ
النون :ما بين طرف اللّسان وفويق الثّنايا.
مخرج ّ

طرف وما فوقهما.
مخرج الالّم :حافة اللّسان إلى ال ّ
مؤخر اللّسان وما يليه من الحنك األعلى.
مخرج الكافّ :
مخرج القاف :أقصى اللّسان وما يليه من الحنك األعلى.
الراء :ما بين طرف اللّسان وفويق الثّنايا أدخل في ظهر اللّسان.
مخرج ّ

الصوتية عنده اثنان فقط،
كذلك الحال ّ
حسان؛ فالمخارج ّ
تمام ّ
بالنسبة إلى ما ذهب إليه ّ
وهما:

مخرج الفاء :شفوي أسناني.
مخرج القاف :لهوي.

( )1لالستزادة ينظر :الخليل بن أحمد الفراهيدي .العين .تح :مهدي المخزومي وغيره .ج .1سلسلة المعاجم والفهارس.
ص.02 -02
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

يضم صوتين ،وبعضها اآلخر ثالثة أصوات.
وما دون ذلك ،فهي أحياز صوتية بعضها
ّ

فيضم سبعة أصوات.
أما األسناني اللّثوي
وّ
ّ

حسان عكس ترتيب مخارج األصوات العربية  -حتّى عند ذكره للمخارج
ّ
تمام ّ
إن ّ

شفتين وصوال
الصوتي من ال ّ
عند سيبويه -فقد سار على نهج معاصريه في بدء الوصف ّ

أن سيبويه قد سار على نهج أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي في
إلى الحلق .في حين ّ

شفتين و الخياشيم.
الصوتية من الحلق وصوال إلى ال ّ
ترتيب المخارج ّ

مما
الصوتي اليوم يبدأ من ال ّ
من منطلق ّ
أن الوصف ّ
شفتين إلى الحلق ،انطالقا ّ

أن القدامى جميعا منذ الخليل وسيبويه ،قد اتّبعوا ترتيب المخارج
الرؤية ،و ّ
يكون أسهل في ّ
شك مع اتّجاه مجرى َّ
الن َفس ،إذ يعبر جهاز
شفتين تماشيا وال ّ
الصوتية من الحلق إلى ال ّ
ّ

التّصويت(.)1

ألن ترتيب القدماء
مما سبق يمكن ترجيح كفّة القدماء على كفّة المحدثين؛ ّ
انطالقا ّ

شفتين أكثر علمية من ترتيب المحدثين ،الّذي
لمخارج األصوات العربية من الحلق إلى ال ّ
الصلة بطريقة
الرؤية؛ فأساس التّرتيب القديم صوتي ،وثيق ّ
مما يكون أسهل في ّ
ينطلق ّ

ار بالحلق،
الرئتين ،م ّا
الصوت اللّغوي ،الّذي يرتبط بدوره بالهواء ّ
إنتاج ّ
الزفيري الخارج من ّ
الصوتي.
وصوال إلى ال ّ
شفتين ،فأينما يكون التّضييق أو االنحباس يكون المخرج ّ

النموذج القديم-الّذي هيمثّله سيبويه-
إن اختالف عدد المخارج
الصوتية بين ّ
ّ
ّ

شدة التّقارب والتّداخل بين بعض
مرده إلى ّ
حسانّ -
وّ
تمام ّ
النموذج الحديث -الّذي هيمثّله ّ

تاما بينها()2؛ فسيبويه نظر إليها نظرة تفصيل،
المخارج لغياب الحدود الفاصلة فصال ّ
مفصال في مخارج:
حسان نظر إليها نظرة إجمال؛ فما ذكره سيبويه
في حين ّ
ّ
تمام ّ
أن ّ

السنة
الصوتية في ضوء البحث اللّغوي الحديث .مجلّة التّراث األدبيّ .
( )1مهين حاجي زاده .دراسة آراء سيبويه ّ
محرك البحث.Ask :
الرابطّ .www.sid.ir/fa/ :
الثانية .ع1122/11/12 .0هـ .ص  .21على ّ
( )2كمال بشر .علم األصوات .دار غريب .7111 .ص .191
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان مجمال في مخرج واحد :حلقي .وقد جعل
تمام ّ
أقصى الحلق ووسطه وأدناه ،ذكره ّ

الدال
الصاد والسين،
وضم ال ّ
طاء و ّ
سيبويه طرف اللّسان وفويق الثّنايا مخرجا ّ
للزاي و ّ
ّ

أول حافة
أن ّ
والتّاء في مخرج طرف اللّسان وأصول الثّنايا ،وذهب إلى ّ
الضاد تخرج من ّ
الضاد،
حسان ّ
كل هذه األصواتّ :
تمام ّ
ضم ّ
اللّسان وما يليه من األضراس .في حين ّ

سماه :أسناني لثوي.
الدال ،وال ّ
وّ
طاء ،والتّاء ،و ّ
الصاد ،و ّ
الزاي ،و ّ
السين في مخرج واحد ّ

مما بين طرف
الراء؛ فجعل مخرج ّ
فصل سيبويه في مخارج ّ
ّ
النون ،والالّم ،و ّ
النون ّ

مما بين طرف اللّسان وفويق الثّنايا أدخل في ظهر اللّسان،
اللّسان وفويق الثّنايا ،و ّ
الراء ّ

حسان جمع
إن حافة اللّسان إلى الطّرف وما فوقهما مخرج الالّم .في حين ّ
وقال ّ
تمام ّ
أن ّ

سماه اللّثوي .وهذا على سبيل التّمثيل ال الحصر،
ّ
النون والالّم و ّ
الراء في مخرج واحد ّ
الصوتية عند سيبويه إذ يقول« :والمالحظ
حسان يذكر التَّكرار الوارد في المخارج ّ
فتمام ّ
ّ

أن طرف اللّسان يرد ذكره في المخارج الخمسة ذوات األرقام ،2-2-0-1-1 :وكذلك
ّ
ترد معه الثّنايا مع تباين الجزء الّذي يتّصل به طرف اللّسان منها ،ولقد ورد ذكر اللّسان

في المخرجين  ،9-2وورد ذكر وسط اللّسان في رقم ،11:وأقصاه في ،17:وذكر الحلق
في 10-11-11:أي أدناه ووسطه وأقصاه»(.)1
الدراسات الحديثة حول أصوات اللّغة العربية ،ولم يخرج معظم مؤلّفيها
لقد «تتابعت ّ
حسان في ترتيب مخارج الحروف العربية ،ورّبما زاد بعضهم موضعا أو
تمام ّ
عما أورده ّ
ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.02
تمام ّ
(ّ )1
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1( )
()
تمام
مخرجا  ،ورّبما أنقص موضعا »  .والمالحظ أيضا في المخارج ّ
الصوتية عند ّ

األول ،فهو صوت شفوي كالباء والواو.
ّ
حسان ،سقوط صوت الميم من المخرج ّ

ولكنها ليست
أول األصوات العربية مخرجا حكم سليمّ ،
إن الحكم ّ
ّ
بأن الهمزة هي ّ

صنف الحنجرة مخرجا.
مما يلي الحنجرة(.)2
ولكن سيبويه لم هي ّ
ّ
من أقصى الحلق ،واّنما هي ّ
في أقصى الحلق والى جانب الهمزة والهاء ذكر سيبويه األلف ،وهو صائت عليل للم ّد
كل مواضع اللّغة العربية ،ومخرجه ليس الحلق ،واّنما هو حركة
عد حركة في ّ
دائما؛ إذ هي ّ
معينا في الفم تجاه الحنك األعلى ،حاله حال
ّ
يتحدد موضع نطقها بوضع اللّسان وضعا ّ

تحدد بطريق وضع الفم تجاه الحنك ،وبدرجة ارتفاع اللّسان أو
المديتين ،إذ ّ
الواو والياء ّ
هبوطه(.)3
الصوتي القديم ممثّال في سيبويه ،وبين
إن االختالف الكامن بين معطيات ّ
ّ
الدرس ّ

حسان ،في نسبة األصوات إلى المخارج نحو
ّ
تمام ّ
الدرس ّ
الصوتي الحديث ممثّال في ّ
بتطور
سر
الضاد والواو غير ّ
اختالفهم في ّ
المدية ،واختالفهم في ألقاب المخارج ،قد هيف ّ
ّ

الدرس
يعدها ّ
الضاد  -فليس غريبا أن ّ
تغير نطقها  -مثل ّ
فإن بعضها قد ّ
األصوات؛ ّ
فسر
ويعدها ّ
الصوتي القديم من مخرجّ ،
الصوتي الحديث من مخرج آخر .كما قد هي ّ
الدرس ّ
ّ

الصوت اللّغوي .ص .721-729و كمال
( )هناك من ّ
عدها أحد عشر مخرجا ،مثل :أحمد مختار عمر .دراسة ّ
بشر .علم األصوات .ص.120-121
السمع والكالم (صوتيات اللّغة من اإلنتاج
( )هناك من ّ
عدها تسعة مخارج ،مثل :سعد عبد العزيز مصلوح .دراسة ّ
إلى اإلدراك).ط .7عالم الكتب .القاهرة.7110 .ص.121
الدرس الحديث
الدرس القديم و ّ
( )1لالستزادة هينظر :غانم قدوري الحمد .مخارج حروف العربية :عددها وترتيبها بين ّ
الرابط:
محرم1111هـ .ص.102-110على ّ
(عرض ومناقشة) .مجلّة الحكمة.عّ .12
محرك البحث.Ask :
ّ .http://vb/tafsir/net/tafsir19744/
( )2هينظر :كمال بشر .علم األصوات .ص.197
( )3هينظر :كمال بشر .علم األصوات .ص.190-191
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوت(-)كالّتي هذكرت سابقا -واالستفادة من علم
باستعانة المحدثين بأجهزة دراسة
ّ

التّشريح(.)1

وللمتأخر التّبعية له حتّى
السبق في اإلبداع،
أن
ّ
ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ
للمتقدم قصب ّ

خاصة
عامة وأصواتها
ّ
وان أجاد وزاد ،فسيبويه وغيره من القدامى نبغوا في دراسة اللّغة ّ
رغم إمكاناتهم البسيطة.

-1-1-11-1ب -صفات األصوات

()

والحروف(:)

ب - 1تعريف صفات األصوات:
الصفات التّصنيفية()2()Correlations؛ وهي إحدى أسس
حسان
ّ
تمام ّ
يسميها ّ
ّ

()
الصوتية المصاحبة للحركات العضويـ ــة
التّطريز اللّغوي
بأنها ال ّ
عرفها ّ
 .ه
ظواهر ّ
وي ّ

( )3
متعددة:
النظر إليها من زاويا
ّ
النطقي  .ويرى ّأنه يمكن ّ
للجهاز ّ

النطق في مخرج ما.
يتم بها ّ
أوالها :الطّريقة الّتي ّ

الصوتية وعدمه.
ثانيها :حدوث ذبذبة في األوتار ّ

النطق في موضع
مؤخر اللّسان أو ّ
تحرك ّ
تحركا ثانويا أثناء حدوث ّ
مقدمه ّ
ثالثهاّ :

آخر(.)4

لكل زاوية بربطها بصفات األصوات:
وفيما سيأتي شرح
مفصل ّ
ّ

الصوتية الفيزيائية :السيلوغراف.
( )من األجهزة الفسيولوجية :البالتوغراف والكيموغراف ومن األجهزة ّ
الصوتية في ضوء البحث اللّغوي الحديث .ص.22-22
( )1مهين حاجي زاده .دراسة آراء سيبويه ّ

العضوية.
( )صفات األصوات تهستعمل عند الحديث عن الظّواهر ّ
الصوتية المصاحبة للحركات ه
( )صفات الحروف تستعمل عند الحديث عن األقسام؛ فك ّل قسم يشمل عددا من األصوات الّتي تتسم بصفة

معينة.
ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .110
( )2هينظر :تمام ّ
الصوتية هما األساس الّذي يقوم عليه بناء التّطريز اللّغوي الّذي سيأتي الكالم
الصفات التّطريزية والمخارج ّ
(ّ )
الصوتي.
عنه في منهج التّشكيل ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص .112
( )3تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .117
( )4هينظر :تمام ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

حسان:
تمام ّ
ب -2صفات ّ
الصحاح عند ّ

الرخاوة
أوال-ال ّ
ّ
شدة و ّ

()

وما بينهما:

بالنظر
أن صفتي ال ّ
الرخاوة وما بينهما هيمكن الوقوف عليها ّ
حسان ّ
تمام ّ
شدة و ّ
يرى ّ

النطق في مخرج ما.
إليها من ّ
يتم بها ّ
الزاوية األولى؛ وهي الطّريقة الّتي ّ

الرئتين مجرى
 -1صفة ال ّ
شدة :وتكون إذا صادف الهواء ّ
الزفيري الخارج من ّ

الصوتية إلى
مسدودا ّ
تاما ،عند نقطة المخرج في الجهاز ّ
النطقي – من األوتار ّ
سدا ّ

الصوت خلف نقطة االنسداد ،في حالة ضغط أعلى من ضغط الهواء
ال ّ
شفتين -ه
فيحتجز ّ
لسد المجرى انفصاال مفاجئا ،اندفع الهواء
الخارجي ،واذا انفصل العضوان المتّصالن ّ

الضغط األخف محدثا انفجارا ،وهذا
ّ
الضغط الثّقيل إلى الهواء الخارجي ذي ّ
الداخلي ذو ّ
يتكون من أكثر من
ألن نطقها
مهم لنطق األصوات ال ّ
شديدة؛ ّ
االنفجار هو عنصر ّ
ّ
عنصر واحد ،ويتّضح ذلك فيما يأتي:
( )1اتّصال عضوين
لسد المجرى
ّ

() 7

انحباس الهواء خلف
نقطة تالقيهما

() 1

انفصال

العضوين

فجأة وتسريح الهواء

طاء،
الضاد ،ال ّ
إن األصوات ال ّ
حسان هي :الباء ،التّاءّ ،
الدالّ ،
ّ
تمام ّ
يسميها ّ
شداد كما ّ

يسدان مجرى الهواء فيها
القاف ،الكاف ،والهمزة؛ وهي الّتي ينفصل العضوان اللّذان ّ
أهم شروط
انفصاال سريعا ومفاجئا .و ّ
السرعة والمفاجأة باإلضافة إلى االنفجار هي من ّ
الصوت شديدا(.)1
تسمية ّ

ضيقا
الرخاوة :تكون إذا صادف الهواء ّ
الرئتين مجرى ّ
الزفيري الخارج من ّ
 -2صفة ّ

ال مسدودا ،يسمح للهواء بالمرور محت ّكا بنقطة التّضييق بين العضوين .واألصوات الّتي
الرخاوة كاصطالح قديم ،ويستعمل االنفجار واالحتكاك كاصطالح حديث.
تمام
حسان ال ّ
ّ
شدة و ّ
( )يستعمل ّ
هينظر:مناهج البحث في اللّغة .ص .111
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111-117
( )1هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرخوة ،وهي :الثّاء ،الحاء ،الخاء،
النوع من طريقة ّ
يصحبها هذا ّ
سمى :األصوات ّ
النطق ته ّ

ظاء ،العين ،الغين ،و الفاء(.)1
الصاد ،ال ّ
السين ،ال ّ
شينّ ،
ال ّذالّ ،

الرخاوة) :وتكون عند الجمع بين عنصر
 -3صفة التّعطيش (التّركيب من ال ّ
شدة و ّ

شدة كاالنسداد
الصوت مرّكبا منهما ،فتتوفّر فيه شروط ال ّ
ال ّ
الرخاوة؛ أي يكون ّ
شدة وعنصر ّ
كالسرعة والمفاجأة؛ إذ ال يصاحبه انفصال
المطلق واالنفجار ،وال تتوفّر فيه أخرى
ّ

لسد المخرج ،بل هيصاحبه انفصال بطيء .وفي هذا األخير
مفاجيء للعضوين المتّصلين ّ
شبه بالتّضييق الّذي يكون مع
مرحلة بين االنسداد المطلق واالنفتاح المطلق شبيهة ّ
كل ال ّ

الزفيري مباشرة ،فتسمح له باالحتكاك
الرخاوة؛ فهذه المرحلة تأتي بعد انفجار الهواء ّ
صفة ّ
بالعضوين اللّذين في طريق التّباعد البطيء احتكاكا شبيها بما هيصاحب األصوات

الرخوة(.)2
ّ

ويتم
إن
بي الوحيد المرّكب بين ال ّ
ّ
ّ
شدة و ّ
الرخاوة هو صوت :الجيمّ ،
الصوت العر ّ
ز وراءه الهواء
قدم اللّسان في اتّجاه الغار ،حتّى يتّصل به محتج ا
النطق به بأن يرتفع هم ّ
ّ
يتم
ثم بدل أن ينفصل عنه فجأة -كما في نطق األصوات ال ّ
الخارج من ّ
شديدةّ -
الرئتينّ .
فيعطي للهواء بعد االنفجار فرصة االحتكاك بالعضوين(.)3
هذا االنفصال ببطء ،ه

الزفيري بمجراه دون
وسط بين ال ّ
مر الهواء ّ
 -4صفة التّ ّ
لرخاوة :وتكون إذا ّ
شدة وا ّ

فالصوت هنا ال يكون شديدا وال رخوا  ،وذلك لما يأتي:
أي نوع؛
ّ
انحباس أو احتكاك من ّ

المعوقات ،كما في صوتي :الواو ،والميم.
لخلو مجراه في الفم من
 ّّ
إما ّ

السد أو التّضييق ،كما في صوت :الالّم.
ألن مجراه في الفم ّ
إما ّ
يتجنب المرور بنقطة ّ
 ّالراء.
إما ّ
ألن التّضييق غير ذي استقرار على حاله ،كما في صوتّ :
ّ -

النون.
يمر باألنف ،كما في صوتي :الميم ،و ّ
إما ّ
يمر بالفم ،واّنما ّ
ألن الهواء ال ّ
 ّحسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111-117
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .117-111
( )3هينظر :تمام ّ

- 419 -

الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

النون
الراء ،الميم ،و ّ
من هنا هيمكن القول ّ
تمام ّ
حسان َي هع ُّد الواو ،الياء ،الالّمّ ،
إن ّ

طة؛ألنها ليست شديدة وال رخوة.
متوس
أصواتا
ّ
ّ
ذلك:

المتوسطة بصفة االستمرار أيضا ،وفيما يأتي تفصيل
حسان األصوات
ّ
تمام ّ
يصف ّ

أن االستمرار صفة
حسان ّ
تمام ّ
 -1-4صفة االستمرار( :)Continuantيرى ّ

النطق في مخرج ما( .)1ومن
الزاوية األولى وهي :ال ّ
بالنظر إلى ّ
يتم بها ّ
تهعرف ّ
طريقة الّتي ّ

حسان ما يأتي:
األصوات
تمام ّ
ّ
المستمرة عند ّ
 1-1-4التَّكراري):(Rolled

الرئتين،
هو صوت ينطلق بترك اللّسان مسترخيا في طريق الهواء الخارج من ّ

الصوت التّكراري في اللّغة
ه
مكررة ،و ّ
فيرفرف اللّسان ،ويضرب طرفه في اللّثة ضربات ّ

الراء(.)2
العربية هوّ :

 2-1-4الجانبي ):(Lateral
طبق حتّى يتّصل
هو صوت هينطق برفع طرف اللّسان حتّى يتّصل باللّثة ،ورفع ال ّ

مصاحب بذبذبة في األوتار
وكل هذا
فيسد المجرى األنفي،
بالجدار الخلفي للحلق،
ّ
ّ
َ

الصوت الجانبي في اللّغة العربية هو:الالّم .ومعنى الجانبية في نطق هذا
الصوتية .و ّ
ّ
ليمر بينه وبين
الصوت ّ
ّ
الرئوي ّ
أن إحدى جانبي اللّسان أو كليهما يدع الفرصة للهواء ّ

األضراس ،في الوقت الّذي يمتنع فيه مروره على وسط اللّسان لحيلولة طرف اللّسان
المتّصل باللّثة دون ذلك(.)3

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .117
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .117
( )2هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.111
( )3هينظر :تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 3-1-4األنفي):(Nasale
طبق فينفتح المجرى
النطق به ،ويهبط ال ّ
ففي صوت الميم تتّصل ال ّ
شفتان حين ّ

ونفيتم
الن
أما صوت ّ
ويمر الهواء منه ،في حين تحدث ذبذبة في األوتار ّ
األنفيّ ،
الصوتيةّ .
ّ

طبق لفتح المجرى األنفي ،واحداث
ضد اللّثة مع خفض ال ّ
النطق به بجعل طرف اللّسان ّ
ّ

الصوتية(.)1
ذبذبة في األوتار ّ

 4-1-4نصف علّي(:)Semi vowel
ضما دون اإلقفال ،مع نتوئهما إلى األمام ،ورفع
صوت الواو هينطق
بضم ال ّ
شفتين ّ
ّ

أما صوت الياء
مؤخر اللّسانّ ،
ّ
وسد المجرى األنفي ،ووجود ذبذبة في األوتار ّ
الصوتيةّ .

يسد
مقدم اللّسان في اتّجاه الغار ،ورفع ال ّ
طبق حتّى ّ
فهو أيضا صوت علّي هينطق برفع ّ

الصوتية(.)2
المجرى األنفي ،مع وجود ذبذبة في األوتار ّ

عما أدركه علماء العربية
ّ
تمام ّ
حسان نصف علّي ال يختلف ّ
إن ما اصطلح عليه ّ

تحركتا قويتا
واصطلحوا عليه نصف حركة؛ إذ يشير ابن ّ
جني ّ
أن الواو والياء «لما ّ

()3
إن«هذين
بالحركة فلحقتا بالحروف
ويعقّب كمال بشرعن ذلك بقولهّ :
الصحيحة»  ،ه
ّ

ثم كان االصطالح
الصوتين ّ
ّ
يقل فيهما االحتكاك بدرجة ته ّ
قربهما من الحركات .ومن ّ
الصحاح أي
جني ّ
عبر عنه ابن ّ
أنصاف الحركات ،وهو ما ّ
بأنهما ملحقان باألصوات ّ
ولكنهما يشبهان الحركات
الصامتة أو مضارعان
لهما...إنهما صوتان صامتان وظيفياّ ،
ّ
ّ

نطقا»(.)4

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111-111
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .112-110
( )2هينظر :تمام ّ
سر صناعة اإلعراب.ج .1ص.17-77
( )3ابن جنيّ .
( )4كمال بشر .علم األصوات.ص .121
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن  %01األولى من
إن األداء ّ
النطقي ألنصاف الحركات أو أنصاف العلل يؤ ّكد ّ
ّ

سد أو
أي ّ
الواو أو الياء غير ّ
لخلو مخرجها من ّ
المديتين تتّسم نسبيا بالوضوح ّ
السمعي ّ
قوة اإلسماع فيها نتيجة
تضييق في المخرج ،على خالف  %01الثّانية منهما الّتي ّ
تقل ّ

أما
تضييق المخرج؛ وعليه ّ
األول منها فيه من صفات الحركات أو العلل ،و ّ
فإن الجزء ّ

سر تسميتها بأنصاف
الصوامت ّ
الجزء الثّاني منها ففيه من صفات ّ
الصحاح .وهذا هو ّ
األول منهما أكثر شيوعا.
الحركات أو العلل ،أو أنصاف ّ
الصوامت ،واالسم ّ
ثانيا :الجهر والهمس
بالنظر إليهما من
حسان أ ّن صفتي الجهر والهمس هيمكن الوقوف عليهما ّ
تمام ّ
يرى ّ

الصوتية وعدمه.
ّ
الزاوية الثّانية وهي :حدوث ذبذبة في األوتار ّ

الصوت
الصوتية تهصاحب نطق ّ
 -1صفة الجهر :وتكون بحدوث ذبذبة في األوتار ّ
ظاء،
الدال ،ال ّ
الضاد ،الباءّ ،
حسان هيّ :
ه
تمام ّ
سمى :مجهورا .واألصوات المجهورة عند ّ
في ّ

النون ،الواو ،والياء(.)1
ال ّذالّ ،
الراءّ ،
الزاي ،الغين ،العين ،الهاء ،الجيم ،الالّمّ ،

سمى:
النطق
الصوتية عند ّ
بالصوت ،ه
ّ
 -2صفة الهمس :وتكون بغياب ذبذبة األوتار ّ
في ّ

طاء ،التّاء ،الكاف ،القاف ،الهمزة،
حسان هي :ال ّ
تمام ّ
مهموسا .واألصوات المهموسة عند ّ

السين ،الخاء ،والحاء(.)2
الصاد ،الفاء ،الثّاءّ ،
ّ

أن الجهر والهمس صفتان تختلف فيهما األصوات وتتقابل ،حتّى
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

الصوت تحديدا إيجابيا
ولو اتّحدت في المخارج ،وهنا تتجلّى فكرة القيم الخالفية في تحديد ّ

السلبي يتّضح في
أو سلبيا؛ فالجانب اإليجابي يتّضح في االتّحاد في المخرج ،والجانب ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .102
( )1هينظر :تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .102
( )2هينظر :تمام ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

موضحة في الجدول
حسان أمثلة لذلك
ّ
تمام ّ
االختالف والتّقابل في ّ
الصفات .ويسوق ّ

اآلتي:

ــــــدة
ال ّ
ش ّ

ال ّرخـــــاوة

المعطّــــش
وســـــط
التّ ّ

الجهــــر

الهمــــس

د

ت

ز

س

ح

ـــــــ

ل

ـــــــ

ويعلّق قائال«:الجهر والهمس ناحيتان تختلف فيهما األصوات وتتقابل ،حتّى لو اتّحدت
ه
()
األول
السين؛
مخارجها ،كما في صوتي ّ
الدال والتّاء ،وكما في صوتي ّ
ّ
الزين و ّ
فالصوت ّ

الزوجان معا
من ّ
األول شديد والثّاني رخو ،و ّ
كل زوج مجهور والثّاني مهموس ،و ّ
الزوج ّ

من األصوات األسنانية اللّثوية ،فبعض معنى(د) ّأنها صوت شديد مجهور ،وبعض هذا

شدة،
األول في ال ّ
المعنى أيضا ّأنها ليست(ت) وال (ز) ،مع اشتراك بينهما وبين القرين ّ
سمه مفهوم المخالفة إن
وبينها وبين الثّاني في الجهر .فالبعض الثّاني من المعنى ،أو ّ

السلبي إن شئت ،هو الّذي ينبني على القيمة الخالفية بين (د)( ،ت)
أردت أو الجانب ّ
كل صوت
من ناحية ،وبين (د) و(ز) من ناحية أخرى .ومثل ذلك هيقال في التّفريق بين ّ

أن(ج) و(ل) في هذا الجدول ليس لهما مقابل
وآخر من أصوات اللّغة .ولعلّك قد الحظت ّ
مهموس»(.)1

الزاي.
(ّ )
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .111
( )1تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ثالثا :اإلطباق والتّغوير
بالنظر إليهما
أن صفتي اإلطباق والتّغوير هيمكن الوقوف عليهما ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

النطق
مؤخر اللّسان أو ّ
تحرك ّ
من ّ
تحركا ثانويا أثناء حدوث ّ
مقدمه ّ
الزاوية الثّالثة وهيّ :

في موضع آخر.

 -1صفة اإلطباق) : (Velarizationقبل الوقوف على ماهية اإلطباق – واستنادا
حسان القاريء مح ّذ ار إياه من الخلط بين اصطالحين
إلى القيمة الخالفيةّ -
تمام ّ
ينبه ّ

مما يخلق صلة بينهما ،وهما:
يختلفان أكبر اختالف ،وان اتّحدا في كثيرّ ،

طبقية) (Velar Articulationواإلطباق)(Velarization؛ فالطبقية هي حركة عضوية
ال ّ
مؤخر
النطق في مخرج ال ّ
طبق؛ أي ارتفاع ّ
يبقى اللّسان معها في وضع همحايد ،إذ يكون ّ

يؤدي إلى احتكاك الهواء
طبق،
اللّسان حتّى يتّصل بال ّ
فيسد المجرى أو هيضيِّقه تضييقا ّ
ّ
بهما في نقطة التقائهما(«.)1ويحدث هذا عند نطق خ -غ -ق»(.)2

مؤخر اللّسان في اتّجاه
النطق؛ إذ يرتفع ّ
أما اإلطباق فهو ظاهرة عضلية تصحب ّ
ّ

طبق غالبا ما يكون طرف
النطق في مخرج آخر غير ال ّ
ال ّ
طبق دون أن يتّصل به ،فيجري ّ
الصوت المنطوق
لون ّ
اللّسان أحد األعضاء العاملة فيه .وتنتج عن اإلطباق قيمة صوتية ته ّ

حسان نفسه
ظاء.
طاء ،وال ّ
الضاد ،وال ّ
الصاد ،و ّ
ّ
تمام ّ
برنين خاص ،كما في نطقّ :
ولكن ّ

يقع فيما ح ّذر القارئ منه إذ يقول« :االستطالة وهي نتيجة طبيعية المتداد اللّسان من
الضاد المصرية
سمى التّحليق ،ويوجد في ّ
األسنان إلى ما هيداني الجدار الخلفي للحلق ،ه
وي ّ
ظاء»( .)3وهنا يلتبس
طاء وال ّ
الضاد وال ّ
الحديثة ،وفي ّ
الصاد و ّ
كل األصوات الطبقية وهيّ :

ظاء أصوات إطباق أي مطبقة وليست أصوات طبقية
األمر؛
طاء وال ّ
الضاد وال ّ
فالصاد و ّ
ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .110
( )1هينظر :تمام ّ
الصوتية .ص.192
الدين صالح حسنين .جهود ّ
( )2صالح ّ
حسان ّ
الدكتور تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.171
( )3تمام ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

طبق هي أصوات الخاء والغين والقاف»
طبقيات الّتي نطقها في ال ّ
ودليل ذلك قوله« :ال ّ

()1

طبقية ال
ثم كان طبقيا ال مطبقا»()2؛ أي يوصف بال ّ
ويقول« :وصوت القاف لهوي ،ومن ّ
الضاد
الصاد و ّ
باإلطباق فأصوات األولى هي :القاف والخاء والغين .وأصوات الثّانية هيّ :

ظاء .وهذا ما ذهب إليه سيبويه في قوله«:ومنها [أي الحروف] المطبقة
والطّاء وال ّ
كل ما سوى ذلك من
المطبقة
طاء وال ّ
الضاد وال ّ
ظاء .والمنفتحةّ :
فالصاد و ّ
ّ
والمنفتحةّ ،
فأما ه
منهن لسانك ترفعه إلى الحنك األعلى»(.)3
ألنك ال تهطبق لشيء
الحروف؛ ّ
ّ

القراء
أن ّ
ويشير إلى ّ
حسان ّ
أن اإلطباق هو أحد عناصر التّفخيم ،ه
تمام ّ
النحاة و ّ
يرى ّ

طبقية واإلطباق كليهما باصطالح االستعالء ،وقصدوا بذلك
عبروا عن ال ّ
األقدمين قد ّ

طبق سواء اتّصل به كما في الطبقية ،أم لم يتصل كما
مؤخر اللّسان في اتّجاه ال ّ
علو ّ
ّ
في اإلطباق(.)4

 -2صفة التّغوير) :(Palatalizationتهقابل صفة اإلطباق( ،)والتّغوير هو :نطق
حسان
تمام ّ
ّ
الصوت الّذي مخرجه خلف الغار من الغار ،أو أقرب ما يكون إليه .ويضرب ّ

مغور كما في:
لذلك أمثلة منها في لهجة العراق صوت الكاف المجاور لحركة الكسرة ّ
ف ِ
يك ،فهم يقولون :فيتش(.)5

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.171
( )1تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.170
( )2تمام ّ
( )3سيبويه .الكتاب.ج .1ص .112
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.112
تمام ّ
( )4هينظرّ :
( )اإلطباق هيقابل االنفتاح عند سيبويه .يهنظر :الكتاب .ج.1ص .112
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.112
تمام ّ
( )5هينظرّ :
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:
رابعا :التّفخيم والتّرقيق

أن التّغوير هو من أسباب
أن اإلطباق هو أحد عنصري التّفخيم ،و ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

الزاوية الثّالثة،
النظر إلى التّفخيم والتّرقيق كاإلطباق والتّغوير من ّ
التّرقيق ،وعليه هيمكن ّ

النطق في موضع آخر.
مؤخر اللّسان أو هم ّ
تحرك ّ
تحركا ثانويا أثناء حدوث ّ
قدمه ّ
وهيّ :

غير من شكل
 -1صفة التّفخيم :هي ظاهرة أصواتية ناتجة عن حركات عضوية ته ّ

المفخمة .واذا كان
الصوتية
الصوت هذه القيمة
الرنين بالقدر الّذي هيعطي
ّ
ّ
ّ
هح هجرات ّ

اإلطباق

هو

أحد

عنصري

التّفخيم،

فإن
ّ

عنصره

الثّاني

هو

التّحليق

مؤخر اللّسان من الجدار الخلفي للحلق ،نتيجة لتراجع
( )Pharyngalizationوهو قرب ّ
عامة(.)1
اللّسان بصفة ّ

أن االستطالة هي نتيجة طبيعية للتّحليق ،وهذا األخير يوجد في
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

()2
أن حروف اإلطباق األربعة سالفة ال ّذكر،
الضاد وال ّ
الصاد و ّ
ويشير إلى ّ
طاء والظّاء  .ه
ّ

طبقية الثّالثة :الغين ،الخاء ،والقاف؛ ذلك
فخمة إلى درجة أكبر من تفخيم الحروف ال ّ
هم ّ
كل حرف علّة سابق أو
كل وضع ،ومع ّ
ألن حروف اإلطباق يبقى لها تفخيمها في ّ
ّ

فخم في مجاورة الكسرة(.)3
أما الحروف الثّالثة ال ّ
فإنها ال ته ّ
طبقية ّ
الحقّ .

أن التّفخيم صفة صوتية دائمة مع حروف اإلطباق ،وعارضة
مما سبق ذكره يتّضح ّ
ّ

فخم إذا
مع الحروف ال ّ
فخم الغين والخاء والقاف إذا لم تجاورها الكسرة ،وال ته ّ
طبقية؛ إذ ته ّ
المفخمة كما يظهر في الجدول.
حسان في خانة األصوات غير
جاورتها،
ّ
ّ
تمام ّ
وصنفها ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.112
تمام ّ
( )1هينظرّ :
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.171
تمام ّ
( )2هينظرّ :
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.122
تمام ّ
( )3هينظرّ :
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

مؤخر
 -2صفة التّرقيق :تهقابل صفة التّفخيم ،وتنطلق في األساس من «حركة ّ
الرنين لدى البلعوم
اللّسان في أثناء ّ
النطق؛ إذ ّ
إن هذه الحركة معناها إعادة تكييف هحجرة ّ
شكل والحجم»(.)1
من حيث ال ّ

أما التّغوير فنتيجته
حسان إلى ّ
تمام ّ
أن التّغوير من عوامل التّرقيق ،إذ يقولّ « :
هيشير ّ

قيمة أصواتية مرقّقة ترقيقا عظيما»

( )2

المفخمة وهي:
تنتج عنها األصوات المرقّقة غير
ّ

السين،
الباءّ ،
الدال ،التّاء ،الكاف ،القاف ،الهمزة ،ال ّذال ،الغين ،العين ،الهاء ،الفاء ،الثّاء ّ

شين ،الخاء ،والحاء(.)3
ال ّ

السبب في
حسان« :واذا كان ّ
تمام ّ
يمكن تلخيص أسباب التّفخيم والتّرقيق فيما قاله ّ

طبق)،
ؤخر اللّسان إلى ال ّ
التّفخيم ،وهو ظاهرة صوتية ،ما هيالبسه من إطباق (رفع هم ّ
السبب
وتحليق (تقريب اللّسان من الجدار الخلفي للحلق) ،وهما حركتان عضويتان؛ ّ
فإن ّ

( )4
الصوت الّذي مخرجه
في التّرقيق عدم هاتين الحركتين» مع حضور التّغوير (نطق ّ

خلف الغار من الغار أو من قربه).

حسان:
وتمام ّ
-1-1-11-1أب مخارج وصفات ّ
الصوامت العربية بين سيبويه ّ
الصحاح في الجدول اآلتي(:)5
هي ّ
حسان صفات ّ
تمام ّ
لخص ّ

حسان .اللّغة بين المعيارية و الوصفية .ص.112
تمام ّ
(ّ )1
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.112
تمام ّ
( )2هينظرّ :

المفخمة ،وفي
حسان هذه األصوات بغير
ّ
تمام ّ
تمام ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص ،112ينعت ّ
( )3هينظرّ :
نفس الكتاب ص ،122وفي اللّغة بين المعيارية والوصفية.ص ،112يستعمل مصطلح التّرقيق كمقابل للتّفخيم.
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.172
تمام ّ
)ّ (4
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.112
تمام ّ
(ّ )5
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

صفات الحروف
شـديــــــد
مجهور

مهموس

مجهور

مفخم
ّ

غيرمفخم
ّ

مفخم
ّ

غيرمفخم
ّ

مفخم
ّ

مفخم
غير ّ

مفخم
ّ

غيرمفخم
ّ

جانبي

تكراري

[م]

ب

شفوي

نصف

حرف
علّة

و

ف

أسناني
أسناني
أسناني

مجهور كلّي

أنفي

شفوي

مهموس

مرّكب

مجهور

المخارج

رخـــو

متوســــــط
ّ

ظ
ض

د

ط

ذ
ز

ت

ث
ص

س

لثوي
ل

لثوي
ش

غاري
طبقي

ك

لهوي

ق

غ

حلقي
حنجري

ع
ء

ر

ج

ن
ي

خ
ح

هـ

ظمة التّشكيلية الحرفية في مجموعها بمرّبعات رقعة
حسان هذه المن ّ
هي ّ
تمام ّ
شبه ّ

الرقعة تختلف بحسب االعتبارات اآلتية:
الشطرنج؛ فالمرّبعات في هذه ّ
 -1سواد المرّبع وبياضه.

 -7مكان المرّبع في الخط الرأسي.
 -1مكان المرّبع في الخط األفقي.
 -1مكان المرّبع في الخط المائل.
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصفات
أن هذا الجدول بخ ّ
حسان إلى ّ
طه األفقي الّذي يمثّل المخرج و ّ
تمام ّ
يشير ّ

كل هذه
جميعها ،وهذا هو التّطريز الحرفي في اللّغة ،إذ ال هيمكن أن يتّحد مرّبعات في ّ

( )1
الصفات لكانا صوتا واحدا.
الصفات  ،فلو اتّفق حرفان في المخرج و ّ
ّ

حسان في صفات األصوات ،تجدر اإلشارة إلى
تمام ّ
لمعرفة الجديد الّذي أتى به ّ

جد عليه ،وذلك من خالل صفات األصوات عند سيبويه ،والّذي
القديم الكتشاف ما ّ
المبين في الجدول اآلتي(:)2
النحو
قسمها على ّ
ّ
ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.102
تمام ّ
( )1هينظرّ :
وتم االعتماد على :سيبويه.
تمام ّ
( )2فكرة الجدول مستقاة من كتاب ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .صّ .09
السالم محمد هارون .ص.111
الكتاب.ج .1تح :عبد ّ
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حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

منحرف

أنفي

مكرر
ّ

الرخاوة
وّ

مفخم
ّ

مرقق

مفخم
ّ

مرقق

 -5طرف اللّسان وأصول الثّنايا

م
ف
ظ

ط

د

ص

س

ن
ر

طرف وما فوقهما
 -8حافة اللّسان إلى ال ّ

ل

ّ -9أول حافة اللّسان وما يليه من األضراس
 -11وسط ال ّلسان ووسط الحنك األعلى

ض
ش

ج

ي

ك
ق

 -13أدنى الحلق

غ

 -14وسط الحلق
 -15أقصى الحلق

ث

ت

 -7ما بين طرف اللّسان وفويق الثّنايا أدخل في ظهر اللّسان

 -12أقصى ال ّلسان وما يليه من الحنك األعلى

ذ
ز

 -6ما بين طرف اللّسان وفويق الثّنايا

مؤخر ال ّلسان ومل يليه من الحنك األعلى
ّ -11

مفخم
ّ

و

السفلى وأطراف األسنان
 -2باطن ال ّ
شفة ّ
 -3طرف اللّسان وأطراف الثّنايا
 -4طرف اللّسان وفويق الثّنايا

مرقق

شفتين
 -1ما بين ال ّ

مفخم
ّ

ب

مجهور

مهموس

مرقق

مجهور

مهموس

شدة
مابين ال ّ

يمتنع ال ّنفس معه

لين

شديد

رخو

هاو

المخارج

الصفات
ّ

ع
ء

خ
ح
ه
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان اتّفق مع
حسان ّ
تبين ّ
تمام ّ
وتمام ّ
أن ّ
تأمل صفات األصوات عند سيبويه ّ
بعد ّ

الرخاوة وما بينهما على مستوى االصطالح ،فر ّجح بذلك كفّة المصطلح
سيبويه في ال ّ
شدة و ّ

أن نقاط االختالف تظهر
القديم على كفّة المصطلح الحديث :االنفجار واالحتكاك ،إالّ ّ
فيما يأتي:

ألنه
أقصى سيبويه األلف والواو والياءّ ،
األول هاو في الهواء ،فإقصاؤه مقبول ّ
فعد ّ

الصحيحة .ولكن ،إقصاءه لحرفي اللّين :الواو والياء يحيل إلى
في مقام دراسة األصوات ّ
المدية؛ فهما أنصاف حركات(.)Semi-Vowels
ّأنه لم ينظر إلى صورتهما غير
ّ

فصنفهما في
المدية العليلة دائما،
حسان ّأنهما تختلفان عن األلف المقصية ّ
ّ
تمام ّ
وأدرك ّ
الرخاوة.
وسط بين ال ّ
خانة التّ ّ
ش دة و ّ

طش مرّكب
حسان أدرك ّأنه صوت مع ّ
ّ
تمام ّ
عد سيبويه الجيم صوتا شديدا في أن ّ

أن علماء العربية في القديم لم يلتفتوا إلى
من ال ّ
شدة والرخاوة .وفي هذا يرى كمال بشر « ّ

طور الذي أصابها [أي الجيم] أي صيرورتها وقفة احتكاكية بعد أن كانت وقفة
التّ ّ

( )1
الصورة من
أن الجيم صوت «مرّكب( )Affricateورمزه [ ]djوهذه
خالصة» .ويرى ّ
ّ

قراء القرآن الكريم»(.)2
النطق
ّ
متطورة عن األصل ّ
السابق ،وعليها سار ويسير الثّقات من ّ
ّ
أما العين
بالرخو ،في حين ّ
تمام ّ
حسان صوت العين ّ
أن سيبويه يقول« :و ّ
وصف ّ

()3
أن «الحكم ببينية صوت العين حكم غير
الرخوة وال ّ
شديدة»  .ويرى كمال بشر ّ
فبين ّ

أقل
بأنه ّ
النظر الحديث؛ إذ هو صوت احتكاكي دون ّ
شك ،وان كان ينماز ّ
دقيق في ّ

السر الّذي قاد سيبويه وغيره إلى هذا
ولعل هذا هو
األصوات االحتكاكية احتكاكا.
ّ
ّ

( )1كمال بشر .علم األصوات .ص.179
( )2كمال بشر .علم األصوات .ص.119
( )3سيبويه .الكتاب.ج.1ص .110
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الحكم»( .)1وعليه يمكن القول باحتكاكية العين وترجيح وجهة الّنظر الحديثة الستناد هذه
الصوت.
الصوتية ّ
الدقيقة لدراسة ّ
األخيرة على األجهزة ّ
 1ـ  11ـ 1ـ  2أصوات العربية الفصحى:
ر
حسان تنظي ا
تمام ّ
قبل التّفصيل في أصوات العربية الفصحى كما نظر إليها ّ

ط العربي بصورته الّتي كان بها
أن الخ ّ
األولين الحظوا ّ
وتطبيقا ،تجدر اإلشارة إلى ّ
أن ّ

أن صور بعض
 غياب ّأولهما ّ
النقط -لم يكن وافيا بالغرض المقصود منه لسببينّ :
يميز صورة من صورة ،كالتّشابه الّذي
ثمة ما ّ
الحروف تشبه صور بعضها اآلخر ،وليس ّ

اد على
النون والياء
بالنقط تهز ه
المتوسطة ،وقد عالج األقدمون ذلك ّ
بين صورة الباء والتّاء و ّ
ّ

أن الحركات لم تكن ممثّلة في الكتابة رغم
الحروف ،وتختلف وضعا وعددا .وثانيهما ّ

أدى إلى خطأ صرفي في البنية( ،)والى
أن عدم كتابة الحركات قد ّ
هوجودها في ّ
النطق ،و ّ
خطأ آخر نحوي في اإلعراب( . )وكان عالج األقدمين لهذا العيب والقصور في الكتابة
تطور
في مبدأ األمر بإضافة نقط يختلف لونها عن لون المداد الّذي هكتب به ّ
النصّ ،
ثم ّ
ذلك إلى عالمات أخرى فيما بعد.

ط العربي ،وتوالت محاوالت إصالحه وصوال إلى المعاصرين
األولون الخ ّ
بهذا أصلح ّ

النظام
من علماء العربية ومن القائمين على أمر تعليمها ودراستها فقد تفطنوا إلى قصور ّ

عدة
بالنقص في نواح ّ
الكتابي العربي؛ خاصة فيما يتعلّق باإلمالء العربي الّذي يتسم ّ
تصرفه عن تمثيل الحركات في
الصحيحة عناية كلّية
أهمها ّأنه يعنى برموز الحروف ّ
ّ

الكتابة؛ فال تثبت عالمات الحركات إالّ عند الخوف من اللّحن في قراءة القرآن فطبعت

( )1كمال بشر .علم األصوات .ص.712

المشددة والمقصود موظَّف بفتحها.
الصرفي :متّصل بالحركات في داخل الكلمة مثل :موظِّف بكسر الظّاء
ّ
( )الخطأ ّ
يسمى باللّحن.
( )الخطأ ّ
النحوي :هو ما ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ثم تطبع
المصاحف مش ّكلة .أو عند الخوف من أالّ يتعلّم الطّفل ّ
النطق ّ
الصحيح ،ومن ّ
كتب تعليم األطفال مش ّكلة أيضا(.)1

()
فتمام
شغل ال ّ
ال يزال أمر إصالح الخط العربي ال ّ
شاغل لألفراد والهيئات ّ
الرسمية ّ ،

حسان اقترح في باديء األمر اقتراحا
ّ

()

يظهر من قوله« :غير ّأنني شخصيا أميل إلى

األخذ باشتقاق رموز عربية من األبجدية اإلغريقية والالّتينية ،بحسب حاجة اللّغة العربية،
ومرجع هذا االقتراح إلى ما يلي:
ثمة أصواتا مشتركة بين العربية واإلغريقية كالخاء والثّاء ،وهما ال يوجدان في
ّ -1
أن ّ

الرموز اإلغريقية هنا كما هي أو مع بعض التّعديل يوفي بالغرض
الالّتينية .فاختيار ّ
للداللة على صوت مفرد مثلth:
المطلوب ،ويعفينا من اللّجوء إلى اتّخاذ رمز مرّكب ّ

و.kh
الرمزيتين (اإلغريقية والالّتينية) يدع
ّ -7
أن ارتضاء مبدأ استخدام هاتين المجموعتين ّ

المجال واسعا لالختيار ،وذلك ال يتحقّق لنا إذا اقتصرنا في األخذ على أبجدية واحدة
منهما.

شمال إلى اليمين ستجعلنا
أن اختيار أبجدية عربية منتقاة من هاتين تهكتب من ال ّ
ّ -1
نسيج مع التّيار الفكري العالمي بصورة أوضح وأسهل.

النظام األبجدي الجديد لو أهحسن القيام على
ذلك إذا هو ما اعتقده حالّ للمشكلة ،وا ّن ّ

النظام الحالي المعيب ،وا ّن طبيعة العالقة بين
مرة خي ا
ر من ّ
تنظيمه فسوف يكون ألف ّ

عرفية
الرمز وبين مدلوله في اللّغة ال تسمح بالتّ ّ
عبد باستخدام رمز دون آخر ،فالعالقة ه
ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص  112وما بعدها.
تمام ّ
( )1لالستزادة يهنظرّ :
( )مثل :مجمع اللّغة العربية بالقاهرة .دار الغرب اإلسالمي .1922.من 192:إلى.779:

السابق ،ويتّضح ذلك في عبارة هذكرت في هامش ص 110من
( )تجدر اإلشارة إلى ّ
حسان عدل عن رأيه ّ
تمام ّ
أن ّ
كتابه :اللّغة بين المعيارية والوصفية.
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

السماء ،وال طبيعية من األرضّ ،إنها
هي ّ
حددها المستخدمون للّغة ،وليست توقيفية من ّ
تدل عليه»(.)1
حدد العرف معيارية داللتها على ما ّ
وي ّ
عالقة تخضع للوصف ،ه

برر الوسيلة؛ فللوصول إلى غايته
حسان ّ
مما سبق يتّضح ّ
تمام ّ
تبنى مبدأ الغاية ته ّ
أن ّ
ّ

الرموز األجنبية إلثراء
الدرس
المنشودة وهي تيسير ّ
ّ
الصوتي ،اتّخذ من آلية استعارة ّ

الحل ال هيقبل بصدر
أن هذا
ّ
ّ
النظام األبجدي العربي وسيلة لذلك ،مع يقينه الثّابت من ّ

شعوب اإلسالمية بخيبة أمل وبشعور
رحب،
حس ال ّ
ّ
برر لذلك إذ يقول« :وسته ّ
ولكنه هي ّ
إن الّذي نحرص عليه ّإنما هو اللّغة العربية ،فتلك رباطنا بالماضي ،ورباطنا
الخذالنّ ...

أما شكل خاص من أشكال الكتابة هيستخدم في هذه اللّغة فذلك أمر زائد
في الحاضرّ .
عليها وليس من صلبها»(.)2

1ـ 11ـ 1ـ 2ـ أ ماهية أصوات العربية الفصحى:
ظما
أن للكتابة هن ه
حسان يرى « ّ
للوقوف على ماهيتها تجدر اإلشارة إلى ّ
تمام ّ
أن ّ

يدل على صوت فتكون الكتابة كتابة
إما ّ
الرمزّ ،
مختلفة باختالف داللة ّ
فالرمز الكتابي ّ

يدل على حرف فتكون الكتابة كتابة تشكيلية»( .)3وهذا ما سبقت اإلشارة
صوتية ،وا ّما أن ّ
فإن الحرف
مما يوجده المتكلّم ّ
الصوت والحرف ،فإذا كان ّ
إليه في التّفريق بين ّ
الصوت ّ

كل اللّغات
مما يوجده الباحث.
ولكل حرف رمز في الكتابة التّشكيلية ،وعدد األصوات في ّ
ّ
ّ

الصحيحة في اللّغة العربية يتطلّب
أكثر من عدد الحروف ،فالعدد العظيم من األصوات ّ

ولكن رموز األبجدية العربية ال تكفي
الصوتية(.)4
ّ
الرموز في الكتابة ّ
عددا عظيما من ّ
ألي لهجة من اللّهجات
بنفسها للقيام بدراسة أصواتية ،ال للّغة العربية الفصحى ،وال ّ

أن حروف
العامية ،وذلك لقصورها سواء فيما
الصحاح؛ فمن المعروف ّ
يخص العلل أو ّ
ّ
ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص .112-110
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص .112
تمام ّ
(ّ )2
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص .172
تمام ّ
(ّ )3

حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص .179-119
تمام ّ
( )4هينظرّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

لكل
أن حروف العلّة ثالثة ّ
الصحيحة في العربية الفصحى ثمانية وعشرون ،و ّ
الهجاء ّ

كميتان؛ إحداهما قصيرة ،والثّانية طويلة .فمجموع الحروف في العربية الفصحى
منهما ّ

أما أصوات العربية الفصحى فأكثر من ذلك( .)1وهنا يكمن القصور
واحد وثالثون حرفاّ .
الّذي يتّضح فيما يأتي:

أ -1قصور رموز العلل العربية:
الناحية التّشكيلية،
الناحية األصواتية ،وال من ّ
لم تهعن األبجدية العربية بالعلل ال من ّ

تدل
الصحاح،
مما ّ
ّ
بل جعلت لها رمو از إضافية تابعة لرموز ّ
وتدل على الحرف أكثر ّ
( )2
الضمة (ـ ــهـ ــ) ،والكسرة (ـ ــِـ ــ).
الصوت  ،ورموزها هي :الفتحة (ـ ـَـ ــ)ّ ،
على ّ

أن « الفتحة القصيرة مثال ذات أصوات ثالثة في العربية الفصحى
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

الرموز العربية
مفخم ،وثانيها ّ
أحدها ّ
أقل تفخيما ،وثالثها مرقّق ،ومع ذلك لم هيعن واضعوا ّ
الصحيح قلّما يستعمل في ّأيامنا هذه
بهذا ،بل وضعوا ّ
لكل أولئك خطّا فوق رمز الحرف ّ

معينة»(.)3
إالّ في ظروف
خاصة ومواقف ّ
ّ

الصوائت،
الصوتي
حسان بالعلل ،وهي بالمصطلح
ّ
ّ
ّ
تمام ّ
إن ما اصطلح عليه ّ

الصوتي ،فمن
تهعاني فعال قصو ا
ر سواء من ّ
الناحية التّشكيلية أو من ناحية االستعمال ّ

الناحية الثّانية،
أما من ّ
ّ
الناحية األولى قلّما تهستعمل حتّى في المراحل األولى من التّعلّمّ .
فإن الفتحة القصيرة الّتي ال هيمكن أن تظهر
حسان ّ
تمام ّ
وانطالقا من المثال الّذي ساقه ّ
الناحية
أما من ّ
الصامت ،قد يغيب رمزها حتّى وان كان ّ
بمعزل عن ّ
الصامت حاضراّ .

الصوتي للفتحة العربية بتفخيمها أو ترقيقها أو بينهما ،ال هيمثّله من
لون ّ
األصواتية ،فالتّ ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.112
تمام ّ
( )1هينظرّ :
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.10
تمام ّ
( )2هينظرّ :
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.10
تمام ّ
( )3هينظرّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصحيح .ناهيك عن ارتباط
ّ
الناحية التّشكيلية إالّ رمز واحد هو خط صغير فوق الحرف ّ

ضدية من قبيل
الرمز الوحيد  -الّذي كثي ا
ر ما يغيب -بالتّفخيم والتّرقيق وهما ثنائية ّ
هذا ّ

السبب .ومن
الصوتية العامة العارضة الّتي تحضر لسبب ،وتغيب لغياب هذا ّ
الصفات ّ
ّ
الرمز حاض ار تشكيليا ،ويتّضح ذلك من خالل
هنا قد يلتبس األمر أصواتيا حتّى وان كان ّ

األمثلة اآلتية:

أمثلة الفتحة القصيرة
الضمة القصيرة
أمثلة ّ
أمثلة الكسرة القصيرة

مفخمة حركة مرقّقة حركة بين بين
حركة ّ
صبر
َ

صم
ه
ِ
صيام

سبر
َ

قَبر

ِرمال

ِقيام

هدم

قهم

إن الفرق في المعنى ال يرجع إلى التّفخيم في الحركات أو التّرقيق أو الحال الوسطى
ّ

سبر ،والقاف في قَبر؛ فالفتحة
صبر ،و ّ
بينهما ،واّنما يرجع إلى هوجود ّ
السين في َ
الصاد في َ
النطقية الفعلية ،ومثلها
الناحية ّ
الناحية الوظيفية ،وثالث من ّ
القصيرة إذن حركة واحدة من ّ

فكل واحدة
الفتحة ال ّ
للضمة والكسرة القصيرتينّ ،
طويلة أي األلف .كذلك الحال ّ
بالنسبة ّ
النطقية الفعلية ،ومثلهما
الناحية ّ
الناحية الوظيفية ،وثالث من ّ
منهما تهمثّل حركة واحدة من ّ

طويلة ،أي الياء( .)1وبهذا يكون مجموع الحركات
طويلة ،أي الواو ،والكسرة ال ّ
الضمة ال ّ
ّ
لكل
حسان في ّأنها ثالثة ّ
من ّ
تمام ّ
الناحية األصواتية هو :ثمانية عشر ،وليس كما ذهب ّ

الكل،
كميتان ،إحداهما قصيرة ،والثّانية طويلة؛ فال هيمكن أن نستعيض بالجزء عن ّ
منها ّ

محل األلف (ا)،
تحل
عوض ال ّ
ّ
طوال؛ فال الفتحة( ــَــ) ّ
خاصة و ّ
ّ
أن الحركات القصار ال تّ ّ
محل الياء (ي) ،والعكس
تحل
محل الواو (و) ،وال الكسرة(ـ ـِـ ــ)
تحل
الضمة(ـ ـ ـه ــ)
وال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صحيح.

( )1كمال بشر .علم األصوات .ص.712
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصحاح العربية:
أ -2قصور رموز ّ

للصحاح
أقل قصو ا
الصحيحة ّ
ر من العلل ،ذلك ّ
أن رموز األبجدية العربية ّ
األصوات ّ

إن المرء ليستطيع أن
لم و«لن تقصر عن األغراض العملية الّتي هخلقت من أجلها ،بل ّ
النظم الكتابية في العالم
أن األبجدية العربية
ّ
[للصحاح] رّبما كانت من أوفى ّ
يدعي ّ
ّ

خاصا،
لكل حرف من حروفها رم از كتابيا
بأنها تضع ّ
بالغرض الّذي هوضعت له .ذلك ّ
ّ
وهو أمر ال يستطيع كثير من لغات العالم أن هيفاخر به»(.)1
تمام
نعمَ ،نفخر بثراء لغتنا العربية من ّ
الناحية التّشكيلية لرموز ما اصطلح عليه ّ

الناحية
الصوتي
بالصحاح ،والّتي تهعرف بالمصطلح
حسان
الصوامت ،ولكن من ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

خاصة إذا ما
الصوائت-
ّ
األصواتية تهعاني هذه األخيرة بمثل ما تهعانيه شقيقتها األولى– ّ
وضح هذه
الرمز ما هي ّ
الصوتية ،ه
الصفات ّ
ارتبطت بالمخارج و ّ
فيفترض أن هيضاف إلى ّ

الصوتية اإلضافية.
المالمح ّ

ز لألصوات ،وأن
حسان« :فرق إذا بين أن نضع رمو ا
تمام ّ
من هذا المنطلق يقول ّ

كل لغة من لغات العالم أكثر من الحروف .ومن
نضع رمو ا
ز للحروف؛ فاألصوات في ّ
هنا يتحتّم أن تكون رموز األولى أكثر من رموز الثّانية»(.)2
لكل
أن ّ
حسان أصوات العربية الفصحى ،هم ّ
بينا ّ
تمام ّ
على رقعة الجدول اآلتي وضع ّ

سمى
صوت من هذه األصوات مكان ته ّ
حدده عوامل ه
سمى المخارج ،وأخرى ته ّ
عضوية ته ّ

ز أصواتيا:
لكل صوت رم ا
صفات األصوات ،مستعمال ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.10
تمام ّ
(ّ )1
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.10
تمام ّ
(ّ )2
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

صفات األصوات
أصوات شداد

مخارج
األصوات

مجهور

أصوات رخوة

مهموس

مفخم مرقق مفخم مرقق
شفوي

مجهور
مفخم

مرقق مفخم

مرقق

مجهور
مرقق

جانبي
مفخم مرقق

تكراري أنفي نصفعلة

Ƅ

ض

Ø
ɖ

D

ʈ

t

z

ȿ

ᶇ
ɳ

s

لثوي

l

غاري

ʃ

طبقي

K

لهوي

ԛ

حلقي

ɤ

J

r

n
ɲ

y

ŋ
N

ع
ʕ

ѡ

ɱ

f

أسناني

حنجري

كلّهامجهورة

m

أسناني

لثوي

مع ّطش

مهموس

شفوي

أسناني

صوت

متوسطة
أصوات
ّ

ħ

H

ظفها في رقعة
حسان رمو ا
الصوتية العالمية ،ليو ّ
ز أصواتية من الكتابة ّ
تمام ّ
يستعير ّ

الرمز من باب االصطالح فقط؛
جدول األصوات العربية الفصحى ،ويشير إلى ّ
أن وضع ّ
بأن القارئ قد تصيبه حيرة في تطبيق االصطالح ،وهذا ما له األثر على
فهو مؤمن ّ

حس بهذه الحيرة ويفقه
البحث العلمي ،أكثر ما ّ
للضباب على المالحةّ ،
ألن القارئ قلّما هي ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

الضروري أن يضع بين يدي القارئ تحديدا
كنهها .ومن هذا المنطلق رأى ّأنه من
ّ
وتوضيحا لرموز أصوات وحروف العربية الفصحى( ،)وبيان ذلك فيما يأتي(:)1
الرمز
ّ
Ƅ

مدلولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
 -يدل على صوت شفوي شديد مجهور هو صوت الباء.

m

يدل على صوت الميم المظهرة.
ّ -

f

يدل على صوت الفاء.
ّ -

ѡ
ɱ

المدية].
 ّيدل على صوت الواو [ غير ّ
بغنة في مثل قوله تعالى ﴿:هه ْم فيها
 ّيدل على صوت الميم المدغمة ّ
ِ
بغنة في مثل قوله تعالى﴿:قَْب َل
النون المدغمة ّ
خالدون﴾البقرة  19أو حرف ّ
مات َرّبي﴾ الكهف.119
َنَ ْتن َف َذ َكِل ه
أْ
ظاء الفصحى.
يدل على صوت ال ّ
ّ -

يدل على صوت ال ّذال العربية الفصيحة.
ّ -

Ø
ᶇ

يدل على صوت الثّاء العربية الفصحى.
ّ -

ɖ

اد(.وللضاد أصوات تختلف بين القديم والحديث)
الض
 ّّ
يدل على صوت ّ
الدال.
 ّيدل على صوت ّ

t

يدل على صوت التّاء.
 ّالزين ( )العربية.
 ّيدل على صوت ّ

d
ʈ
z
ȿ
s

ظاء
النون الّذي يخرج اللّسان في نطقه حيث يقع قبل ال ّ
 ّيدل على صوت ّ
أو ال ّذال أو الثّاء مباشرة.

طاء.
يدل على صوت ال ّ
ّ -

الصاد.
 ّيدل على صوت ّ

السين العربية.
 ّيدل على صوت ّ

السابق فقط.
الرموز المستعملة في رقعة الجدول ّ
( )سيتم ذكر وتوضيح ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .من ص 12إلى ص.71
تمام ّ
( )1هينظرّ :
الزاي بإجماع أصحاب أغلب المعاجم القديمة.
( )األصح ّ
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الـفـصـل األول:
ɳ
l
r
n
ʃ
J
ɲ
y
K

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
النون أسناني لثوي يقع مباشرة قبل
 ّيدل على صوت آخر من أصوات ّ
األصوات األسنانية اللّثوية.
الصوتية تفخيما وترقيقا.
 ّيدل على صوت الالّم على اختالف قيمها ّ
الراء على اختالفها تفخيما وترقيقا.
 ّيدل على صوت ّ

الرئيسي للنون ،لثوي يقع بين حرفي علة كما في:
 ّيدل على ّ
الصوت ّ
()
أول الكالم.
أنا  ،كما يقع في ّ
شين العربية حيث ال يتلوها صوت مجهور.
 ّيدل على صوت ال ّ
يدل على صوت الجيم العربية الفصحى.
ّ -

شين والياء.
 ّالنون قبل الجيم وال ّ
يدل على صوت ّ
المدية.
 ّيدل على صوت الياء غير ّ
يدل على صوت الكاف.
ّ -

ɤ

يدل على صوت طبقي رخو مجهور هو صوت الغين العربية.
ّ -

ŋ

النون قبل  kفي العربية الفصحى.
 ّيدل على صوت ّ
يدل على صوت القاف العربية الفصحى.
ّ -

يدل على صوت الخاء.
 ّԛ
N
ع
ħ
ʕ

H

النون الّتي تتلوها القاف مباشرة.
 ّيدل على صوت ّ
يدل على صوت العين العربية.
 ّيدل على صوت الحاء.
ّ -

ية.أما همزة الوصل
 ّيسمونه الوقفة الحنجر ّ
يدل على صوت الهمزة أو ما ّ
فيستحسن حين احتمال اللّبس أن تكتب هكذا.ʖ
يدل على صوت الهاء على اختالفها بين اإلجهار واإلهماس.
ّ -

( )من خالل المثال َي ُّ
حسان الهمزة حرف علّة.
تمام ّ
عد ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

حسان أصوات العربية الفصحى مرتّبة على أساس عضوي  -أي
تمام ّ
يتناول ّ

قر
أن التّرتيب اآلتي هي أ
الصفات -مشي ا
المخرج -وعلى أساس طريقة ّ
ر إلى ّ
النطق -أي ّ
شمال إلى اليمين:
من ال ّ

-1أصوات شديدةƄ.ɖ.d.ʈ.t.K.ԛ.ʕ:
-7أصوات رخوة.ħ.h:ع.

.Ø.z.ȿ.s.ʃ.ɤ.

[)(.

]f.

ط ش J:
-1صوت مرّكب أو مع ّ
متوسطة:
-1أصوات
ّ

r.l.m.ɱ.ᶇ.ɳ.n.ɲ.ŋ.N.ѡ.y

بالدراسة األصوات العربية الفصحى كما
حسان ّ
تمام ّ
بآلية تفصيل المجمل يتناول ّ

يأتي(:)1

شديدة
أوال :األصوات ال ّ
ّ

شفتين ،واقفال ما
 : (b)-1رمز الباء صوت شفوي شديد مجهور مرقّق ،هينطق
بضم ال ّ
ّ
الصوتية .ويشير
بين الحلق والتّجويف األنفي برفع ال ّ
طبق ،مع وجود ذبذبة في األوتار ّ

كل موضع -
عدوا الباء صوتا مجهو ار في ّ
النحاة القدامى قد ّ
القراء و ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
أن ّ
ّ

كل باء ساكنة مظهرة؛ وهذا ما
أول ،وسط ،أو آخر الكلمة -فأضافوا صوت علّة بعد ّ
ّ

عرف عندهم بظاهرة القلقلة.
ه

حسان أمثلة لهمس الباء ،و لكن من اللّهجات الحديثة نحو:
تمام ّ
ثم يسوق ّ
ّ
ش ْع:عʕæƄʃæ
 همس الباء في وسط الكلمة ،إذا تاله صوت مهموس :أَ ْب َبKæsƄ:
 -همس الباء في آخر الكلمة ،إذا سبقه صوت مهموسَ :ك ْس ْ

ابKitææb:
-همس الباء في آخر الكلمة ،إذا سبقه صوت علّة طويلِ :كتَ ْ

الرخوة في :مناهج البحث في اللّغة .ص .119رغم وجودهما في الجدول
( )صوتان سقطا من مجموع األصوات ّ
ص.112
حسان .مناهج البحث في اللّغة .من ص -119إلى ص.112
تمام ّ
( )1هينظرّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

طبق
شفتين ،بإبقائهما متّصلين ،ثم فصل ال ّ
يمكن تفجير الباء أحيانا من األنف بدل ال ّ
ويتم التّفجير .وذلك
فيمر الهواء ّ
عن الجدار الخلفي للحلق فجأة ّ
قويا في المجرى األنفي ّ

السابقين.
إذا وردت في نهاية الكلمة كما في المثالين األخيرين ّ

السابقة واردة في العربية الفصحى ،والمقام هو دراسة
تجدر اإلشارة إلى ّ
أن األمثلة ّ

صنفها في إطار التّمثيل للباء المهموسة
حسان هي ّ
أصوات العربية الفصحى ،إالّ ّ
تمام ّ
أن ّ

مبرر.
في اللّهجات الحديثة ،وهذا غير ّ

مفخم ،هينطق بوضع طرف
الضاد ،صوت أسناني
 :)ɖ(-7رمز
لثوي شديد مجهور ّ
ّ
ّ
طبق بالجدار الخلفي
ثم إلصاق ال ّ
وم ّ
قدمه باللّثةّ ،
اللّسان بحيث يلتصق باألسنان العليا ه

الصوتية.
للحلق،
ّ
ليسد المجرى األنفي ،مع وجود ذبذبة األوتار ّ

الضاد ،تنتج عنه ظاهرة عضلية
مؤخر اللّسان في اتّجاه ال ّ
إن ارتفاع ّ
طبق في نطق ّ
ّ

يؤدي إلى خلق أثر صوتي
تغي ا
ر ّ
الرنين ّ
تسمى :اإلطباق ،ينتج عنها ّ
تغير شكل حجرة ّ
الضاد العربية
أما أوصاف ّ
يسمى :التّفخيم .هذه أوصاف ّ
ّ
الضاد العربية الحديثةّ ،
معين ّ

الرخاوة -الجهر -اإلطباق -التّفخيم-
القديمة فته ّ
لخص فيما يأتيّ :
النطق األسنانيّ -
االستطالة؛ وهي نتيجة طبيعية المتداد اللّسان من األسنان إلى ما يداني الجدار الخلفي
الضاد،
الضاد المصرية الحديثة ،وفي:
ويسمى :التّحليق .ويوجد في
للحلق
الصاد ،و ّ
ّ
ّ
ّ

الصاد،
ويضم عند القدماء أصوات اإلطباق األربعة:
ظاء .واالستعالء؛
والطّاء ،وال ّ
ّ
ّ
طبقية الثّالثة :الخاء ،والغين ،والقاف.
ظاء،
ويضم أصوات ال ّ
طاء ،وال ّ
الضاد ،وال ّ
و ّ
ّ

الضاد الفصحى كانت جانبية مع رخاوتها؛ فالهواء الخارج في نطقها يخرج من
إن ّ
ّ

أن هذه األوصاف تشير إلى ضاد غير
جانب اللّسان
ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
ويحتك به .ويشير ّ
شبيهة بما ننطقه في الوقت الحاضر.

الدال وهو صوت أسناني لثوي شديد مجهور مرقّق ،ينطق بإلصاق اللّسان
 :)d(-1رمز ّ
طبق
بداخل األسنان العليا
مؤخر ال ّ
ّ
ومقدمة باللّثة ،في نفس الوقت الّذي يلتصق فيه ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوتية .وانخفاض اللّسان في الّنطق
بالجدار الخلفي للحلق ،مع وجود ذبذبة في األوتار ّ

الرنين شكال مغاي ار لشكلها في حالة التّفخيم ،وتكون نتيجة
بهذا ّ
الصوت يعطي لحجرة ّ

الدال.
ذلك ترقيق ّ

ولكنه
أن األصل في صوت ّ
الدال الجهر ،إالّ ّأنه قد يهمس ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

العامي –كما وصفه -نحو:
يعطي أمثلة من الكالم
ّ

 -كأن يكون متلوا بصوت مهموس ،كما في الكلمة العامية :يِ ْد ِف ْن= .yidfin

 كأن يكون في نهاية الكلمة مسبوقا بصوت مهموس كما في الكلمة العاميةَ :رْف ْد=.ræfd

 كأن يكون في نهاية الكلمة مسبوقا بصوت علّة طويل مثل :عيد =iidعالقراء على جهر صوت
أما في العربية الفصحى
ّ
وخاصة قراءة القرآن فقد حرص ّ
ّ

ألن المقام هنا هو األصوات
الدال في ّ
ّ
كل موقع وذلك بجعلها من األصوات المقلقلة .و ّ
كل موضع.
الدال بالجهر دائما وفي ّ
العربية الفصحى ،يمكن االكتفاء بالحكم على ّ

يتم نطقه بإلصاق
 :)ʈ(-1رمز ال ّ
طاء وهو صوت أسناني لثوي شديد مهموس ّ
مفخمّ ،

مؤخر
طرف اللّسان العليا من داخلها،
ّ
ومقدم اللّسان بأصول الثّنايا أي اللّثة ،ويرتفع ّ
ويتأخر قليال إلى الجدار
ويسمى هذا باإلطباق،
طبق،
اللّسان في نفس الوقت باتّجاه ال ّ
ّ
ّ

يسد المجرى األنفي.
الخلفي للحلق،
ويسمى هذا التّحليق ،ويرتفع الطّبق حتّى ّ
ّ

طاء على ّأنها مجهورة
القراء القدماء لل ّ
حسان على مائدة ّ
تمام ّ
النقاش وصف ّ
يضع ّ

ومقدمه يتّصالن في
أن طرف اللّسان
أن ال ّ
ّ
طاء يمكن وصفه ّ
بأنه مهموز؛ إذ ّ
منطلقا من ّ

مؤخر اللّسان ،ويتراجع إلى الخلف في اتّجاه الجدار الخلفي
نطقه بالثّنايا واللّثة .ويعلو ّ
طبق وبين
الرئتين ،بخلق اتّصال بين ال ّ
للحلق ،ويقفل المجرى األنفي للهواء الخارج من ّ
الصوتية ،فال تسمح بمرور الهواء
الجدار الخلفي للحلق .وفي نفس الوقت تقفل األوتار ّ
تتكون منطقة داخل الفم والحلق يختلف ضغط الهواء فيها عنه
إلى خارج ّ
الرئتين .وبذلك ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

المتحركة معا وفي نفس الوقت؛
يتم انفصال األعضاء
ّ
في ّ
الرئتين وفي الخارج .وفجأة ّ
فيحدثان بالتقائهما
الداخل،
ّ
الرئتين إلى الخارج ،ويندفع الهواء الخارجي إلى ّ
فيندفع هواء ّ

ر صوتيا هو صوت الطّاء .ومعنى كون الطّاء مهموزة هنا ّأنه صحبها إقفال األوتار
أث ا

طاء
ّأ
النطق بها ،فأصبح عنصر الهمز جزءا ال
يتجز من نطقها .هذه ال ّ
الصوتية حين ّ
ّ
طاء الفصحى
الصوتية ال يسمح بوجود الجهر ،وعليه فال ّ
مهموسة قطعا؛ ّ
ألن إقفال األوتار ّ

مفخم ،مهموز ،ولكن تجدر اإلشارة إلى
في نظره صوت أسناني ،لثوي ،شديد ،مهموسّ ،
طاء المهموزة المهموسة على ضوء بعض اللّهجات العامية
حسان يصف ال ّ
تمام ّ
أن ّ
المعاصرة ،وليس العربية الفصحى ،رغم ّأنه بصدد دراسة أصوات العربية الفصحى كما
سماها.
ّ

يتم نطقه بإلصاق
 :)t(-0رمز التّاء ،وهو صوت أسناني لثوي شديد مهموس مرقّقّ ،

مؤخر اللّسان ،واقفال المجرى
طرف اللّسان بداخل الثّنايا العلياّ ،
ومقدمه باللّثة ،وبتخفيض ّ
الصوتية إلى درجة تمنع ذبذبتهما ،وبالتّالي يمتنع وجود الجهر.
األنفي ،وفتح األوتار ّ
خاصة
ر ما يعقب نطق التّاء نفخة بسيطة()Aspiration
أن كثي ا
حسان ّ
ّ
تمام ّ
يرى ّ

إذا وليها صوت من أصوات الكسرة كما في :تين وعتيق .وفي هذين المثالين وليهما

ثم يعطي أمثلة للتّاء الّتي يصحبها احتكاك ،ولكن من
صوت علّة طويل وليست كسرةّ .
أن المقام هو لدراسة أصوات العربية
بعض اللّهجات الحديثة  -كما وصفها -رغم ّ

معينة ينطقن :أختسي بدل
أن بعض نساء القاهرة من أوساط ّ
الفصحى ،ومن أمثلته يورد ّ

أختي.

مؤخر
يتم نطقه برفع ّ
 :)K(-2رمز الكاف ،هو صوت طبقي شديد مهموس مرقّقّ ،
ليسد المجرى
طبق والصاقه به ،والصاق ال ّ
اللّسان في اتّجاه ال ّ
طبق بالجدار الخلفي للحلق ّ

الصوتية فيحضر الهمس.
األنفي ،مع فتح األوتار ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

يدل على نطق
الصوت هو صوت« »gالّذي ّ
حسان إلى ّ
أن المقابل لهذا ّ
تمام ّ
يشير ّ

الصعيدية ،ولكن تبقى هذه األخيرة لهجات وليست عربية فصحى،
الجيم القاهرية ،والقاف ّ
النصوص العربية الفصحى على ضوء
السواد األعظم من المصريين يقرأون ّ
كل ّ
رغم ّ
أن ّ
الصوتية.
معطيات لهجاتهم ّ

 :) ԛ(-2رمز القاف العربية الفصحى ،وهو صوت لهوي شديد مهموس ،له بعض القيمة
طبق حتّى يلتصق بالجدار
مؤخر ال ّ
مفخم ،هينطق برفع ّ
التّفخيمية ،ولكنه ال يوصف ّأنه ّ

مؤخر اللّسان حتّى يتّصل باللّهاة ،وحتّى يتّصل كذلك بالجدار
الخلفي للحلق ،ورفع
ّ
الصوتية.
الخلفي ،تنفتح معه األوتار ّ
عد القاف مجهورا ،لكونه من
القراء قد أخطأوا في ّ
أن ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
النحاة و ّ
يشير ّ

طبقية واإلطباق ،فأطلقوا عليهما معا اسم االستعالء،
يفرقوا بين ال ّ
أصوات القلقلة .و ّأنهم لم ّ

انظم التّحليق إليهما.
يتم إالّ إذا
وّ
ّ
أن كليهما ينتج بعض القيمة التّفخيمية ،ولكن التّفخيم ال ّ

ويتم معه قرب اللّسان من
ثم كان طبقيا ال مطبقاّ ،
وعليه فصوت القاف لهوي ،ومن ّ

الجدار الخلفي للحلق في نقطة فوق تلك الّتي تتصل بها ظاهرة التّحليق ،ومن هنا لم
فخمة تفخيما كامال ،كما رآه سيبويه وغيره من القدماء.
الم ّ
يكن القاف من األصوات ه

يقول كمال بشر في أمر القاف«:القول بجهر القاف ال ينطبق بحال على تلك
ظفها العارفون بأحكام العربية الفصيحة ،والّتي ال يحيد عنها
النطق الّتي يو ّ
الصورة من ّ
ّ
الصوتي الحديث-
الصورة توصف -باصطالح ّ
الدرس ّ
مجيدو قراءات القرآن الكريم ،هذه ّ

الصوتية .واذا سلم لنا
ّ
بأنها(صوت لهوي ،وقفة انفجارية ،مهموس) ورمزه[ ]ԛفي الكتابة ّ

وصح حكمهم [أي القدامى] بجهر القاف ،كان علينا أن نلتمس وجها آخر من
ما نقول،
ّ
ـ]الصورة
الصوت بدال من القفز إلى تخطئتهم[ ،ف ّ
التّفسير ،حتّى نكشف حقيقة رؤيتهم لهذا ّ
ولكنها تختلف
النطقية [للقاف] الّتي ّ
النطقّ ،
تحدث عنها القدماء تشبه الجيم القاهرية في ّ
ّ

معها اختالفا كامال في الوظيفة؛ أي في قيمتها في بنية الكلمة العربية وطرائق توزيعها
- 419 -

الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن رمز الجيم القاهرية هو (،)g
في ّ
الصوتي هو( )Gفي حين ّ
الصوتي .ورمزها ّ
النظام ّ
حيز
الصورة لنطق القاف هي الّتي وصفها القدماء بالجهر ،ووضعها أكثرهم في ّ
وهذه ّ

الكاف [ونطقها بهذه الطّريقة هو] أثر باق من نطق قديم كان سائدا في بعض لهجات
العرب»(.)1
يقول أحمد مختار عمر «:ذكر سيبويه صوت القاف بين المجهورات .فهل هذا خطأ
النطق الحديث ،و ّأنه كان هينطق مجهو ار
تطور في ّ
منه؟ الحقيقة ّ
أن هذا ّ
الصوت قد لحقه ّ

الصوت الّذي وصفه سيبويه قد يكون منطبقا على نطق القاف جيما قاهرية
في القديم ،و ّ
النطقين ما يزال موجودا حتّى اآلن في أماكن من البالد العربية(.)2(»)
أو غينا .وكال ّ

الصوت الّذي وصفه سيبويه قد
وبهذا يتّفق أحمد مختار عمر مع كمال بشر في ّ
أن ّ
يكون منطبقا على نطق القاف جيما قاهرية ،وشتّان بين هذه القاف وقاف العربية

الضروري التّفريق بين القاف العربية الفصحى بكونها صوتا لهويا
الفصحى .وعليه فمن ّ
مهموسا ،وبين قاف بعض لهجات العرب بكونها صوتا مجهورا ،يخرج من أقصى الحنك،

وتغير.
تطور ّ
مع األخذ بعين االعتبار ما يلحق الثّانية منهما من ّ
طيفي للقاف العربية الفصحى الحديثة ،باستعمال جهاز ال ّراسم الطيفي
إن التّحليل ال ّ
ّ

الصوت وغيره؛ إذ
يسمى( ،)Praatيضمن وصفا علميا دقيقا لهذا ّ
وهو برنامج حاسوبي ّ

الدراسة الفيزيائية ،وهذه األخيرة هي األفضل
أهم جوانب ّ
أن دراسة األطياف ّ
ّ
تعد من ّ
طاقة
لبيان االختالفات الموجودة بين األصوات عن طريق دراسة ال ّذبذبات ومنحى ال ّ

الصوتية.
ّ
( )1كمال بشر .علم األصوات .ص .122-120

شام همزة ،كما تنطق غينا
تطو ار كبي ار فهي في كالم أهل مصر وال ّ
تطورت القاف في اللّهجات العربية الحديثةّ ،
(ّ )
السودان وجنوبي العراق ،وفي بعض الكلمات في مصر .لالستزادة هينظر :رمضان
في بعض مستويات ّ
النطق في ّ

عبد التّواب .المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي .ط .1مكتبة الخانجي .القاهرة .1992.ص.21 -29
( )2أحمد مختار عمر .البحث اللّغوي عند العرب (مع دراسة لقضية التّأثير والتّأثّر) .ط .2عالم الكتب.7111 .
ص.171
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

دار[ ،]aqdãrيبلغ زمن أداء هذه الكلمة
في رسم ال ّذبذبات الذي يمثّل كلمة :أَ ْق ْ

الزمن الكلّي للقاف
 1,221ثا ،ويبلغ زمن إنجاز صامت القاف  1,112ثا،
ويقسم ّ
ّ

الساكنة إلى قسمين رئيسيين هما :فترة الحبس الّتي بلغت  1,121ثا ،وفترة اإلطالق
ّ

أي نشاط
واالنفجار الّتي بلغت  1,112ثا ،مع مالحظة غياب منحى الجهر لغياب ّ

أن القاف صوت
صوتي مرتبط بتذبذب الوترين
فسر ّ
مم هي ّ
ّ
الصوتيين في فترة الحبس ّ
دار (:)1
مهموس .ويتّضح ذلك من خالل التّحليل ال ّ
طيفي لكلمة أَ ْق ْ

التّحليل الطّيفي ورسم ال ّذبذبات لكلمة :أَ ْق َد ْار []aqdār
 :)ʕ(-2رمز الهمزة ،وهو صوت حنجري شديد مهموس مرقّق ،هينطق بإقفال

ثم إطالقه بفتحها فجأة ،ويطلق عليه
األوتار ّ
الصوتية إقفاال تاما ،وحبس الهواء خلفهاّ ،
الصوتية معه ال يسمح
اصطالح وقفة حنجرية( .)Glottal Stopواحكام إغالق األوتار ّ

القرء
النحاة و ّا
أن ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
بوجود الجهر في نطقه ،فهو صوت مهموس ,ويذهب ّ

الصوت مجهورا ،وهو أمر مستحيل استحالة مادية ما دامت األوتار
أخطأوا ّ
فعدوا هذا ّ

مقدم
( )1ينظر :رضا زالّقي .صفة القلقلة وحروفها بين وصف القدامى والمحدثين -دراسة مخبرية .-بحث مخطوط ّ
الصوتيات .7112 .ص.22-11
لمركز البحث العلمي والتّقني لتطوير اللّغة العربي( .)C.R.S.T.D.L.Aفرقة ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوتية همقفلة في أثناء نطقه .ولكن في حالة تسهيل صوت الهمزة ،يكون إقفال األوتار
ّ

ولكن المجهور حينئذ ليس وقفة حنجرية بل تضييق
الصوتية غير محكم فيحدث الجهر،
ّ
ّ

حنجري هيشبه أصوات العلّة.

عد سيبويه كغيره من القدماء «صوت الهمزة من األصوات المجهورة ،وهذا ال يتّفق
ّ
الصوت ،ورّبما نطق العلماء العرب
الصوتية حال ّ
النطق بهذا ّ
بحال مع حقيقة األوتار ّ
أن الجهر سببه الحركة ال الهمزة»(.)1
متلوة بحركة ّ
فظنوها مجهورة ،مع ّ
الهمزة ّ

يعدها
حسان ّ
إذا كان سيبويه وغيره من القدماء ّ
وتمام ّ
يعدون الهمزة صوتا مجهوراّ ،

تضم إبراهيم أنيس( )2وكمال بشر اللّذان
فإن هناك منزلة ما بين المنزلتين
صوتا مهموساّ ،
ّ
أن الهمزة صوت ال هو بالمجهور وال هو بالمهموس ،إذ يقول كمال
اتّفقا على ّ
إن
الراجح؛ إذ ّ
بشر«:والقول ّ
الرأي ّ
بأن الهمزة صوت ال هو بالمهموس وال بالمجهور هو ّ

يسمى بالجهر أو ما
الصوتية حال ّ
وضع األوتار ّ
النطق بها ال يسمح بالقول بوجود ما ّ

أن الهمزة صوت مهموس[،من
يسمى بالهمس .وهناك من ّ
الدارسين المحدثين من يرى ّ
ّ

حسان في مناهج البحث في اللّغة( ،])ويبدو ّأنهم يقصدون بالهمس حينئذ
تمام ّ
هؤالء ّ

عد الجهر ،وهو رأي غير دقيق ،إذ هناك حالة ثالثة هي حالة وضع األوتار عند نطق

الهمزة العربية»(.)3
أن صوت الهمزة ال هو بالمجهور
إن ما ذهب إليه إبراهيم أنيس وكمال بشر في ّ
ّ

الدارسين( )لألصوات»( .)4واألرجح
وال هو بالمهموس «رأي غريب ،لم َيرض عنه جمهرة ّ
أن الهمزة العربية الفصحى صوت مهموس ،وهذا ما
حسان في ّ
تمام ّ
هو ما ذهب إليه ّ

( )1أحمد مختار عمر .البحث اللّغوي عند العرب .ص.177
( )2إبراهيم أنيس .األصوات اللّغوية.ص .21

( )عبارة ذكرها كمال بشر في هامش ص 722من كتابه :علم األصوات.
( )3كمال بشر .علم األصوات .ص.722
الرحمن ّأيوب .أصوات اللّغة .القاهرة .1922 .ص.121
( )منهم :عبد ّ
( )4رمضان عبد التّّواب .المدخل إلى علم اللّغة و مناهج البحث اللّغوي.ص.02
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

طيفي ،ففي رسم ال ّذبذبات الّتي تمثّل كلمةَ :م ْأ َك ْل [ ،]ma’kalيبلغ زمن
يثبته التّحليل ال ّ

الساكنة  1,171ثا.
أما زمن إنجاز الهمزة ّ
أداء هذه الكلمة  1,221ثاّ ،

الساكن إلى قسمين أساسيين ،وهما اللّذان يمثّالن فترة
يقسم ّ
الزمن الكلّي لصامت الهمزة ّ
ّ

أما زمن الفترة
الحبس مع ّ
ثم فترة االنفجار ،ويبلغ زمن الفترة األولى 1,191ثاّ ،
مدهاّ ،

أي نشاط
أما ّ
الصامت ،فال يالحظ ّ
بالنسبة لفترة الحبس في هذا ّ
الثّانية فيبلغ  1,111ثاّ .

أن الهمزة صوت
صوتي
فسر ّ
مما هي ّ
خاص باألوتار ّ
ّ
الصوتية وذلك لغياب منحنى الجهرّ ،
طيفي لكلمة َم ْأ َك ْل (:)1
مهموس .وفيما يأتي التّحليل ال ّ

التّحليل الطّيفي ورسم ال ّذبذبات لكلمةَ :مأْ َك ْل []ma’kal

( )1ينظر :رضا زالّقي .صفة القلقلة وحروفها بين وصف القدامى والمحدثين -دراسة مخبرية .-ص.22-11
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرخوة
ثانيا :األصوات ّ

 :)f(-1رمز الفاء ،وهو صوت شفوي أسناني رخو مهموس مرقّق ،لنطقه تتالحم أطراف
طبق ،والصاقه بالجدار الخلفي
مؤخر ال ّ
الثّنايا العليا مع باطن ال ّ
السفلى ،مع رفع ّ
شفة ّ
الصوتيان إلى درجة تحول دون الجهر ،فيكون معها تنفّس
للحلق ،ويتباعد الوتران
ّ

مهموس.

أما الفاء الّتي يلحقها
حسان إلى ّ
تمام ّ
أن فاء العربية الفصحى مهموسة دائماّ ،
يشير ّ

بالعامية و اللّهجات الحديثة ،نحو كلمات
خاصة مرتبطة
الجهر فال تكون إالّ في حاالت
ّ
ّ
ع :ع yivzæأفغانيʕævɤænii:
من لهجة القاهرة تتلو فيها ( )ɤأو( )zأو( )ʐمثل :يِ ْف َز ْ
مما سبق تهؤخذ بعين االعتبار حالة الهمس في الفاء العربية الفصحى ،وتهمل
ّ

ألن هذا المقام هو لدراسة
الخاصة للجهر بالفاء المرتبطة
الحاالت
بالعاميات واللّهجاتّ ،
ّ
ّ
أصوات العربية الفصحى كما سبق ذكره.

(-7

يتم نطقه بوضع طرف
) :رمز الظاء ،هو صوت أسناني رخو مجهور ّ
مفخمّ ،

طبق ،وتقريبه من
مؤخر اللّسان في اتّجاه ال ّ
اللّسان ملتصقا بأطراف الثّنايا العليا ،مع رفع ّ
مما ينتج الجهر.
الجدار الخلفي للحلق ،مع تذبذب الوترين ّ
الصوتيين نتيجة تضييقهما ّ

تمت للعربية الفصحى بصلة.
حسان أمثلة شتّى من اللّهجات ال ّ
تمام ّ
وهنا أيضا يسوق ّ
(-1

ظاء
) :رمز ال ّذال ،هو صوت أسناني رخو مجهور مرقّق ،ال فرق بينه وبين ال ّ

مفخم لما فيه من إطباق وتحليق ،هاتان الحركتان
أن
الصوت الثّاني ّ
الفصحى إالّ ّ
ّ

العضويتان اللّتان غابتا في نطق صوت ال ّذال فورد مرقّقا.

حسان لل ّذال العربية الفصحى بـ :ذكرæKær:
تمام ّ
ويمثّل ّ

وليبين الفرق بينها وبين
ّ ،

العامية ساق بعض األمثلة من اللّهجات العامية؛ فبعضها ينطق ال ّذال داال نحو:
ال ّذال
ّ
ذكر=ضد األنثى= ،dakarوبعضها ينطق ال ّذال زايا نحو :ذكر=جاء ذكر شيء على

لسانه= .zakar
- 411 -

الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 :)Ø(-1رمز الثّاء ،وهو المقابل المهموس لصوت ال ّذال ،والثّاء صوت أسناني رخو
ظاء وال ّذال بوضع طرف اللّسان ملتصقا بأطراف الثّنايا العليا،
مهموس مرقّق ،ينطق كال ّ
طبق حتّى يلتصق بالجدار الخلفي للحلق،
ولكن مع نطق الثّاء هيقفل المجرى األنفي برفع ال ّ
س الهمس و يغيب صوت الجهر.
وتفتح األوتار ّ
الصوتية فيحضر َن َف ه

الزاي ،وهو صوت أسناني لثوي رخو مجهور مرقّق ،ينطق به بوضع طرف
 :)z(-0رمز ّ
طبق حتّى
السفلى،
سد المجرى األنفي برفع ال ّ
ضد اللّثة ،مع ّ
ومقدمه ّ
ّ
اللّسان ّ
ضد األسنان ّ

الصوتية .والمقابل
يلتصق بالجدار الخلفي للحلقّ ،
وكل ذلك مع وجود ذبذبة في األوتار ّ
السين.
الصوت في العربية الفصحى هو صوت ّ
المهموس لهذا ّ

كالسين بوضع
مفخم ،ينطق
الصاد ،وهو صوت أسناني لثوي رخو مهموس ّ
ّ
 :)ȿ(-2رمز ّ

الصاد يكون اإلطباق
السفلى،
ومقدمه ّ
ّ
طرف اللّسان ّ
ضد اللّثة ،ولكن مع ّ
ضد األسنان ّ

مؤخر اللّسان في اتّجاه
طبق ،ويكون التّحليق برجوع
مؤخر اللّسان في اتّجاه ال ّ
ّ
برفع ّ
كل ذلك
الجدار الخلفي للحلق .وباجتماع اإلطباق والتّحليق ينتج التّفخيم كأثر صوتيّ .
مما يؤدي إلى غياب الجهر .والمقابل المرقّق لهذا
يكون مع انفتاح في األوتار ّ
الصوتية ّ

السين(.)S
الصاد -هو ّ
الصوت  -أي ّ
ّ

السين ،وهو صوت أسناني لثوي رخو مهموس مرقّق ،يتم نطقه بوضع
 :)S(-2رمز ّ

طبق حتّى
السفلى،
ومقدمه ملتصقا باللّثة ،مع رفع ال ّ
ّ
طرف اللّسان ملتصقا باألسنان ّ
ثم مع خفض اللّسان وفتح األوتار
يلتصق بالجدار الخلفي للحلق
ّ
ليسد المجرى األنفيّ ،

السين في صورته المهموسة يقابله صوت
الصوتية يخرج ّ
النفس المهموس .وصوت ّ
ّ

المفخم.
الصاد()ȿ
ّ
ّ
الزاي( )Zالمجهور .وفي صورته المرقّقة يقابل صوت ّ

شين ،وصوت غاري رخو مهموس مرقّق ،ينطق بوضع طرف اللّسان
 :)ʃ(-2رمز ال ّ
طبق ليلتصق
السفلى،
مؤخر اللّسان ،ورفع ال ّ
ومقدمه ّ
ّ
ّ
ضد الغار ،مع خفض ّ
ضد األسنان ّ

نفس مهموس.
مما يسمح بخروج َ
بالجدار الخلفي للحلق ،وهذا مع انفتاح األوتار ّ
الصوتية ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

 :)ɤ(-9رمز الغين ،وهو صوت طبقي رخو مجهور مرقّق ،يرتبط بقيمة شبه تفخيمية
طبق ،ويرتفع هذا
في بعض المواضع ،يتم نطقه برفع
مؤخر اللّسان حتّى يحتك بال ّ
ّ
الصوت يتذبذب الوتران
األخير -أي ال ّ
طبق -حتّى ّ
يسد المجرى األنفي ،وعند خروج هذا ّ
الصوت هو صوت الخاء(.)x
الصوتيان .والمقابل المهموس لهذا ّ
ّ

أن الغين تخرج من أدنى الحلق ،إذ يقول« :وأدناها مخرجا من
يذهب سيبويه إلى ّ

الفم الغين والخاء»

()1

بأنه قريب من
و«يريد صاحب الكتاب أن يصف هذا المخرج ّ

التّجويف الفموي ،والّذي عنده تقع اللّهاة ( )Uvulaوهي قطعة من اللّحم متدلّية من
يسمى بالحنك اللّين بالمصطلح الحديث»(.)2
الطّرف البعيد من ال ّ
طبق ،أو ما ّ
خاصة في جعل الحلق
عامة ،ورأي سيبويه
حسان إلى رأي ّ
ّ
تمام ّ
النحاة و ّ
القراء ّ
ينظر ّ

مخرجا للغين من زاوي تين بحسب فهمهم لالصطالح(حلق) فيقول«:فإذا كان مفهوم هذا
شك مخطئون في القول
االصطالح في أذهانهم مطابقا لما نفهمه نحن اآلن ،فهم وال ّ
أما إذا كان فهمهم لالصطالح أوسع من فهمنا له
ّ
بأن صوت الغين يخرج من الحلقّ .
طبق فال داعي للقول بخطئهم»(.)3
مؤخر اللّسان وال ّ
حتّى يشمل ما بين ّ

أن اللّغويين العرب القدامى جعلوا مخرج الغين والخاء
يشير رمضان عبد التّّواب إلى ّ

طبق؛ وهو
الصوتية الحديثة أثبتت ّأنهما يخرجان من ال ّ
أن ّ
من أدنى الحلق ،و ّ
الدراسات ّ

الرخو(.)4
سقف الحنك ّ

شمولية في فهمهم
أن نظرة القدامى من اللّغويين العرب تتّسم بال ّ
ي بال ّذكر ّ
حر ّ

الصطالح الحلق ،وهذا ما هير ّجح الكفّة الثّانية بعدم تخطئتهم.
( )1سيبويه .الكتاب.ج.1ص.111

الصوتي للعربية من خالل نصوص كتاب
الناصر .شرح صوتيات سيبويه (دراسة حديثة في ّ
( )2عبد المنعم ّ
النظام ّ
سيبويه).ط .1دار الكتب العلمية .بيروت لبنان7117.م.ص.22
( )3تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة.ص.111-179

( )4هينظر :رمضان عبد التّواب .المدخل إلى علم اللّغة .ص.771-777
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الـفـصـل األول:
(-11

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

) :رمز الخاء ،وهو صوت طبقي رخو مهموس مرقّق ،يشبه الغين في طريقة

النطق وفي اتّسامه بالقيمة التّفخيمية في بعض المواضع ،ول ّكنه يختلف عنه في انفتاح
ّ

مما يجعله مهموسا.
األوتار ّ
الصوتية ّ

أن سيبويه وغيره من القدامى نظروا إلى اصطالح الحلق نظرة
مما سبق يتّضح ّ
ّ

أدل على ذلك إالّ قوله« :وأدناها مخرجا من الفم والغين
أوسع من نظرة المحدثين ،وال ّ
أن مخرج الغين والخاء قريب من التّجويف الفموي؛ أي
والخاء» ،فهو بذلك يشير إلى ّ
صدر ،وعليه فنهاية الحلق كمخرج هي بداية مخرج آخر ،وليس من
مما يلي الفم ال ال ّ
ّ

بعدها نهاية
الدقيقة الّتي يخرج منها ّ
الصوت إلى نقطته ّ
الخطأ في الحالتين سواء نسب ّ
الدقيقة
النقطة ّ
بالنظر إليها على ّأنها بداية لمخرج آخر ،ما دامت هذه ّ
لهذا المخرج ،أو ّ
نهاية مخرج ما وبداية مخرج آخر في الوقت نفسه.

(-11ع) :رمز العين ،وهو صوت حلقي رخو مجهور مرقّق ،ينطق بتضييق الحلق عند
لسان المزمار ،ونتوء هذا األخير إلى الخلف حتّى يتّصل أو يكاد بالجدار الخلفي للخلق،
ليسد المجرى األنفي ،وتحدث ذبذبة في األوتار
وفي اآلن نفسه يرتفع الحنك اللّين
ّ
الصوتية.
ّ
األشعة وجود تضييق كبير للحلق في نطق العين ،وهذا ما يؤ ّكد أن
اتّضح بصورة
ّ

تمام
النحاة
صوت العين رخوا ال
ّ
متوسطا كما ّ
عده ّ
ّ
العرب.وبعد العين صوتا رخوا خالف ّ

أما العين
حسان  -كغيره من المحدثين(-)
القدماء؛ إذ نجد سيبويه ّ
ّ
َ
يعدها بينية فيقول«:و ّ
()1
أن الحكم ببينية صوت
الرخوة وال ّ
شديدة»  .وفي هذا نظر؛ إذ يرى كمال بشر ّ
فبين ّ

يتميز عن غيره
النظر الحديث ،إذ ّأنه صوت احتكاكي ّ
العين حكم غير دقيق في ّ
ولكنه ّ

( )منهم :كمال بشر.
) (1سيبويه.الكتاب.ج.1ص.110
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

السر الّذي قاد سيبويه وغيره إلى
أقل األصوات االحتكاكية احتكاكا.
ّ
بأنه ّ
ّ
ولعل هذا هو ّ
هذا الحكم(.)1

الصوتية،
دل هذا األمر على شيء ّإنما ّ
إن ّ
يدل على إدراك سيبويه الواعي للقيم ّ

تدل على
النطقية ،ودليل ذلك استهالل كالمه
باألداة(أما) الّتي ّ
تذوقه للخواص ّ
ّ
وعمق ّ
أن صوت العين
للسابق ،فرغم محدودية اإلمكانيات إالّ ّأنه
توصل إلى ّ
ّ
مغايرة الالّحق ّ

الرخاوة.
يختلف عن غيره من األصوات
المتوسطة بين ال ّ
ّ
ش ّدة و ّ

 :)ħ( -17رمز الحاء ،صوت حلقي رخو مهموس مرقّق ،وهو المقابل المهموس لصوت
الصوتية مع الحاء.
ويتم نطقه كالعين مع عدم تذبذب األوتار ّ
العينّ .
 :)h(-11رمز الهاء ،وهو صوت حنجري رخو مجهور مرقّق ،ينطق بتضييق األوتار
ر صوتيا فيه بعض ال ّذبذبة،
الصوتية إلى منتصف الطّريق بين الهمس والجهر محدثا أث ا
ّ
حسان ينظر إليه على ّأنه صوت مجهور.
تمام ّ
وهذا ما جعل ّ

الصوت المجهور يحافظ على جهره إذا وليه آخر مجهور.
تجدر اإلشارة إلى ّ
أن هذا ّ

قراء القرآن في مصر
ه
ويهمس إذا تاله صوت مهموس نحو :يهفو= yæhfuuواأل َْولى عند ّ

الصوت.
أن هيجهر بهذا ّ

طش
الصوت المرّكب أو المع ّ
ثالثاّ :

ألنه
سمي صوتا مرّكبا ّ
 :)J(-1رمز الجيم ،هو صوت غاري مرّكب مجهور مرقّقّ ،
ويتم
النطق هما ال ّ
يستلزم طريقتين من طرق ّ
شدة أو االنفجار ،و ّ
الرخاوة أو االحتكاكّ .

ز وراءه
مقدم اللّسان في اتّجاه الغار حتّى يتّصل به محتج ا
الصوت بأن يرتفع ّ
ّ
النطق بهذا ّ
ر كما في نطق
الرئتين ،وعوض أن ينفصل عنه فجأة محدثا انفجا ا
الهواء الخارج من ّ

) (1ينظر :كمال بشر .علم األصوات .ص.712
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الزفير بعد االنفجار
الصوت ال ّ
مما يعطي الفرصة لهواء ّ
ّ
يتم هذا االنفصال ببطء ّ
شديدّ ،

يحتك بالعضوين المتباعدين.
أن
ّ
المستمرة
رابعا :األصوات
ّ

الراء ،صوت لثوي تكراري مجهور ،مرقّق إذا هح ّرك بالكسرة أو وقع ساكنا
 :)r(-1رمز ّ
بعدها ،نحو:حريم ِ
وي ْح هرهم.
ومفخم فيما عدا ذلك،
وح ْرمان.
ّ
نحو:ح َرَم َ
َ
َ
الصوتية،
 :)l(-7رمز الالّم ،صوت لثوي جانبي مجهور لحدوث ذبذبة في األوتار
ّ

طبق حتّى يتّصل بالجدار الخلفي
هينطق برفع طرف اللّسان حتّى يتّصل باللّثة ،ورفع ال ّ
ِ
ألن أحد جانبي اللّسان أو كليهما يسمح
للحلق،
ّ
ووصف بالجانبية ّ
فيسد المجرى األنفي .ه
ول طرف اللّسان
الرئتين بالمرور بينه وبين األضراس ،في حين َي هح ه
للهواء الخارج من ّ

الصوت مفخم في لفظ الجاللة إذا لم
المتّصل باللّثة دون مروره على وسط اللّسان .وهذا ّ

يسبقه صوت الكسرة أو إذا تاله صوت الفتحة وسبقه أحد األصوات المطبقة ،نحو:

َّ
َّ
فيرقّق ،نحو :بِاللَّه.
َواللَّهَّ -
أما إذا سبقه صوت الكسرة ه
الصالة -الطالق -الظالمّ .
شفوي األنفي المجهور المرقّق في العربية الفصحى ،الّذي
 :)m(-1رمز صوت الميم ال ّ
طبق،
ويمر الهواء من المجرى األنفي الّذي ينفتح بهبوط ال ّ
تنطبق ال ّ
شفتان عند ّ
النطق بهّ ،

الصوتية.
مع وجود ذبذبة في األوتار ّ

شفة
الصوت المدغم
بالغنة ،شفوي أسناني أنفي مجهور ،هينطق بتالحم ال ّ
ّ
 :)ɱ(-1رمز ّ

الصوتية،
السفلى مع أطراف الثّنايا العليا وبخفض ال ّ
طبق ،مع حدوث ذبذبة في األوتار ّ
ّ
النون إذا تلتها الفاء ،نحو ﴿:هه ْم
وصفة التّرقيق الزمة له .وهو صوت الميم أو ّ
ِ (ِ )
ون﴾البقرة .27
فيهَا َخال هد َ

( )سقطت (فيها) من :مناهج البحث في اللغة .ص .111
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 :) ᶇ(-0هو رمز النون قبل الذال والتاء والظاء ،وهو صوت أسناني أنفي مجهور ،ينطق
به بإخراج اللسان فيوضع طرفه ضد أطراف الثّنايا العليا ،وخفض الطبق مع حدوث
ذبذبة في األوتار الصوتية .ويكون هذا الصوت مرققا إذا وليه الذال أو الثاء نحو :إن
ذهب -إن ثاب ،ويكون مفخما إذا وليه الظاء نحو :إن ظلم.
شديدة ،وقبل الزاي والصاد
 :)ɳ(-2هو رمز النون قبل الدال والتاء والطاء من األصوات ال ّ
الصوت الّذي يليه
الرخوة ،وهو لهذا إما ّ
مفخم أو مرقّق بحسب ّ
والسين من األصوات ّ
نحو :إن دأب -إن تبع -إن طلب -إن زرع -إن صلح -إن سكت.

 :) n(-2رمز النون المفردة ،والتي بين صوتي علة ،وهو صوت لثوي أنفي مجهور
مرقق ،يتم نطقه بجعل ط رف اللسان ضد اللثة مع انفتاح المجرى األنفي بانخفاض الطبق
الصوتية ،نحو :نفع -أمان -أنا.
وحدوث ذبذبة في األوتار ّ
حسان يورد (أنا) على سبيل التّمثيل للنون التي
تمام ّ
من خالل األمثلة يتّضح أن ّ

بين صوتي علة ،وهو يقصد بذلك صوت الهمزة قبل النون كصوت علة سابق وألف المد
بعد النون كصوت علّة طويل الحق ،وفي هذا نظر ألن الهمزة صوت صحيح مهموس
يختلف كل االختالف عن األصوات العليلة المجهورة.
النون قبل الشين أو الجيم أو الياء ،وهو صوت غاري أنفي مجهور مرقّق،
 :)ɲ(-2رمز ّ

يتم نطقه برفع مقدم اللسان في اتجاه الغار ،مع انفتاح المجرى األنفي نتيجة خفض

الطبق ،مع حدوث ذبذبة في األوتار الصوتية ،نحو :من شاء -من جاء -من يكن.
 :)ŋ(-9رمز النون قبل الكاف في اللّغة العربية الفصحى ،وهو صوت طبقي أنفي
مجهور يتم نطقه برفع مؤخر اللسان إلى الطبق ،مع خفض الطبق حتى ينفتح المجرى
األنفي ،وحدوث ذبذبة في األوتار الصوتية ،نحو :إن كان.
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 :) N( -11رمز النون قبل القاف ،وهو صوت لهوي أنفي مجهور ،ينطق برفع مؤخر
اللسان وسحبه إلى الخلف حتى يصل باللّهاة لنطق صوت القاف ومثاله في الفصحى:
إن قال.
خامسا :أنصاف العلل (:)Semi-Vowels
 :) W( -1رمز الواو غير المدية ،وهي صوت شفوي نصف علّي مجهور مرقّق ،يتم
وسد
نطقه بضم ال ّ
ضما دون اإلقفال مع نتوئهما إلى األمام ،ورفع مؤخر اللّسان ّ
شفتين ّ

الصوتية.
المجرى األنفي مع وجود ذبذبة في األوتار ّ

الضمة من الناحية
حسان إلى غياب الفرق بين هذه الواو وصوت
ّ
تمام ّ
يشير ّ

األصواتية البحتة ،ولكن الفارق بينهما يأتي عن طريق التشكيل والتطريز اللغوي .في
بين واضح حتى من الناحية األصواتية فمن خالل طريقة النطق
حين أن الفرق بينهما ّ
عد
يتضح خلو مجرى الهواء من أي عائق عند نطق صوت
وي ّ
الضمة فيخرج ح ار طليقا ،ه
ّ

عليال دائما؛ أي بنسبة  .%111في حين أن صوت الواو نصف علّي؛ يكون نصفه

األول -أي  -%01عليال مخرجه يخلو من أي عائق أما نصفه الثاني  -أي -%01
ّ
شفتين
المتبقية يكون فيها صحيحا محقق المخرج بوجود تضييق على مستوى ال ّ
المستديرتين نحو :واحد -تعويد -آووه والمالحظ أن تمام حسانضبط األمثلة سالفة ال ّذكر
ِ
ضمة،
بال ّ
(آووه) ّ
(واحد) فتحة ،وتحت واو (تعويذ) ،وفوق الواو ه
شكل؛ فوضع فوق واو َ
وفي هذا نظر من الناحية الصوتية ألن حركة الواو األولى ليست الفتحة وانما هي األلف
الصوتي كاآلتي:
والّتي هي بمقدار فتحتين ،وبالتّالي تكون الواو من ناحية التّحليل ّ
َوا= و) I (+) _َ ( +
= و) َ_ + _َ (+) _َ ( +

= و ) _َ ( + ) _َ ( + ) _َ (+وهذا خطأ.
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالن سبة للواو في تعويذ ،فتحليلها الصوتي هو كاآلتي:
وكذلك ّ
ِويـ = و ( + ) _ِ ( +ي )

= و ) _ِ + _ِ ( + ) _ِ ( +
= و ) _ِ ( + ) _ِ ( + ) _ِ ( +وهذا خطأ.
أن:
الصوتي يتّضح ّ
آووه) ،فمن خالل تحليلها ّ
وما قيل عن المثاليين ّ
السابقين يقال عن ( ه
هوو= و  ( +ه_ )  ( +و )
= و  ( +ه_ )  ( +ه_  +ه_ )

= و  ( +ه_ )  ( +ه_ )  ( +ه_ ) وهذا خطأ.
قصير
ا
إال صائتا واحدا إما
الصامت الواحد ال يقبل ّ
وفي األخير يمكن القول ّ
إن ّ

( َ_  ،ه_  ) _ِ ،أو طويال ( ا  ،و  ،ي).

 :)y( -7رمز الياء غير المدية ،هي صوت غاري نصف علّي مجهور مرقق ،يتم نطقه
يسد المجرى األنفي ،ووجود ذبذبة
برفع مقدم اللّسان في اتّجاه الغار ،مع رفع الطبق حتى ّ
في األوتار الصوتية.
حسان هنا أيضا إلى غياب الفرق بين هذه الياء وبين صوت الكسرة كما
تمام ّ
يشير ّ

المدية هي الّتي تشبه الكسرة إال أّنها
ألن الياء ّ
الضمة ،وفي هذا نظر أيضا ّ
في الواو و ّ
أن الياء غير المدية
تساوي مقدارها مرتين أي :الياء المدية (ي) = ِ_  ، _ِ +في حين ّ

حسان نصف علّي؛ أي هي نصف حرف علّة ،مثلها مثل الواو غير
تمام ّ
سماها ّ
أو كما ّ

الناحية األصواتية ومن ناحية التّشكيل والتّطريز
ّ
ألن الفرق بينهما جلي من ّ
المدية؛ ّ
سد عند
النطق يتّضح خلو مجرى الهواء من أي تضييق أو ّ
اللّغوي؛ فمن خالل طريقة ّ

نطق صوت الكسرة كصائت أو صوت علة قصير ،فيخرج الهواء معه طليقا ،مما يكسبه

وضوحا سمعيا أكثر ،وبهذا تقدر نسبة العلّة فيه بـ .%111 :في حين أن صوت الياء
الناحية األصواتية كما يأتي:
غير ّ
حسان يحلّل من ّ
تمام ّ
المدية أو نصف علّي كما يسميه ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

لخلو مخرجه من العوائق ،أما نصفه
األول عليل أي ما يمثّل نسبة  ،%01وذلك ّ
نصفه ّ

الثّاني فصحيح أي %01المتبقية ،وذلك لتحقّق مخرجه بوجود تضييق ،وعلى سبيل
حسان « :فصوت الياء يأتي سابقا والحقا للعلل وال كذلك
تمام ّ
التّمثيل لهذه الياء يقول ّ
أحهيوه»(.)1
الكسرة مثال ذلك :يأتي -تعيينْ -

حسان يمثّل للياء الّتي تسبق العلّة
بعد ّ
النظرة الفاحصة لهذا القول ّ
يتبين ّ
تمام ّ
أن ّ

أن الهمزة كما
بيأتي ،جاعال الهمزة صوت علّة تاليا لصوت الياء نصف علّي ،في حين ّ

حسان نفسه( :)2هي وقفة حنجرية( )Glottal Stopمهموسة إلحكام إغالق
تمام ّ
ّ
يعرفها ّ
األوتار الصوتية معها كما سبق ذكره ،وهي تختلف تمام االختالف عن األصوات العليلة.

أحيوه فقد سبق التّعليق على أمثلة
أما عن ّ
الضمة الّتي تعلو هذه الياء في المثال األخير :ه
ّ
الصوتي.
تشبهها استنادا إلى التّحليل ّ

ويؤيد مذهب
أن الحروف تجريدات واألصوات تحقيقات،
ّ
حسان من ّ
تمام ّ
ينطق ّ

أن حروف العلة( )Vowelsمصطلح صوتي تشكيلي،
كينيث بايك( )K.Pikeالذي يرى ّ

الصوت الّذي
أن أصوات العلة( )Vocoidsمصطلح أصواتي؛ و ّ
وّ
أن صوت العلّة هو ّ
يخرج الهواء أثناء نطقه من الفم وعلى وسط اللّسان؛ أي ّأنه ليس جانبيا ،وبال احتكاك
للداللة على الحركة في صوتها
في الفم .ويرى أيضا أن استعمال كلمة(ّ )Vowels

المكتوبة ال المنطوقة وهو بهذا ال يرفض المصطلح رفضا مطلقا ،واّنما يرى ّأنه يجدر
النطقية؛ أي
للداللة على الجانب الوظيفي للحركة ال ّ
استعماله فقط ّ
للداللة على طبيعتها ّ

النطقي للحركة فالمصطلح( )Vowelsال يفي بالغرض
إذا كان المقصود هو الجانب ّ
الصوتية .وبهذا
أدق في ّ
ويقترح بايك استعمال المصطلح( )Vocoidكبديل ّ
الدراسات ّ

) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .112

شديدة في هذا البحث.
( )2ينظر :الصوت الثّامن من األصوات ال ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

يمكن القول إن م صطلح الحركة ما زال موضع دراسة في كتب علم األصوات العربية
واالنجليزية(.)1
 1ـ  11ـ  2حروف العلة أو العلل (:)Vowels
إن صوائت أو علل اللّغة العربية ثالث طوال هي :األلف ،الواو ،والياء ،وثالث
ويعبر عن ذلك تمام حسان فيقول« :الفصحى
قصار هي :الفتحة والضمة والكسرة.
ّ

تعترف بثالثة حروف علّة يختلف كل منها بين الطول والقصر ،ويمكن تسميتها الكسرة

()2
عبر عنها بعض القدماء( )بأبعاض الحروف؛
الضمة»  .وهذه األخيرة هي ما ّ
والفتة و ّ

الضمة
فالكسرة القصيرة بعض الياء الطويلة ،والفتحة القصيرة بعض األلف الطويلة ،و ّ

القصير بعض الوا و الطويلة ،ويذهب تمام حسان مذهب السلف الصالح إذ يقول« :وأما
حروف العلة هي :الكسرة (ويشمل مفهومها ياء المد) ،والفتحة (ويشمل مفهومها ألف
إما أن تكون قصا ار أو
المد) ،و ّ
الضمة (ويشمل مفهومها واو المد) ،أي ّ
أن حروف العلة ّ
طواال ،فالقصير منها حركة ،والطويل مد»(.)3

إن حروف العلة في اللّغة العربية الفصحى ستة أقسام؛ ثالث
من هنا يمكن القول ّ

كل قسم منها واحد أو أكثر من األصوات .وهذا ما
طوال وثالث قصار ،يدخل تحت ّ
كل
إن الحروف الثّالثة الّتي تعترف بها الفصحى يحتوي ّ
حسان بقولهّ « :
تمام ّ
يشير إليه ّ
المفخم ،يرتبط بأصوات اإلطباق األربعة(
منها على ثالث أصوات ،أحدهما وهو
ّ

-

(1)K.Pike. Phonitics. The university of Michigan press. 1971.P78

نقال عن :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص  .101سمير شريف استيتيه ،األصوات اللغوية (رؤية عضوية
ونطقية وفيزيائية) .ط .1دار وائل .عمان .7111 .ص .710
) (2تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .112
( )مثل ابن جني.

)(3تمام حسان.مناهج البحث في اللّغة .ص .107
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حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

طبقية(-ɤ-ԛ
أقل تفخيما ،مرتبط باألصوات ال ّ
 ،)ȿ -ɖ-ʈواآلخر ،وهو ّ

) ،والثّالث

وهو المرقّق ببقية األصوات»( .)1ويمكن تلخيص ذلك في الجدول اآلتي(:)2
الحركات الطويلة أو أصوات اللين

الحركات القصيرة

الصفة الصوتية

كسرة
I

فتحة
α

أقل تفخيما

I

a

µ

مرقّق

I

æ

u

مفخم
ّ

ضمة

ياء
II

ألف
αα

ii

aa

µµ

ii

ææ

uu

ü

واو
üü

حس ان إلى أن التفخيم في الفصحى يرتبط باألصوات ،وأن علماء
تمام ّ
يشير ّ

النطق بأصوات العلّة ،واعتمدوا في ذلك على
األصوات حرصوا على أوضاع أعضاء ّ

بالرسم اآلتي(:)3
مقياس
ّ
موضح ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .112
تمام ّ
)ّ (1
) (2ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .112
) (3ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .112
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرسم ،يجب توضيح مفاتيحه اآلتية (:)1
قبل التّعليق على ّ
مغلقة(ضيقة).
 ( )Back Closeخلفيةّ

(ضيقة).
– ( )Front Closeأمامية مغلقة
ّ
ضيقة).
– ( )Back half Closeخلفية نصف مغلقة (نصف ّ
ضيقة).
– ( )Front half Closeأمامية نصف مغلقة (نصف ّ
– ( )Back half Openخلفية نصف مفتوحة (نصف واسعة).
– ( )Front half Openأمامية نصف مفتوحة (نصف واسعة).
– ( )Back Openخلفية مفتوحة (واسعة).
– ( )Front Openأمامية مفتوحة (واسعة).
 ( :) Iويدل هذا الرمز على صوت حركة الكسرة المجاورة ألحد األصوات المفخمة،كما يدل ( )IIعلى صوت ياء المد في نفس الموقع.
 :)i( -وهذا رمز صوت حركة الكسرة المجاورة ألحد األصوات الطبقية الثالثة (

=

الخاء) =ɤ(،الغين) = q( ،القاف) ،وأما ياء المد في هذا الموقع فيرمز إليها برمز(.)i i
 (  :) iوهو رمز صوت الكسرة في غير ما سبق من الواقع ،وفيها أيضا رمز ياء المدوهو (.)ii
 ( :) αوبه يرمز إلى صوت الفتحة المجاورة ألحد األصوات المفخمة ،وأما ألف المدفي نفس الموقع فرمزها (.)αα
 ( :) aوهذا رمز الفتحة المجاورة ألحد األصوات الطبقية ،وفي هذا الموقع رمز ألفالمد هو (.)aa

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.71
تمام ّ
)ّ (1
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 ( :) æوبه يرمز إلى صوت الفتحة في غير ما سبق من المواقع ،وفيها يكون رمزاأللف اللينة هو (.)ææ
 ( :) üوهو رمز صوت الضمة المجاورة لألصوات المفخمة ،وأما واو المد في نفسالموقع فرمزها (.)üü
 ( :)uوهو رمز الضمة المجاورة ألحد األصوات الطبقية سالفة الذكر ،كما يدل ()uuعلى واو المد في نفس الموقع.
 ( :) µوبه يرمز للضمة في غيرما سبق من المواقع ،وأما واو المد فيها فرمزها هو(.)µµ ( :) əوهو رمز صوت القلقلة المركزي في اللغة العربية وللتوضيح أكثر «إذا وقعصوت من أصوات ق -ط -ب -ج -د في وسط الكلمة أو في طرفها ،وكان غير متبوع
بحركة فإنه يتبع بالحركة المركزية  /ə/وذلك حفاظا على جهر هذه األصوات ويسمى
الدكتور تمام هذه الظاهرة باإلجهار»

()1

ففي الفصحى كلمة عقل بقاف مقلقلة وال ساكنة،

يدرك السامع بعد مالحظة األصوات «أن بين القاف والالم صوت علة مركزيا هو صوت
القلقلة »

()2( )

سان-
الرسم يتّضح ّ
تمام ح ّ
أن ّ
من خالل ّ
يسميها ّ
الصوائت أو أصوات العلّة –كما ّ

وتتوزع في الفم بين األمامية
الضيق
ّ
تتنوع بين االنفتاح واالنغالق أو بين االتّساع و ّ
ّ
والخلفية وما بينهما؛ « إذا تمثل الزاوية الحادة والمنفرجة مقدم منطقة حروف العلة في

الف م ،أما الزاويتان القائمتان فتمثالن مؤخر هذه المنطقة .فأقصى ما يبلغه صوت الكسرة
من العلو والتقدم هو الزاوية الحادة ،وأقصى ما يبلغه صوت الفتحة من االستفال والتقدم
التأخر الزاوية
أما ما يبلغه هذا الصوت األخير من االستفال و ّ
هو الزاوية المنفرجة ،و ّ
) (1صالح الدين صالح حسنين .جهود الدكتور تمام حسان الصوتية .ص .711
( )وردت في القول بخطأ مطبعي :القلقة والصواب القلقلة.
) (2تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .121
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الزاوية القائمة
لضمة من
التأخر هو ّ
العلو و ّ
القائمة السفلى ،وأقصى ما يبلغه صوت ا ّ
ّ

أما المثلّث األوسط فهو منطقة األصوات المركزية ،الّتي منها صوت القلقلة في
العليا ،و ّ

اللّغة العربية»(.)1

سر وصف بعض أصوات العلّة باألمامية وأخرى بالخلفية والبعض اآلخر
أما عن ّ

النطق بها ،الجزء
فإن «األمامية هي التي يرتفع ،حال ّ
بالمركزية فهو وضع اللّسان؛ ّ

تتكون عن طريق
األمامي من اللّسان تجاه الحنك اللّين ،أو أقصى الحنك [و] الخلفية ّ

مؤخ رة الحنك ،أي عن طريق رفع الجزء الخلفي من اللسان تجاه الحنك
تجمع اللّسان في ّ
اللّين أو أقصى الحنك [و] المركزية هي الّتي يشغل اللّسان أثناء نطقها منزلة بين
السابقتين ،ويكون ذلك بتموضع اللّسان في وسط تجويف الفم ،ويكون وسط
المنزلتين ّ
النطق بها هو أعلى نقطة فيه»(.)2
اللّسان أثناء ّ

الضيقة
أما عن وصف بعض العلل بالمفتوحة أو المتّسعة وأخرى بالمغلقة أو
ّ
ّ

والبعض اآلخر بنصف المفتوحة أو بنصف المتّسعة ،وأخرى بنصف المغلقة أو نصف

تحدد حجم تجويف الفم
فالسر يكمن في درجة انفتاح اآللة
المصوتة فهي الّتي « ّ
ّ
الضيقةّ ،
ّ
الصائت وطريقة نطقه ،وتحدد حركات اللّسان العمودية – أي المسافة الّتي
ّ
وتحدد نوعية ّ

تفصل بين الحنك وظهر اللّسان -وذلك كما يلي :يصعد اللّسان متّجها نحو الحنك،
يتمدد اللّسان في
الضيقة أو المغلقة [و] ّ
ّ
ويشق مجرى ّ
الصوائت ّ
النفس في الفم فتحدث ّ
الصوائت المتّسعة أو المفتوحة [و]
قاع الحنك ،ويتّسع الفراغ بين اللّسان والحنك فتحدث ّ
الضيقة أو المغلقة،
الصوائت نصف ّ
الصعود والتّمدد قد ينتج ّ
عندما يكون اللّسان بين ّ

الصوائت نصف المفتوحة أو المتّسعة»
وقد ينتج ّ

( )3

) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .112
) (2عصام نور الدين .علم األصوات اللغوية (الفونيتيكا) .ط .1دار الفكر اللبناني .بيروت .1997 .ص  701وما
بعدها.
) (3عصام نور الدين .الفونيتيكا .ص .721 -721
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

النظر؛ فإذا نظرنا إليها وظيفيا
إن عدد صوائت اللّغة العربية يختلف باختالف زوايا ّ
ّ

من زاوية التّسمية فهي ثالث (فتحة ،كسرة ،ضمة) ،واذا نظرنا إليها من زاوية الطول

او.أما إذا نظرنا إليها من زاوية
والقصر فهي ست :فتحة ،كسرة ،ضمة – ألف ،باء ،و ّ

نميز ثالثة أنواع للفتحة ،ومثلها للكسرة،
ّ
السمع أمكننا أن ّ
النطق الفعلي لها وتأثيره في ّ
للض مة ،فهي إذن تسع للقصار ،ومثلها للطوال فيكون العدد اإلجمالي هو ثمانية
ومثلها ّ
عشر حركة ،وفيما سيأتي تفصيل ذلك (:)1
-1الفتحة العربية (ــــــــَــــ ):
الرموز العالمية ( ،)aووسط اللّسان
هي صائت وسطي قصير مفتوح ،تكتب حسب ّ

النطق بهذه الفتحة العربية؛ فهي حركة متّسعة أل ّن اللّسان معها
هو أعلى نقطة فيه أثناء ّ
يكاد يكون مستويا في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في وسطه ،ويبقى الفم مفتوحا بشكل

النطق بالفتحة العربية مسطّحتين
أما ال ّ
شفتان فتكونان أثناء ّ
أوسع ،ويكون ّ
الرنين فيه كبيرّ .
ر في إنتاج الفتحة ألنهما يبقيان في وضع
ش فتين ال يلعب دو ا
أن فراغ ال ّ
منفرجتين؛ أي ّ

النطق
ولكنها ثالث من حيث ّ
الناحية الوظيفيةّ ،
محايد .والفتحة العربية صائت واحد من ّ
السمع ،وذلك كما يأتي:
الفعلي لها وتأثيره في ّ

 1-1الفتحة المرقّقة :رمزها( ) æحركة أمامية نصف متسعة مثل :سبر.
المفخمة :رمزها( )αحركة خلفية بين المتسعة ونصف المتسعة مثل:
 2-1الفتحة
ّ

صبر.
 3-1الفتحة بين التّرقيق والتفخيم :رمزها ( )aحركة وسطى مثل :قبر.
وما قيل عن الفتحة القصيرة يقال عن الفتحة الطويلة أي األلف.

) (1ينظر :كمال بشر .علم األصوات .دار غريب .7111 .القاهرة .ص 127وما بعدها .عصام نور الدين.
الفونولوجيا .ص  729وما بعدها.
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 -2الكسرة العربية ( ــــــــِـــــ ):
الرموز العالمية ( ،)iوالجزء األمامي
هي صائت أمامي قصير ّ
ضيق ،تكتب حسب ّ

الصلب،
من اللّسان يكون أثناء ّ
الن طق بها أقرب ما يكون من الجزء األمامي من الحنك ّ

الرنين داخل الفم في أصغر أحجامها ،ويكون الفم مفتوحا بحجمه األدنى،
وتكون حجرة ّ

الشد.
وتكون ال ّ
شفتان مشدودتين أقصى ما يمكن لهما من ّ

النطق
الناحية الوظيفية ،ولكنها ثالث من حيث ّ
والكسرة العربية أيضا صائت واحد من ّ
السمع ،وذلك كما يأتي:
الفعلي لها وتأثيره في ّ

ضيقة مثل :نِيام.
 1-2الكسرة المرقّقة :رمزها ( )iحركة أمامية ّ

الضيقة مثل:
الضيقة ونصف
المفخمة :رمزها ( )Iحركة أمامية بين
 2-2الكسرة
ّ
ّ
ّ

ِ
صيام

 3-2الكسرة بين الترقيق والتفخيم :رمزها ( )iحركة وسطى مثلِ :قيام.
وما قيل من الكسرة القصيرة يقال عن الكسرة الطويلة أي الياء.
الضمة العربية ( ــــــــــــــ ):
ّ -3

الرموز العالمية ( ،)uوالجزء الخلفي
هي صائت خلفي قصير ّ
ضيق ،تكتب حسب ّ

الرنين الفمية
في اللّسان يكون أثناء نطقها أقرب من الحنك اللّين واللّهاة ،وتكون حجرة ّ
جدا ،وتكون فتحة الفم ضيقة أيضا ،وتكون فجوة الفم
 -في وضع اللّسان هذا -ضيقة ّ

أكبر -أثناء نطقها -ألن الفك السفلي يكون أشد انخفاضا بحيث يسمح للّسان بأن يرت ّد
ومتقدمتين
النطق بالضمة مفتوحتين فتحا خفيفا جدا،
إلى الخلف ،وتكون ال ّ
ّ
شفتان أثناء ّ

مدور.
نحو األمام بشكل ّ

ولكنها ثالث من حيث
الناحية الوظيفية ّ
الضمة العربية -هي األخرى -صائت واحد من ّ
و ّ
السمع ،وذلك كما يأتي:
ّ
النطق الفعلي لها وتأثيره في ّ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

صم.
الضمة
ّ
ّ 1-3
المفخمة :رمزها ( )üحركة خلفية نصف ّ
ضيقة مثل :ه

الضيقة مثل :هدم.
الضيقة ونصف
الضمة المرقّقة:رمزها()uحركة خلفية بين
ّ 2-3
ّ
ّ
الضمة بين التّفخيم والتّرقيق :رمزها ( )µحركة وسطى مثل :قهم.
ّ 3-3

وما قيل عن الضمة القصيرة يقال أيضا عن الضمة الطويلة أي الواو.

أن الصوائت أو حروف العلّة -هي القسيم الثاني
هيجمع اللّغويون قديما وحديثا على ّ

محرك أصوات اللّغة لسير
للصوامت أو ّ
ّ
الصحاح في مسيرة عجلة العملية الكالمية فهي ّ
مما جعلها أقوى
العملية التواصلية ّ
بحرية مطلقة لخلو مجرى الصوائت من العوائقّ ،

السمعي والتّساع مخرجها .كما ّأنها تتّصف في مجملها
األصوات وضوحا من حيث وقعها ّ

بالجهر(.)1

الدراسة العضوية،
النطقي وأهميته
بعد هذا الحديث
الجمة في ّ
المطول عن الجهاز ّ
ّ
ّ

السمعي فيما يأتي:
يسلّط ّ
الضوء على الجهاز الصوتي والجهاز ّ
 -2الجهاز الصوتي:

الصوت
أساس هذا الجهاز فيزيائي ّ
ألنه «يدرس الجانب المادي أو الفيزيائي من ّ

اإلنساني»()2؛ إذ يقوم «بدراسة صوتية تتناول موجات األصوات الّتي تنتقل بين المتكلّم
السامع تناوال تركيبيا»(.)3
و ّ
الصوت اإلنساني بدءا من فم المتكلّم
إن ّ
ّ
الدراسة الفيزيائية تكون من لحظة ميالد ّ

تصب في صميم الجهاز
السامع ،وما تحويه هذه المسافة من معطيات
ّ
وصوال إلى أذن ّ

يهتم بإيضاح كيف يتحول الهواء الزفيري إلى طاقة
الصوتي ذي األساس الفيزيائي ،الّذي ّ
المتكونة من موجات صوتية مش ّكلة من
طاقة
صوتية بإرادة المتكلّم ،وكيف تنتقل هذه ال ّ
ّ

) (1لالستزادة ينظر :أبو بكر حسيني .الصوائت العربية قراءة في مصادر التراث اللغوي .ط .1دار الكتاب الحديث.
القاهرة .7111 ،ص  17وما بعدها.
) (2عصام نور الدين .علم األصوات اللغوية (الفونيتيكا) .ص.91
) (3تمام حسان .الفكر اللغوي الجديد .ص  .72-72حصاد السنين من حقول العربية .ص.9
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

مجموع ذبذبات صوتية تخرج من فم المتكلّم لتنتشر في الهواء الّذي يقوم بنقل بعضها
السابق
الصوتي حلقة وصل بين الجهاز ّ
النطقي ّ
السامع .وبهذا يكون الجهاز ّ
إلى أذن ّ

صوتي في دراسته على عناصر فيزيائية
السمعي الالحق .يعتمد الجهاز ال ّ
والجهاز ّ
للصوت منها(:)1
ّ

الصوتية
الصوتية( :)Sound waveوهي مجموعة ال ّذبذبات
 1-2الموجة
ّ
ّ

المتعاقبة الّتي تنتج إحداها عن األخرى والّتي تشبه الموجات المائية الّتي يحدثها إلقاء
حجر في بركة ماء؛ إذ تبدأ بدوائر صغيرة ثم تتّسع شيئا فشيئا إلى أن تتالشى تماما.
تحرك جزيء ما من نقطة
الصوتية( :)Sound vibrationهي ُّ
 2-2ال ّذبذبة ّ

تحركه إلى نقطة عكسية ل ّلنقطة
االتّزان إلى اتّجاه ما ،ثم عودته إلى نقطة االتّزان ،ثم ّ
الناقوس:
األولى ،والعودة إلى نقطة االتّزان ،مثل حركة ّ

ب

أ

نقطة أو خط االتّزان

يتحرك إليها الجزيء من
 3-2سعة ال ّذبذبة( :)Amplitudeهي المسافة التي
ّ

نقطة االتّزان إلى أقصى مسافة يقف عندها؛ أي ّأنها المسافة الفاصلة في حركة جسم
فالسعة هي الّتي
متذبذب بين نقطة االستراحة أو وضع التّوازن وأبعد نقطة يصل إليهاّ .

الصوت شرط أن يكون التّردد ثابتا.
ّ
تحدد توتّر ّ

) (1ينظر :صالح الدين صالح حسنين .جهود الدكتور تمام حسان الصوتية .ص  .191-197تمام حسان .مناهج
البحث في اللغة .ص  .22أحمد مختار عمر .دراسة الصوت اللغوي .عالم الكتب .القاهرة .1991 .ص  71وما
بعدها.
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4-2التّردد( :)Frequencyهو عدد ال ّذبذبات الّتي ينتجها الجسم في الثّانية
ويتوقّف تحديد التّردد على عوامل منها:
الرفيع.
السميك يتذبذب
بمعدل ّ
ّ
السمك :فالوتر ّ
أّ -
أقل من تذبذب الوتر ّ
أقل من الوتر القصير.
طويل يتذبذب
ب -الطّول :الوتر ال ّ
بمعدل ّ
ّ

أرق من الوتر المسترخي.
قوة التّوتر :الوتر المشدود ينتج صوتا ّ
تّ -

أقل من الفتحة الضّيقة،
معدل ال ّذبذبات ّ
ث -شكل الفتحة :الفتحة الواسعة تجعل ّ

الرجل أسمك وأطول منها عند المرأة وكالهما أسمك وأطول مقارنة
فاألوتار ّ
الصوتية عند ّ

طفل.
بال ّ

يتكون من عدد من
 5-2التّحليل الطّيفي لألصوات المنتظمةّ :
الصوت المنتظم ّ

كل ذبذبة فيه في فترة زمنية مساوية لل ّذبذبة األخرى ،وشكل ال ّذبذبات
ال ّذبذبات ،تنتج ّ

شكل المنتظم احتوى على منحنيات جيبية .وتعرف
المنتظمة معقّد دائما ،وكلّما تعقّد ال ّ
بأنها توافقيات لذلك الصوت ،وأعلى التّوافقيات هي
العناصر الجيبية لصوت منتظم ّ
أقل التّوافقيات انخفاضا
ببساطة مضاعفات بسيطة ألكثر التّوافقيات انخفاضا ،ويعرف ّ

تردد
تردد هو  111ذ/ث ،وأقل ّ
بالتّردد األساسي أو األساس ،فعندما يكون مثال أعلى ّ
تردد ناتج عن ضعف
هو  111ذ/ث ،فالتّردد
ّ
األقل هو التّردد األساس ومن ثم فأعلى ّ
مرات ،وهذا هو أعلى التّوافقيات.
التّردد األساس ثالث ّ
السمعي:
 -3الجهاز ّ
()1
أن أساسه سمعي،
يقوم « بدراسة سمعية تتناول مقدار استعداد األذن للسماع» ؛ أي ّ

وللتّوضيح سيتم إيراد ثالثة عناصر سمعية تقابل ثالثة في األساس الفيزيائي هي على

) (1تمام حسان .الفكر اللغوي الجديد .ص  .72حصاد السنين .ص .11
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حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
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الصوت
التّواليّ :
الدرجة وتعتمد على التردد ،والعلو ويعتمد على سعة الذبذبة ،وقيمة ّ

طيفي لألصوات المنتظمة(:)1
وتعتمد على التّحليل ال ّ

الدرجة( :)Pitchترتبط درجة الصوت بسمكه أو دقته ،ويتوقف كل منها على
ّ 1-3
عدد الذبذبات في الثانية الواحدة؛ فإذا أكثر عدد الذبذبات في الثانية كان الصوت دقيقا
واذا قل كان الصوت سميكا.
العلو( :)Loudnessيتوقف على الصوت على سعة الذبذبة ،فإذا اتسع مدى
ّ 2 -3

السعة كان الصوت عاليا ،واذا ضاق كان الصوت منخفضا .ويتوقف اتساع المدى بدوره
أو ضيقه على كمية الهواء الخارج من الرئتين المار بين األوتار الصوتية؛ فإذا زادت
كمية الهواء اتسع المدى والعكس صحيح.
الصوت أو جرسه( :)Quality or Timbreتتوقف قيمة الصوت على
 3-3قيمة ّ

التردد األساس  -أي التردد األقل -وعلى أعلى التوافقيات  -أي ضعف التردد األساس

ثالث مرات -فكل صوت يمكن تحليله إلى نغمة أساسية ونغمات فرعية ،فاألساسية
منهما هي أعلى هذه النغمات وتسمى نغمة درجة الصوت ،أما الفرعية فهي نتيجة ذبذبات
تكون مضاعفات حسابية مع عدد الذبذبة في النغمة األساسية .وقيمة الصوت أو جرسه
بمثابة األثر المميز في األذن بين األصوات مطلقا .ويضرب تمام حسان أمثلة لتوضيح
ذلك ،كاختيار وتر من أوتار العود ،فحين يضرب يتذبذب كل من أجل النغمة األساسية
األصلية ،ثم تتذبذب أجزاؤه مرتعشة في نفس الوقت من أجل النغمات الفرعية ،فإذا
مرة/الثانية ومنها ما
تذبذب الوتر ككل  711مرة/الثانية ّ
فإن من أجزائه ما يتذبذب ّ 111

كال متكامال
النغمات ّ
يتذبذب  211م /ثا وأخرى  211م /ثا وهكذا ،فيكون مجموع هذه ّ
النغمات الفرعية ال تسمع بمفردها واّنما تسمع في نفس الوقت مع
أن ّ
الصوت؛ ذلك ّ
هو ّ

) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  22وما بعدها .صالح الدين صالح حسين .جهود الدكتور تمام حسان
الصوتية .ص .191
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النغمات
الرنيني الخاص من ّ
الصوت على هذا ّ
ّ
النغمة األساسية .وتتوقّف قيمة ّ
النسق ّ
السماع
الفرعية ،التي تساهم في التّمييز بين األصوات -كما سبق ذكره -فعن طريق ّ

ألن العود في تصميم
الرؤية يمكن معرفة ما إذا كان المعزوف عودا أو غيره ،وذلك ّ
دون ّ

السماع أيضا
الصوتية عن الكمان وغيره ،وعن طريق ّ
بنائه قد صنع ليختلف في القيمة ّ

يمكن التّمييز بين ما إذا كان صوت العلّة المنطوق هو هذا أو ذاك ،وتنسبه إلى الفتحة
ومرد ذلك الختالف القيمة الصوتية باختالف شكل الفم في نطق
الضمة،
ّ
أو الكسرة أو ّ

النغمات
أحد األصوات عنه في نطق اآلخر،
الصوتية بإيضاح ّ
ّ
فيتغير شكل الموجة ّ

السمع ،وان اتّحد طول الموجة في
الفرعية
الخاصة بهذا الوضع واعطائها أهمية في ّ
ّ

تميزه األذن بيسر إلى درجة
الحالتين .واختالف شكل الموجة هو اختالف القيمة وذلك ما ّ

السار والمنفّر على مستوى المتكلم الواحد وهذا هو صميم قيمة الصوت
ّأنها ّ
تميز بين ّ
التي تساعد على التمييز بين صوت شخص ما في الهاتف من أصوات آخرين ،حتّى

النغمات الفرعية تتوقّف على نسيج
وان تشابهت األصوات في ّ
ألن ّ
الدرجة والعلو .وذلك ّ
األوتار الصوتية نفسها وعلى وضعها؛ فإذا خرج الهواء من الرئتين ووجدا الوترين

الصوتيين متقاربين قربا شديدا دون إغالق تام ،فإنه بمروره بينهما يحدث تذبذبا يكون له
جرس يتردد صداه في حجرات الرنين – كالتجويف الصدري والحلق والتجويف الفموي-
حس له مقوماته الخاصة من درجة وعلو
الرنينية ّ
ويتكون من مجموع الجرس واألصداء ّ

وقيمة.

الصوتيات :)Phonology
الصوتي (علم ّ
 -IIعلم التّشكيل ّ

فإن علم
 -1تعريفه :إذا كان علم األصوات( )phoniticsيدرس أصوات الكالمّ ،

الصوتي( )Phonologyيدرس أصوات اللّغة بوصفها وحدات تجريبية وليست
التّشكيل ّ
الصوتيات -إلى
ضوضاء ،لها أثر مسموع في األذن ،ويهدف هذا األخير -أي علم ّ

الصوتي للّغة على أساس وظيفي ،ويرتبط ذلك بعناصر هي :الموقع،
النظام
تحديد ّ
ّ
فأي صوت من
البيئة ،العالقة،والكمية من ناحية وعنصر المعنى من ناحية أخرىّ .
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عينة
معينة وتربطها عالقات م ّ
أصوات اللّغة هو وحدة تجريدية لها موقع معين في بيئة ّ

الس لسلة الكالمية ،قد يكون لها تأثير في تحديد المعنى أو قد ال يكون(.)1
بغيرها في ّ
وفيما سيأتي تفصيل ما سبق مع التمثيل:

بالنسبة للتّرتيب العام للّفظ
الصوتية
المجردة ّ
 1-1الموقع :ويقصد به ترتيب الوحدة ّ
ّ

أن
السلسلة ّ
الصوتية ،كما ّ
النطقية .ولتحديد الموقع أثر بين في تحديد وظيفة الوحدة ّ
أو ّ

السلسلة
الصوتية -في تحديد معنى اللّفظ أو ّ
حدوث تأثير هذه األخيرة  -أي الوحدة ّ

النطقية من عدم حدوثه يتوقّ ف على اختبار بسيط يسمى :االستبدال؛ يجري على
ّ
األصوات في األلفاظ الّتي تتحقّق بها الكلمات ليظهر سلوكها من حيث التّداخل والتّخارج
في الموقع المعين من الكلمة؛ فالتّداخل في الموقع يعني اختالف االنتماء إلى الحرف؛
فيتغير معنى الكلمة .وأما التّخارج
حل اآلخر في اللّفظ
الصوتين م ّ
ّ
أي أن يصح حلول أحد ّ

محل
في الموقع فمعناه االنتماء إلى حرف واحد بعينه؛ أي أن يتع ّذر حلول أحد الصوتين
ّ
اآلخر في اللّفظ ،ولو أجبرنا الموقع على قبوله لخرجت الكلمة عن عرف اللّغة العربية.
الصوتي بما يأتي :طاب -شاب -باب ،والمالحظ إمكانية
حسان االستبدال ّ
تمام ّ
ويمثل ّ

تغير المعنى( ،)وهذا يعني
الصوت الّذي
ّ
األول بأصوات أخرى مع ّ
استبدال ّ
يحتل الموقع ّ
األول من طاب غير الحرف الذي ينتمي إليه
أن الحرف الّذي ينتمي إليه
ّ
ّ
الصوت ّ
يحتل
الصوت الّذي
ّ
األول من شاب ومن باب .وكذلك الحال ّ
بالنسبة الستبدال ّ
ّ
الصوت ّ
الصوتين مح ّل
المرتبة الوسطى في الموقع نحو :طاب -طلب ،فقد
ّ
صح إحالل أحد ّ

فتغير المعنى دون أن يخرج عن صميم اللّغة العربية ،وهذا هو معنى التّداخل بعد
اآلخر ّ
الصوت المفخم الّذي ينتمي
االستبدال ،على نقيض التّخارج الّذي يظهر بمحاولة استبدال ّ
طاء المف ّخمة
ألن ال ّ
إلى حرف األلف في وسط طاب بصوت ألف مرقّقة؛ إذ يتّعذر ذلك ّ

الصوتية .ص.711
الدين صالح حسنين .جهود ّ
) (1ينظر :صالح ّ
تمام حساّن ّ
الدكتور ّ
فيتغير معنى الكلمة بالمقابل االستبدالي (.)substitution counter
محل الحرف اآلخر
يحل
ّ
) (يسمى الحرف الذي ّ
ّ
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للدرس ّ
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المفخم والمرقّق
الصوتين
ّ
ال تتلوها ألف مرقّقة في عرف العربية الفصحى ،وذلك ّ
ألن ّ

محل اآلخر ينتميان إلى حرف واحد وهو األلف(.)1
يحل
ّ
اللّذين أبى أحدهما أن ّ

بينة من قيمة الموقع في تحديد المعنى،
أن العرب كانوا على ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

صوتية،
تطبق على ّ
ويسمي هذه الظاهرة بالموقعية ،ويرى ّأنها ّ
كل األنظمة اللّغوية :ال ّ

الصوتي ال يتحقّق اإلدغام واإلعالل واإلبدال ،ونحو ذلك
النحوية؛ ففي ّ
الصرفيةّ ،
النظام ّ
ّ
الساكنين وغير ذلك من أمثلة
إال في مواقع بعينها كاالتقاء المثلين والمتقاربين واجتماع ّ
الموقعيات الصوتية(.)2

السياق ،ويقصد بها تأثير
حسان بالمجاورة في ّ
تمام ّ
 2-1البيئة :يصطلح عليها ّ

الوحدة الصوتية المدروسة بما يجاورها من األصوات ،فكما سبق ذكره تأثّرت الفتحة
طاء المفخمة المجاورة لها فجاءت هي األخرى
النطقية طاب بال ّ
السلسلة ّ
الطويلة في ّ

مفخمة .ولو جاورت هذه الفتحة الطويلة التّاء المرقّقة لتأثرت بها وجاءت مرقّقة ،فمخرج
ّ
تحدد ورود حرف بعينه في موقع بعينه،
الحرف المجاور وصفاته هي من العوامل الّتي ّ
أو عدم وروده (.)3
ر أساسيا من
حسان أيضا القيم الخالفية ،ويع ّدها عنص ا
تمام ّ
يسميها ّ
 3-1العالقةّ :

النظام اللّغوي أو أي نظام لغوي آخر .ومن أهم القيم الخالفية اختالف الوظيفة
عناصر ّ

النظام؛ فمن ناحية النظام الصوتي العربي بالذات تقوم
الّتي تؤديها كل وحدة من وحدات ّ
الوظيفة أو المعنى الوظيفي أوال وقبل كل شيء بالتّفريق بين طائفتين متباينتين من

فلكل منها خصائص ووظائف في نظام العربية ،وتجدر
الصحاح والعللّ ،
األصوات هماّ :

الصحاح
اإلشارة إلى ّ
أن الحروف الصحاح وحروف العلة ال تنطق ،واّنما تنطق األصوات ّ
) (1لالستزادة ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 20وما بعدها .مناهج البحث في اللغة .ص-107
.101

) (2ينظر :حسين رفعت حسين .الموقعية في النحو العربي (دراسة سياقية) .تقديم :تمام حسان .ط .1عالم الكتب.
 .7110ص .12
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.121
تمام ّ
) (3لالستزادة ينظرّ :
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حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

وأصوات العلّة ،فتنسب الحروف إلى مخارج وصفات كمخارج وصفات األصوات ،ولكن
المخارج والصفات هنا ال يستخدمان استخداما أصواتيا واّنما وظيفيا؛ أي استخداما يؤدي

كل األصوات الّتي
إلى التّمييز بين الوحدات الصوتية وتصنيفها في أقسام؛ فتوضع ّ
كل األصوات الّتي تتّصف
تشترك في مخرج واحد في قسم يستقل عن غيره ،كما توضع ّ
الصفات ،فالمسألة إذا
تتعدد األقسام ّ
معينة في قسم آخر .وهكذا ّ
بصفة ّ
بتعدد المخارج و ّ
مسألة تبويب ،والتّبويب تفريق ،والتّفريق رصد فروق ،وهذه الفروق أو المقابالت هي القيم

الصفة فقط أو هما
إما من حيث المخرج فقط أو ّ
الخالفية التي تكون بين صوت وآخر ّ
ركة أو التّخالف
شا
حسان لذلك
أن العالقة يقصد بها جهة ال ّ
ّ
موضحا ّ
تمام ّ
معا .ويمثّل ّ

الصحيح كعالقة الجهر
الصحيح و ّ
بين ّ

()

المدركة إيجابيا بين :د -ز ،وسلبيا بين :د-

الزوج الثاني ،وتناولها من
ت؛ أي ّأنها جهة ا
الزوج األول ،وجهة اختالف بين ّ
شركة بين ّ

الصوتي كما في علم األصوات ،فالعالقة هنا
الصوتي للتّنظيم ال للوصف ّ
ناحية التّشكيل ّ
طرف اآلخر مع اتّحاد
تدل على صفة رّبما كانت إيجابية في أحد طرفيها ،سلبية في ال ّ
ّ
الدال في مقابل التّاء(.)1
مخرج ّ

بالكمية هو الطول والقصر في المقاطع
أن المقصود
حسان ّ
تمام ّ
ّ
الكمية :يرى ّ
ّ 4-1

طول بدل اصطالح الك ّمية،
الصحيحة وحروف العلّة ،وغالبا ما تستعمل كلمة ال ّ
والحروف ّ
المدة
أي لغة بعينها.
أما ّ
ويقصد بهما باب تشكيلي في ّ
فالكمية إ ًذا فكرة تقسيمية تجريدية ّ
ّ

الكمية
لمدة تنسب إلى
فهي اصطالح أصواتي يقاس بوسائل ميكانيكية ،وا ّ
ّ
الصوت ،و ّ

الضروري أن يكون
تنسب إلى الحرف والمقطع .و ّ
الكمية يتّفقان ويختلفان فليس من ّ
المدة و ّ

مدة في نطق صوته من نطق
الحرف
كمية من المفرد -أطول ّ
ّ
المشدد  -وهو أطول ّ
لكمية؛
الحرف المفرد.
ّ
ولكن علم ّ
يهتم بالتّمييز بين صوت وآخر من حيث ا ّ
الصوتيات ّ
قدر
ألن الحرف
الصحاح الحرف
المشدد ي ّ
ّ
ّ
كمية من الحرف المفرد ّ
ففي ّ
المشدد أطول ّ

الصحاح فقط ألن العلل كلها مجهورة في اللّغة العربية.
) (الجهر قيمة خالفية بين ّ
حسان :مناهج البحث في اللغة .ص  .101اللغة العربية معناها ومبناها .ص .22-22
تمام ّ
) (1لالستزادة ينظرّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالنسبة للعلل فالحركة الطويلة أطول من الحركة القصيرة ،إذ تقدر
بحرفين ،كذلك الحال ّ
الحركة الطويلة بحركتين قصيرتين(.)1

الصوتي:
 -2موضوعات علم التّشكيل ّ

الصوتي أو علم الصوتيات موضوعات كثيرة أهمها:
يتناول علم التّشكيل ّ
 1-2الفونيم( )Phonemeواأللوفون(:)Allophone

أن «الفونيم في أحد معانيه يقصد به معنى الحرف»
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

()2

ويشير إلى

فيؤدي تجاورها
أن األصوات المتقاربة في المخارج أو الصفات قد تتجاور في الكالمّ ،
ّ
الصوت عن أصلها إلى فرع
إلى تجاور أصول المخرج أو الصفة،
فتتحول صورة ّ
ّ



أو

للداللة على األصل لفظ( ،)Phonemeوعلى الفرع لفظ(،)Allophone
أكثر .فاصطلح ّ

ومثّل لذلك من اللّغة العربية بما يأتي:
النون في :أنا.
 -مثال الفونيم (األصل)ّ :

 مثال األلوفون أو األلوفونات ( الفرع أو الفروع):النون في :ينفع
ّ -

النون في :ينبغي
ّ -

النون في :من سعى
 ّالنون في :من رأى
 ّالنون في :ينجح
ّ -

النون في :ينظر
 ّالنون في :ينكر
 ّالنون في :ينقل
ّ -

حسان .مناهج البحث في اللغة .ص  .191صالح الدين صالح حسنين .جهود تمام حسان
تمام ّ
) (1لالستزادة ينظرّ :
الصوتية .ص .711
حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .102
تمام ّ
)ّ (2
) (األصل والفرع مصطلحان نحويان.
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن مخرج الصوت أو صفته عرضة للتأثّر بتقلّبات
من جملة هذه األمثلة يتّضح ّ

النظام
أن هذه التّقلّبات تحكمها مجموعة من العالقات الّتي تبدو في صورة ّ
الكالم ،و ّ

النون
األول الّذي يمثّل الفونيم لم تخرج ّ
الصوتي ويدرسه علم ّ
ّ
الصوتيات؛ ففي المثال ّ
أما في بقية األمثلة الّتي تمثّل األلوفونات
عن أصلها ال في مخرجها وال في صفاتهاّ .

النون في( :ينبغي) انقلبت
الصفات فمثال ّ
فقد حادت عن األصل سواء في المخرج أو ّ
ميما (يمبغي) لمناسبة ما يجاورها من نطق الباء الشفوية ،وكان ذلك طلبا للخفة وتيسير

ا ّلنطق(.)1
حسان تعريفات العلماء المختلفة للفونيم نحو :دانيال جونز -بودوان دي
تمام ّ
ساق ّ

أن ا ّلنتيجة العلمية
كورتيني -سابير -تروبتسكوي -بلومفيلد -توادل -هيلمسلف ،ورأى ّ
هيأن الفونيم(:)2
بعد مناقشة آرائهم
ّ

الداللة من الفونيمات والمورفيمات والكلمات والجمل.
يؤدي وظيفة داللية ،حيث تأتي ّ
ّ -1
النطق األجنبي.
 -7يعين على تعلّم ّ

الصحيحة.
الصحيحة في أماكنها ّ
 -1يعين على استخدام األصوات ّ

يسميه األمريكيون علم
 -1يعين على خلق أبجديات من ّ
ظمة للّغات المختلة« ،مثل ما ّ

الفونيمات ( )Phonemicsويقصدون به خلق األبجديات المناسبة للّهجات غير
المكتوبة»(.)3
حسان وهو
تمام ّ
على سبيل التّمثيل ال الحصر نورد أحد التّعاريف التي أوردها ّ

أن الفونيم هو عائلة من األصوات المترابطة فيما بينها
لإلنجليزي دانيال جونز الذي يرى ّ

السياق الّذي
تستخدم بطريقة تمنع وقوع أحد األعضاء في كلمة من الكلمات في نفس ّ

ألن أعضاء العائلة الفونيمية الواحدة
يقع فيه أي عضو آخر من العائلة نفسها؛ ّ
حسان .حصاد السنين من حقول العربية.ص .11-11الفكر اللغوي الجديد.ص.79-72
تمام ّ
) (1لالستزادة ينظرّ :
) (2لالستزادة ينظر :مناهج البحث في اللغة .ص .121
) (3لالستزادة ينظر :مناهج البحث في اللغة .ص .111
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

فالنونات المختلفة متخارجة  -فيما سبق من األمثلة -من حيث الموقع،
متخارجونّ ،

ألن الصوتين إذا انتميا إلى فونيمين مختلفين،
ولهذا التّخارج أهمية كبيرة من جهة ّ
الداللة؛ ّ
الداللة نحو:
يحل أحدهما
انتفت عنهما فكرة التّخارج
ّ
وصح أن ّ
تغير في ّ
محل اآلخر مع ّ
ّ

أدى إلى خلق كلمة
تاب -ثاب -عاب -غاب -خاب -شاب؛ فكلّما تغير الفونيم األول ّ

محل اآلخر داللة على ّأنهما ينتميان
جديدة بداللة مختلفة .وامكانية حلول أحد الصوتين
ّ
لفونيمين مختلفين ،وهذا ما سبقت اإلشارة إليه في االستبدال في الموقع .وكاالستبدال

ش َّد َدوالعكس ،فبين الكلمتين تمييز
ش َّدَ -
إضافة الفونيم إلى الكلمة واستخراجه منها نحوَ :

حس ان أحد أوجه الكشف عن القيم الخالفية(.)1
تمام ّ
صرفي وداللي ،وهذا كما يقول ّ

النظرة الغربية
حسان رّكز في تعريفه للفونيم على ّ
مما سبق ذكره يالحظ ّ
تمام ّ
أن ّ
ّ

أن الجدير
في أواخر القرن التاسع عشر (ق 19م) ،وأوائل القرن العشرين (ق 71م) .إال ّ

أن
أن فكرة الفونيم قديمة أدركها العرب ،ولكن بصورة ضبابية ،ويظهر ذلك في « ّ
بال ّذكر ّ

األلفباء العربية قد راعت بكل دقّة وضوح مبدأ الفونيم ،والتّعبير عن هذا الفونيم بصورة
تعددت صورة الفونيمات
المتعدد برمز واحد ،فللباء رمز واحد ومثله التاء والثاء إلخ مهما ّ
الصامتة ،وحدث مثله
في الكالم المنطوق .حدث هذا بكل دقّة في فونيمات األصوات ّ

في فونيمات الحركات؛ فاأللف في طاب وهي مفخمة ،واأللف في تاب وهي مرققة تكتب

()2
إن للعربي المتقدم قصب السبق في
قل ّ
برمز واحد»  ،وعليه يمكن القول  -بما ّ
ودلّ -

اإلبداع ،وللمتأخر التبعية له حتى وان أجاد وأصاب.
 2-2المقطع الصوتي:Syllable

مما
حسان ّ
تمام ّ
إن المقطع «اصطالح ّ
 1-2-2تعريف المقطع الصوتي :يقول ّ

يصعب تحديده صعوبة تامة»

()3

ظم من
أن «المقاطع تعبيرات عن نسق من ّ
ويرى ّ

) (1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .109
) (2كمال بشر .علم األصوات .ص .191-197
) (3تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .121
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

الجزئيات التحليلية ،أو خفقات صدرية في أثناء الكالم أو وحدات تركيبية ،أو أشكال
معينة»(.)1
وكميات ّ
أن دراسة المقاطع لها شروط
حسان ّ
تمام ّ
 2-2-2شروط المقطع ّ
الصوتي :يرى ّ

البد أن تراعى منها(:)2

أ -كل حرف متحرك هو بداية لمقطع جديد.
ب -كل حرف ساكن بعد حركة أو مد هو نهاية لمقطع صوتي ،وقد يشدد هذا الساكن
عند الوقف.
ت -هناك مقطع صوتي ومقطع تأصيلي ،وعالقة األول بالثاني كعالقة (قال) بـ (قول)،
أي عالقة الفرع المعدول به عن األصل باألصل المعدول عنه.
المجرد يكمن
الصوتي والمقطع التأصيلي
حسان ّ
أن الفرق بين المقطع ّ
تمام ّ
ّ
يرى ّ

بالساكن
في نقطة واحدة فقط ،وهي ّ
أن بنية بعض الكلمات العربية تستهل في نظام اللّغة ّ

الساكن في
ّ
ولكن اللّغة العربية ال تبدأ بساكن ،فاجتلب االستعمال الفعلي همزة وصل قبل ّ
محد دة في ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر
أسماء معروفة وصيغ ّ

أن قول ابن مالك« :أل
حسان ّ
تمام ّ
الثّالثي وفي أداة التّعريف .وفي هذه األخيرة يرى ّ
حرف تعريف أو الالم فقط»

()3

أن الهمزة ليست من بنية أداة التّعريف،
فيه إشارة إلى ّ

الساكن،
واّنما هي األخرى مجتلبة لتكون جس ا
ر يعبر لسان المتكلم فوقه إلى ّ
النطق ب ّ
الساكن الّذي ب عدها ،فيكون المقطع من الناحية الصوتية (ص
فينطق الهمزة وحركتها و ّ

بأن الهمزة جزء من البنية من حقّه أن
ح ص)،
ولكن نظام اللّغة الّذي يأبى أن يعترف ّ
ّ

بالساكن
إن هذا المقطع هو (ص) فقط،
ّ
يقول ّ
ولكن كثرة ورود الحركة قبله تفاديا للبدء ّ
الصاد األولى الّتي هي
الس اكنين أمكن أن يكون المقطع (ح ص) مع حذف ّ
أو اللتقاء ّ

) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .121
تأمل لغة القرآن .ص .171البيان في روائع القرآن .ص.122-122
) (2ينظر :تمام حسان .خواطر من ّ
) (3ابن مالك .األلفية .ص .12
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

بإزاء همزة الوصل .وبالتّالي يرد مقطع الوصل بصورتين :صورة صوتية :ورمزها (ص
ح ص) ،وصورة تأصيلية :ورمزها (ص) فقط أو (ح ص) .والصورة األولى هي األقرب،
حسان.
تمام ّ
وّ
األول من رمزيه أحوط كما يقول ّ
الرمز ّ

الصوتية كما
الصوتيّ :
تتعدد زوايا ّ
النظر إلى المقاطع ّ
 3-2-2أشكال المقطع ّ

للنظرة األولى أو الثانية
حسان ،إذ يمكن «أن يخلق نظام رمزي للمقاطع طبقا ّ
تمام ّ
يرى ّ
الرابعة»
أو الثّالثة أو ّ

()1

الصوتي في اللّغة العربية من أشكال المواقع
ّ
لتعبر على المستوى ّ

الموضحة على ضوء ما سيأتي (:)2
الصوتية
ّ
ّ

أ -ال ّنظرة األولى :المقاطع تعبير عن نسق منظم من جزئيات التّحليل اللّغوي؛ إذ
كل منها صحيح واحد أو أكثر،
أن في اللّغة العربية ستّة مقاطع ،في ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ
للصحيح ،و(ع)
إما طويلة أو قصيرة .واذا كان (ص) رمز ّ
وعلّة واحدة فحسبّ ،
(ح)

()4

رمز للعلّة القصيرة ،و(ع ع)

()5

أو (م)

( )6

()3

أو

رمز للعلّة الطويلة.

يمكن بناء أنساق منظمة من الرموز ألنساق منظمة من الصحاح

()

والعلل( ،)لتكوين

أشكال المقاطع اآلتية:
كل ما بدئ بهمزة
حسان ّأنه يوجد في بداية ّ
تمام ّ
أ( -1-ع ص) أو (ح ص) :يرى ّ

الوصل الّتي ترد طارئة على الكلمة لينبو اللّسان بها نبوة واحدة للوصول إلى نطق
حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .121
تمام ّ
)ّ (1
حسان .مناهج البحث في اللغة العربية .ص121وما بعدها .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.29
تمام ّ
) (2ينظرّ :

حسان في كتابه :مناهج البحث في اللّغة.ص .121
تمام ّ
)( (3ع) رمز العلة استعمله ّ
)( (4ح) رمز الحركة استعمله تمام حسان في :اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .29خواطر من تأمل لغة القرآن
الكريم .ص .171البيان في روائع القرآن .ص .129-122

)( (5ع ع) رمز العلة الطويلة استعمله تمام حسان في :مناهج البحث في اللغة .ص .121

)( (6م) رمز المد ،استعمله تمام حسان في :اللغة العربية معناها ومبناها .ص .29خواطر من تأمل لغة القرآن
الكريم .ص  .171البيان في روائع القرآن .ص .129-122
) (الصحيح هامش المقطع.
) (العلة نواة المقطع.
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أول الكالم فقط نحو ما كان على وزن :استفعال -انفعال وافتعال،
ّ
الساكن ،ويكون في ّ

الصوتي
وفي أفعال هذه المصادر ،وفي أداة التّعريف –كما سبق ذكره -وهذا المقطع ّ
البد أن يبدأ بصوت
الناحية األصواتية ّ
ألن المقطع العربي من ّ
تشكيلي ال أصواتي؛ ّ

األول من كلمة :استخراج – إذا كانت في بداية
صحيح ،ورمزه (ص ع ص) ،فالمقطع ّ

الناحية
أما من ّ
الكالم -من ّ
السين ّ
الناحية األصواتية هو مجموع الهمزة والكسرة و ّ
الساكنة ّ

الساكنة فقط.
السين ّ
التّشكيلية فيتكون من الحركة و ّ

الصحيح المتحرك بحركة قصيرة سواء بالكسرة
أ( -7-ص ع) أو (ص ح) :وهو الحرف ّ
ب.
الضمة،
أو الفتحة أو ّ
وتحرك ما بعده .نحو :الكاف المفتوحة منَ :كتَ َ
ّ

الصحيح المتحرك بحركة قصيرة إذا
أ( -1-ص ع ص) أو (ص ح ص) :وهو الحرف ّ

يكونان مقطعا ،نحو :الميم المفتوحة
س ّكن ما بعده ،فالحرفان والحركة الّتي
ّ
تتوسطهما ّ

والحاء الساكنة منَ :م ْحمود.

الص حيح المتحرك بحركة طويلة كياء
أ( -1-ص ع ع) أو (ص ح ح) :وهو الحرف ّ

المد أو ألفه أو واوه نحو :القاف واأللف من :قاتل.
ّ

الصحيح المتحرك بحركة طويلة
أ( -0-ص ع ع ص) أو (ص ح ح ص) :وهو الحرف ّ
الساكنة من :محمو ْد.
س ّكن ما بعده كالميم والواو و ّ
كياء ّ
الدال ّ
المد أو ألفه أو واوه إذا ه

المتحرك بحركة
الصحيح
أ ( -2-ص ع ص ص) أو (ص ح ص ص) :وهو الحرف ّ
ّ
الساكنتين فيَ :ع ْب ْد.
متلو بساكنين كالعين والفتحة والباء و ّ
الدال ّ
قصيرة ّ

ب-ال ّنظرة الثّانية :المقطع خفقة صدرية أثناء الكالم :وهي نظرة الموسيقيين
كمياته وأشكاله،
السهم كاف ألن ّ
فأي رمز ّ
كالنقطة و ّ
للمقطعّ ،
يدل على المقطع في كافّة ّ
ب بالرمز(
إذ يمكن التّعبير عن عدد المقاطع في الفعل الماضي ساكن الباءَ :كتَ ْ
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

النظام
النظرة ،فقد وصفوا ّ
أن العروضيين بنوا مقاييسهم على هذه ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ
اإليقاعي العروضي باستخدام َّ
السكون،
الش ِر َ
الدائرة ّ
للداللة على الحركة و ّ
طة ّ
للداللة على ّ

يدل على أكثر من بنية إيقاعية وهي
واعترفوا بثالث إمكانيات إيقاعية ،كل رمز فيها ّ
كاآلتي:
وتدل على (ص ع)
ب:)-( /1
ّ
وتدل على ( ع ص) أو (ص ع ص) أو (ص ع ع)
ب:)1 -(/7
ّ
وتدل على ( ص ع ع ص) أو ( ص ع ص ص)
ب:)11 -(/1
ّ
الصحيح
الدائرة (ّ )1
فالشرطة (ّ )-
تدل على صحيح متحرك بحركة قصيرة ،و ّ
تدل على ّ

الصحيح
الساكن وكذا على الحركة ال ّ
تكرر ّ
ّ
أما إذا اجتمع هذان األخيران أو ّ
طويلة ،و ّ
الساكن فيرمز لهما بدائرتين (.)1 1
ّ

أن اللّغة العربية
حسان ّ
تمام ّ
ج -ال ّنظرة الثّالثة :المقطع وحدة تركيبية؛ إذ يرى ّ

ست وحدات تركيبية هي :ر -1ر -7ر -1ر -1ر -0ر.2
تحوي ّ

الكميات فهي ثالث؛ إذ
كميات ّ
فأما عن ّ
معينة وأشكال؛ ّ
د-ال ّنظرة الرابعة :المقاطع ّ

المتوسط هو (م) وأما الطويل فرمزه (ط) .وأما
بالرمز (ق) ،ورمز
ّ
يرمز للمقطع القصير ّ
بالرمز
عن األشكال؛ المقطع الذي ينتهي بعلة هو مقطع مفتوح ،ويرمز لكلمة مفتوح ّ

بالرمز (ل) ،والمقطع الّذي ينتهي
(ف) ،والمقطع الّذي ينتهي بصحيح هو مقطع مقفل ّ

بالسكون هو (ل ل).
بصحيحين مشكالن ّ

أن المقاطع العربية ستّة هي:
حسان ّ
تمام ّ
وعلى ضوء الكميات واألشكال يرى ّ

ويدل على ( ع ص) ومثاله :أداة التّعريف.
ح( -1-ق ل)
ّ

الجر المكسورة.
ح( -7-ق ف)
ّ
ويدل على (ص ع) ومثاله :باء ّ
ويدل على (ص ع ص) ومثالهْ :لم.
ح( -1-م ل)
ّ
ويدل على (ص ع ع) ومثاله :ما.
ح( -1-م ف)
ّ

الساكنة.
ح( -0-ط ل) و ّ
يدل على (ص ع ع ص) ومثالهْ :
باب بالباء ّ
- 491 -

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

الساكنة.
ح( -2-ط ل ل)
ّ
ويدل على (ص ع ص ص) ومثالهَ :ع ْب ْد ّ
بالدال ّ
ويمكن تلخيص ما سبق ذكره في الجدول اآلتي:

أشكال المقاطع الصوتية وأمثلتها

ال ّنظرة

األولى

زوايا ال ّنظر

ال ّنظرة

الثانية

ال ّنظرة

الثالثة

ال ّنظرة

الرابعة

القصير

القصير

المتوسط

طويل

طويل

المقفل

المفتوح

المقفل

المد

التّسكين
المد
ضال مثالهَ :ع ْب ْد
مثاله:
ْ

مثالهِ :ا ْسـ
عص

ب مثاله :لَ ْم
مثالهَ :

مثاله :ال

طويل

صع

صعص صعع

صععص صعصص

حص

صح

صحص صحح

صححص صحصص

أو

أو

أو

أو

أو

أو

1-

-

1-

1-

11 -

11 -

ر1

ر7

ر1

ر1

ر0

ر2

قل

قف

مل

مف

طل

طلل

الناحية
أن (ح ص) الّذي يسمى مقطع الوصل «يحتسب من ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

الصاد الّتي في مطلع المقطع
الصوتية من قبيل
المتوسط المقفل (ص ح ص) بإقامة ّ
ّ
ّ
تم
الصاد الثّانية مقام ّ
مقام همزة الوصل واقامة الحاء مقام حركة الهمزة و ّ
الساكن الّذي ّ

النطق به بواسطة الهمزة وحركتها»( .)1وبالتّالي فمقطع الوصل (ح ص) أو
التّوصل إلى ّ
تتغير
ألن بنيته من ّ
الناحية الثّانية ّ
(ع ص) هو مقطع تشكيلي فونولوجي غير أصواتيّ ،
لتصبح (ص ح ص) أي (ص ع ص).

حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن .ص.172
تمام ّ
)ّ (1
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان زاد نوعا جديدا هو (ع س) ومثّل له بأداة
يرى أحمد مختار عمر ّ
تمام ّ
أن « ّ

إال على إسقاط همزة الوصل ،واحتساب الحركة الّتي تليها فقط.
التّعريف ،وال
يصح هذا ّ
ّ
وعلى هذا (فأل) التّعريفية عنده تبدأ بفتحة ويليها الم مشكلة بسكون»(.)1

حسان العتبار همزة
بأن « ّ
تذهب آمنة بن مالك إلى القول ّ
تمام ّ
الحجة الّتي ساقها ّ

يتكون من حركة يعقبها صوت صامت هي حجة واهية
الوصل أو أداة التعريف ،مقطعا ّ

ألنه إذا كان نظام اللّغة يقتضي سكون فاء الفعل ،واطراح همزة الوصل،
 -في نظريّ -

النظام
فمن باب أولى ّ
أال ّ
األولى أن يقال هنا إ ّن ّ
يعتد بكسرة هذه الهمزةّ ،
ألنها تابعة لها ،و ْ

المقطعي للّغة العربية يأبى أن تبتدئ الكلمة بمقطع من ص+ص+ح كالمقطع األول في
توس لت العربية بهمزة الوصل ،ليصبح لدينا مقطعان هما :ص+ح+ص
(اه ْخ هرْج) ومن هنا ّ
أن ا ّلنظام الفونولوجي ال
(أ ْ
(رْج) ،ثم تأتي بقية المقاطع بعد ذلك؛ أي ّ
هخ) ،ص+ح+ص ه

يقتضي وجود مقطع يتكون من ح+ص وانما وجود مقطع يتكون من ص+ص+ح وقد

خاصة
ألن ال ّذوق العربي يأبى التقاء ساكنين
تخلّصت العربية من هذا اللّون المقطعي ّ
ّ
أول الكلمة»(.)2
في ّ

حسان ال يحمل جديدا ،وا ّن ما اقترحته
إن ما ّ
ّ
تمام ّ
ردت به آمنة بن مالك على ّ

بأن مقطع
ر في اللّغة العربية يعد محضو ا
بديال لما رأته محضو ا
حسان ذكر ّ
فتمام ّ
ر أيضاّ ،
الوصل يرد بصورتين األولى استعمالية صوتية ورمزها (ص ح ص) والثّانية تأصيلية
الصورة األولى أحوط من رمز الثّانية .كما
تنظيمية ورمزها (ح ص)،
وصرح ّ
بأن رمز ّ
ّ

النظام الفونولوجي ال يقتضي
أن ّ
أن البديل الّذي اقترحته آمنة بن مالك فيه نظر؛ إذ ّ
ّ
يتكون من (ص ص ح)
وجود مقطع يتكون من (ح ص) واّنما يقتضي وجود مقطع ّ

ألن ال ّذوق العربي يأبى هذا اللّون المقطعي اللتقاء
الّذي تخلّصت منه اللّغة العربية ّ
) (1أحمد مختار عمر .دراسة الصوت اللغوي .ص.117-111
) (2آمنة بن ملك .مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي (دراسة وتقويم) .رسالة دكتوراه دولة في فقه اللغة.
إشراف :خليل ابراهيم العطية .1922 .ص .191
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أول الكلمة ،وعليه فالبديل المحضور لشكل محضور في اللّغة
الساكنين فيه
ّ
ّ
خاصة في ّ

العربية هو الالبديل ،وبالتّالي فآمنة بن مالك اكتفت بالوصف الفونولوجي فقط ولم تعط
الدارسين
بديال؛ فالبنية (ص ص ح) تخرج عن خصوصيات المقطع العربي ،فأغلب ّ
يتميز بما يأتي(:)1
الصوتي في اللّغة العربية ّ
يجمعون على ّ
أن المقطع ّ
األول فيَ :علم
 -1يبدأ المقطع في اللّغة العربية دائما بصوت صائت مثل المقطع ّ

األول منَ :ولدَ -يوم.
َ
ودرس .وا ّما بنصف صامت مثل المقطع ّ
الصائت الّذي يش ّكل بداية المقطع.
الصامت ّ
 -7يتبع ّ

 -1ال يبدأ المقطع العربي بصامتين كما ال يبدأ بصوت أي حركة.
إما بصائت قصير أو طويل.
 -1ينتهي المقطع في اللّغة العربية ّ
يتكون المقطع في اللّغة العربية من صوامت فقط.
 -0ال ّ

يتكون المقطع في العربية من وحدتين صوتيتين أو أكثر ،إحداهما حركة ،فال وجود
ّ -2
لمقطع من صوت واحد ،أو مقطع خال من حركة.

أن الخاصية الثّالثة قد سقطت من
ومن جملة خصائص المقطع العربي يالحظ ّ

حسان ،ومن (ص ص ح) الّذي اقترحته آمنة بن مالك كبديل
تمام ّ
(ح ص) الّذي اقترحه ّ

الصوتي في اللّغة العربية ال يبدأ بحركة وال بصامتين ،واّنما يبدأ
األول؛ فالمقطع ّ
عن ّ
بصامت واحد وهي الخاصية األولى.

مجرد من الحركة أجاز استعارة همزة وصل
ّ
إن كون اللّغة العربية ال تبتدئ بساكن ّ
ر
بضمة نحو :اه ْخرج ،أو بفتحة نحو :اَ ْخرج ،وذلك تيسي ا
متحركة بكسرة نحوِ :ا ْستخرج ،أو
ّ
ّ

إن هذا األخير-
الساكن ،حتّى ال يقال ّ
الصحيح ّ
للّسان حتّى ينبو نبوة واحدة ليصل إلى ّ
يكون بمفرده مقطعا فتسقط الخاصية الخامسة
الصحيح
أي ّ
ّ
المجرد من الحركة -يمكن أن ّ

النافية
السادسة ّ
ّ
الصوامت فقط ،كما تسقط الخاصية ّ
يتكون المقطع العربي من ّ
النافية ألن ّ
) (1ينظر :كمال بشر .علم األصوات .ص  .019عصام نور الدين .علم وظائف األصوات اللغوية
(الفونولوجيا).ص.90
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

لوجود مقطع من صوت واحد أو مقطع خال من الحركة ،ناهيك عن كون صامت واحد
حسان في
تمام ّ
يتكون منه المقطع ّ
ّ
الصوتي كما أشار إلى ذلك ّ
مجرد من الحركة هو ما ّ
أن [من] تراكيب
نقرر ّ
قوله« :إذا اعتبرنا (ص) دالّة على كلمة صحيح ،استطعنا أن ّ

السكون
المقاطع العربية( :ص) وهو المقطع األقصر الّذي يمثّل حرفا صحيحا مشكال ب ّ

يكون مقطعا كامال أن
مثل الم التّعريف وسين االستفعال ،و ّ
البد في هذا الحرف الّذي ّ

متحرك وأن يكون في بداية الكلمة حتّى يصدق عليه
متلوا بحرف
يكون مشكال ّ
ّ
بالسكون ّ

ّأن ه حين يمتنع االبتداء به تسبقه همزة الوصل»

()1

الكل
فال يعقل أن يكون الجزء هو
ّ

()2
أن الفونيم في أحد
نفسه،
أن «المقطع هو وحدة صوتية أكبر من الفونيم» « ،و ّ
خاصة و ّ
ّ

معانيه يقصد به معنى الحرف»

()3

الصوتية
الصورة
فإن رمز
كما سبق ذكره .وعليه ّ
ّ
ّ

الصورة التّنظيمية التّأصيلية (ح ص) ،ورمز
لمقطع الوصل (ص ح ص) أولى من رمز ّ

يكون بمفرده
الصحيح
(ح ص) أولى من رمز (ص) فقط؛ ّ
ألن ّ
ّ
المجرد من الحركة ال ّ

حسان إلى
مقطعا صوتيا،
تمام ّ
ّ
أول الكلمة في بداية الكالم؛ إذ يشير ّ
خاصة إذا ورد في ّ

ولكنه ال يجيز
أن نظام اللّغة العربية يعترف بإمكان افتتاح الكلمة العربية بحرف ساكنّ ،
ّ
أما
فإن أول حرف من حروف الكلمة هو ّ
االبتداء به نحو( :انطلقوا) ّ
النون ّ
الساكنةّ ،

األلف فليست أكثر من وسيلة كتابية تشير إلى موقع الوصل ،فهي ليست من بنية الكلمة،

أن الواو للجماعة
ومثلها مثل ألف التّفريق بعد الواو من كلمة (انطلقوا) الّتي دلّت على ّ
يدا) و(قاتِلو زيد)،
وليست للجمع ،وتظهر فائدة هذه األخيرة في التّفريق بين َ
(قاتلوا ز ً
أما
األول ّ
يدل على ّ
أن الواو للجماعة  -أي ّأنها ضميرّ -
فوجود ألف التفريق في المثال ّ

ولما كانت كلمة
غيابها في المثال الثّاني
ّ
فيدل على ّ
أن الواو للجمع  -أي ّأنها حرفّ -

الساكن أصبحت بنيتها المقطعية كاآلتي:
أولها ّ
(انطلقوا) بحاجة إلى همزة وصل هلنطق ّ
السابق
ِإ ْنَ -
طِ -ل -قو .ولو وقعت هذه الكلمات في وسط الكالم لكان على الحرف ّ
) (1تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص .29
) (2عصام نور الدين .علم وظائف األصوات (الفونولوجيا) .ص .91
) (3تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .102
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الساكنة أن يحمل الحركة الّتي كانت للهمزة الّتي هبدئ بها الكالم من قبل ،وأن
ّ
للنون ّ
يكون هذا الحرف مع ُّ
األول في الكلمة نفسها في
النون ّ
الساكنة مقطعا واحدا ،فالمقطع ّ
طلَقهوا وهم يتَ َخافَتهون﴾ القلم  71أصبح على شكل ( َفن) بدل ِ
(ء ْن) في
قوله تعالى﴿ :فَ ْان َ
ْ
َ هْ َ
َ

الساكنة بمفردها تش ّك ل نهاية مقطع ال بداية له ،إذ بها بدأ المقطع
بداية الكالمّ ،
فالنون ّ
النوع بمقطع الوصل،
يسمى هذا ّ
وبها انتهى ،وعليه تحتاج إلى همزة وصل لذا يحسن أن ّ

إال في ال ّذهن بواسطة التّجريد العقلي ،وال يوجد في
يعد مقطعا تأصيليا ال يوجد ّ
والّذي ّ
()1
الصوتية من
االستعمال  ،وهو في صميم علم التّشكيل الصوتي «يحتسب من ّ
الناحية ّ

المتوسط المقفل (ص ح ص)»
قبيل
ّ

( )2

بالنظرة األولى ،ويرمز له
أو (ص ع ص) ّ

بالنظرة ال ّرابعة.
بالنظرة الثّالثة ،ويرمز له (ل م) ّ
بالنظرة الثّانية ،ويرمز له (رّ )1
(ّ )1-

حس ان على (ص ح ص) دون (ح ص) في دراسته لإليقاع يجعل عدد
تمام ّ
واعتماد ّ
الناحية التّشكيلية
الصوتية العربية خمسة،
المقاطع
ولكنه يذكر مقطعا سادسا من ّ
ّ
ّ
ويسميه مقطع الوقف،
ألن :م=ع ع،
وهو(:ص م ص ص) أو (ص ع ع ص ص) ّ
ّ

المد صوتان ساكنان ،وال يرد هذا المقطع
مد ،وبعد ّ
ويتكون في بنيته من «صوت يتلوه ّ
ّ

الضال .وهو مقطع مرهون بموقع
الخاص و
التام و
إال عند الوقف على
ّ
ّ
ّ
ّ
مثل:الحاج و ْ
معين»

()3

األول هي :أَ ْل -حا ْج ْج فرمز المقطع األخير هو (ص
فالبنية المقطعية للمثال ّ

(حاج هج) وس ْلب حركة الجيم الثّانية نتيجة الوقف.
م ص ص) ونتج بعد فك اإلدغام الجيم
ْ
النوع من المقاطع إذ يقول« :المقطع
حسان أمثلة لهذا ّ
تمام ّ
في موضع آخر يسوق ّ

المد صوتان ساكنان وال يرد هذا المقطع إال عند الوقف
مد وبعد ّ
السادس :صوت يتلوه ّ
ّ
معين ويرمز إليه (ص م
وخاص
وتام
ه
وضال فهو مقطع مرهون بموقع ّ
على ألفاظ :ه
ه
حاج ه

ألن
يسمى مقطع الوقف»( .)4وأغلب
الظن ّأنه خطأ مطبعي ّ
ّ
ص ص) ورّبما َح ه
سن أن ّ

) (1ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن.ص .122-122
) (2تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص .172
) (3تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص .170
) (4تمام حسان .البيان في روائع القرآن ،ص .122
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

البنية المقطعية عند الوقف على هذه األلفاظ هي( :ص م ص) وليست (ص م ص ص)
ألن الوقف يستدعي سلب حركة الحرف األخير فقط ،فنقف عليه ساكنا.
ّ
تمام
مما سبق ذكره يمكن تلخيص بنية المقاطع ّ
الصوتية في اللّغة العربية عند ّ
ّ

النحو اآلتي:
حسان على ّ
ّ

األول( :ح ص) وهو مقطع الوصل قصير مغلق ،نحوِ :ا ْسـ في ِا ْستَ ْخ َرَج.
 -1المقطع ّ
ب.
 -7المقطع الثّاني( :ص ح) وهو مقطع قصير مفتوح ،نحو :كـَ في َكتَ َ
ب.
 -1المقطع الثّالث( :ص ح ص) وهو مقطع
متوسط مغلق ،نحوَ :ي ْكـ في َي ْكته ه
ّ
ب.
الرابع( :ص م) وهو مقطع
متوسط مفتوح ،نحو :كا في كاتِ ٌ
ّ
 -1المقطع ّ
سام.
 -0المقطع الخامس( :ص م ص) وهو مقطع طويل ّ
المد ،نحوْ :

السادس( :ص ح ص ص) وهو مقطع طويل التّسكين ،نحو :قَْب ْل
 -2المقطع ّ
ش َّد (في حالة الوقف).
ومقطع طويل التّشديد ،نحوَ :
الخام.
خام في
 -2المقطع ّ
ّ
السابع ( :ص م ص ص) وهو مقطع الوقف ،نحوّ :

تنبه إلى مقطع الوصل (ح ص)
أول من ّ
من هنا يمكن القول ّ
تمام ّ
إن ّ
حسان هو ّ

تنبه
الصورة (ص ح ص) ،كما ّأنه ّ
الّذي ال يتحقّق في االستعمال ،واّنما ينظر إليه في ّ
إلى مقطع الوقف (ص م ص ص).

الصوتية في
حسان في ّ
ّ
القيم ّ
تمام ّ
إن دراسة المقاطع ّ
تأمالت ّ
الصوتية لمحة من ّ

خاصة ،إذ يحاول من خالل ذلك أن يكشف عن ظاهرة
عامة والقرآن الكريم
ّ
اللّغة العربية ّ
أن «في اللّغة العربية كلمات
اإليقاع كشفا علميا ،بإخضاعها لنوع من الوصف فيرى ّ
ِ
(يتَ َعلَّ ْم)
(ي َقات ْل) ورباعيته مثل َ
(م ْن) وثنائيته مثل (لـَ َّما) وثالثيته مثل ه
أحادية المقطع مثلَ :
ِِ
ون) وسباعيته مثل ( همتَ َح ِّدثِي ِه َما)»(،)1
(يتَ َج َ
(متَ َخاصم ْ
ين) وسداسيته مثل َ
اهله َ
وخماسيته مثل ه

تسمى أحادية المقطع( monosyllabic
تتكون من مقطع واحد ّ
واذا كانت «الكلمة الّتي ّ
) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .122
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الـفـصـل األول:
)word

[فإن]
ّ

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
الّتي

تتش ّكل

من

أكثر

من

مقطع

يطلق

عليها

متعدد
ّ

المقاطع(.)1(»)polysyllabic word
نوع في البنية المقطعية في اللّغة العربية وثيق
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ
أن هذا التّ ّ

إال من
بأن «المدخل إلى دراسة اإليقاع ال يكون ّ
الصلة باإليقاع ،وما يؤكد ذلك قوله ّ
ّ
النبر في الكالم(.)2(»)
خالل معرفة المقاطع العربية وكمياتها وقواعد ّ

الص وتي وشروطه وكذا أشكاله من خالل معرفة كمياته
بعد معرفة ماهية المقطع ّ

تم طرق باب اإليقاع من خالل فتح مصراع واحد ،وفيما يأتي
تمام ّ
المختلفة عند ّ
حسانّ ،
المصرع الثّاني ،فيفتح بذلك باب اإليقاع على مصراعيه.
ا
يطرق الباب مرة أخرى ليفتح
 3-2ال ّنبر(:)stress
النبر أمارة
النبر ،و ّ
النبر متالزمان؛ فالمقطع حامل ّ
أن «المقطع و ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ

الضوء على
تعرفه»( ،)3وبعد التّعرف على ماهية المقطع
الصوتي يسلّط ّ
ّ
من أمارات ّ

النبر الّتي تظهر فيما سيأتي:
ماهية ّ

الصوت
نفسه يرى ّ
حسان إلى ّ
أن ّ
أن «المتكلّم ّ
تمام ّ
 1-3-2تعريف ال ّنبر :يشير ّ

ر من نبض
يتم عنده االنتقال من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى يتطلّب قد ا
الّذي ّ
للصوت من
الصوتية ،فيكون
النفس على األوتار
الحجاب الحاجز يزيد من ضغط ّ
ّ
ّ

مما يكون لما يحيط به من
أصوات الكلمة في الجملة عندئذ وضوح في ّ
السمع أكثر ّ

النبر»(.)4
يسمى ّ
السمعي ّ
أصوات .هذا الوضوح ّ
النسبي ّ

) (1كمال بشر .علم األصوات ،ص .011

) (ورد خطأ مطبعي في القول :قواعد النثر واألصل قواعد النبر.
) (2تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص  .171البيان في روائع القرآن .ص .120
) (3كمال بشر.علم األصوات .ص .011
) (4تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص  .121-129خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص .172-172
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

إن « :كون صوت من األصوات في الكلمة أقوى من بقيتها
حسان أيضا ّ
تمام ّ
ويقول ّ
فالنبر إ ًذ ا موقعية تشكيلية ترتبط بالموقع في الكلمة وفي المجموعة الكالمية.
النبر؛ ّ
يسمى ّ

وحده ّأن ه وضوح نسبي لصوت أو لمقطع إذ قورن ببقية األصوات والمقاطع في الكالم،
الضغط والتّنغيم»(.)1
ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية و ّ

النبر يكون –كما ذكر آنفا -نتيجة
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
 2-3-2عوامل ال ّنبر :يرى ّ

الضغط والتّنغيم.
الكمية و ّ
عامل أو أكثر من عوامل ّ

فالكمية فكرة تقسيمية
الكمية :وقد سبقت اإلشارة إليه ،وعلى سبيل التّذكير
ّ
أ -عامل ّ

طول والقصر في المقاطع
تجريدية ،تنسب إلى الحرف والمقطع ،والمقصود بها هو ال ّ
الصحيحة وحروف العلّة (.)2
الصوتية والحروف ّ

ر ولكّنه يعتبر
يسمى نب ا
ب -عامل ّ
أن « ّ
حسان ّ
تمام ّ
الضغط بمفرده ال ّ
الضغط :ويرى ّ

النبر يعرف بدرجة
ألن ّ
عامال من عوامله ،ومع هذا ّ
أهم هذه العوامل ،ذلك ّ
فإنه يعتبر ّ

الضغط في صورتيه صورة
ألن ّ
ّ
بأي شيء آخر أو ّ
مما يعرف ّ
الضغط على ّ
الصوت أكثر ّ

مما يتّسع مجال العوامل
النغمة يتّسع مجال تطبيقه على ّ
القوة وصورة ّ
النبر أكثر ّ
ّ
األخرى»(.)3

أما من
الناحية
يعرف
الناحية العضلية و ّ
الضغط من ناحيتين هماّ :
ّ
ّ
ّ
الصوتية؛ « ّ

وكل دفعة منه يصحبها
الناحية العضلية
الرئتين ّ
ّ
ّ
فالضغط مجهود يخرج به الهواء من ّ
لعلو يتوقّف
فإنه ينتج أث ا
الصوتية ّ
أما من ّ
الناحية ّ
إحساس عضلي لهذا ّ
السبب .و ّ
ر يعرف با ّ

بالصوت» (.)4
تسبب اإلحساس
على مدى الموجات الذبذبية التي ّ
ّ

) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .191
) (2ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص  191وما بعدها.
) (3تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .191
) (4تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .191
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

النبر ،والتّنغيم هو «ارتفاع
ج -عامل التّنغيم :وهو العامل الثّالث من عوامل ّ

الصوت وانخفاضه أثناء الكالم»
ّ

( )1

وسيتم التّفصيل في ماهيته الحقا.

النبر
أن « ّ
 3-3-3أنواع ال ّنبر :قبل التّطرق إلى أنواع ّ
النبر ،تجدر اإلشارة إلى ّ

الصرفي»
في الكلمات العربية من وظيفة الميزان
ّ

()2

النبر هو عملة بوجهين،
أن ّ
أي ّ

حسان ذلك بقوله« :ال نكون مبالغين إذا قلنا
تمام ّ
األول صوتي والثّاني صرفي .ويؤكد ّ
ّ
الن بر في الكلمات العربية موقعية تشكيلية وصرفية في نفس الوقت»(.)3
إن ّ
ّ

النبر في التّشكيل الصوتي في اللّغة العربية على نوعين
أن موقعية ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

الداللي ،وفيما يأتي تفصيل ذلك.
النبر ّ
الصرفي و ّ
هما ّ
النبر ّ
أ -ال ّنبر الصرفي:

النظام
الصرفي:
حسان أيضا بنبر القاعدة أو نبر ّ
تمام ّ
أ -1-تعريف ال ّنبر ّ
ويسميه ّ
ّ

الصرفية المفردة( .)4ويطلق عليه أيضا:
الصيغة ّ
الصرفي ،إذ ينسب إلى الكلمة المفردة أو ّ
ّ
أن اإلفراد هنا بالمعنى اإلمالئي وان كانت مرّكبة بالمعنى
نبر الكلمة المفردة ،ويشير إلى ّ

ألن الكلمة المفردة معنى مفرد
النحوي بواسطة وصل الضمائر والحروف الزائدة .وذلك ّ

والمعنى المفرد ال يتّصف باإلفادة ،واإلفادة هي غاية االتّصال اللّغوي ،واألولى بهذا

الداللية(.)5
النحوية و ّ
األخير أن يكون من خالل سياق لغوي مرّكب من مختلف العالقاتّ :

( )6
ألنه ازدياد وضوح جزء من أجزاء
أما ابراهيم أنيس
النوع نبر الكلمة ّ .
فيسمي هذا ّ
ّ
وّ

السمعي إلى
السمع عن بقية ما حوله من أجزائها ،ومرجع هذا الوضوح ّ
الكلمة في ّ

) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .192
) (2تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .191
) (3تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .190
) (4ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص 127
) (5ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص .121
) (6لالستزادة ينظر :إبراهيم أنيس .األصوات اللغوية .ط .0مكتبة األنجلو .مصر .1929 .ص .121
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل األول:

الص وت وانخفاضه ،وهي ترتبط بدورها بحركة
علو
ّ
عنصرين يرتبط أحدهما بظاهرة ّ
فتؤدي زيادة كمية
الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين ،ليفرغ ما فيهما من الهواءّ ،

الصوت .ويرتبط
الصوتية فيكون من ذلك علو ّ
الهواء إلى اتّساع مدى ذبذبة األوتار ّ
أن الّنبر يأتي
العنصر اآلخر بتوتّر التّماس بين أعضاء ّ
الصوت؛ أي ّ
النطق في مخرج ّ
الصوت اللّين يتّصف بهما موقع معين من مواقع الكالم ،فينتج عن
العلو في ّ
من التّوتر و ّ

العلو وضوحا سمعيا على مستوى مقطع صوتي في كنف الكلمة المفردة،
هذا التّوتر و ّ

تفرق مع الكمية بين معنى
وهذا ما له وظيفة صرفية تتمثّل في إبراز القيم الخالفية الّتي ّ
صرفي ومعنى صرفي آخر نحوَ :ف ِع َلِ -
عيل إذ يمكن التفريق بين هذه الصيغ
فاع ْلَ -ف ْ
من خالل الكمية ،فكمية البنية المقطعية :فَ ِع َل= ص ح  +ص ح+ص ح ،أما ِ
فاع ْل=
ّ
ّ

عيل= ص ح  +ص ح ح ص ،وبهذا يمكن
ص ح ح  +ص ح ص ،في حين أن :فَ ْ
األول
التّفريق بين موضع ّ
النبر في هذه ّ
األول في المثالين ّ
الصيغ؛ إذ يكون على المقطع ّ

والثّاني ،أما في المثال الثّالث فيكون على المقطع الثّاني(.)1

الصوتية في اللّغة
الصرفية كثيرة بالمقارنة مع عدد المقاطع
الصيغ
ألن عدد
و ّ
ّ
ّ
ّ

النبر على ضوء ترتيب المقاطع
حسان ّأنه يحسن دراسة مواضع ّ
تمام ّ
العربية ،يرى ّ

الضبط ،وللتّذكير فالمقاطع
الصرفية ،لتكون قواعد ّ
النبر قليلة وسهلة ّ
الصيغ ّ
الصوتية في ّ
ّ
النبر
حسان الّتي يمكن اعتمادها لمعرفة مواضع ّ
تمام ّ
الصوتية في اللّغة العربية عند ّ
هي:

نوع المقطع الصوتي
ال ّنوع األول

ال ّنوع الثاني

ال ّنوع الثالث
ال ّنوع الرابع

صفات المقطع الصوتي

رمز المقطع الصوتي
صح

أو

صع

قصير مفتوح

صحص

أو

صعص

متوسط مقفل
ّ
متوسط مفتوح
ّ

ص ح ح أو ص ع ع

أو

صم

صمص

) (1لالستزادة ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص .121-121
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المد
طويل ّ

الـفـصـل األول:
ال ّنوع الخامس

ال ّنوع السادس

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
صحصص
صمصص

طويل التّسكين أو التّشديد
مقطع الوقف

الضعف
الصرفي :ينقسم ّ
القوة و ّ
أ -2-أقسام ال ّنبر ّ
النبر بحسب القاعدة من حيث ّ

إلى قسمين هما:

كل الكلمات
األول :ال ّنبر األولي( :)Primary stressويكون في ّ
أ -1-7-القسم ّ

طردة وهي(:)1
الصيغ دون استثناء ،وتضبطه قواعد م ّ
و ّ

الصيغة في
القاعدة األولى :يقع ّ
األولي على المقطع األخير في الكلمة أو ّ
النبر ّ

الحاالت اآلتية:

عول .أم
المد (ص م ص) ،نحوَ :م ْف ْ
 إذا كان هذا المقطع طويال ،سواء أكان طويل ّش ّْد.
طويل التسكين أو التشديد ( ص ح ص ص) ،نحوَ :ب ْد ْرَ -

البار.
 إذا كان هذا المقطع مقطع وقف (ص م ص ص) ،نحوّْ :كميته (ص ح)( ،ص ح
 إذا كانت الكلمة وحيدة المقطع وقع عليه ّالنبرّ ،أيا كانت ّ
ص)( ،ص ح ح)( ،ص م ص) نحو على التّرتيبِ :
حاج.
ق -قه ْم -ماْ -
الصيغة في
القاعدة الثانية :يقع ّ
األولي على المقطع ما قبل األخير من الكلمة أو ّ
النبر ّ

الحاالت اآلتية:

ر
متوس طا (ص ح ص) أو (ص ح ح) والمقطع األخير قصي ا
 إذا كان هذا المقطعّ
اس َت ْل ِ
أولي)َ -ح ِ
ذار (ذا= أولي).
(ص ح) نحوْ :
ق( َت ْل= ّ
 إذا كان هذا المقطع متوسطا (ص ح ص) أو (ص ح ح) والمقطع األخير متوسطاِ
ق (تَ ْو= أولي).
استَ ْوثِ ْ
أيضا ،نحو :همقات ْل (قا= أولي)ْ -
حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص 127وما بعدها .والبيان في روائع القرآن .ص 121وما
تمام ّ
) (1ينظرّ :
بعدها .وخواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص 172وما بعدها.
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حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 إذا كان المقطع ما قبل األخير قصي ار (ص ح) في إحدى الحالتين اآلتيتين:ص َوْر.
 بدأت به الكلمة نحو :ه

 سبقه المقطع األقصر ذو الحرف الوحيد الساكن الذي يستعين بهمزة الوصل
ق.
للنطق به نحوْ :ان َ
طِل ْ
ّ

الساكنين،
 -إذا كان المقطع ما قبل األخير طويال (ص م ص ص) اغتفر فيه التقاء ّ

األولي على ما قبل األخير نحو :هح َوْيقَّة
ولم يكن األخير طويال مثله ،فيقع ّ
النبر ّ
+وْي ْقـَ +ق ْه).
ه
(ح َ

األولي على المقطع الثّالث من اآلخر في الحاالت اآلتية:
القاعدة الثّالثة :يقع ّ
النبر ّ
متلوا بقصيرين (ص ح)(+ص ح) ،نحوَ :عَل همك-
 -إذا كان هذا المقطع قصير (ص ح) ّ

لَن ي ِ
ك.
ص َل -أَ ْك َرَم َ
ْ َ

ومتوسط (ص
متلوا (ص ح) بقصير (ص ح)
ّ
 إذا كان هذا المقطع قصير (ص ح) ّح ح) ،نحوَ :لم ي ِ
صلوا.
ْ َ
متلوا بقصيرين نحو :أه ْخ ِرَج.
 إذا كان هذا المقطعّ
متوسطا (ص ح ص) ّ

ومتوسط (ص ح
متوسطا (ص ح ص) متلوا بقصير (ص ح)
 إذا كان هذا المقطعّ
ّ
ص) نحوَ :ب ْيَن هك ْم.

الرابع من اآلخر ،في الحاالت اآلتية:
الرابعة :يقع ّ
األولي على المقطع ّ
القاعدة ّ
النبر ّ
األول
 إذا كان المقطع األخير قصي ار (ص ح) وقبله ثالثة مقاطع قصار من ّ
النوع ّ
ك.
ض َرَب َ
(ص ح) مثله ،نحوَ :و َج َد َ
كَ ،

متوس طا (ص ح ص) أو (ص ح ح) وقبله ثالث مقاطع
 إذا كان المقطع األخيرّ
األول (ص ح) نحوَ :بقَ َرةٌَ -ي ِرثهني.
قصار من ّ
النوع ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الربع من
األولي ال يقع على مقطع سابق لهذا المقطع ّا
أن ّ
وتجدر اإلشارة إلى ّ
النبر ّ
اآلخر.

أ -2-2-القسم الثّاني :ال ّنبر الثّانوي( :)Secondary stressويكون في
( )1
تعددت مقاطعها حتّى صارت
«الكلمات ذوات المقطعين فأكثر» ؛ فالكلمة المفردة إذا ّ

من حيث مطلق حركاتها وسكناتها ِ
بوَز ِ
الرئيسي
ان كلمتين قصيرتين لم تقنع بنيتهما ّ
بالنبر ّ

سمى
النبر نب ا
ر آخر ّ
مما يسبق هذا ّ
قوة من ذلك ي ّ
األولي ،واّنما تضع على موقع ّ
أقل ّ
ّ
النبر األولي ِ
ليوجد توازنا بين أجزاء الكلمة
النبر الثّانوي قبل ّ
النبر الثّانوي ،وبالتّالي يأتي ّ
ّ
ّ
نبر ثانويا وما يليها.
كمية المقطع المنبور ًا
الكمية؛ إذ هيخلَق نو ٌ
ع من التّوازن بين ّ
من حيث ّ

()
صاف+
ات=
ْ
ويكون ذلك عادة في الكلمات الّتي ترد بوزان كلمتين قصيرتين نحو :صافّ ْ

هون(.)7
قالْ +
فات= ْ
ْ
س َي ْ
قالَ .ي ْستَبِ ْ
قون= لَ ْي َ

()1
النبر
النبر الثّانوي «على مسافات
ّ
األولي» ؛ فإذا كان ّ
محددة من ّ
ويوجد ّ
النبر ّ

النبر الثّانوي يكون
األولي ّ
فإن ّ
يحدد على ضوء قواعده من نهاية الكلمة صوب بدايتهاّ ،
ّ
األولي بنفس االتّجاه إلى بداية الكلمة؛ أي في اتّجاه
النقطة الّتي وقع عليها ّ
من ّ
النبر ّ
معاكس لمجرى ترتيب الكلمة في الحالتين(.)1

النبر الثّانوي أيضا لجملة من القواعد المطّردة ،ويمكن تلخيصها فيما يلي(:)0
يخضع ّ
) (1تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .192
قيم=
جاء أَ ْم ْس .في حين ّ
حسان ّ
أن البنية المقطعية لهما مختلفة وهي كاآلتي :هم ْ
تمام ّ
قيم= َ
) (ذكر ّ
ستَ ْ
أن :هم ْستَ ْ
جا+ء+أَ ْم ْس (.)11/1+/1+//1
جاء أَ ْم ْس=
َ
ـ+قيم (َ – )1//1+/1+1/1
هم ْسـ+تَ َ
) )1ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص  .127وخواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص.172
( )9ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.192

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.121
) (1لالستزادة ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .192اللغة العربية معناها ومبناها .ص .121البيان
في روائع القرآن .ص.127
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

األولي مباشرة إذا كان هذا
السابق ّ
 القاعدة األولى :يقع ّالنبر على المقطع ّ
للنبر ّ

فات (أولي)/
السابق مقطعا طويال (ص م ص) ،نحو :صافّات=
ْ
صاف (ثانوي)ْ +
ّ
لين (أولي).
ضالّين=
ْ
ضال (ثانوي)ْ +

األولي إذا
مما يسبق ّ
 القاعدة الثّانية :يقع ّالنبر الثّانوي على المقطع الثّاني ّ
النبر ّ

األولي
كان هذا الثّاني
متوسطا (ص ح ص) أو (ص ح ح) والّذي بينه وبين ّ
ّ
النبر ّ
قيم
قيم= همسـْ َ +
تْ +
مقطعا قصيرا(ص ح) ،نحو :هم ْستَ ْ
+/أولي).
= (ثانويّ 1+

النوع (ص ح ص)،
األولي مقطعا
متوسطا من ّ
النبر الثّانوي و ّ
أو كان الّذي بين ّ
ّ
النبر ّ

نحوَ :ي ْستَ ْخفون= َي ْسـ  +تَ ْخـ  +فون

+أولي)
= (ثانويّ 1/1+

ش ْر +نا +هم
ناه ْم= عا َ +
النوع( :ص ح ح) ،نحو :عا َ
أو من ّ
ش ْر ه

+أولي+هم)
=(ثانويّ 1/1+

األولي
مما يسبق ّ
 القاعدة الثّالثة :يقع ّالنبر الثّانوي على المقطع الثّالث ّ
النبر ّ

فيما يأتي:

األولي مقطعان قصيران
 إذا كان هذا الثّالث قصي ار (صح) وبينه وبين ّ
النبر ّ
ِ
ِ
+تان
من نفس ّ
+م ـ ْ
النوع ،نحوَ :كل َم ْ
تان= كـَ+ل َ
+/أولي)
=(ثانويّ 1+/1+
األولي مقطعان
 إذا كان هذا الثّالث
متوسطا (ص ح ص) وبينه وبين ّ
ّ
النبر ّ
مان
مان= هم ْحـ +تَـ َ +رْ +
قصيران ،نحو :هم ْحتََر ْ

+/أولي)
=(ثانويّ 1+/1+
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

توسط
 إذا كان هذا الثّالث قصي ا
ر (ص ح) وبينه وبين ّ
األولي مقطع م ّ
النبر ّ
مون
(ص ص ح) ،نحوَ :ي ْستَ
قيمون= َي ْسـ +تَـ +قيـْ +
ْ

=(+1/1ثانوي+//1+أولي)

مما سبق ذكره.
وتجدر اإلشارة أيضا إلى ّأنه ال يقع ّ
النبر الثّانوي على سابق ّ

النبر الثّانوي فيما يأتي(:)1
ّ
النبر األولي و ّ
حسان الفروق الجوهرية بين ّ
تمام ّ
يلخص ّ

األولي أصلي والثّانوي فرعي.
 ّالنبر ّ

الصيغة؛ أي يحسب بالتّراجع من نقطة انتهاء
 ّاألولي يحسب من آخر الكلمة أو ّ
النبر ّ
األولي.
أما الثانوي فيحسب بالتّراجع من نقطة وقوع ّ
الكلمةّ ،
النبر ّ

ألن ضغط الحجاب الحاجز
يتميز
األولي أقوى من ّ
 ّّ
النبر الثّانوي الّذي ّ
بالضعفّ ،
النبر ّ

األولي.
الرئتين عند إيقاعه أضعف منه عند إيقاع ّ
على ّ
النبر ّ

النبر الثّانوي فمطلب إيقاعي
أما ّ
 ّاألولي مطلب صرفي مسرحه الكلمة المفردةّ ،
النبر ّ

يتحقّق في إحدى بيئتين :أوالهما إذا طالت بنية الكلمة حتى احتاج الّنطق بها إلى إيجاد
السياق الّذي تدعو الحاجة فيه إلى اإليقاع بسبب
توازن صوتي بين أجزائها .وثانيهما بيئة ّ

ما يعرض له من إرباك نبر الكلمات بسبب اللّواصق والحروف واألدوات التي تعرض
في السياق.

النبر الثّانوي قد تصلح أن تكون بمقدار كلمة عربية
األولي و ّ
أن المسافة بين ّ
 ّالنبر ّ

النبر الثّانوي على
األولي فيها على المقطع األخير
نحوَ :ي ْستَ
(نون) ،و ّ
عينون ّ
ْ
ْ
فالنبر ّ
النبر
السكنات الشاغلة لمسافة ما قبل ّ
(ي ْسـ)؛ أي ّ
األول منها َ
أن كمية الحركات و ّ
المقطع ّ

األولي والممثّلة في (َي ْستَعي) هي مقدار كلمة عربية نحوَ :ي ْرتَقيَ -ي ْستَقي .ولكن كون
ّ

تأمل لغة القرآن .ص.111
) (1ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص  120وما بعدها .خواطر من ّ
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن الكلمات
تامة وقع عليها ّ
النبر ثانويا في حين ّ
هذه الكمية جزء من الكلمة وليست كلمة ّ

أوليا.
امات
ّ
الكمية والوزن يقع عليها ّ
المستقالت المساويات لها في ّ
التّ ّ
النبر ّ

المتأم ل للكالم المتواصل ليالحظ تشابه المسافات بين نبر وآخر ،أو تقارب
إن
ّ
ّ

الن برين مقطع واحد أو مقطعان أو ثالثة على أكثر تقدير
ال ّ
شبه بينهما ،فقد يكون بين ّ

يتنوع بين
النبر على أحد هذه الثالثة .وقد يقع ّ
دون أن يقع ّ
النبر على واحد منها وقد ّ

أولي وثانوي ،وهذا التّشابه والتّقارب في المسافة بين كل نبر وما يليه يضفي جرسا
ّ

ميز به
موسيقيا تأنس له األذن وترتاح له ّ
النفس وهو ملمح من مالمح اإليقاع الّذي تت ّ

النبرين أو انتظم
ّ
كل لغة عن غيرها .ففي اللّغة العربية كلّما تقاربت أعداد المقاطع بين ّ

الكميات بين نبر
اختالف بعضها عن بعض ه
حسن إيقاعها والعكس صحيح؛ فإذا تباينت ّ

الكميات
السامع تعثّ ا
أحس ّ
كل من المتكلّم و ّ
وآخر ولم تتقارب ّ
أما إذا تقاربت ّ
ر في الكالمّ ،
حسان أمثلة
تمام ّ
أو انتظم اختالفها ه
حسن إيقاعها .وعلى سبيل التّمثيل ال الحصر يسوق ّ
ماء ِف ِ
الس ِ
صا ِب َعهه ْم
صِّيب ِم َن َّ
يه ه
ات َوَر ْع ٌد َوَب ْر ٌ
ظله َم ٌ
ق َي ْج َعله َ
ون أَ َ
لذلك نحو قوله تعالى﴿:أَ ْو َك َ
ِ
ِ
ِ
الصو ِ
ِِ ِ
ِ
اع ِ
ين﴾البقرة.19
ق َح َذ َر ا ْل َم ْوت َواهلله همحيطٌ بِا ْل َكاف ِر َ
في آ َذانه ْم م َن َّ َ
النبر أو انتظار
أن اإليقاع يحدث من انتظام التّوافق بين دفعات ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

أنماط ائتالفها في مجموعات ،ويظهر ذلك من خالل تقطيع اآلية إلى دفعات نبرية مع
وضع عالمة ( )xعلى كل موضع نبر(:)1
اء(ِ -)xف ِ
السـ( -)xم ِ
ات َو(َ -)xر ْع ٌد َو(-)x
صِّيب(ِ -)xم َن َّ
يه ه
أَ ْو َ
ظ هل(َ -)xم ٌ
ك(َ -)x
َ
الصـ-
صا( -)xبِ َعهه ْم(ِ -)xفي آ(َ -)xذانِ ِه ْم(ِ -)xم َن(َّ -)x
َب ْر ٌ
ق(َ -)xي ْج َعـ -له َ
ون( -)xأَ َ
ِ
ِ
وِ
اع ِ
ين(.)x
ق(َ -)xح َذ َر ا ْلـ(َ -)xم ْو ِت(َ -)xو ْ
ال َالهه هم( -)xحيطٌ( -)xبِا ْل َكاف(ِ -)xر ْ
َ

) (1لالستزادة ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص 121وما بعدها .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم.
ص 172وما بعدها.
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

النبر في اللّغة العربية بشكل
حسان وبحق «أول من استنبط قواعد ّ
تمام ّ
بهذا يكون ّ

طردة
ظم
ومقنن»( ،)1وهو بهذا يستحضر آلية التّقعيد لتيسير دراسة ظاهرة صوتية م ّ
من ّ
ّ

في اللّغة العربية.

 4-2التّنغيم(:)Intonation
أن «اللّغويين العرب القدماء
تجدر اإلشارة إلى ّ

()

ظواهر اللّغوية
عرفوا كثي ا
ر من ال ّ

الدرس اللّغوي الحديث ،وظهرت على
لكنهم لم يصطلحوا عليها مثلما اصطلح عليها ّ
ّ

( )2
حسان
تمام ّ
شكل تطبيقات لهم في أثناء ما درسوا ،ومن هذه الظواهر التّنغيم»  .و ّ
يصرح ّ

مسجل وال مدروس»(.)3
بذلك إذ يقول«:التّنغيم في اللّغة العربية الفصحى غير
ّ

الدرس اللّغوي القديم من
تجدر اإلشارة إلى أ ّن التّنغيم ظاهرة صوتية حاضرة في ّ

الناحية التّنظيرية لغياب تعريف صريح له رغم حضور
الناحية التّطبيقية ،غائبة من ّ
ّ
النغم.
بعض المصطلحات ّ
الدالة علىالتّنغيم كاللّحن و ّ

فإنه
حسان« :إذا سمع أحدنا غيره يتكلّم ّ
تمام ّ
 1-4-2تعريف التّنغيم :يقول ّ

كل أجزاء الجملة من كالمه في طبقة صوتية واحدة واّنما يرفع
سيالحظ أنه ال يجعل ّ
الصوت مع بقية األجزاء وذلك ما يعرف بالتّنغيم،
صوته بأحد أجزائها إلى طبقة أعلى من ّ

الرابط:
) (1ديوان أصدقاء المغرب .الدكتور تمام حسان وأثره في البحث األكاديمي المغربي .مقال منشور على ّ
 . fayade@yahoo.deيوم 7111/11/11م .محرك البحثAsk :

) (منهم :سيبويه .الكتاب .ج .1ص 111وما بعدها .الفارابي .الموسيقى الكبير .ص( 119تحدث عن اللّحن
النغم) .ابن جني .الخصائص .ج .1ص.729
وّ
الرضا الوزان .الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث .ط.1
) (2تحسين عبد ّ
دار دجلة ،األردن7111 .م .ص .117

) (3تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص .772
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الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

وبه يرتبط معنى الجملة إثباتا أو استفهاما أو غير ذلك»

()1

وبهذا «يمكن تعريف التّنغيم

الصوت وانخفاضه أثناء الكالم» (.)2
بأنه ارتفاع ّ
يقس م نظام تنغيم الفصحى من وجهتي نظر
 2-4-2أقسام التّنغيم العربيّ :

مختلفتين هما(:)3

النغمة المنبورة األخيرة في المجموعة
أ -الوجهة األولى :ينقسم التّنغيم حسب شكل ّ

الكالمية إلى لحنين:

األول :ينتهي بنغمة هابطة على آخر مقطع منبور ،ورمزها:
ّ

 .ويكون اللّحن

الدعاء والتّقرير والطّلب واالستفهام غير المبدوء بهل
النفي وال ّ
شرط و ّ
األول في :اإلثبات و ّ
ّ
أوهمزة.

الثّاني :ينتهي بنغمة صاعدة على آخر مقطع منبور ،ورمزها . :كما قد ينتهي
ط حة على آخر مقطع منبور ،ورمزها __ أو غير منبور ،ورمزها •.
بنغمة ثابتة أو مس ّ
ويكون الثّاني في االستفهام المبدوء بهل أوالهمزة ،وفي المجموعة الكالمية الّتي لم يتم
شرط عن جوابه.
بها المعنى كاالكتفاء بفعل ال ّ
ب -الوجهة الثانية :ينقسم التّنغيم حسب المدى بين أعلى نغمة وأخفضها في
الصوت سعة وضيقا إلى ثالثة أقسام:
ّ
األول :المدى اإليجابي أو الواسع.
ّ

المتوسط.
النسبي أو
الثّاني :المدى ّ
ّ
الضيق.
السلبي أو ّ
الثّالث :المدى ّ

) (1تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص .172
) (2تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .192
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 199وما بعدها .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.779
تمام ّ
) (3ينظرّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن مجموع هذه التقسيمات يقع في ستّة نماذج تنغيمية مختلفة،
حسان ّ
تمام ّ
يؤكد ّ

كل ما في اللّغة العربية من نماذج التّنغيم ،تضبطها موازين تنغيمية ستّة هي(:)1
هي ّ

 اإليجابي أو الواسع الهابط :ويستعمل في تأكيد اإلثبات كقولك في جواب من أنكر
نحو :أنت فعلت هذا؟ وفي تأكيد االستفهام بكل أدواته ما عدا الهمزة وهل ،نحو :أين
كنت؟
 اإليجابي أو الواسع الصاعد :ويستعمل في تأكيد االستفهام بهل أوالهمزة نحو :هل
جئت؟
المتوس ط الهابط :ويستعمل لإلثبات غير المؤكد ،نحو :لقد قابلت أخاك
النسبي أو
ّ 
ّ
على دراجته.

الصاعد :ويستعمل في االستفهام بغير أداة ،نحو :أنت مجنون؟
النسبي أو
ّ 
المتوسط ّ
ّ

الضيق الهابط :ويستعمل في تعبيرات األسف والتحسر والتّسليم باألمر،
السلبي أو ّ
ّ 
إال باهلل.
نحو :ال حول وال قوة ّ

الصاعد :ويستعمل في عبارات العتاب والتّمني نحو :ليت الشباب
السلبي أو ّ
الضيق ّ
ّ 
يعود يوما.

أن االصطالحات (إيجابي) و(نسبي) و( سلبي) هي بطاقات
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

لمدلوالتها العلمية التي ال تتطابق كثي ار مع المعنى المعجمي العام؛ إذ يستعمل المدى
مما يأتي إلى إثارة أقوى
اإليجابي بعلوه ّ
الصوتي في الكالم الّذي تصحبه عاطفة مثيرةّ ،

أشد من حركة
الزفيري ،باستعمال نشاط ّ
كمية أكبر من الهواء ّ
لألوتار ّ
الصوتية بإخراج ّ
الن سبي فيستعمل في الكالم غير العاطفي ،ويكون بين
أما المدى ّ
الحجاب الحاجز .و ّ
ألنه ليس هناك سعة مطلقة وال ضيق مطلق
أعلى وأخفض نغمة كالمية في المحادثةّ ،

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 199وما بعدها.
تمام ّ
) (1ينظرّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوتي فيستعمل في
بل ّ
لسلبي بانخفاضه ّ
أما المدى ا ّ
كل شيء في هذا المجال نسبي .و ّ

بالن شاط الجسمي العام كالحزن مثال.
الكالم الّذي تصحبه عاطفة تهبط ّ

النغمة
أن ّ
يفرق تمام حسان بين ّ
النغمة واللّحن ،فيرى ّ
بآلية التّقابل المصطلحي ّ

صاعدة كانت أم هابطة أم ثابتة هي تنغيم المقطع الواحد في عموم المجموعة الكالمية،

النغمات المرتّبة في المجموعة الكالمية مع نظرة خاصة
أن اللّحن هو مجموعة ّ
في حين ّ

أن
إلى ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
النغمة المنبورة األخيرة من هذا التّرتيب .ولتوضيح ذلك يشير ّ

يتنوع بين اإليجابي
التّنغيم يكتب كما تكتب الموسيقى على خطوط أفقية ،و ّ
ألن المدى ّ

الس لبي كانت الخطوط األربعة تحصر بينها مسافات ثالث ،سفالها لكتابة
وّ
النسبي و ّ
المتوسط ،والثّالث جميعا
النسبي
الضيق ،وهي وما فوقها لكتابة المدى ّ
السلبي ّ
ّ
المدى ّ
لكتابة المدى اإليجابي الواسع(.)1

يشير تمام حسان إلى أن ترقيم التّنغيم هو كترقيم الكتابة ،تحمل العالمة فيه من
الن َفس من الكالم ،وكلّما جاءت سكتة وجب وجود عالمة
الكتابة
ّ
محل ال ّ
شهيق السترجاع ّ

للداللة على وقفة دون تمام
ترقيمية .وفي التّرقيم عالمتان ترقميتان هما :خط رأسي واحد ّ
حسان لما سبق بما يأتي (:)2
الكالم وخ ّ
طان رأسيان ّ
تمام ّ
للداللة على تمامه .ويمثل ّ

حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .711
تمام ّ
) (1ينظرّ :
حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .711
تمام ّ
) (2ينظرّ :
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 3-4-2وظائف التنغيم :يلخصها تمام حسان فيما يأتي(:)1
أ -الوظيفة ال ّنحوية :يساعد التّنغيم على تحديد نوع األسلوب في الجملة من إثبات
أو نفي أو تعجب أو استفهام تغيب فيه األداة وغير ذلك .كأن تقول لمن يكلمك وال تراه
الصوت وخفضه في
(أنت محمد) مقر ا
ر ذلك أو مستفهما عنه؛ إذ تختلف طريقة رفع ّ

كل شيء فيها عدا التنغيم يبقى في المثال على ما
اإلثبات عنها في االستفهام ،ولكن ّ
هو عليه سواء ترتيب الكلمات في الجملة أو البناء وحركته في الكلمة األولى أو اإلعراب
فكل ذلك ال
األولي على الحاءّ .
وحركته في الكلمة الثانوية ،و ّ
النبر الثانوي على الهمزة ،و ّ
يصلح أساسا للتفريق بين اإلثبات واالستفهام ولكن التّنغيم هو أساس الخالف الوحيد
بينهما.
النسق األصواتي الّذي يستنبط منه التّنغيم ،أي طريقة
ب -الوظيفة األصواتية :وهي ّ

الصوت وخفضه.
رفع ّ

) (1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص .192
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الـفـصـل األول:

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصوت وانخفاضه في اختالف
علو
ج-الوظيفة ّ
ّ
الداللية :وتظهر إلى جانب ّ

النموذج التّنغيمي الّذي يقوم من األمثلة المنطوقة مقام
التّرتيب العام لنغمات المقاطع في ّ

الصرفي من أمثلته في العربية.
الميزان ّ

أن «التّنغيم في الكالم يقوم بوظيفة التّرقيم
حسان ّ
تمام ّ
د -الوظيفة التّرقيمية :يرى ّ

الداللة على المعنى الوظيفي للجملة.
أن التّنغيم أوضح من التّرقيم في ّ
في الكتابة غير ّ

ألن ما يستعمله التّنغيم من نغمات أكثر مما يستعمله التّرقيم من عالمات
ورّبما كان ذلك ّ
شرطة وعالمة االستفهام»( ،)1هذه األخيرة الّتي يمكن أن تغيب تماما
كالنقطة والفاصلة وال ّ
ّ
ر في هذا الكالم منطوقا.
أن التّنغيم يبقى حاض ا
في الكالم المكتوبّ ،
إال ّ

ظم
حارة أن ين ّ
تمام ّ
حسان حديثه عن التّنغيم بقوله« :وكم أجد في نفسي أمنية ّ
يختم ّ

موحد للقراءة واإللقاء في
المجمع اللّغوي دراسات للتّنغيم تنتهي بخلق مستوى صوابي ّ
النطقية
البالد العربية كلّها ،حتى ال تكون العربية الفصحى خاضعة في ّ
كل إقليم للعادات ّ

العام ية ،وحتى ال يجد العربي غرابة في إلقاء أخيه العربي ،فيكون أقدر على فهمه»(.)2
ّ

وهي دعوة طيبة تصبو إلى االرتقاء بموازين التّنغيم في اللّغة العربية الفصحى عن غيرها
من اللّهجات العامة .وهذه دعوة لمواصلة مسيرة البحث في ظواهر صوتية كان لت ّمام
الدارسين ،على سبيل التّمثيل ال
السبق في االهتمام بها بشهادة أغلب ّ
حسان قصب ّ
ّ

حسان قيمة ال
الدين ال ّ
الحصر ما قاله محمد صالح ّ
شريفّ « :
تمام ّ
للنبر والتّنغيم عند ّ

إال قليال»(.)3
نجدها عند غيره من العرب ّ

) (1تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص .772
حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.711
تمام ّ
)ّ (2
حسان"اللّغة العربية معناها
النظام اللّغوي بين ال ّ
الدين ال ّ
) (3محمد صالح ّ
شريفّ .
تمام ّ
شكل والمعنى من خالل كتاب ّ
ومبناها".ص.711
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الفصل الثّاني:
الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن
الضوء على معطيات ّ
بعد تسليط ّ
حسان الّذي يرى ّ
تمام ّ
الدرس ّ
الصوتي عند ّ

الصرف الّذي بدوره ينتفع بتركة
الصوتيات قد انتفعت بتركة األصوات ،سيطرق باب ّ
ّ

النحاة العرب؛
الصرف ،األمر الّذي فطن إليه ّ
األولية لعلم ّ
ّ
الصوتيات في مجال المباني ّ

رسة
نحوها وصرفهها فهما صحيحا إالّ بعد د ا
إذ أ
روا ّ
أن اللّغة العربية ال يمكن أن هيفهم ه
أصواتها(.)1

الصرف «الّتي عنوا فيها باألصول
تمام حسان بفضل ّ
النحاة القّدامى في دراسة ّ
يشيد ّ

الصيغ من إعالل أو إبدال أو قلب أو
وّ
الزوائد وبيان المشتق والجامد وتحديد أشكال ّ
الصرفيين العرب بمكان ال
حذف .وهذه ال ّ
شعبة من دراسة اللّغة واجادة القول فيها أَ ْف َرَد ْ
ت ّ

النظام
أي مكان آخر في عالم اللّغويين قديما أو حديثا ،وال يزال كشفهم عن ّ
هيدانيه ّ
وسيظل دائما كذلك في نظر اللّغويين في
الصرفي العربي موضع اإلعجاب واالحترام،
ّ
ّ
مختلف أنحاء العالم»(.)2

الصرفي إالّ ّأنه «لم
حسان بجهود القدامى المحمودة في ّ
الدرس ّ
تمام ّ
ورغم إشادة ّ

ستظل بحاجة إلى مراجعة
ينظر إلى معطياته الموروثة على ّأنها مسلّمات ثابتة ،بل ّإنها
ّ

يشل حركة
تحولت إلى متن جامد
ّ
واعادة نظر حتّى تستطيع أن تواكب الجديد ،واالّ ّ

()3
النقض
الصرفي
للدرس
تعددت آليات تيسيره ّ
التّفكير»  .ولهذا ّ
النقد و ّ
وتنوعت بين ّ
ّ
ّ

الصرفية الّتي
أهم محاور ّ
الدراسة ّ
والتّجديد .ويظهر ذلك فيما سيأتي من الحديث عن ّ

الصرف()أو البنية ،أو ما يطلق عليه األوربيون
حسان بمنهج
تمام
ّ
ّ
نعتها ّ

شكلية التّركيبية،
الناحية ال ّ
أن طبيعة هذه ّ
الدراسة أن تتناول ّ
( .)Morphologyويرى ّ

حسان .الفكر اللّغوي الجديد .ص .11اللّغة بين المعيارية و الوصفية .ص.122
تمام ّ
( )1هينظرّ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها.ص.10
تمام ّ
(ّ )2

حسان .مجلّة كلّية اآلداب .جامعة بغداد .ع.117ص.119
تمام ّ
( )3حيدر محمد جبر .التّفكير المورفولوجي عند ّ
حسان في مناهج البحث في اللّغة مصطلح مناهج ،وفي اللّغة العربية معناها ومبناها مصطلح أنظمة،
تمام ّ
( )هيطلق ّ
ويقصد بهما ما اصطلح عليه علماء اللّغة المحدثون مستويات (.)Levels
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ثم تتناول
والموازين ّ
الصرفية وعالقاتها التّصريفية من ناحية واالشتقاقية من ناحية أخرىّ .
ر أم أحشاء أم أعجا از(.)1
ما يتّصل بها من ملحقات صرفية سواء كانت صدو ا

خاصة
الصرفية متناثرة بين ثناياها
ّ
ّ
حسان يلفي المباحث ّ
تمام ّ
إن المتصفّح لمؤلّفات ّ

الصرفي في
«كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها [الّذي] يتك ّفل
بتصور متكامل ّ
للنظام ّ
ّ

العربية»(.)2

حسان:
تمام ّ
أوال -دعائم ال ّنظام ّ
ّ
الصرفي عند ّ

الصرفي للّغة العربية الفصحى ينبني على ثالث دعائم
أن ّ
حسان ّ
النظام ّ
تمام ّ
يرى ّ

هامة هي(:)3
ّ

الصرفية الّتي يرجع بعضها إلى تقسيم الكلم(أي مباني التّقسيم
 -1مجموعة من المعاني ّ

الصيغ.
كاالسمية والفعلية) وبعضها اآلخر إلى تصريف ّ

مجردة وبعضها لواصق وبعضها زوائد؛
 -7طائفة من المباني التّصريفية بعضها صيغ ّ
أي الملحقات المورفيمية الّتي تسبق األحشاء أو تلحقها ،وبعضها اآلخر مباني أدوات.

 -1طائفة من العالقات العضوية ،الّتي قد تكون إيجابية؛ أي وجوه االرتباط بين المباني،
وقد تكون قيما خالفية؛ أي وجوه االختالف والتّقابل بين هذه المباني.
الصرفية الوظيفية .وا ّن
الصرفية(ّ )Morphemes
ّ
تعبر عن المعاني ّ
إن المباني ّ

لتدل بدورها
هذه المباني نفسها أبواب تندرج تحتها عالمات تتحقّق المباني بواسطتها
ّ
أما العالمات المنطوقة أو
على المعاني .فالمعاني
ّ
الصرفية والمباني من نظام اللّغة ّ

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.711

النظرية اللّسانية في التّراث العربي بين المنظورين العربي
( )2محمد عبد العزيز عبد ّ
الرفاعي .قراءة ّ
الدايم ّ
والغربي(مراجعة وتعليق وتحليل) .الرابط .http://www.alarabiah.org :محرك البحث.Google :
( )3ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها.ص 27وما بعدها.
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

للصلة بين المعاني
حسان في جدول توضيحي ّ
تمام ّ
المكتوبة فهي من الكالم .ويمثّل ّ
والعالمات المنطوقة كاآلتي:
المعنى

المبنى

العالمة

االسمية

صيغة االسم

زيد

(مثال)

الفعلية

صيغة الفعل(فعل يفعل افعل مثال)

ضرب-يضرب اضرب

(مثال)

التّعريف

(المعرفة) على إطالقها
أل
ّ
(المؤنثة)
التّاء
ّ

(ألـ)كتاب

(مثال)

التّكلّم

ضمير المتكلّم على إطالقه

الزيد(ان)
ّ

(مثال)

اإلضمار

الضميرعلى إطالقه(هو أوهي مثال)
ّ

التّأنيث
التّثنية

(المثنى)
النون
ّ
األلف و ّ

الغيبة

ضمير الغائب على إطالقه

هو–هي بخصوصهما
فاطمـ(ـة)

أخذ(ت) كتابـ(ـي)
(أنا)
ه
ضربـ(ـه) (هو) في بيتـ(ـه)

(مثال)
(مثال)

(مثال)

(مثال)

أن مباني التّصريف هي المسرح األكبر للقيم الخالفية بين
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

تعد فروعا على مباني التّقسيم ،ويظهر ذلك فيما يأتي(:)1
الصيغ المختلفة الّتي ّ
ّ

صرفي
حسان حجر ّ
الزاوية في ّ
النظام ال ّ
تمام ّ
 -Iمباني التّقسيم :وهي في نظر ّ

الصرفية الّتي ينقسم الكالم على أساسها إلى
للّغة العربية الفصحىّ ،
ألنها من المعاني ّ
الصفة ومعناها الوصفية ،الفعل
سبعة أقسام .ومباني التّقسيم هي :االسم ومعناه االسميةّ ،

الضمير ومعناه اإلضمار ،الخالفة ومعناها اإلفصاح ،الظّرف ومعناه
ومعناه الفعلية،
ّ

وتتفرع هذه األخيرة إلى صيغ وصور مطلقة،
ظرفية ،األداة ومعناها معنى التعليق بها.
ال ّ
ّ
الصرفية تقتصر على الثّالثة األولى منها فقط ،لكونها مبان لها صيغ
إالّ ّ
أن المباني ّ
الصفة والفعل مبان على التّرتيب
صرفية وترجع إلى أصول اشتقاقية؛ ّ
فكل من االسم و ّ

الضمير والخالفة والظّرف واألداة فمبانيها صور
لالسمية والوصفية والفعلية .على نقيض ّ
حسان أ ّن
مجردة ال صيغ لها ،وال ترجع إلى أصول اشتقاقية .وبآلية التّمثيل
ّ
تمام ّ
ّ
يوضح ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها.ص 22وص 111وما بعدها.
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

مجرد يصدق من ذلك
المبنى األكبر(ضمير المفرد المذ ّكر الغائب) هو وصف لمبنى ّ

الجر ،وفي االنفصال أو االتّصال أو االستتار.
الرفع أو ّ
ّ
النصب أو ّ
الضمير في حاالته ّ
تعد فروعا من المبنى األكبر .وتتحقّق بعالمة مختلفة
ّ
الست ّ
وكل حالة من هذه الحاالت ّ
النص المنطوق أو المكتوب.
أن العالمة ال توجد في ّ
عما تتحقّق به األخريات ،كما ّ
ّ

ظرف واألداة؛
الضمير يقال عن الخالفة وال ّ
وعليه فما قيل عن المثال سالف ال ّذكر أي ّ
كنها تدخل ضمن
فمباني هذه األقسام األربعة غير اشتقاقية ال صيغ لها وال توليد فيها «ول ّ

عامة .وهنا موضع االختالف بين
ألنها ّ
الصرف ّ
نطاق ّ
تدل على معان وظيفية صرفية ّ

كل ما لم هيعلم اشتقاقه كالحروف
الصرف ّ
القدامى و ّ
تمام؛ فاألقدمون يستبعدون من ّ
الدكتور ّ

الصرف»(.)1
(األدوات) و ّ
الضمائر ،في حين ّأنها عند أستاذنا تندرج تحت مظلّة ّ

حسان في :المتكلّم ومعناه التّكلّم،
تمام
 -IIمباني التّصريفّ :
ّ
يلخصها ّ

والمخاطب ومعناه الخطاب ،واإلضمار لإلشارة ومعناه اإلشارة ،والغائب ومعناه الغيبة،
المثنى ومعناه التّثنية ،والمجموع
والموصول ومعناه الوصل ،والمفرد ومعناه اإلفراد ،و ّ
المعرف ومعناه
ومعناه الجمع ،والمذ ّكر ومعناه التّذكير ،و ّ
المؤنث ومعناه التّأنيث ،و ّ

تتفرع إلى لواصق وزوائد
التّعريف ،و ّ
النكرة ومعناه التّنكير .ويرى ّ
أن مباني التّصريف ّ

أن مباني
ّ
كالضمائر المتّصلة وعالمات التّثنية والجمع والتّأنيث والتّعريف وغيرها؛ أي ّ
التّصريف تتمثّل في صور التّعبير عن المعاني التّصريفية اآلتية:
شخص :والمقصود به التّكلّم والخطاب والغيبة.
أ -ال ّ
ب -العدد :والمقصود به اإلفراد والتّثنية والجمع.
ت -ال ّنوع :والمقصود به التّذكير والتّأنيث.
ث -التّعيين :والمقصود به التّعريف والتّنكير.

الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر(.)1920-1917ط.1دار الكتاب الجديد
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )1عبد ّ
المتّحدة.بيروت لبنان.7111.ص .122
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

حسان عن جملة هذه المعاني بواسطة الملحقات المورفيمية المتمثّلة في
ّ
تمام ّ
يعبر ّ

ويعبر عن التّكلّم
السوابق واألحشاء وهي ّ
الدواخل ،واألعجاز وهي اللّواحقّ .
الصدور وهي ّ
ّ
والخطاب والغيبة في الفعل الماضي بضمائر المتكلّم أو المخاطب أو الغائب .وفي الفعل

أما مورفيم
المضارع بحروف المضارعة (أنيت) ،وليس في صيغة األمر إالّ المخاطبّ .

اإلفراد أو التّثنية أو الجمع والتّأنيث أو التّذكير والتّعريف أو التّنكير فهي مباني شكلية
للتّعبير عن معاني تصريفية.

 -IIIالعالقات العضوية بين مباني التّقسيم ومعانيه ومباني التّصريف
الصرفي ،وهي على نوعين :إيجابية
ومعانيه :وته ّ
عد العالقات العضوية مركز ّ
النظام ّ
تهمثّلها وجوه التّشابه بين المباني ،وسلبية تهمثّلها المقابالت أو القيم الخالفية؛ أي وجوه
االختالف بين المبنى واآلخر والمعنى واآلخر كالتّقابل بين :التّعريف والتّنكير ،والتّأنيث
الزيادة ،واالسم والفعل ،وعلى هذا األساس تفترق
جرد و ّ
والتّذكير ،واإلفراد والجمع ،والتّ ّ
حسان ما سبق فيما يأتي(:)1
الصيغ .وللتّوضيح أكثر وبآلية الجدولة ّ
تمام ّ
ّ
يلخص ّ

العالمة
ب
ض َر َ
َ
ب
َي ْ
ض ِر ه

التّقسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
المبنـــــــــــــــــــــــــى
المعنــــــــــــــــــــى
الفعلية والمضي
الفعلية والمضارعة

صيغة فَ َع َل
صيغة َي ْف ِع هل
صيغة ا ْف ِع ْل
الضمير
صورة ّ

التّصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
المبنـــــــــــــــــــــــــى
المعنــــــــــــــــــــى
اإلسناد للغائب

االستتار

اإلسناد للغائب

االستتار

ب
اض ِر ْ
ْ
هو

اإلضمار

هي

الكتاب

اإلضمار

االسمية

الضمير
صورة ّ
ِ
االسم(فعال)

فاطمة

االسمية(العلمية)

التّأنيث
صيغة فاعل
االسم(صيغة فعل) التّعريف والتّثنية
التّكلّم واإلفراد
الضمير
صورة ّ

الفعلية واألمرية

الزيدان
ّ

االسمية

أخذت

الفعلية والمضي

أنا

اإلضمار

صيغة فَ َع َل

اإلسناد للمخاطب

التّذكيرواإلفراد والغيبة

التّأنيث واإلفراد والغيبة
التّعريف

اإلسناد للمتكلّم

( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها.ص .20-21
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االستتار

الرفع
صورة ضمير ّ
الرفع
صورة ضمير ّ
أل على إطالقها

التّاء على إطالقها
أل واأللف والنون

صورةضميرالمتكلّم المفرد

تاء المتكلّم

الـفـصـل الثاني:
كتابي

ضرَبهه
في
بيته

االسمية

الفعلية والمضي

الظرفية

االسمية

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
ِ
االسم(فعال)

التّكلّم

الغيبة واإلفراد والتّذكير
صيغة فَ َع َل
تتصرف
صورةالحرف (في) ال
ّ

االسم(صيغة فَ ْعل) الغيبة واإلفراد والتّذكير

ياء المتكلّم

ضمير الغائب المتّصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمير الغائب المتّصل

السابقين العالقة بين معاني التّقسيم ومبانيه وبين
ّ
حسان في الجدولين ّ
تمام ّ
لخص ّ

أن
معاني التّصريف ومبانيه ،إذ تكمن العالقة بين معاني التّقسيم ومباني التّصريف في ّ

الضمائر واألفعال ،فتكون أساس اختالف
التّكلّم والخطاب والغيبة تولّد القيم الخالفية بين ّ

الصفات وال الخوالف وال الظّروف وال األدوات
صور هذه واسناد تلك ،وال تفعل ذلك بين ّ

إن اإلفراد والتّثنية والجمع تولّد
ألن ال ّ
ثم ّ
وال األسماء؛ ّ
قوة ضمير الغائبّ .
ظاهر دائما في ّ

الضمائر ،وال تتّصل باألفعال إالّ
الصفات وصور ّ
القيم الخالفية بين صيغ األسماء و ّ

أما التّعريف والتّنكير فيولّدان القيم الخالفية بين
لمعنى المطابقة لالسم أو ّ
الضمير .و ّ
الصفات دون البواقي.
األسماء ،وقد يولّدانها بين ّ

يوضح
الصرفي للّغة العربية الفصحى يمكن أن
أن ّ
ّ
حسان إلى ّ
النظام ّ
تمام ّ
يشير ّ

وب ْع هده األفقي مباني
الرأسي مباني التّقسيم -سالفة ال ّذكر -ه
في صورة جدول هب ْع هده ّ

التّصريف -سالفة ال ّذكر أيضا -وهو بذلك كما تشير فاطمة بكوش «قد استطاع أن
الصرفية ،هو البعد االستبدالي أو
الدراسة
بعدا آخر غير البعد الخ ّ
طي على ّ
هيدخل ً
ّ

حسان هنا معتمدا على ثنائية
الرأسي ...ويبدو د.تمام ّ
سماه البعد ّ
البراديغماتي أو كما ّ

يفرق بين
ّ
دوسوسير(النظمي/االستبدالي ،)Syntagmatic/Paradigmaticالسيما ّأنه ّ
شكلية في المادة
الرأسية(االستبدالية) تبنى على الخالفات ال ّ
ّ
الدراستين بقوله ّ
إن الفكرة ّ

األفقية(النظمية) الّتي تنبني على العالقات
الصيغة في مقابل الفكرة
ّ
الواحدة؛ أي اختالف ّ
سياق .وسنحاول في أدناه رسم إحداثية مباني التّصريف ومباني
بين األبواب ّ
النحوية في ال ّ

الصرفية(:)1
التّقسيم على وفق
تصور د.تمام حسان التّجاه ّ
الدراسة ّ
ّ

الدرس اللّساني العربي الحديث.ص.111-111
( )1فاطمة الهاشمي بكوش .نشأة ّ
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

مباني التّقسيم

()

االسم
الفعل
الضمير
مباني التّصريف
المتكلّم

الغائب

المخاطب اإلضمار اإلشارة

الموصول الوصل

المفرد

الخالفة
الظرف
األداة

ثانيا -ماهية المورفيم :Morpheme
ويسميه الوحدة
حسان،
الدرس
هو اصطالح هام في ّ
تمام ّ
ّ
ّ
الصرفي كما يرى ّ

أن الكثير من الباحثين في اللّغة يغمض عليهم المراد بهذا المصطلح
الصرفية .ويشير إلى ّ
ّ

إلى درجة الخلط في تفسيره وتطبيقه خلطا كبيرا .ومن القلّة الّتي فقهت المعنى التّقليدي

أن المورفيمات
حسان فندريس( ،)Vendryesالّذي يرى ّ
تمام ّ
لمصطلح المورفيم يذكر ّ

يتكون منها المعنى العام للجملة ،وهذه األفكار
عناصر صرفية تربط بين األفكار الّتي ّ
واضحة في السيمانتيمات( )Semantemesأو نواة المعنى المعجمي .والسيمانتيم هو

يعبر عن الفكرة الّتي في ال ّذهن نحو :الحصان يجري؛ فسيمانتيم الحصان
عنصر لغوي ّ

يعبر عن العالقة الكامنة
فكرة ،وسيمانتيم الجري فكرة أخرى ،والمورفيم هو العنصر الّذي ّ
الصفة من مباني التّقسيم.
( )سقطت ّ

- 141 -

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

بين هاتين الفكرتين ،ففكرة الجري مرتبطة عموما بالحصان .وبهذا يكون المورفيم في
ر أصواتيا
عمومه عنص ا

()

يدل على العالقات بين األفكار في الجملة(.)1
ّ

وضحوا المعنى التّقليدي للمورفيم فاستند عليه،
ممن ّ
حسان ّ
تمام ّ
بأن فندريس ّ
اعتقد ّ

حسان في تعريفه للمورفيم على
إالّ ّ
تمام ّ
أن حلمي خليل رأى ّأنه من الغريب أن يعتمد ّ
فندريس ال على بلومفيلد .األمر الّذي جعل تحديده لهذا المصطلح غير واضح؛ فقد

يتكون منها
اعتمد تعريف فندريس للمورفيم على ّأنه عناصر صرفية تربط األفكار الّتي ّ
حسانتعريف
تمام ّ
المعنى العام للجملة ،وهذه األفكار واضحة في السيمانتيمات ،وشرح ّ

المعبر عن الفكرة الّتي في ال ّذهن ،ومثّل لذلك بجملة :الحصان
بأنه العنصر
المورفيم ّ
ّ

يعبر عن الفكرة الّتي في ال ّذهن
الصورة عنصر لغوي ّ
يجري؛ فرأى أن السيماتيم في هذه ّ

تعبر عن العالقات بين هذه السيمانتيمات.
أن المورفيمات ّ
كفكرتي الحصان والجري ،و ّ

أوعدة مقاطع
حدد مصطلح المورفيم على ّأنه عنصر صوتي أومقطع
ّ
وبناء على ذلك ّ

حد قول حلمي خليل-
ّ
تدل على العالقات بين األفكار في الجملة .وهذا التّعريف  -على ّ
ليس إالّ نوعا واحدا من أنواع المورفيمات(.)2
حسان بين ثالثة اصطالحات يتّصل بعضها
بآلية التّقابل المصطلحي ّ
تمام ّ
يميز ّ

يعبر عنه مورفيم
أن الباب وسيلة تقسيمية ّ
ببعض هي :الباب ،المورفيم والعالمة؛ فيرى ّ
وكل نظام مورفيمي
معين .والمورفيم وحدة صرفية في نظام المورفيمات متكاملة الوظيفةّ ،
ّ

يعبر عن المورفيم تعبي ار شكليا
أما العالمة فهي العنصر الّذي ّ
له عالقة بنظام األبوابّ .
الصوت بالحرف.
وتوجد في ّ
النطق .والعالقة بين العالمة والمورفيم أشبه ما تكون بعالقة ّ

عدة مقاطع.
( )صوت أو مقطع أو ّ
( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة.ص .710-711
( )2ينظر :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.711
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

يعبر عنه
حسان للتّرابط بين هذه االصطالحات الثّالثة بباب الفاعل الّذي ّ
تمام ّ
ويمثّل ّ

محمد مثال(.)1
مورفيم خاص هو االسم المرفوع وعالمته ّ
الضمة في ّ

حسان على آلية التّقابل المصطلحي بين الباب والمورفيم والعالمة
ّ
تمام ّ
إن اعتماد ّ

الصرفي من المنظور المعاصر ،إالّ
يهدف إلى تيسير المفاهيم الّتي يرتكز عليها ّ
الدرس ّ

أن حدود مصطلح الباب ال يقتصر على مستوى دون آخر من
أن هناك من يرى ّ
ّ
مسوغا لجعله مفهوما يقابل
مستويات البحث اللّغوي؛ إذ يقول حيدر محمد جبر« :ال أرى ّ

()2
مسوغ التّقابل
الرد على حيدر محمد جبر ّ
المصطلحين اآلنفي ال ّذكر»  .وعليه يمكن ّ
بأن ّ

أن «التّاء
قوي؛ ذلك ّ
حسان بين الباب والمورفيم والعالمة ّ
تمام ّ
المصطلحي الّذي أقامه ّ

النحو»(.)3
تدل على مورفيم الفاعلية الّذي ّ
بت عالمة ّ
يدل على باب الفاعل في ّ
في ضر ه

تنبه إلى احتمال
أن هذه االصطالحات يتّصل بعضها ببعض ،و ّ
حسان ّ
تمام ّ
أ ّكد ّ

تسميه مورفيم
أن تثير هذه الفكرة نقاشا إذ قال«:ولقائل أن يقول ّإننا لم نسمع عن ما ّ
النحو .والجواب على ذلك
ولكننا سمعنا عن باب الفاعل في ّ
الصرفّ ،
الفاعلية في دراسة ّ

شيء الواحد ،فالفاعل
تتعدد جهات ال ّ
النقد ،وبصفحتي الورقة ،حيث ّ
أن نمثّل بوجهي عملة ّ
بأنه شكلي وهذا هو المورفيم،
ذو وجهين :وجه صرفي ّ
تدل عليه العالمة ،ويمكن وصفه ّ

بأنه وجه تقسيمي
ووجه نحوي ّ
الصرفية الّتي هي المورفيم ،ويوصف ّ
تدل عليه الوحدة ّ
السياق وهو الباب .فالفاعل إ ًذا مورفيم باعتبار ،وباب باعتبار
ينبني على العالقات في ّ

النحوية»(.)4
الصرفية و ّ
آخر .وليس هناك تناقض إ ًذا بين التّسميتين ّ

حسان من التّقسيمات سالفة ال ّذكر،
أن ّ
يشير حلمي خليل إلى ّ
تمام ّ
كل ما ذكره ّ

حر()Free Morpheme
إما أن يكون مورفيما ّا
تندرج تحت مفهوم المورفيم؛«فالمورفيم ّ

مقيدا( )Bound Morphemeوهو عنصر لغوي
مثل :كتاب وقلم وأنا وهو ،أو مورفيما ّ

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة.ص .712 -712

( )2حيدر محمد جبر .التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان .ص.119
( )3تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة.ص .771
( )4تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة.ص .771
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حر مثل ألف االثنين وواو الجماعة
ال يستخدم منفردا ،واّنما يستخدم عادة مع مورفيم ّ

وياء المضارعة وتاء التّأنيث وغيرها .أو مورفيما صفريا( )Zero Morphemeوهو
الضمائر
مورفيم ّ
يدل عدم وجوده على وجود مورفيم محذوف أو مستتر أو ّ
مقدر مثل ّ

الصيغ في المشتقات واإلسناد في الجملة»(.)1
المستترة و ّ

أن مباني التّقسيم ومعاني التّصريف الّتي
ّ
يوضح حلمي خليل ما سبق ذكره مؤ ّكدا « ّ

السابقة ،كلّها أو بعضها،
استخدمها ال ّدكتور تمام ال تكاد تخرج عن واحد من المورفيمات ّ
مثال ذلك:

النحو اآلتي:
في الفعل :ضرب ،يمكن تحليله مورفولوجيا على ّ

ب.
ض َر َ
 -1مورفيم حر يتمثّل في الجذر َ

تدل على المعنى والفعلية.
الصيغة( َف َع َل) الّتي ّ
 -7مورفيم صفري يتمثّل في ّ
ويدل على اإلسناد للغائب.
الضمير المستتر،
ّ
 -1مورفيم صفري آخر هو ّ
تدل على البناء.
مقيد يتمثّل في حركة الفتح الّتي ّ
 -1مورفيم ّ

النحو اآلتي:
وفي االسم :الكتاب ،يمكن تحليله على ّ

تدل على التّعريف.
مقيد يتمثّل في األلف والالّم الّتي ّ
 -1مورفيم ّ

مجردة من التّعريف ،مورفيم آخر.
 -7كتاب ّ
تدل على االسمية.
 -1مورفيم صفري يتمثّل في صيغة ِفعال التّي ّ
الضمير :هو
وفي ّ

يدل على االنفصال والتّذكير واإلفراد والغيبة.
 -1مورفيم حر ّ
 -7مورفيم صفري يتمثّل في عالقة البناء.
الرفع.
 -1مورفيم صفري يتمثّل في حالة اإلعراب ،أي ّ

يدل على البناء»(.)2
يدل على ال ّ
ظرفية ،وصفري ّ
وفي الحرف :في ،وهو مورفيم حر ّ

( )1حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي.ص.717

( )2حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي.ص.711-711
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ثالثا -أقسام الكلم:
الصرف هو أقسام الكلم،
حسان ّ
أهم ما يلفت االنتباه في نظام ّ
تمام ّ
يرى ّ
أن «من ّ

الدراسات الّتي
الرؤى و ّ
وي ّ
وهي أهم ما هي ّ
الصرفي ً
قدم ّ
الصرف ل ّلنحو ،ه
النظام ّ
قدمه ّ
عددا من ّ
يسخرها إليضاح التّقلّبات الّتي تخضع لها هذه األقسام من حيث أصل الوضع ومن
ّ
المجردة .ومعظم الوسائل المستعملة في
الصيغ
حيث أصل االشتقاق ومن حيث معاني ّ
ّ
الصرف»(.)1
ّ
مما ّ
الصوتيات لنظام ّ
قدمه نظام ّ
كل ذلك مأخوذ ّ

حسان على أّنها من المسلّمات
ّ
تمام ّ
إن أقسام الكلم من المباحث الّتي لم ينظر إليها ّ

قسم
الثّابتة ،فاعتمد آلية نقد القديم إلى جانب آلية التجديد المنهجي فيه ،إذ يقول« :ولقد ّ
النحاة القدماء الكلمات على أسس لم يذكروها لنا .واّنما جابهونا بنتيجة هذا التّقسيم إلى
ّ

رسات اللّغوية الحديثة
الد ا
ولكننا إذا نظرنا إلى هذا التّقسيم في ضوء ّ
اسم وفعل وحرف؛ ّ
أن الكلمات العربية يمكن أن ينقد تقسيمها القديم[...و] أن
أمكننا أن نصل إلى شيئينّ :
هذا التّقسيم ينبني على أسس( )يمكن استخدامها في تقسيم الكلمات تقسيما جديدا»(.)2

حسان في
تمام ّ
بآلية نقض التّقسيم الثّالثي القديم للكلم :اسم ،فعل وحرف ،ذهب ّ

بأن أقسام الكالم العربي أربعة هي:
كتابه :مناهج البحث في اللّغة مذهب إبراهيم أنيس ّ
( )3
الرباعي ليجعله سباعيا
ثم أعاد ّ
النظر في هذا التّقسيم ّ
االسم ،الفعل ،الضمير ،واألداة ّ .

الصفة ،الفعل،
السبعة هي :االسمّ ،
في كتابه :اللّغة العربية معناها ومبناها ،وهذه األقسام ّ
الضعف في التّقسيم
الضمير ،الخالفة ،ال ّ
ظرف واألداة .ويشير أيضا إلى بعض مواطن ّ
ّ
أن التّفريق على أساس من المبنى فقط أو المعنى
الّذي ارتضاه ّ
النحاة من قبل ،فرأى ّ

( )1تمام حسان .الفكر اللّغوي الجديد.ص .11- 11

الصرفي.
( )أورد تمام حسان أسسا بنى عليها التّقسيم الجديد هي -1 :ال ّ
شكل اإلمالئي المكتوب -7 .التّوزيع ّ
تمام
السياقية -1.المعنى
 -1األسس ّ
األعم أو معنى الوظيفة -0.الوظيفة االجتماعية .لالستزادة ينظرّ :
ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.711
ّ
( )2تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .711

( )3ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص .712
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

فقط ليس هو الطّريقة المثلى الّتي يمكن االستعانة بها في أمر التّمييز بين أقسام الكلم،
يتم التّفريق على أساس من االعتبارين مجتمعين؛ فيبنى على طائفة
ألن أمثل ال ّ
و ّ
طرق أن ّ
شكلي،
من المباني ومعها جنبا غلى جنب طائفة من المعاني ،فاألولى تمثّل الجانب ال ّ

الصيغة ،الجدول ،اإللصاق،
الرتبة،
وتشتمل على األسس اآلتية:
ّ
ّ
الصورة اإلعرابيةّ ،

أما الثّانية فتمثّل الجانب الوظيفي ،وتشتمل على األسس
التّضامّ ،
الرسم اإلمالئي .و ّ
الزمن ،التّعليق ،والمعنى الجملي .وفيما يأتي تعريف موجز
اآلتية :التّسمية ،الحدثّ ،
بهذه األسس(:)1

السباعي من حيث المبنى:
 -Iأسس التّقسيم ّ

الصورة اإلعرابية :وتعني قبول قسم أو أكثر من أقسام الكلم للعالمة اإلعرابية
ّ -1

من عدمه دون غيره من األقسام.

تحتل واو
الرتبة :هي قرينة لفظية تهعين على تحديد المعنى المقصود ،كأن
ّ
ّ -2

قدم على المفعول معه ،و واو الحال على جملة الحال.
الصدارة والتّ ّ
ّ
المعية رتبة ّ

الخاصة :وتعني أن يمتاز قسم أو أكثر من أقسام الكالم بصيغة أو
الصيغة
ّ
ّ -3

الصرفية دون غيره من األقسام.
الصيغ ّ
أكثر من ّ

الدخول في الجدول :وتعني إمكانية تصنيف قسم أو أكثر من أقسام
 -4قابلية ّ
الكلم في جدول أو أكثر من الجداول الثّالث اآلتية:
أ-

جدول اإللصاق(:)Morphological Scatter

الصرفي.
الصدور واألحشاء واألعجاز ذات المعنى ّ
وفيه يعرف ما يلحق الكلمة من ّ

وبه هيكشف ما تقبله الكلمة وما ال تقبله من اللّواصق.

( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 711وما بعدها .اللّغة العربية معناها ومبناها.
ص 91وما بعدها.
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الـفـصـل الثاني:
ب-

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

جدول التّصريف(:)Conjugation Table

الصيغة األخرى من
الصيغة و ّ
قصة العالقات االشتقاقية بين ّ
وهو جدول يحكي ّ

فينظر
حسان بأن يعمد إلى الفعل الماضي في مادة ما ،ه
تمام ّ
خالل المثال .ويمثّل له ّ

فيما إذا كان له مضارع وأمر أولم يكن ،نحو كلمة َف ْلس فال يوجد تحت مادتها فعال ثالثيا

ر وال صفة فاعل وال مفعول وال مبالغة وال تفضيل لذا فهي اسم
ماضيا وال مضارعا وال أم ا
س ْهل.
وليست صفة على عكس كلمة َ
ج-

جدول اإلسناد(:)Predication Table

حسان بأن يعمد إلى الفعل الماضي أو المضارع أو األمر فيسنده
تمام ّ
ويمثّل له ّ

الضمائر ،وهذا ما له صلة بمعاني التّصريف.
بحسب ّ

خاصة من
 -5اال تّصال باللّواصق من عدمه :وهو أن تتّصل الكلمات بأنواع
ّ

اللّواصق كأداة التّعريف وتاء التّأنيث وغيرها ،أو أالّ تقبل هذه اللّواصق.

 -6التّضام وعدمه :والمقصود بالتّضام هنا غير اتّصال اللّواصق بالكلمة ،فاتّصال
أما التّضام فهو أن تطلب إحدى الكلمتين
اللّواصق ُّ
ضم جزء كلمة إلى بقية هذه الكلمةّ .

األخرى في االستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي األخرى كعالقة التّضام بين
المضاف والمضاف إليه.
شكل اإلمالئي المكتوب :وهو أساس مهم من أسس التّفريق
الرسم اإلمالئي أو ال ّ
ّ -7

بين طائفتين من الكلمات مثال كأن تكون إحداهما في صيغة الجمع (مسلمون) واألخرى
الضميرين
الرسم اإلمالئي في مثل التّفريق بين ّ
في صيغة المفرد (مجنون) .وقد ال هيجدي ّ
السياق.
ه
و(ي ِج هد هه ْم) ،ه
(ه ْم َي ِج هدون) َ
فيحتكم إلى الموقع في ّ

السباعي من حيث المعنى:
 -IIأسس التّقسيم ّ

يدل على
يدل قسم الكالم على
مسمى من عدم ذلك؛ فاالسم ّ
 -1التّسمية :أي أن ّ
ّ

مسمى إالّ بمعونة االسم.
الضمير الّذي ال ّ
مسمى على عكس ّ
يدل على ّ
ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

تضمنية من عدم ذلك؛
يدل قسم الكالم على الحدث داللة
 -2الحدث :وهو أن ّ
ّ

تدل على موصوف بالحدث ال على الحدث
الصفة الّتي ّ
فالفعل ّ
يدل على الحدث بخالف ّ

نفسه.

يدل
الزمن داللة وظيفية صرفية أو أالّ ّ
الزمن :وهو أن ّ
ّ -3
يدل قسم الكالم على ّ
على ذلك.
النسبة والتّبعية،
النحوية كاإلسناد والتّخصيص و ّ
 -4التّعليق :ويقصد بع العالقات ّ

كل فروع.
وتحت ّ

 -5المعنى الجملي :وهو أن تحمل األداة تلخيص أسلوب الجملة إيجابا بوجودها
أو سلبا بعدمها حين تقوم القرينة على المعنى المراد مع حذف األداة ،وذلك كاالستغناء
النغمة(.)1
عن أداة االستفهام عند االتّكال على قرينة ّ
وبرره من حيث
أول من ارتضى التّقسيم ّ
تمام ّ
السباعي للكلمّ ،
وبهذا يكون ّ
حسان « ّ

( )2
السباعي(:)3
المعنى والمبنى»  .وفيما يأتي تفصيل موجز لهذا التّقسيم ّ

حسان إلى خمسة أقسام هي(:)4
األول :االسم :ه
تمام ّ
وي ّ
القسم ّ
قسمه ّ
المسميات الواقعة في نطاق التّجربة
يسمي طائفة من
 -1االسم
ّ
ّ
المعين وهو الّذي ّ

كاألعالم واألجسام.

( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  711وما بعدها .تمام حسان .اللّغة العربية معناها
ومبناها .ص  22وما بعدها.

الرحمن العارف .تمام حسان رائدا لغويا (كتاب تذكاري) .ص .11
( )2عبد ّ
النحوية .ص  19وما بعدها.
( )3ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص  91وما بعدها .الخالصة ّ
( )4ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .91
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

المرة واسم الهيئة ،وهذه
 -2اسم الحدث ويصدق على المصدر واسم المصدر واسم ّ

إما على الحدث أو
األسماء األربعة دالّة على المصدرية ،وذات طابع واحد في داللتها ّ
عدده أو نوعه ،وتندرج تحت عنوان :اسم المعنى.

 -3اسم الجنس وين درج تحته اسم الجنس الجمعي كعرب وترك ،واسم الجمع كنساء
وابل.
الصيغ المشتقّة المبدوءة بالميم
الميميات وهي مجموعة من األسماء ذات
-4
ّ
ّ

()
الزمان واسم المكان واسم اآللة.
الزائدة  ،وهي :اسم ّ
ّ

تدل على
 -5االسم المبهم
معين إذ ّ
ويضم طائفة األسماء التي ال ّ
تدل على ّ
ّ

الجهات واألوقات والموازين والمقاييس واألعداد ونحوها .وتحتاج عند إرادة تعيين
مقصودها إلى وصف أو إضافة أو تمييز أو غير ذلك من طرق التّضام .فمعناها معجمي
معين ،نحو :فوق ،قبل ،وقتِ ،ش ْبر ،صاع.
ال وظيفي
ومسماها غير ّ
ّ

كل من األقسام باآلخر(:)1
حسان بآلية التّشجير
ليوضح عالقة ّ
ّ
تمام ّ
ويستعين ّ
االسم

المعين
االسم
ّ
المصدر اسم المصدر

اسم الحدث
المرة
اسم ّ

اسم الجنس
اسم الهيئة

الزمان
اسم ّ

الميميات

االسم المبهم

اسم المكان

اسم اآللة

 سمات االسم من حيث المبنى والمعنى :لالسم بجميع أقسامه سالفة ال ّذكر سماتتميزه عن غيره من أقسام الكلم هي(:)2
ّ

فإنه يتّفق مع
ألنه إن اقترب من هذه األسماء الثّالثة صيغة ّ
( )ليس منها المصدر الميمي رغم ابتدائه بميم زائدة ّ
يدل عليه المصدر.
المصدر من جهة داللته على ما ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .91

( )2ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .92 -97
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

بجر االسم لفظا وال تشاركه في ذلك من أقسام
 -1من حيث ّ
الصورة اإلعرابيةّ :

جر
الضمائر وال ّ
أما ّ
الكلم إالّ ّ
ظروف فته ّ
الصفات ،على نقيض األفعال والخوالف واألدواتّ .
مثنى اإلشارة والموصول.
ألنها من المبنيات إالّ ما ش ّذ من ّ
محال ال لفظا ّ

المرة
 -2من حيث ّ
عما سواه من أقسام الكالم بصيغتي ّ
الصيغة :يمتاز االسم ّ

الصفة بأقسامها الخمسة:
والهيئة وصيغ ّ
الزمان والمكان وأبنية المصادر ،كما يمتاز عن ّ
المشبهة والمبالغة والتّفضيل.
الفاعل والمفعول و ّ

الدخول في جدول اإللصاق،
الدخول في جدول :يقبل االسم ّ
 -3من حيث قابلية ّ
وال يدخل الجدول التّصريفي إالّ اسم الحدث والميميات.
جدول إلصاق

جدول تصريف

جدول إسناد

المعين
االسم
ّ
اسم الجنس

االسم المبهم

اسـ 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث

الميـ 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 ـم ـ ـ ـ ي 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 ـ ـ ـ ـ ـ ــات

بالض ّمتين في
الرسم اإلمالئي :يمتاز االسم بقبول التّنوين إمالئيا
ّ
 -4من حيث ّ

الجر.
الرفع ،وباأللف والفتحتين في حالة ّ
النصب ،وبالكسرتين في حالة ّ
حالة ّ

إن األسماء فيما عدا اسم الحدث
 -5من حيث اتّصاله باللّواصق وعدمهّ :

خاصة
الدخول في جدول غير الجدول اإللصاقي.فتقبل األسماء أنواعا
والميميات ال تقبل ّ
ّ
من اللّواصق كأداة التّعريف وتاء التّأنيث وعالمتي التّثنية والجمع.

 -6من حيث التّضام وعدمه :لألسماء حاالت من التّضام ال يشاركها فيها غيرها
وسع ،كاإلضافة المحضة حيث يكون االسم في مكان المضاف ،وهو مكان
إالّ على التّ ّ
الصفة إالّ على معنى اإلضافة اللّفظية ،ومن قبيل
الضمير أبدا .وال ّ
ال ّ
يحل فيه ّ
تحل فيه ّ

الكشف عن االسم بواسطة التّضام افتقار الميميات غلى التّمييز مثل :وقت العصر.
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

مسمى :يمتاز االسم عن جميع أقسام الكلم األخرى
الداللة على
 -7من حيث ّ
ّ

مسماه الحدث ،واسم
المعين ،واسم الحدث
مسماه
المعين
مسمى؛ فاالسم
بداللته على
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مسماها زمان الحدث أو مكانه أو آلته ،واالسم المبهم
مسماه الجنس ،والميميات ّ
الجنس ّ

معين.
يدل على
ّ
مسمى غير ّ
ّ

الداللة على حدث :من أقسام االسم اسم الحدث ،وهو القسم الثّاني
 -8من حيث ّ
تدل على الحدث أو عدده أو نوعه.
الّذي
يضم المصادر المختلفة ،وهذه األخيرة ّ
ّ
بكل أنواعه موقع المسند إليه
 -9من حيث التّعليق :من جهة اإلسناد يقع االسم ّ
الزمن إليه.
إالّ اسم الحدث من المصادر فيقع أحيانا موقع المسند بواسطة إضافة معنى ّ
السببية أو
أما من جهة التّخصيص ّ
فإن األسماء تكون منصوبة على معنى التّعدية أو ّ
ّ
إما باقترانها
فإن األسماء ته ُّ
أما من حيث ّ
النسبية ّ
جر على هذا المعنى ّ
المعية أو الظّرفيةّ .

أما من حيث
بالحروف
أما التّبعية ّ
ّ
فإن األسماء تقع بيانا وبدالّ .
الجارة أو باإلضافة .و ّ
ظاهر يقع عموما موقع ضمير الغائب المتّصل والمنفصل ،المرفوع
التّعليق فاالسم ال ّ

النداء فاألجود أن هي َع َّد واقعا موقع ضمير المخاطب بقرينة
والمنصوب والمجرور ،إالّ في ّ
أبجر ابن أبجر.
نداء المخاطب دون غيره من ّ
الضمائر ،مثل :يا َ

للداللة على موصوف بالحدث .ويرى ت ّمام
الصفة وهي ما صيغ ّ
القسم الثّانيّ :

دل
النحاة حين قالوا :االسم ما ّ
أن مفهومها يختلف عن مفهوم االسم الّذي ارتضاه ّ
حسان ّ
ّ

مسمى .األمر الّذي ضمن استقالليتها في نظره عن بقية أقسام الكلم ،وأدرج تحتها
على
ّ
ما يأتي(:)1

الدالة على فاعل الحدث.
الصفة ّ
 -1صفة الفاعلّ :
ألن اسم الفاعل هو ّ

الدالة على الحدث ومفعوله.
الصفة ّ
 -2صفة المفعولّ :
ألن اسم المفعول هو ّ

( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.99
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

الدالة على فاعل الحدث على
الصفة ّ
 -3صفة المبالغةّ :
ألن صيغة المبالغة هي ّ

سبيل المبالغة.

الدوام
الصفة
الصفة
المشبهة ّ
تدل على فاعل الحدث على سبيل ّ
ّ
ّ
المشبهةّ :
ألن ّ
ّ -4

والثّبوت.

دل على موصوف بالحدث على
ألن اسم التّفضيل هو ما ّ
 -5صفة التّفضيلّ :

ممن يتّصف بنفس الحدث.
أساس تفضيله على غيره ّ

للصفة بقسم
حسان إفراده ّ
تمام ّ
 سمات ّالصفة من حيث المبنى والمعنىّ :
يبرر ّ

شكل والوظيفة(:)1
تتميز به عن غيرها من سمات من حيث ال ّ
خاص من أقسام الكالم بما ّ
الجر
الصورة اإلعرابية :تشبه ّ
 -1من حيث ّ
الصفة االسم في قبول لفظها لحركة ّ

الجر كعالقة نسبة .وتختلف عنه في قبولها الجزم واإلسكان في غير الوقف.
إفادة حالة ّ
بتميزها
الصفة االسم وتختلف عن بقية أقسام الكلم ّ
الصيغة :تشبه ّ
 -2من حيث ّ

خاصة مشتقّة من أصولها لتكون أوصافا كاآلتي:
بصيغ
ّ
الصيغة
ّ

فَ ْعل

الصفة
ّ

س ْهل
َ

االسم

َفْلس

فَ َعل

فَ َرس
طل
َب َ

فَ ِعل

َكبِد
َح ِذر

فَ هعل

ضد
َع ه

َيقهظ

ِف ِعل

ِإبِل

ِإبِد

()

فه ْعل

فه هعل

هحْلو

هج هنب

قه ْفل

ع هنق
ه

الصفات في الجدول اإللصاقي
-3من حيث قابلية ّ
الدخول في الجدول :تدخل ّ

والجدول التّصريفي دون الجدول اإلسنادي(:)2
جدول إلصاق

جدول تصريف

الصفـ 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 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 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ

( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111
( )أتان إبد أي ولود.

( )2ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111
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جدول إسناد

الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصفة كاالسم من جهة اإللصاق ،فكالهما يقبل
 -4من حيث اإللصاق وعدمهّ :

الجر المتّصلة ،هذا من ناحية المبنى
الجر والتّنوين والتّعريف بأل وباإلضافة إلى ضمائر ّ
ّ
أما من ناحية معنى اإللصاق فيختلفان ،ويظهر ذلك في األساس اآلتي(:)1
ّ

الصفة االسم من حيث اإللصاق فكالهما يقبل التّنوين،
 -5من حيث التّضام :تشبه ّ

أما التّنوين في
ّ
إال ّ
مما يمنع من ّ
الصرفّ ،
أن التّنوين في األسماء للتّمكين؛ أي الخلو ّ

الصفة إلحدى عالقتي اإلسناد والتّخصيص .حيث يتبعها المرفوع
الصفات فهو لتفريغ ّ
ّ
الصفة من حيث التّضام تلتقي مع
مع العالقة األولى والمنصوب مع العالقة الثّانية .و ّ

النداء وأن تكون
االسم من ناحية ومع الفعل من ناحية أخرى ،فتقبل كما يقبل االسم ّ

مسندا إليه وأن تكون مضافا أو مضافا إليه ،وتقبل كما تقبل األفعال أن تكون مسندا

متعدية أو الزمة فتضام المفعول به مباشرة أو بواسطة حرف.
وتكون كذلك
ّ
الصفة على الموصوف بالحدث.
الداللة على الحدثّ :
 -6من حيث ّ
تدل ّ
الزمن في
الزمن :ال ّ
الداللة على ّ
 -7من حيث ّ
الصفة داللة صرفية على ّ
تدل ّ

تعدد المعنى الوظيفي
السياق من باب ّ
شرب معنى ّ
الزمن ّ
النحوي في ّ
اإلفراد ،واّنما ته ّ
للمبنى الواحد.

فتؤدي وظيفة شبيهة بوظيفة
الصفة أن تكون مسندا ّ
 -8من حيث التّعليق :تقبل ّ

ثم هي كذلك
الفعل في التّعليق ،حيث تطلب مسندا إليه أو منصوبا أو تكون خب ار لمبتدأّ .
تقبل أن تكون مسندا إليه فتكون فاعال ،نحو :جاء الحسن وجهه .أو نائب فاعل ،نحو:

هح ِم َد المصون شرفه .أو مبتدأ ،نحو:خير منك يفعل هذا.
ويخصصها غيرها كاألفعال فتكون
تخصص غيرها كاألسماء
أن الصفات
كما ّ
ّ
ّ

بررات
حسان ّ
تمام ّ
ّ
أن هناك ستّة م ّ
الصفة مثال مفعوال به ويكون لها مفعول به .ويرى ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .117
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

الصيغة والجدولة والتّضام
قسما خاصا من الكلم ،وهيّ :
تدعو إلى أن تكون ّ
الصفات ً

النحوي(.)1
والتّعليق و ّ
الداللة على الموصوف بالحدث وعلى ّ
الزمن ّ

الصفة قسما مستقالّ قائما
حسان في جعل ّ
تمام ّ
وافق فاضل مصطفى ّ
الساقي أستاذه ّ

تمام ،وكلّها صالحة لتكريس
بذاته ،إذ يقولّ « :
إن هناك فروقا شكلية أوضحها األستاذ ّ

الصفات وبين بقية أقسام الكلم»(.)2
الفرق بين ّ

المضي
ودل بصيغته على
دل على اقتران حدث وزمنّ ،
القسم الثالث :الفعل وهو ما ّ
ّ
أو الحالية أو االستقبال ،وذلك عندما يكون قيد اإلفراد .وينقسم إلى ماض ومضارع وأمر.
فصل الحديث
بأنه ما ّ
النحاة للفعل ّ
حسان تعريف ّ
ثم ّ
تمام ّ
ذكر ّ
دل على حدث وزمنّ .

عن أمرين هما:

مادة واحدة.
 -1داللة الفعل على الحدث :وتأتي عن إشراكه مع مصدره في ّ
()
الصيغة،
 -2داللة الفعل على ّ
صرفي من شكل ّ
الزمن  :وتأتي على المستوى ال ّ

السياق.
وعلى المستوى ّ
النحوي من مجرى ّ

النحو اآلتي(:)3
وبآلية التّشجير
حسان العالقة بين الحدث و ّ
الزمن على ّ
ّ
تمام ّ
يوضح ّ
الصيغة
شكل ّ

مادةاالشتقاق

الزوائد
األصل -اللّواصقّ -

مجموع األصول الثّالثة

الزمن
ّ

الحدث
الفعل

( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111

الساقي .أقسام الكالم العربي.ص.110
( )2فاضل مصطفى ّ
الصرفي في الفصل الثّالث.
النحوي و ّ
( )سيتم الحديث بالتّفصيل عن الفرق بين ّ
الزمن ّ
الزمن ّ
( )3ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن
النظام ّ
حسان إلى ّ
الصرفي في اللّغة العربية الفصحى ،فيرى ّ
الزمني ّ
تمام ّ
هي ّ
عرج ّ

(ي ْف هع هل) و(ا ْف َعل) ونحوهما
أن صيغتي ّ
صيغة ( َف َع َل) ونحوها تبدو مقصورة على الماضي ،و ّ
السياق.
إما أن يكونا للحال أو االستقبال ،وال
ألي منهما أحد المعنيين ّ
ّ
إال بقرينة ّ
يتحدد ّ
ّ

السياق،
ر كبي ا
الزمنية تتأثّر تأثّ ا
أن ّ
الدالالت ّ
ما تجدر اإلشارة إليه هو ّ
ر بعالقاتها في ّ

تدل صيغة المضارع
شرط ،كما ّ
فقد ّ
الدعاء وال ّ
تدل صيغة ( َف َع َل) على االستقبال في ّ

النحاة لم يحسنوا
المنفي على ما مضى من ّ
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
الزمن .ومن هنا استخلص ّ
السياق العربي؛ إذ كان عليهم أن يدركوا طبيعة الفرق بين
النظر في تقسيمات ّ
ّ
الزمن في ّ

الصرفي وينسبوا
ثم أن ينسبوا ّ
الصرفي إلى ّ
مقررات ّ
النظام ّ
الزمن ّ
النظام ومطالب ّ
ّ
السياقّ ،

السياق.
ّ
الزمن ّ
النحوي إلى مطالب ّ

الزمن
الصرفي البسيط و ّ
فرق بين ّ
الزمن ّ
تمام ّ
أول من ّ
بآلية التّفريق يكون ّ
حسان « ّ

الزمن
السياق»( .)1وتيسي ا
أن ّ
ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
النحوي المعتمد على ّ
ر لهذه المفاهيم يشير ّ
تدل (فَ َع َل)
هو
المكون الثاني – إلى جانب الحدث -لصيغة الفعل؛ وكما سبق ذكره ّ
ّ

(ي ْف َع هل) و(ا ْف َع ْل) وما كان على قبيلهما على الحال أو
المضي،
ونحوها على
ّ
وتدل َ
ّ
تدل عليه صيغة الفعل عند اإلفراد
الزمن الّذي ّ
أن ّ
حسان على ّ
تمام ّ
االستقبال .ويؤ ّكد ّ
ِ
السياق
هو زمن صرفي؛ و ّ
أما إذا وضعت في ّ
أن ّ
الصيغة بمفردها مفهوم صرفي ص ْرفّ .

الصرفي.
النحوي يطغى على ّ
فإن ّ
الزمن ّ
ّ
الزمن ّ

النحو اآلتي(:)2
بآلية الجدولة
حسان ذلك على ّ
ّ
تمام ّ
يوضح ّ

الرحمن العارف .تمام حسان رائدا لغويا .ص .11
( )1عبد ّ
النحوية .ص.21
( )2ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
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الـفـصـل الثاني:
المثال

الصيغة
ّ

زمنها

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصرفي
ّ

بارك

ماض

بارك اهلل فيك

يحدث

حال

لم يحدث هذا

أحسن
َ
قام

ماض
ماض

قام

ماض

يزور

قام

حال

ماض

إن تزرني أكرمك
أحسن زيدا
ما
َ
قمت
ّ
هال َ

قمت
ليتني ه
لو قام زيد
لقام عمرو

الزمن ال ّنحوي
ّ
مستقبل(دعاء)

استقبال

مالحظات
الدعاء:طلب شيء لم يحدث.
ّ
شرط:تعليق أمر على آخر في لمستقبل.
ال ّ

مضي
ّ
حاضر(تعجب)
ّ
استقبال(تحضيض) التّحضيض:حث على إحداث شيء لم يحدث
التّمني:ينصرف إلى تجربة سابقة هنا.
ماض(تمن)
ماض(امتناع)

المضي.
يدل على
نفي المضارع بلم ّ
ّ
عجب:تعبير عن انفعال حاضر.
التّ ّ

لو:عبرت عن امتناع حدث المتناع حدث في
ّ
الماضي.

حسان فيما يأتي(:)1
 سمات الفعل من حيث المبنى والمعنىّ :تمام ّ
يلخصها ّ

يختص الفعل المضارع من بين األفعال بقبول
الصورة اإلعرابية:
ّ
 -1من حيث ّ

ظا ،واّنما
الجزم فال يشاركه فيه قسم آخر من أقسام الكلم؛ فالفعل الماضي ال هيجزم لف ً

ألن الجزم حالة إعرابية
أي نوع؛ ّ
هيجزم محالّ حين يكون شرطا .وال جزم لفعل األمر من ّ
السكون.
تختلف عن البناء على ّ

ست صيغ قياسية للفعل الثّالثي،
الصيغة
الخاصة :تمتاز الفعال بوجود ّ
ّ
-2من حيث ّ

ِ
ِ
ي
ي للمعلوم وأخرى لما هبن َ
وصيغ أخرى لما زاد عن الثّالثة ،وهناك أيضا صيغ لما هبن َ
يتميز الفعل من غيره من أقسام الكالم.
الصيغ ّ
للمجهول .وبهذه ّ
يتميز الفعل عن غيره من أقسام الكلم
 -3من حيث قابلية ّ
الدخول في الجدولّ :

الدخول في جميع أنواع الجداول على النحو اآلتي(:)2
بقبوله ّ
جدول إلصاق

جدول تصريف

جدول إسناد

الفـ 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.112-112
( )2ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 -4من حيث اإللصاق وعدمه :تمتاز األفعال بقبول اللّواصق الّتي ال تهلصق
السين والم األمر وحروف المضارعة
بغيرها ،ومنها ّ
الرفع و ّ
الضمائر المتّصلة في حالة ّ

وتاء التّأنيث.

تختص األفعال بقبول التّضام مع قد وسوف ولم ولن وال
 -5من حيث التّضام:
ّ

الناهية.
ّ

تضمنية؛
تدل األفعال على الحدث داللة
الداللة على الحدثّ :
 -6من حيث ّ
ّ

الزمن ،على خالف المصدر الّذي يمثّل
فالحدث جزء معناها ،فهي ّ
تدل إلى جانبه على ّ
تدل على موصوف بالحدث ال على الحدث نفسه.
الصفة الّتي ّ
الحدث ّ
كل معناه ،و ّ
الزمن بصيغتها داللة وظيفية
الزمنّ :
الداللة على ّ
 -7من حيث ّ
تدل األفعال على ّ
نحويا من خالل
إال
الزمن ّ
الصفة الّتي ال تتّصل بمعنى ّ
ّ
صرفية مطّردة ،على خالف ّ

الزمن وحده
ألن ّ
السياق ،وكذا خالف األدوات الفعلية ّ
الناسخة مثل :كان وكاد وأخواتهماّ ،
ّ
النواسخ.
هو معنى هذه ّ

يؤدي
السياق ،وال ّ
 -8من حيث التّعليق :يقتصر الفعل على أداء وظيفة المسند في ّ

أبدا عكس االسم.
وظيفة المسند إليه ً

حسان
الضمير وهو ما ّ
الرابعّ :
تمام ّ
القسم ّ
دل على مطلق حاضر أو غائب .ويرى ّ

الضمير هو عموم الحاضر أو الغائب دون
يعبر عنه ّ
الصرفي العام الّذي ّ
ّ
أن المعنى ّ
أن الحضور قد يكون حضور تكلّم
داللة على خصوص الغائب أو الحاضر .كما يرى ّ

كأنا ونحن ،وقد يكون حضور خطاب كأنت وفروعها أو حضور إشارة كهذا وفروعها.

أما الغيبة فقد تكون شخصية كما في هو وفروعه ،وقد تكون موصولية كما في الّذي
ّ

حسان العالقة بين هذه األقسام(:)1
تمام ّ
وفروعه .وبآلية التّخطيط أو التّشجير يبّين ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .119-112
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان يما يأتي(:)1
الضمير من حيث المبنى والمعنىّ :
 سمات ّتمام ّ
يلخصها ّ
الضمائر مبنيات ال تظهر عليها الحركات
الصورة اإلعرابيةّ :
كل ّ
 -1من حيث ّ

اإلعرابية ،واّنما تنسب إلى محلّها اإلعرابي .كما ال تقبل التّنوين.

الضمائر ال تنتمي إلى أصول اشتقاقية ،وهي تقترب
الصيغةّ :
كل ّ
 -2من حيث ّ

ظروف واألدوات.
من حيث المبنى من طابع ال ّ

متقدمة عليها في اللّفظ أو في
الضمائر ذات مراجع ّ
الرتبة :تكون ّ
 -3من حيث ّ

محدد المدلول ،ومن
الرتبة أوفيهما معا .واألغلب في هذا المرجع أن يكون اسما ظاه ا
ر ّ
ّ
ِّن اإلبهام الّذي كان الضمير يشمل
هنا يكون تحديد داللة هذا ال ّ
ظاهر قرينة لفظية تهعي ه

الض مير وظيفي وهو الحاضر أو الغائب على إطالقهما فال
ألن معنى ّ
عليه بالوضعّ ،
الضمير
يدل داللة معجمية إالّ بضميمة المرجع ،وبواسطة هذا المرجع يمكن أن ّ
ّ
يدل ّ

الداللة.
وتقدم هذا المرجع لفظا أورتبة أوهما معا ضروري للوصول إلى هذه ّ
معينّ ،
على ّ
الضمائر
الضمائر المنفصلة مباني تقسيم تكون ّ
 -4من حيث اإللصاق :كما تكون ّ

أما
المتّصلة مباني تصريف ،فتقوم بدور اللّواصق الّتي تلصق بغيرها من الكلماتّ .

إلصاق غيرها بها فيتمثّل في حرف اإلشباع وهاء التّنبيه.

النداء والقسم .وتضام
الضمائر تضام األدوات في حالة ّ
 -5من حيث التّضامّ :

توضحه من مرجع أو
الضمير إلى ضميمة
ّ
الجر والعطف واالستثناء .ويحتاج ّ
حروف ّ
أبدا.
ولكنه ال يكون هو مضافا ً
الضمير مضافا إليه فيضام المضاف ّ
صلة ،ويكون ّ

عما
الضمائر المتّصلة لواصق ال
ّ
الرسم اإلمالئيّ :
 -6من حيث ّ
تستقل في الكتابة ّ

شكل اإلمالئي المكتوب أجزاء كلمات ال كلمات.
لصقت به ،فهي من ناحية ال ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111-111
تمام ّ
( )1ينظرّ :

- 199 -
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

مسمى إالّ بمعونة االسم ،فتنقلب
الضمائر على
 -7من حيث التّسمية :ال ّ
تدل ّ
ّ

داللتها من وظيفية إلى معجمية بواسطة المرجع.

جدا في عالقة
الضمائر تلعب دو ا
ر هاما ّ
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
 -8من حيث التّعليق :يرى ّ
يؤدي إلى تماسك
الربط ،فعودها إلى مرجع يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه ،ومن هنا ّ
ّ
أطراف الجملة.

أن الخوالف كلمات تتعمل للكشف عن
حسان ّ
تمام ّ
القسم الخامس :الخالفة ويرى ّ

موقف انفعالي ما واإلفصاح عنه ،وهي أربعة أنواع(:)1

ويقسمونها اعتباطا ودون سند من
النحاة اسم الفعل،
 -1خالفة اإلخالة:
ويسميها ّ
ّ
ّ

المبنى أو المعنى إلى اسم فعل ماض نحو :هيهات ،واسم فعل مضارع نحو :وي ،واسم
فعل أمر نحو :صه.
حسان ّأنه ال يقوم
الصوت:
ويسميها ّ
تمام ّ
النحاة اسم ّ
 -2خالفة ّ
الصوت ،ويرى ّ
ّ

دليل على اسميتها ال من حيث المبنى وال من حيث المعنى ،وضرب لها أمثلة نحو :كخ
الضحك.
للطّفل ،وبسبس للق ّ
طة ،وهاها لحكاية ّ
حسان أّنه ليس
عجب:
ويسميها ّ
النحاة صيغة التّ ّ
 -3خالفة التّ ّ
تمام ّ
عجب ،ويرى ّ
ّ

هناك دليل على فعليتها .وللتّوضيح أكثر يذكر صيغتي التّع ّجب:

تعجب
ما :أداة ّ

أفع َل :خالفة منقولة عن التّفضيل
َ

متعجبا منه
المفضل وقد أصبح
زيدا:
ً
ّ
ّ

ِ
أفع َل التّفضيل
أفع ْل:صورة أخرى من َ
الالم
بـ:
مضمنة معنى ّ
ّ
ٍ
متعجبا منه
المفضل وقد أصبح
زيد:
ّ
ّ

التّركيب كلّه مسكوك idiomatic
تتغير.
كاألمثال الّتي ال ّ

التّركيب كلّه مسكوك ثابت والمعنى
هو التّعبير عن االنفعال والتّأثّر.

( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.112-111
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان فعلي المدح أو ال ّذم :نعم أو
تمام ّ
 -4خالفة المدح أو ال ّذم :ويريد بهما ّ

بئس.

بقية أقسام الكلم
تتميز الخوالف عن ّ
 -سمات الخالفة من حيث المبنى والمعنىّ :

بما يأتي:

الرتبة بين الخالفة
الرتبة :جميع الخوالف تأتي مع ضمائم ّ
معينة .و ّ
 -1من حيث ّ

عجب وبين
الرتبة بين خالفة التّ ّ
كالرتبة بين نعم وضميمتها ،و ّ
وبين ضميمتها محفوظةّ ،
الرتبة بين أ ْف ِع ْل وبين ما لحقت به الباء بعده.
األداة ،و ّ
الصيغة :جميع الخوالف صيغ مسكوكة( )Idiomsلذا فهي محفوظة
 -2من حيث ّ

الرتبة.
ّ

 -3من حيث اإللصاق :تلحق نون الوقاية بصيغة واحدة من هذه الخوالف هي(ما
أفعل) كما تلصق تاء التّأنيث بنعم وبئس.
َ
معينة من األدوات والمرفوعات
 -4من حيث التّضام :تأتي الخوالف مع ضمائم ّ

والمنصوبات والمجرورات.

انأن الخوالف ال ترتبط بمعنى
الداللة على ّ
 -5من حيث ّ
حس ّ
تمام ّ
الزمن :يرى ّ

زمني خاص.

 -6من حيث التّعليق :تقوم الخوالف بدور المسند دون المسند إليه.
إن جميع الجمل المرّكبة من الخوالف وضمائمها
 -7من حيث المعنى الجمليّ :

جمل إفصاحية إنشائية ،وبهذا تختلف الخوالف عن بقية أقسام الكلم.
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

السادس :الظّرف وهو القسم المقصور على عدد من األلفاظ الجامدة المبنية
القسم ّ

الدالة على مكان نحو :أين-
الدالة على زمان نحو :إذ -إ َذا -إ ًذا -لماّ -أيان -متى .أو ّ
ّ

مما يستعمل استعمال الظّرف فهو منقول إلى الظّرفية.
أما غير ذلك ّ
ّأنى -حيثّ .

ظروف في قسم
حسان ال ّ
 سمات ال ّتمام ّ
ظرف من حيث المبنى والمعنى :وضع ّ

تتميز عن غيرها بما يأتي(:)1
مستقل من أقسام الكلمّ ،
ألنها ّ

الصورة اإلعرابية :جميع الظّروف من المبنيات.
 -1من حيث ّ
قدم على مدخولها سواء مفردا أم جملة،
الرتبة :الظّروف رتبتها التّ ّ
 -2من حيث ّ

عامة.
ّ
حرة ّ
ولكنها تكون ّ
الرتبة في الجملة ّ

الزمان :إ ْذ -إ َذا -إ ًذا -لماّ -أيان ومتى .وظروف
الصيغة :ظروف ّ
 -3من حيث ّ

ألنها من غير المشتقات.
المكان :أينّ -أنى وحيث ،ال
تتصرف إلى صيغ غير صيغها ّ
ّ
ظروف قد يسبقه الحرف نحو :منذ متى ،ومن
 -4من حيث التّضام :بعض هذه ال ّ
إما تكون كالّ
الضمائم الّتي بعد هذه ال ّ
أين والى أين ،ومن حيث ،والى حيث .و ّ
ظروف ّ
من المفرد والجملة كما في ّأيان ومتى وأين و ّأنى .وا ّما أن تكون الجمل فقط كما في حيث

ظروف تتبعه ما نحو :إ ْذما -إ َذاما -متى ما -أينما وحيثما.
وا َذا وا ْذ ولما ،وبعض هذه ال ّ
ظروف بطابع خاص دون غيرها من أقسام الكالم.
الصور من صور التّضام تفرد ال ّ
وهذه ّ
مسمى ،ومعناها وظيفي وليس
تدل على
 -5من حيث التّسمية :هذه ال ّ
ظروف ال ّ
ّ

تؤدي وظيفة الكناية عن ال ّزمان أو المكان.
معجميا ،وهي ّ

الزمن :في الظّرف كناية عن زمان اقتران حدثين.
الداللة على ّ
 -6من حيث ّ

( )1ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.177 -119
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ظروف في اللّغة العربية تعبيرات عن معنى الجهة ،ووضع
 -7من حيث التّعليق :ال ّ
ألنه
السياق وضع المفعول فيه ،ومن هنا يقال عن ال ّ
ال ّ
ظرف ّإنه متعلّق بالفعل ّ
ظرف في ّ

معينة.
يفيد إسناد الفعل بجهة ّ

يؤدي معنى التّعليق،
أن األداة مبنى تقسيمي ّ
حسان ّ
تمام ّ
القسم ّ
السابع :األداة يرى ّ

تعبر عنها األداة ّإنما
ويشتمل هذا القسم على األدوات وحروف المعاني .والعالقة الّتي ّ

السياق .وتنقسم األداة إلى قسمين(:)1
تكون
ّ
بالضرورة بين األجزاء المختلفة من الجملة في ّ
النسخ والعطف.
الجر و ّ
 -1األداة األصلية :وهي الحروف ذات المعاني كحروف ّ
المحولة :وقد تكون :ظرفية أو اسمية أو فعلية.
 -2األداة
ّ

كل
ثم
تختص ّ
ّ
وتشترك جميع األدوات في داللتها على معنى وظيفي عام وهو التّعليقّ ،

الندبة...
طائفة منها تحت هذا العنوان العام بوظيفة
النداء والقسم و ّ
كالنفي و ّ
خاصة ّ
ّ

الجر والعطف ،وجملة
الربط داخل الجملة كحروف ّ
باإلضافة إلى ما لألداة من وظيفة ّ
هذه األدوات تشترك في عدم داللتها على معان معجمية.

تتميز األدوات عن سائر أقسام الكلم
 -سمات األداة من حيث المبنى والمعنىّ :

شكل والمعنى هي(:)2
بمميزات من حيث ال ّ
ّ

يتقدم على المجرور،
الجر ّ
الرتبة :رتبة األدوات هي ّ
الصدارة فحرف ّ
 -1من حيث ّ

فكل أداة في اللّغة العربية الفصحى تحتفظ
يتقدم على المعطوف ،وهكذا ّ
وحرف العطف ّ
الرتبة تعين على تحديد المعنى المقصود باألداة.
برتبة
ّ
خاصة ،وهذه ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.171
تمام ّ
( )1ينظرّ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.172 -170
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الضمائم؛ إذ ال
 -2من حيث التّضام :األدوات جميعا ذات افتقار
متأصل إلى ّ
ّ

الجر إالّ مع المجرور ،وال حرف العطف إالّ مع
يكتمل معناها إالّ بها ،فال يفيد حرف ّ

المعطوف.

كالضمائر منها المتّصل ومنها المنفصل،
الرسم اإلمالئي :األدوات
ّ
 -3من حيث ّ

فإذا كانت األداة على حرف واحد كانت أداة متّصلة بما يأتي بعدها من ضميمة ،مثل:
أما إذا جاءت األداة على أكثر من حرف
باء ّ
الجر في (بمحمد) ،والمه في(لمحمد) .و ّ

النظام اإلمالئي يفصلها في الكتابة عن ضميمتها مثل( :عن محمد) و(على
فإن ّ
واحد ّ

ألن الفرق بين األداة
محمد) .وال ينبغي عند وصل األداة اعتبارها إحدى اللّواصقّ ،
أن األداة إذا حذفت بقي بعدها ما اتّصلت به داال
المتّصلة وبين ّ
الالصقة واضح في ّ

عما لصقت بهزال معنى صرفيا أو
أما ّ
الالصقة إذا انفصلت ّ
على معناها الّذي كان لهّ ،

نحوياكان عند وجود اإللصاق كالتّثنية أو الجمع أو التّأنيث.

تؤديها األدوات هي نوع من التّعبير عن
إن المعاني الّتي ّ
 -4من حيث التّعليقّ :

أن التّعبير عن العالقة معنى وظيفي ال معجمي ،فاألدوات
السياق ،وواضح ّ
عالقات في ّ

أهم وسائل التّعليق في اللّغة العربية.
هي من ّ

إن األداة حين تحمل تلخيص أسلوب الجملة قد
 -5من حيث المعنى الجمليّ :

تحمله إيجابا بوجودها أو سلبيا بعدمها ،حين تقوم القرينة على المعنى المراد مع حذف
النغمة،
األداة ،وذلك كاالستغناء عن أداة االستفهام أو العرض عند االتّكال على قرينة ّ

ر مثال( :تأكل؟) بنغمة العرض والمعنى (أال تأكل؟) فهنا
كأن تقول لرجل رآك تأكل تم ا

يسمى
حيث تغني ّ
النغمة عن األداة فيصبح معنى األداة قد تحقّق رغم حذفها بواسطة ما ّ

الداللة العدمي( )Zero Morpheme؛ أي داللة عدم وجود األداة (وهو الحذف) على
ّ
المعنى الّذي يكون عند وجودها.
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان بديال عن القسمة
تمام ّ
هذا هو التّقسيم ّ
السباعي الجديد وأسسه الّذي ارتضاه ّ

النحاة بحاجة
أن «التّقسيم الّذي جاء به ّ
الثّالثية عند ّ
حسان يرى ّ
تمام ّ
النحاة ،واذا كان ّ
النظر بإنشاء تقسيم جديد مبني على استخدام أكثر دقّة العتباري المبنى
إلى إعادة ّ

()1
النقد ،فانشطروا بين
السباعي للكلم في ميزان ّ
فإن ّ
والمعنى» ّ ،
النقاد قد وضعوا تقسيمه ّ

مؤيد ومعارض.
ّ

الساقي ،إالّ ّأنه
فمن لفيف ال ّ
حسان للكلم تلميذه فاضل مصطفى ّ
تمام ّ
مؤيدين لتقسيم ّ

النظر عن
السلف؛ إذ يقول« :وبصرف ّ
يعيب على أستاذه ما عابه هو شخصيا عن ّ

ألننا
النحاة وآرائهم ،و ّ
ألنه موافق للتّقسيم الّذي استنبطناه من أقوال ّ
صحة هذا التّقسيمّ ،
ّ

يهيئ األذهان له كما جوبه هو
تمام جابهنا به دون أن ّ
في الحقيقة نرتضيهّ ،
فإن األستاذ ّ

النحاة بتقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف .وأعتقد ّأنه أدرك صعوبة هذه
وغيره من قبل ّ

شكلية والوظيفية الّتي يمكن أن يبني
المجابهة على الباحث ،فوضع بعد ذلك األسس ال ّ
شكلية منها اسم المباني وعلى الوظيفية اسم المعاني»(.)2
عليها تقسيم الكلم ،أطلق على ال ّ
أن
الساقي برأيه فيقول« :وفي اعتقادي ّ
في موضع آخر يجهر فاضل مصطفى ّ

تمام – وهو أحد علماء اللّغة المعاصرين -بنى أفكاره على أساس فهمه لطوائف
األستاذ ّ

الكلمات وداللتها ومراقبته الستعمالها في اللّغة ،ودراسته لها مبنى ومعنى ،بشكل أعطى
طريقة الّتي عالج بها األستاذ هذه المسألة
أن ال ّ
لمسألة التّ ّ
صدي لها البحث هب ْع ًدا ّ
قي ًما ،غير ّ

أن
القراء على علم تام بمعاني ّ
النحو ،واستقراء كامل لقضاياه ومسائله ،و ّ
تفترض ّ
أن ّ

طريقة الّتي عالجنا بها
لتقبل هذا العلم الجديد ،وهذه ال ّ
مهيأون نفسيا وعلميا ّ
القراء ّ
هؤالء ّ
السباعي
موضوع التّقسيم ،وان اتّفقت ال ّ
طريقتان من حيث الهدف ،وهو ارتضاء التّقسيم ّ

يقرر
والتّدليل على
صحته و ّ
الدفاع عنه ّ
ّ
[ألنه] تقسيم جديد أكثر دقّة من التّقسيم القديمّ ،

( )1تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.22

شكل والوظيفة .ص.119
الساقي .أقسام الكالم العربي من حيث ال ّ
( )2فاضل مصطفى ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الضمير والظّرف
الصفة والفعل والخالفة و ّ
ّ
أن أقسام الكلم في العربية سبعة هي :االسم و ّ

واألداة»(.)1

أما موضوع أقسام الكلمة
نلفي من
ّ
المؤيدين له أيضا حيدر محمد جبر؛ إذ يقولّ « :

حسان أكثر دقّة؛ إذ اعتمد معياري المبنى والمعنى في التّقسيم الّذي
تمام ّ
فقد كان فيه ّ

حسان
لكل منها عالماته
تضمن سبعة أصناف للكلمة ،جاعال ّ
تمام ّ
ّ
مما جعل ّ
الخاصةّ ،
ّ

المجردة ،ولعلّنا ال نبتعد عن الحقيقة إذ
أقرب إلى التّجديد المنهجي منه إلى المحاولة
ّ

قدمها باحثون في
مكررة من المقاربات الّتي ّ
قلنا ّ
تمام ّ
حسان حاول أالّ يكون نسخة ّ
إن ّ

مما حداه إلى تقديم تقسيم سباعي يقوم على أساس مزدوج قوامه المبنى
هذا المجالّ ،

حسان لم تكن مطابقة للمقاربات
فإن طبيعة الجهد الّذي ّ
والمعنى ،ومن هنا ّ
تمام ّ
قدمه ّ
مما يجمعها من مناط مشترك ترجع
المورفولوجية الّتي ّ
تبناها لسانيون عرب على ّ
الرغم ّ

حسان
جذوره إلى المنهج البنيوي الوصفي ،وعلى هذا ّ
تمام ّ
فإن صورة المعالجة لدى ّ

تتألّق فيها إبداعات االبتكار وتتضاءل مالمح التّبعية المفرطة»(.)2

حسان أقرب إلى التّجديد المنهجي منه
تمام ّ
إلى جانب حيدر محمد جبر الذي جعل ّ

أن
إلى المحاولة
الدين ال ّ
المجردة في تقسيمه للكلم ،نجد محمد صالح ّ
شريف الّذي يرى ّ
ّ

السمات
حسان« قد اعتمد في تقسيمه الكالم على منهج ّ
جيد يقوم على البحث عن ّ
تمام ّ
ّ
السمات إلى نوعين تقسيما يعكس
يتميز بها ّ
الّتي ّ
وقسم ّ
كل قسم عن غيره من األقسامّ .

بد
شدة اهتمامه
وتشبثه بالثّنائي (معنى/مبنى) .فهي سمات مبنوية وسمات معنوية .وال ّ
ّ
ّ

النوعين إن لم يتوفّر الكل ،ورغم التزامه بهذا الثّنائي المرّكب من
للقسم من توفّر بعض ّ
فإنه قد ترك التزامه وأهمله في تعريف
المعنى والمبنى في تمييز ّ
كل قسم من األقسام ّ

شكل والوظيفة .ص.122 -120
الساقي .أقسام الكالم العربي من حيث ال ّ
( )1فاضل مصطفى ّ
) (2حيدر محمد جبر .التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان .مجلّة كلّية اآلداب .جامعة بغداد.ع .117:ص 112
وص.111
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أقل
أغلب األقسام ،فقد كان إلى التّعريف بالمعنى أميل ،وكان التجاؤه إلى المبنى ّ
وأندر»(.)1
حسان هيذكر على سبيل التّمثيل ال
لتمام ّ
ومن لفيف المعارضين للتّقسيم ّ
السباعي ّ

أن التّقسيم الثّالثي الّذي
الحصر عز ّ
الدين مجدوب الذي ينتصر للتّقسيم القديم؛ إذ يرى « ّ

النحاة العرب يبدو – بمقتضى فرض قوي -مالئما لبنية المضمون في اللّسان
خلّفه ّ
ألنه كان قائما على أساس شكلي حسب مستويات تركيبية مختلفة هو إمكانية
العربي ّ

توهم بذلك
ائتالف الكلم فيما بينها .ولم يكن قائما على أساس مادة المضمون مثلما ّ
أن الجملة بنية
بعض التّعريفات ،وقد تع ّذر على المحدثين فهم القدامى ّ
ألنه غاب عنهم ّ
سر
هرمية تأتلف في الكلم بعضها مع بعض،
ّ
ولعل توضيحنا لموقف القدامى هو الّذي يف ّ
النحاة ،إذ لم تزد اجتهاداتهم على
عجز المحدثين عن اكتشاف قسم جديد للكلم أغفله ّ

إن اجتهاداتهم انبنت في بعض األحيان على
إخراج أقسام فرعية من قسم إلى قسم .بل ّ

حسان لالسم في مشروعه الجديد ،حين
مادة المضمون كما ّ
ّ
تمام ّ
يدل على ذلك تقسيم ّ

األول ضمن باب االسم) بين
سماه االسم
ّ
اقترح الجمع فيما ّ
المعين (وهو القسم الفرعي ّ

حسان فهم
تمام ّ
تمام ّ
حسان حقّه ،نقول :لئن فات ّ
العلم واسم الجنس ،وحتّى ال نغمط ّ

شكلية منازل حسب
ألنه لم يتف ّ
طن إلى ضرورة ترتيب المقاييس ال ّ
القدماء في هذا البابّ ،

توهم أّنه يمكن تالفي عدم تجانس
أهميتها ،ترتيبا تقتضيه البنية الهرمية للجملة ،ولئن ّ
ّ
شكلية بالجمع بين المعنى والمبنى ،وهو ما أوقعه في االعتماد على مادة
المقاييس ال ّ

سماه
فإنه حدس بهذا المبدإ
المضمونّ ،
المكمل لمبدإ ائتالف الكلم عندما اعتبر ما ّ
ّ

الصرفي والبعد
النظام
المعاني التّقسيمية االسمية والفعلية والحرفية حجر ّ
الزاوية في ّ
ّ

الصرف باإلضافة
الرأسي منه،
ّ
ولكن إص ارره على اعتبار مبحث أقسام الكلم من مباحث ّ
ّ

النظام اللّغوي بين الشكل والمعنى من خالل كتاب تمام حسان :اللغة العربية معناها
( )1محمد صالح الدين ال ّ
شريفّ .
ومبناها .مجلّة حوليات الجامعة التونسية .كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية .ع  .1929 .12ص .717 -711
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

السياقية للمعنى الّتي اشتهر بها أستاذه
إلى أسباب أخرى منها قلّة إحكام صياغة ّ
النظرية ّ

فيرث هو الّذي منعه من إبصار قيمة المبدإ الّذي حدس به»(.)1

حسان
لتمام ّ
ممن انتصروا أيضا للقسمة الثّالثية للكلم على حساب القسمة ّ
السباعية ّ
ّ

عول في
نلفي حيدر ّ
جبار عيدان وضرغام علي محسن ،إذ يريان ّ
تمام ّ
أن « ّ
حسان قد ّ

شكلية والمعنوية الكثيرة
تقسيمه للكلم على أكثر من جهة أو أساس ،ونحن بهذه األسس ال ّ

شعب بالتّقسيم ما ال
نستطيع أن
نتشعب بالتّقسيم إلى أكثر من سبعة أقسام ،وفي هذا التّ ّ
ّ

أقر بمبدأ
يقبله المنهج العلمي[...كما ّ
تمام ّ
حسان قد سقط في تداخل األقسام ،حينما ّ
أن] ّ
إمكان نقل لفظمن قسم من أقسام الكلم إلى استعماالت قسم آخر غير القسم الّذي ينتمي

الساعة ،وأمام ووراء)
أن أسماء ّ
إليه ،ومن ذلك مثال ذهابه إلى ّ
الزمان والمكان (كاليوم و ّ
تعدد المعنى
قد
يتوسع فيها ،فتنتقل من اسميتها وتستعمل استعمال ال ّ
ظروف من باب ّ
ّ

تعدد المعنى الوظيفي معيار
ألن معيار ّ
الوظيفي للكلمة الواحدة .وقد هرّدت هذه الفكرة ّ

ألن ذلك ينفي أن تكون الوظيفة معيا ار للتّقسيم ،وسيشكل
غير علميّ ،
ألنه غير منضبط ّ

الصفات عن األسماء بداعي ّأنها تشترك مع األفعال في سمات
على ّ
تمام فصله ّ
الدكتور ّ

أدق بكثير؛
النحاة القدماء ّ
أهخر ،وتأسيسا على ما ّ
تقدم يكون التّقسيم الثّالثي ال ّذي جاء به ّ

أن المحدثين لم يأتوا بقسم
إذ توافرت فيه شروط القسمة العلمية من جهة ومن جهة أخرى ّ
فكل األقسام الّتي ذكروها موجودة في تقسيمهم ،وهذا التّطابق
النحاةّ ،
جديد لم يلتفت إليه ّ

لمكونات اللّغة العربي»(.)2
فإنما ّ
إن ّ
دل ّ
يدل على دقّة تقسيم القدماء للكلم وحسن قراءتهم ّ
المؤيدين والمعارضين للتّقسيم
أن غربلة آراء
ّ
مما سبق ذكره تجدر اإلشارة إلى ّ
ّ

النقاط اآلتية:
حسان تهفضي إلى ّ
لتمام ّ
ّ
السباعي ّ

النحوي قراءة لسانية جديدة .ط .1دار محمد علي الحامي .الجمهورية التونسية.1992.
( )1عز ّ
الدين مجدوب .المنوال ّ
ص 711وما بعدها.

تمام
الدكتور مهدي المخزومي و ّ
النحو الوصفي بين ّ
( )2حيدر محمد عيدان وضرغام علي محسنّ .
الدكتور ّ
حسان(دراسة في موارد االتفاق واالختالف) .كلّية اآلداب .جامعة الكوفة .ص 112وما ببعدها.
ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

السباعي
 ّحسان قد وقع فيما عابه على القدماء ،فقد «فاجأنا بالتّقسيم ّ
تمام ّ
إن ّ

صحة هذا
الرغم من
ّ
قبل أن يستخدم األسس الّتي وضعها للتّفريق بين األقسام ،وعلى ّ

النتائج قبل
فإن الطّريقة الّتي اتّبعها في عالج هذه المسألة هي طريقة إعطاء ّ
التّقسيمّ ،

المهمة
تقبل األفكار الجديدة في مثل هذه المسألة
سرد
ّ
المقدمات ،وال تخفى صعوبة ّ
ّ

يتم بموجبها التّفريق،
باتّباع مثل هذه ال ّ
أوال األسس الّتي ّ
طريقة؛ إذ من المفروض أن نضع ّ

أوال ،ث ّم
فنفرق بينها بموجب تلك األسس ال أن ّ
ثم نتناول طوائف الكلماتّ ،
ّ
نحدد األقسام ّ
نسميه أسسا للتّفريق بينها»(.)1
نضع ما ّ

السباعي
 ّحسان معيار تضافر المعنى مع المبنى في تقسيمه ّ
تمام ّ
إن اعتماد ّ

للكلم -رغم تغليبه للمعنى على المبنى أحيانا -قد أخرجه من دائرة التّبعية المفرطة إلى
أن هذا البديل يدخل في إطار
دائرة اإلتيان بالبديل بعد نقد ونقض التّقسيم القديم ،علما ّ

السباعية للكلم
التّجديد المنهجي ال التّجديد في
ّ
المادة؛ ّ
حسانفي القسمة ّ
تمام ّ
ألن ما ذكره ّ
هو تفصيل دقيق لما ورد مجمال في القسمة الثّالثية .وبآلية إعادة التّرتيب المنهجي عمد

سان إلى جعل األقسام الفرعية في التّقسيم القديم أقساما مستقلّة في التّقسيم الجديد.
تمام ح ّ
ّ
السباعي
حسان في تقسيم الكلم
ٌ
 ّمحمود ،فحتّى من عارض تقسيمه ّ
تمام ّ
إن جهد ّ

الدين
وانتصر للتّقسيم الثّالثي لم يستطع أن يبخسه حقّه في االعتراف بإبداعه؛ فعز ّ
حسان فهمه للقدامى من جهة ،واستعابه لمنهج اللّسانيات
تمام ّ
مجدوب الّذي نفى عن ّ

حد قوله -أن
السياقية من جهة أخرى ،لم يستطع -على ّ
الحديثة ممثّال في نظرية فيرث ّ
المكمل لمبدأ ائتالف الكلم،
يغمطه حقّه في الحدس بمبدأ الجمع بين المعنى والمبنى
ّ

أن انبهاره بنظرّية أستاذه هو الّذي منعه من إبصار قيمة المبدأ الّذي
ويستدرك بقوله :إالّ ّ
حدس به.

الساقي .أقسام الكالم العربي .ص.120
( )1فاضل مصطفى ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان كثرة األسس
 عاب حيدر ّتمام ّ
جبار عيدان وضرغام علي محسن على ّ

عامة
الّتي بنى عليها تقسيمه للكلم ،فقد اعتمد في تقسيمه ّ
الرباعي على خمسة أسس ّ

لسياقية ومعنى الوظيفة أو
هي :ال ّ
الصرفي واألسس ا ّ
شكل اإلمالئي المكتوب والتّوزيع ّ
المعنى األعم والوظيفة االجتماعية(.)1

الصورة اإلعرابية،
السباعي على سبعة أسس شكلية هيّ :
كما اعتمد في تقسيمه ّ

الرسم اإلمالئي .وعلى خمسة أسس وظيفية
الرتبةّ ،
الصيغة ،الجدول ،اإللصاق ،التّضام و ّ
ّ

الزمن ،التّعليق والمعنى الجملي(.)2
وهي :التّسمية ،الحدثّ ،

الرأي في كثرة األسسفاضل
يشاطر حيدر ّ
جبار عيدان وضرغام علي محسن ّ

تمام ذكر أسسا عديدة فأبقى على بعض األسس
مصطفى الساقي ،إذ يقولّ « :
إن األستاذ ّ

الّتي تناولها في كتابه مناهج البحث في اللّغة ،وأضاف أسسا أخرى استند عليها في
وتنوع أسس تقسيم
عملية التّقسيم الجديد»( ،)3وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر؛
ّ
فتعدد ّ

حسان قوله« :ينبغي لنا أن
لتمام ّ
الكلم مدعى إلى التّعسير ال التيسير ،ولكن ما يشفع ّ
كل قسم من
أن ّ
ننبه قبل ّ
ّ
كل شيء إلى ّأنه ليس معنى إيراد هذه المباني والمعاني جميعا ّ

النواحي جميعا ،إذ يكفي أن يختلف القسم
أقسام الكلم ّ
يتميز من قسيمه من هذه ّ
البد أن ّ
في بعض هذه المباني والمعاني .فالمهم أالّ يكون التّفريق من حيث المباني فقط وان
البد من أن يتضافر اعتبار المبنى واعتبار
تعددت أيضا،إذ ّ
تعددت أو المعاني فقط وان ّ
ّ
قية األقسام»(.)4
المعنى في التّفريق في قسم بعينه وبين ب ّ
حسان قد سقط
أن حيدر جبار عيدان وضرغام علي محسن قد سلّما ّ
كما ّ
بأن «تمام ّ

أقر بمبدأ إمكان نقل لفظ من قسم من أقسام الكلم إلى
في تداخل األقسام ،حينما ّ
( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 711وما بعدها.

( )2ينظر:تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص 22وما بعدها.
( )3فاضل مصطفى الساقي .أقسام الكالم العربي .ص.112
( )4تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.91
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1
أن
استعماالت قسم آخر غير القسم الّذي ينتمي إليه»  .وهذا ما جعلهما ينظران إلى ّ

بأنه معيار غير
النقل
ّ
وتعدد المعنى الوظيفي للكلمة الواحدة بعين نقص ،ووصفاه ّ
معيار ّ
األوليات التّمامية،
منضبط وغير علمي على نقيض عبد ّ
الرحمن العارف الّذي جعله من ّ

أول من قال بمبدأين هامين في وظائف أقسام الكلم هما:
إ ّذ يرى ّ
تمام ّ
أن ّ
حسان هو« ّ
وفسر بهما من ظواهر االستعمال ما كان
النقل
ّ
ّ
وتعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحدّ ،
قبل مستعصيا على التّفسير المقنع»(.)2

حسان نفسه إلى ّأنما أضافه نموذج كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها
تمام ّ
يشير ّ

ليدل
ّأنه كشف عن نقل اللّفظ من القسم الّذي ينتمي إليه من أقسام الكلم إلى قسم آخر ّ

خاصا للمفردات
النقل عام وليس
بعد االنتقال على معنى غير الّذي كان له من قبل .و ّ
ّ
تدل على المعنى
دون تراكيب الجمل من معناها األصلي إلى معنى آخر بوجود قرينة ّ

وبَنا َب ْع َد ِإ ْذ
النقل المفرد في قوله تعالىَ ﴿:رَّبَنا َال تهِز ْ
الجديد للجملة ،كما يكون مع ّ
غ هقله َ
الزمن إلى معنى األداة
َه َد ْيتََنا﴾ آل عمران  12فقد نقل معنى إذ من ظرف لما مضى من ّ

حسان مثاال آخر لنقل معنى أداة االستثناء
تمام ّ
المصدرية ،فأصبحت بمعنى أن ويسوق ّ
آن ِلتَ ْش َقىِ ،إ َّال تَ ْذ ِك َرةً ِل َم ْن
إالّ إلى معنى االستدراك في قوله تعالىَ ﴿:و َما أَ ْن َزْلَنا َعَل ْي َ
ك ا ْلقه ْر َ
شى﴾ طه.1-7
َي ْخ َ
أن نموذج اللّغة العربية معناها ومبناها
إلى جانب فكرة ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
النقل يشير ّ

النحاة
تعدد المعنى (الوظيفي والمعجمي) للمبنى الواحد.
قد اشتمل على فكرة ّ
بأن ّ
ويصرح ّ
ّ

النحوية
كانوا على علم بهذا األمر بدليل ّأنه العمود الفقري لبعض المؤلّفات ّ

()

إالّ ّأنهم

سان.
الدكتور مهدي المخزومي و ّ
النحو الوصفي بين ّ
( )1حيدر جبار عيدان وضرغام علي محسنّ .
تمام ح ّ
الدكتور ّ
ص.112
حسان رائدا لغويا .ص.11
تمام ّ
( )2عبد ّ
الرحمن حسن العارفّ .
الداني للمرادي ،ورصف المباني للمالقي ،والمعاجم إذ ال تكاد تجد كلمة
( )مثل :مغني اللّبيب البن هشام ،والجني ّ

متعدد.
مفردة ذات معنى واحد غير
ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ظاهرة حقّها من العناية ولم يمنحوها ما تستحقّه من
حد قوله -لم يعطوا هذه ال ّ
– على ّ
االهتمام فيما عدا إشارات لم يقصد بها التّنظير(.)1
وتعدد
النقل
ّ
نفسه على وعي تام بخطورة موضوع ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ
تمام ّ
حسان َ
أن ّ

الصرفي الواحد ،إذ يقول« :وهو موضوع واسع األطراف في
المعنى الوظيفي للمبنى ّ

عدد
دراسة اللّغة العربية الفصحى ،وسيتّضح باألمثلة خطر هذه ال ّ
ظاهرة (ظاهرة التّ ّ
المتنوعة»(.)2
واالحتمال في المعنى الوظيفي) في طرق تركيب اللّغة العربية وأساليبها
ّ
فلتمام
انطالقا من ّ
أن للمجتهد أجران إن أصاب ،وأجر المحاولة إن جانب ّ
الصوابّ ،

خاصة و ّأنه ال
حسان أجر المحاولة في بعض األمور ،وأج ار اإلصابة في كثير منها.
ّ
ّ
المتقدمين وينهل من مصطلحاتهم ،ويعترف ببواكير عربية نبتت في أرض
ينكر فضل
ّ

تاما،
التّراث ،إذ يقول« :في التّراث العربي أفكار ال تتنافى مع ّ
النتائج الحديثة تنافيا ّ

النتائج ،ومن ذلك أقسام الكلم الّتي وردت في كتابي :اللّغة العربية
ولكنها تختلف عن هذه ّ
ّ

معناها ومبناها مثال؛ إذ ما يزال االسم أحد أقسام الكلم ،وكذلك الفعل وما زالت الحروف

النظرة الحديثة كشفت
أن ّ
كلّها واقعة تحت عنوان األداة .ولكن الفارق المهم بين التقسيمين ّ
الضمائر والظّروف،
النحاة شمل أقساما أخرى
عن عموم في مفهوم االسم لدى ّ
كالصفات و ّ
ّ

أن مفهوم
أن مفهوم الفعل قد اتّسع لديهم أيضا حتّى شمل بعض الخوالف و ّ
النواسخ ،و ّ
وّ
النحاة»(.)3
النواسخ كما فهمها ّ
األداة في الفهم الحديث يشمل الحروف و ّ

( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.29
( )2تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.92

( )3تمام حسان .قضايا الحداثة في اللّغة العربية .مقاالت في اللغة واألدب .ج .7ص.722
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصرفي:
الصرفية والميزان ّ
الصيغة ّ
رابعاّ -
بالنسبة إلى المورفيم،
الصرفية ّ
حسان ّ
الصيغة تهطلق على العالمة ّ
أن ّ
تمام ّ
يرى ّ

بعدها عالمة على المورفيم
الصيغة ّ
الصرفي ّ
بالنسبة لألمثلة المختلفة ،و ّ
أن ّ
وعلى الميزان ّ

بعدها ميزانا صرفيا فيدخلها هذا األخير ،نحو :االستقامة مثال
أما ّ
ال يدخلها اإلعاللّ ،
ولكنها على وزن
الصيرورة،
الدالة على مورفيم ال ّ
من أمثلة عالمة االستفعال ّ
ّ
طلب و ّ

خاصة في
مهمة
ّ
استفالة ،وهذا هو الفارق بين اعتباري ّ
الصيغة المختلفين اللّذين لهما ّ

الصرفية(.)1
تقرير حقائق البنية اللّغوية ّ

الصيغة وهي مبنى صرفي وبين الميزان وهو
حسان على ّ
أن التّفريق بين ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

الصرف
جدا له من
مبنى صوتي تفريق هام ّ
األهمية ما يكون منها للتّفريق بين علمي ّ
ّ

ب)
الصيغة في صورته مع هيكل الميزان في
الفعل(:ض َر َ
َ
واألصوات .فإذا اتّفق هيكل ّ
ب) على وزن (ا ْف ِع ْل) ،ف ّإنهما
(اض ِر ْ
الّذي صيغته ( َف َع َل) وميزانه ( َف َع َل) وصيغة األمر منه ْ
يختلفان في أمثلة أخرى نحو :األمر من الفعل (وقَى) على مثال (أَ ْف ِع ْل) هو ( ِ
ق) ،وهذا
َ
الصيغة .وعليه يمكن
الحرف الوحيد الموجود من الفعل يقابل العين المكسورة ِ
(ع) في ّ

النهائية تمثّل الميزان وال
إن هذه العين المكسورة الّتي تقف بإزاء الفعل في صورته ّ
القول ّ
يصرون على
الصرف الّذين
الصيغة .وفي هذه ّ
حسان علماء ّ
تمام ّ
تمثّل ّ
ّ
النقطة يخالف ّ

الصيغة والميزان(.)2
وحدة ّ

الصرفية للكلمات
أن ّ
حسان ّ
الصيغ ّ
النحاة القدامى أنشأوا نظاما كامال من ّ
تمام ّ
يرى ّ

المجردة معاني وظيفية كالطّلب والمطاوعة
الصيغ
المشتقّة في اللّغة العربية ،ونسبوا إلى ّ
ّ
ف أحد
الصيغة
والتّكلّف وغيرها .و ّأنهم كانوا َي هع ّدون
الصرفية ميزانا للكلمة ،فإذا هح ِذ َ
ّ
ّ
حسان لذلك
حروفها هح ِذ َ
ف ما يقابله من صيغتها وجعل الباقي ميزانا لها .ه
تمام ّ
ويمثّل ّ
( )1تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص  712وما بعدها.

( )2ينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .110
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن حذف حرف الواو وهي فاء الكلمة في الفعل
(ع ْد) فيرى ّ
(و َع َد) وهو ه
بفعل األمر من َ
يؤدي حذفها من الصيغة فيصير الوزن ِ
تمام
(ع ْل) بكسر العين وسكون ّ
ّ
ّ
الالم .ويؤ ّكد ّ
أن (قال) و(رمى) ونحوهما
الصيغة والميزان؛ ف أ
أن ّ
روا ّ
حسان ّ
يفرقوا نظريا بين ّ
ّ
النحاة لم ّ

توصلت
النظرة الحديثة
أن ّ
على وزن (فَ َع َل) دون مراعاة لما فيها من إعالل .في حين ّ
ّ

الصيغة قالب صرفي والميزان مقياس
أن
إلى وجود فرق بين
الصيغة والميزان بدليل ّ
ّ
ّ
ولكن ميزانه
(ع ْد) هي (ا ْف ِع ْل) بسكون الفاء وكسر العين،
ّ
صوتي ،فصيغة فعل األمر ه
ِ
الصيغة تجعله من باب ضرب ،والميزان يعترف بالحذف الّذي حدث في
(ع ْل) ،أي ّ
أن ّ

الصيغة(.)1
ّ

النظر إلى البنية في
حسان في ّ
يقول حيدر محمد جبر عن هذا األمر ّ
تمام ّ
إن « ّ

عدل موقفه في هذا المجال تعديال يناسب طبيعة العربية
اللّغة العربية معناها ومبناها هي ّ

أن البنية بمعناها المورفيمي ينظر لها من زاويتين ،هما :المبنى
واشتقاقها؛ إذ يرى ّ
ر للمفهوم البنائي
الصوتي (الميزان) .وعلى هذا فال أرى تطوي ا
الصرفي
(الصيغة) والمبنى ّ
ّ
ّ

الدائرة نفسها
حسان إلى ّ
تمام ّ
ثمة تعديل أرجع ّ
للمورفيم ،كما يقول بعض الباحثين ،بل ّ
أن البنية تقوم على ثنائية
الرحمن ّأيوب الّذي رأى ّ
الّتي انطلق منها باحثون مثل عبد ّ
(المادة والوزن)»(.)2

إن حيدر محمد جبر بقوله«:ال أرى تطوي ار للمفهوم البنائي
تجدر اإلشارة إلى ّ

قولها
المورفيم ،كما يقول بعض الباحثين» مشي ا
ر إلى فاطمة الهاشمي بكوش ،يكون قد ّ

حسان في كتابه :مناهج
لتمام ّ
ما لم تقله هي؛ إذ كانت أمينة في نقل تعريف المورفيم ّ

حسان .قضايا الحداثة في اللّغة العربية .مقاالت في اللغة واألدب .ص.722
( )1تمام ّ
( )2حيدر محمد جبر .التفكير المورفولوجي .ص.111
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

بأنه :اصطالح تركيبي بنائي و ّأنه نظام من المورفيمات متكاملة
البحث في اللّغة ّ
الوظيفة(.)1

الصيغة بوصفها عالمة صرفية على
حسان اعتماده آلية التّمييز بين ّ
تمام ّ
ّ
يبرر ّ

الصيغة بوصفها ميزانا صرفيا بوجود فرق َبيِّن َب ْي َن معنى
المورفيم كوحدة صرفية ،وبين ّ
األول
الصرفية الّتي هي ّ
العالمة ّ
الصيغة ،وبين معنى الكلمة الّتي هي المثال؛ فالمعنى ّ
بالصيغة
حسان آلية التّمثيل
ّ
تمام ّ
وظيفي والثّاني معجمي .ولتيسير الفكرة أكثر يعتمد ّ

الدالة على مورفيم المشاركة كما ّأنها صيغة فعلية لها معنى وظيفي،
اع َل) ّ
الصرفية ( َف َ
ّ

شكلي وبناء وسطها وآخرها على الفتح تختلف عن صيغة اسم الفاعل
ثم هي بتحديدها ال ّ
ّ
للصيغة كما في جادل
وصيغة األمر منها .ففي ّ
كل ما سبق ال يظهر المعنى المعجمي ّ
إن المعنى الوظيفي
وناضل الّتي توجد معانيها
مفصلة في المعجم ،وعليه يمكن القول ّ
ّ
نحوي والمعنى المعجمي عرفي اجتماعي(.)2

الصرفية قد يكتنفها الغموض ،فال تكون بمفردها
حسان إلى ّ
الصّيغة ّ
أن ّ
تمام ّ
هيشير ّ

مما يولّد الحاجة إلى االستعانة بالمثال للتّوضيح ،وان لم
كافية ّ
للداللة على المورفيمّ ،

بالسياق ،نحو :صيغة
يفك المثال طالسم الغموض كانت الحاجة ّ
ملحة إلى االستعانة ّ

الصيغة
الصفة
المشبهة وبين المصدر ك َ
ّ
ش ْهم َ
وض ْرب ،فإذا َغ همضت ّ
(فَ ْعل) تشترك بين ّ
الصرفي(.)3
بالسياق كوسيلة نحوية لتحديد المعنى ّ
شرحها المثال كما في َع ْدل هيستعان ّ

أن للكلمة العربية أصول اشتقاقية ثالثة ،ولها
حسان في ّ
مرة على ّ
تمام ّ
كل ّ
يؤ ّكد ّ

النحاة إلى أن
أن هذا ما دفع ّ
صيغة صرفية تختلف عن صيغ أخرى لكلمات أهخر ،و ّ

عرف به موضعه من الكلمة؛ فرمزوا للحرف
يرمزوا ّ
لكل حرف من األصول الثّالثة برمز هي ه
الدرس اللّساني العربي الحديث.ص.112تمام حسان.مناهج البحث في
( )1ينظر :فاطمة الهاشمي بكوش.نشأة ّ
اللغة.ص.712
( )2ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.712 -712
( )3ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.712
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

وسموه
وسموه عين الكلمة ،وللثّالث بالالم ّ
وسموه فاء الكلمة ،وللثّاني بالعين ّ
األول بالفاء ّ
ّ
حسان لذلك
أي حرف زائد أبقوه على حقيقته .ه
تمام ّ
الم الكلمة ،واذا كان في الكلمة ّ
ويمثّل ّ

الصرفي:
الصرفية الّتي منها نشأ مفهوم الميزان ّ
بالموازين ّ
ب
ض َر َ
َ
ق
ِا ْن َ
طلَ َ

ِا ْجتَ َم َع
ِا ْستَ ْخ َرَج

على وزن
على وزن
على وزن
على وزن

َف َع َل
ِا ْن َف َع َل
ِا ْفتَ َع َل
ِا ْستَ ْف َع َل

الصرفي،
ينشأ عن تضعيف عين الكلمة بتشديدها تضعيف ما هيقابلها في ميزانها ّ

نحوَ :ك َّرَم

على وزن

َّل.
فَع َ

مد
كما ينشأ من تضعيف الالّم أن تكون العين والالّم في مقابل
المضعف ،نحوّ :
ّ

أصلها َم َد َد على وزن فَ َع َل ،فأهدغمت العين والالّم لكراهة توالي المثلين في اللّغة العربية

أما إذا زادت األصول عن ثالثة كما في َد ْح َرَج
حب هذ تيسير ّ
الّتي ته ّ
النطق واقتصاد الجهدّ .

الصرفي يكون بتكرار الالّم على وزنَ :ف ْعَل َل .واذا هحذف أحد أصول الكلمة
ّ
فإن الميزان ّ
هحذف ما يقابلها في الميزان نحو صيغة األمر من َوقىَ ،وفىَ ،وعى هي على التّرتيب:
قِ ،
ِ
فِ ،ع ،أي لم يبق من أصول الكلمة إالّ عينها(.)1
الصرفية بآلية التّشجير
ّ
لصيغ ّ
الصرفي لبعض ا ّ
حسان عناصر الميزان ّ
تمام ّ
يلخص ّ

النحو اآلتي(:)2
على ّ

النحوية .ص.11 -17
( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
النحوية .ص.11
( )2تمام حسان .الخالصة ّ
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

الصرفية في الجدول كما تدخل
الصيغة ّ
حسان عن إمكانية دخول ّ
تمام ّ
هي ّ
صرح ّ

الصيغة من غير االستعانة
أن من خواص اللّغة العربية إمكانية تصريف
األمثلة ،و ّ
ّ
بأمثلتها ،نحو:

الضمائر
ّ

المتكلّم

أنا

المخاطب

أنت
َ
ِ
أنت

نحن

أنتما
أنتم

أنتن
ّ

الماضي
ت
ا ْفتَ َعْل ه
ا ْفتَ َعْلنا

ت
ا ْفتَ َعْل َ
ا ْفتَ َعْل ِت
ا ْفتَ َعْلتهما

ا ْفتَ َعْلته ْم
ا ْفتَ َعْلته َّن
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المضارع
أ ْفتَ ِع هل
َن ْفتَ ِع هل
تَ ْفتَ ِع هل

ِ
لين
تَ ْفتَع َ
تَ ْفتَ ِع ِ
الن
ِ
لون
تَ ْفتَع َ
تَ ْفتَ ِعْل َن

األمر

ا ْفتَ ِع ْل
ا ْفتَ ِعلي
ا ْفتَ ِعال
ا ْفتَ ِعلوا
ا ْفتَ ِعْل َن

الـفـصـل الثاني:
الغائب

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
هو

هي

ا ْفتَ َع َل
ت
ا ْفتَ َعَل ْ

هما

ا ْفتَ َعال

هم

ا ْفتَ َعلوا

هما
هن
ّ

ا ْفتَ َعلَتا

ا ْفتَ َعْل َن

َي ْفتَ ِع هل
تَ ْفتَ ِع هل
َي ْفتَ ِع ِ
الن
تَ ْفتَ ِع ِ
الن
ِ
لون
َي ْفتَع َ
َي ْفتَ ِعْل َن

إن الخاصية سالفة ال ّذكر كغيرها من الخواص تجعل اللّغة العربية محظوظة جدا
ّ

الصرفية الّتي ته ُّ
أهم أدوات الكشف عن الحدود بين الكلمات في
الصيغ ّ
بوجود هذه ّ
عد من ّ

الصرفية هي جزء من المنهج ال من اللّغة نفسها ،والكالم يكون
السياق ،رغم ّ
الصيغة ّ
أن ّ
ّ
َم ِ
ألن هذا ليس
على شرط اللّغة ،نحوَ :خ َرَج هم َح َّم ٌد بِ ْ
س ،وليسَ :ف َع َل هم َف َّع ٌل بِا ْلفَ ْع ِلّ ،
األ ْ
من اللّغة(.)1

أن أصولها هي المباني التّقسيمية
الصرفية مبان فرعية ،و ّ
حسان ّ
الصيغ ّ
أن ّ
تمام ّ
يرى ّ

للضمائر
الصفة والفعل دون غيرها من أقسام الكالم؛ فال صيغة ّ
الثّالثة ،وهي :االسم و ّ

ظروف وال لألدوات في عمومها ،على نقيض األسماء الّتي لها صيغ
وال للخوالف وال لل ّ
الصفات وعن صيغ األفعال(.)2
تختلف عن صيغ ّ
إن هذه
انطالقا من األصول و ّ
الزوائد كعناصر أساسية ّ
الصرفي ،يمكن القول ّ
للنظام ّ

الزيادة؛ إذ ال يصلح
جرد و ّ
المباني التّقسيمية الثالثة دون غيرها من أقسام الكلم تنفرد بالتّ ّ
الصفات واألفعال لكونها عناصر ذات أصل اشتقاقي.
هذا المصطلح إالّ على األسماء و ّ

حسان ذلك بآليتي التّشجير والجدولة ويعتمد آلية التّعليق وعلى سبيل
ّ
تمام ّ
ويلخص ّ

التّمثيل ال الحصر نذكر ما يأتي:

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.711 -719

( )2لالستزادة ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.112
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

-1صيغ األسماء وأوزانها ومنها(:)1

 -2صيغ األوصاف وأوزانها ومنها(:)2

النحوية .ص.11
( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
النحوية .ص.01
( )2ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

 -3صيغ األفعال وأوزانها:
األول فهو
الزوائد ينقسم الفعل إلى صحيح
ّ
من منطلق األصول دون ّ
ومعتل؛ ّ
فأما ّ

أما الثّاني فهو ما كان أحد حروفه
ما كانت أصوله صحيحة،
ويسمى الفعل ّ
الصحيح .و ّ
ّ

حسان ذلك بآلية التّشجير على
المعتل،
ويسمى الفعل
ألفا أو واوا أو ياء،
ّ
ّ
تمام ّ
ويوضح ّ
ّ

النحو اآلتي(:)1
ّ

النحوية .ص.27
( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ

- 111 -

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

األول فهو ما اكتفى
من منطلق األصول و ّ
الزوائد ينقسم الفعل إلى ّ
مجرد ومزيدّ ،
فأما ّ

الزيادة (سألتمونيها) ،ويكون ثالثيا نحو:
الزوائد؛ أي ما خال من حروف ّ
باألصول دون ّ
أما الثّاني فهو ما زاد عن األصول الثّالثة في الثّالثي،
ض َر َ
َ
ب ،أو رباعيا نحوَ :د ْح َرَج ،و ّ
ويلخص ذلك بآليتي الجدولة والتّشجير فيما يأتي:
الرباعيّ .
وعن األصول األربعة في ّ
المجرد :ستّة هي(:)1
 صيغ وأوزان الفعل الثّالثيّ
صيغة الماضي

صيغة المضارع

المثال

فَ َع َل
فَ َع َل

َي ْف َع هل
َي ْف ِع هل

فَتَ َحَ :ي ْفتَ هح
ب
بَ :ي ْ
ض ِر ه
ض َر َ
َ

فَ َع َل
فَ ِع َل
فَ ِع َل
فَ هع َل

ص هر
ص َرَ :ي ْن ه
َن َ
َعِل َمَ :ي ْعلَ هم
ِ
ِ
ب
بَ :ي ْحس ه
َحس َ
س هن
س َنَ :ي ْح ه
َح ه

َي ْف هع هل
َي ْف َع هل
َي ْف ِع هل
َي ْف هع هل

الصرفيين أحصوا
أن
الرباعي
حسان إلى ّ
ّ
تمام ّ
ّ
 صيغ وأوزان الفعل ّالمجرد :يشير ّ
المجردة سبعة صيغ هي(:)2
الرباعية
ّ
لألفعال ّ
وزن الفعل

مثال

فَ ْعَل َل
فَ ْو َع َل

بَ -د ْح َرَجَ -زْغ َرَدَ -ع ْرَب َد -فَ ْرقَ َع
َجْل َب َ
ب
َج ْوَر َ

فَ ْعَي َل
فَ ْعلى

ف
َ
ش ْرَي َ
َسْلقى

فَ ْع َو َل
فَ ْي َع َل

فَ ْعَن َل

ك
َرْه َو َ
ط َر
َب ْي َ

س
َقْل َن َ

النحوية .ص.21
( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
النحوية .ص.21
( )2ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان قد وقع في تناقض ،فقد عنون الجدول بأوزان
تجدر اإلشارة هنا إلى ّ
تمام ّ
أن ّ

األول ( َف ْعَل َل) الّذي
الرباعي
ّ
ّ
المجرد ،وعلّق بعد الجدول بقوله« :ويالحظ ّأنه عدا الوزن ّ
الزيادة وهي الواو
تكررت فيه الباء .نجد أحد األصول األربعة فيما عداه من حروف ّ
ّ

()1
الزوائد في
النون»  .فال هيعقل أن يكون الحرف الواحد من األصول و ّ
والياء واأللف و ّ

مجردا -وهو األرجح -وا ّما أن
فإما أن يكون أص ً
ال ،فيكون الفعل رباعيا ّ
اآلن نفسهّ ،
يكون زائدا فيكون الفعل مزيدا.

حسان بآلية التّشجير كما يأتي(:)2
 صيغ وأوزان الفعل الثّالثي المزيد :هي ّتمام ّ
لخصها ّ

النحوية .ص.21
حسان .الخالصة ّ
تمام ّ
(ّ )1
النحوية .ص.21
حسان .الخالصة ّ
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

المشجر اآلتي:
حسان في
الرباعي المزيد وملحقاتهّ :
ّ
تمام ّ
 صيغ وأوزان ّلخصها ّ

الزوائد:
 معاني صيغ ّالصرفيين في الكثير من األمور
الصرفي ،فوافق ّ
حسان من الموروث ّ
تمام ّ
نهل ّ

مرة إلى
وخالفهم في بعضها ،وأشار إلى ّ
أن « ّ
الصرفيين قد آثروا أن ينسبوا المعاني ّ
يعبروا
سموه حروف ّ
الزيادة ،وصار من الممكن لهم في الخالتين أن ّ
ّ
الصيغ ّ
ومرة إلى ما ّ
حسان] فالعتبارات عملية
تمام ّ
عن حقائق المباني ّ
أما نحن [يقول ّ
الصرفية دون قصورّ .

السين والتّاء ،والمطاوعة
نفضل أن ننسب ال ّ
ّ
الصيرورة إلى االستفعال كلّه ال إلى ّ
طلب أو ّ
الساكنة ،وبذلك نكون قد وصلنا إلى قرار بشأن المبنى
إلى االنفعال كلّه ال إلى ّ
النون ّ

الصيغة فرعا على مباني
الصرفية ،فاعتبرنا مبنى
الدال على واحد من هذه المعاني
ّ
ّ
ّ

الصفة وتحتها صيغ ،والفعل وتحته صيغ أيضا»(.)1
التّقسيم وهي :االسم وتحته صيغ و ّ

ألن حروف
حسان إلى ّأنه لم يقل معاني حروف ّ
في موضع آخر ّ
الزوائد ّ
تمام ّ
ينبه ّ

ثم كان العنوان
الزيادة ليست من حروف المعاني ،فهي ال
ّ
ّ
تستقل عن ّ
الصيغة ،ومن ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111
تمام ّ
(ّ )1
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

يتعدد بحسب
بأن المعنى الوظيفي ّ
لكل صيغة منها قد ّ
معاني صيغ ّ
الزوائد ،مع العلم ّ

السياق ،فيحتاج المقصود به إلى قرائن سياقية:
ّ
ْع َل
أَف َ

المعنى
التّعدية
الصيرورة
ّ

السلب واإل زالة
ّ
االستحقاق

أَ ْك َرَم
أَْلَب َن

ص َد
أْ
َح َ
ظ َم
َع َ
اعتقادال ّ
شيء على صفة أ ْ
ط َر
المطاوعة
أَ ْف َ

فَ َّع َل

َك َّرَم
س
َق َّو َ
َق َّ
ش َر

التّكثير
ال ّنسبة إلى أصل الفعل

وجه
التّ ّ

اختصار الحكاية

االجتهاد في الطّلب

استَ ْح َج َر
ْ

استَْب َخ َل
ْ
قام
ْ
استَ َ

المشاركة

المواالة

استَ ْف َع َل
ْ

التّكلّف

س َر
ْان َك َ

ماشى

والى

ف
َ
ط َّو َ
َكفَّ َر
ق
َ
ش َّر َ
َهلَّ َل

اعتَ َد َل
ْ
ص َم
ْ
اختَ َ

باع َد
تَ َ
قات َل
تَ َ

َّر
تَ َكس َ

ب
سَ
ا ْكتَ َ

قوة ال ّلون أو العيب
ّ
التّدريج
التّظاهر
طلب
ال ّ

ا ْنفَ َع َل

فاع َل
َ

افْتَ َع َل

فاع َل
تَ َ

تَفَ َّع َل

ْع َّل
اف َ

استَ ْغ َف َر
ْ

تَزَاي َد
ناوَم
تَ َ

ع
تَ َج َّر َ

اح َم َّر
ْ

صَّب َر
تَ َ

الصيغة مفهومها
الصرفي؛ ّ
ألن ّ
الصرفية والميزان ّ
الصيغة ّ
حسان بين ّ
تمام ّ
بهذا ّ
يفرق ّ

ثابت فَ َوقَى َي ِقي مثالً على صيغة فَ َع َل َي ْف ِع هل ،ولكنها أهعلّت بالحذف في فاء الكلمة وهي
الواو ،فتحول المضارع من يوقي ِ
(ي ِع هل) فكان ذلك وزنه ال صيغته.
(ي ْفع هل) إلى َيقي َ
َ
َْ
ّ
الصيغة هو أصل الوضع ،وما
الصيغة عن الميزان ،فالمعيار الّذي ّ
يحدد ّ
وبهذا اختلفت ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصرفي هو البقاء على األصل أو العدول عنه عن طريق القلب أو الحذف
يمثّل الميزان ّ

النقل(.)1
أو ّ

حسان إلى إمكانية حدوث تشابه بين صيغتين صرفيتين مع اختالفهما
تمام ّ
يشير ّ

النحو
في المعنى ،والستبانة معنى ّ
كل منهما يلجأ إلى آلية االعتماد على القرائن على ّ

اآلتي(:)2

هما:

ِ
وبعدها مبنى غير منطوق تصلح لمعنيين،
السياق،
ّ
 -1صيغة فاع ْل :بمعزل عن ّ
أ -اسم الفاعل من فَ َع َل.

فاع َل.
ب -فعل أمر من َ
للداللة على اسم الفاعل وعلى فعل
فبالوقف على الكلمة المفردة (قاتِ ْل) تصلح ّ

متنوعة كالجدول اإللصاقي
األمر ،ولترجيح كفّة معنى دون اآلخر ّ
يتم االعتماد على قرائن ّ

فإن
األول ّ
والجدول التّصريفي والجدول اإلسنادي و ّ
السياقّ .
فأما على مستوى الجدول ّ

قبول الكلمة لأللف والالّم داللة على ّأنها اسم فاعل ،وا ّن قبولها لنون ا ّلنسوة داللة على

أما على مستوى الجدول الثّاني فإذا انحازت الكلمة إلى مقتول وقتّال
ّأنها فعل أمر .و ّ
ِ
أما على مستوى
وقتيل فهي اسم فاعل ،واذا انحازت إلى َ
قات َل هيقات هل فهي فعل أمرّ .

فإن قبول الكلمة اإلسناد إلى ضمائر الخطاب داللة على ّأنها فعل أمر
الجدول الثّالث ّ
فتوضحه المقابلة بين :القاتِ هل ي ْق َتل ِ
وقات ْل من قاتلك.
بالسياق
ّ
ه
أما التّفريق ّ
واالّ فال .و ّ

ش ْهم،
كض ْرب
-2صيغة َف ْعل :وتصلح لالسم
وللصفة ك َ
ّ
كالب ْيت وللمصدر َ
المعين َ
ّ

تعدد المعاني لصيغة َف ْعل ،نحو :كلمة َع ْدل تصلح أن
والقرائن اللّفظية هي الحكم بين ّ
مشبهة ،واعتماد قرينة الجدول اإللصاقي ال تكفي للفصل بين
تكون مصد ار وصفة
ّ

النحوية .ص.22 -20
حسان .الخالصة ّ
تمام ّ
( )1ينظرّ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 112وما بعدها.
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

المعنيين؛ إذ ال يمكن إلصاق (أل) والصقة التّثنية وضمائر المتّصلة دون الوقوف على
المعنى المقصود من الكلمة ،فتعتمد قرينة الجدول التّصريفي ،هذا األخير الّذي يسمح
تتصرف.
ألنه اسم واألسماء ال
الصفة
المشبهة ّ
بالدخول فيه وال يسمح للمصدر ّ
ّ
لمعنى ّ
ّ

مشبهة-
أما اعتماد قرينة الجدول اإلسنادي فتأبى الكلمة – سواء أكانت مصد ار أو صفة ّ
ّ
فيتم اللّجوء إلى كبرى القرائن اللّفظية لترجيح كفّة أحد المعنيين وهي قرينة
ّ
الدخول فيهّ ،

السياق ،نحو:
ّ

الع ْد هل أساس الملك (الكلمة تفيد المصدر)
َ -

المشبهة).
الصفة
ّ
الع ْد هل اللّطيف الخبير (الكلمة تفيد ّ
 هو الحكم َ-3صيغة تَ ْف َعل :وتصلح للفعل المضارع المسند إلى المخاطب والى الغائبة ،نحو:

الضمير
الربط هي الفاصل بين المعنيين ،فإذا عاد
ّ
َ
ب ،وهي تَ ْكته ه
أنت تَ ْكته ه
ب .وقرينة ّ

المستتر على مخاطب فاإلسناد للمخاطب ،واذا عاد على غائبة فاإلسناد إلى غائبة.

 -4صيغة تَفاعال وأخواتها :صيغة تفاعال صالحة للماضي المسند إلى ألف االثنين
والمضارع المجزوم المسند إليها ،واألمر المسند إليها أيضا ،نحو:
قابال تنازعا :الفعالن في الجملة صالحان للماضي و المضارع.
إن تَ َ

األول صالح لهما ،والثّاني أمر بقرينة الفاء الجوابية ،واو جعلنا
إن تَقابال فتنازعاّ :

شرط بحاجة إلى
لصلهح الفعل بعدها للماضي والمضارع ،وصارت جملة ال ّ
الفاء عاطفة َ
جواب.

الصيغ اآلتية :تفاعلوا وتفاعلن
ّ
إن ما قيل في صيغة تفاعال يقال في أخواتها من ّ

وتفع هل ،ويظهر ذلك فيما يأتي(:)
وتفعلوا وتفعلن
ه
وتفاعل ّ
وتفعال ّ
ّ
قاتل
 -صيغة تَفاعل :نحو :ته َ

كل ذلك على
شبه فيما بينها .والمضارع في ّ
أن األمثلة الّتي تحمل رقما بعينه تحمل وجه ال ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
( )يشير ّ
حذف إحدى التّاءين كما في "وال تنازعوا".
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الـفـصـل الثاني:
أنا

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
ت
تَقاتَْل ه

نحن

تَقاتَْلنا

أنت
َ
ِ
أنت

ت
تَقاتَْل َ
تَقاتَْل ِت

أنتما

تَقاتَْلتهما

أنتم

تَقاتَْلته ْم
تَقاتَْلته َّن

أنتن
ّ
هو

هي
هما(مذ ّكر)
هما(مؤنث)
ّ
هم

هن
ّ

قات َل
تَ َ
ت
تَقاتَلَ ْ

( )1تَقاتَال
تَقلتَلَتا

( )1تَقاتَلوا
قاتْل َن
( )0تَ َ

قاتل
إن أتَ َ
قاتل
إن َنتَ َ

الزيادة)
()1إن تهقاتل (حذف تاء ّ
الزيادة)
( )7إن تهقاتِلي (حذف تاء ّ

الزيادة)
( )1إن تهقاتِال (حذف تاء ّ
الزيادة)
( )1إن تهقاتِلوا (حذف تاء ّ

ِ
الزيادة)
لن (حذف تاء ّ
( )0إن تهقات َ
قاتل
إن َيتَ َ

( )1تَقاتل
( )7تهقاتلي
( )1تهقاتِال

( )1تهقاتِلوا

()0تهقاتِْل َن

الزيادة)
( )1إن تَتَقاتَل (حذف تاء ّ
إن َيتَقاتَال

الزيادة)
( )1إن تَقاتَال (بحذف تاء ّ
إن َيتَقاتَلوا

إن َيتَقاتَْل َن

 صيغة تَفَ َّع َل :نحو :تزّين ،بدخولها الجدول التّصريفي تتشابه خمس حاالت ،ويظهرذلك فيما يأتي:

أنا

ت
تََزَّي ْن ه

نحن

تََزَّينا

أنتما

تََزَّي ْنتهما

أنت
َ
ِ
أنت

ت
تََزَّي ْن َ
تََزَّي ْن ِت

أنتن
ّ

تََزَّي ْنته ْم
تََزَي ْنته َّن

هي

ت
تََزَّيَن ْ

أنتم
هو

تزَّي َن
َ

إن أتََزَّي هن

إن َنتََزَّي هن

الزيادة)
ين (مع حذف تاء ّ
()1إن تََّز ْ

ين
( )1تََّز ْ

الزيادة)
()1إن تََّزينا (مع حذف تاء ّ

( )1تََّزّينا

الزيادة)
()0إن تَزَّي َّن (حذف تاء ّ

( )0تَزَّي َّن

الزيادة)
()7إن تََّزَّيني(مع حذف تاء ّ
الزيادة)
()1إن تََّزَّينوا (حذف تاء ّ
إن َيتََزَّي ْن

الزيادة)
()1إن تَزَّي ْن (حذف تاء ّ
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( )7تََّزّيني
( )1تََّزَّينوا

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:
هما(مذ ّكر)
هما(مؤنث)
ّ
هم

تََزَّيَنتا

()1تََزَّينا

إن َيتََزَّينا

()1تََزَّينوا

تزَّينوا
إن َي َ

الزيادة)
()1إن تََّزَّينا (بحذف تاء ّ
( )0تََزَّي َن

هن
ّ

إن لم َيتََزَّي ْن

 -5صيغة المصدر والجمع :نحو:
 -نحن نخطب قعودا أو وقوفا

مصدر :قعد و وقف

أو جمع :قاعد و واقف.

 -نحن نخطب قياما أو جلوسا

مصدر :قام و جلس

أو جمع :قائم و جالس.

 -نحن نريد حلوال

مصدرَ :ح َّل ُّ
يحل

أو جمعِ :ح ٍّل.

حضور
ًا
 -نحن ننشد

ض َر
مصدرَ :ح َ

أو جمع :حاضر.

الصيغ
إن ّ
ّ
كل القرائن اللّفظية في هذه الحالة تقف عاجزة أمام الفصل بين هذه ّ

يتم ذلك إالّ باالعتماد على المقام وهو منبع القرائن الحالية.
أمصادر هي أم جموع .وال ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان:
تمام ّ
خامسا -نظام االشتقاق وأبعاده عند ّ
الصرفيين قد الحظوا وجود ارتباط وضعي بين
أن ّ
حسان إلى ّ
النحويين و ّ
تمام ّ
يشير ّ

أن الكلمة العربية
الصيغة من جهة اللّفظ والمعنى ،و ّ
الكلمات المتّحدة األصل المختلفة ّ
الصرفي بفاء الكلمة وعينها والمها ،و ّأنها تأتي
ذات أصول ثالثة ّ
يعبر عنها في الميزان ّ

ألن حروف األصل توجد في
أن هذا االرتباط المالحظ لفظي أوال ّ
مرتّبة بهذا التّرتيب .و ّ
الصيغتين المترابطتين بنفس التّرتيب ،وان اختلف الهيكل العلّي في كلمة عنه في األخرى،
ّ
ألن الكلمتين اللّتين
فال ّ
أن هذا االرتباط معنوي ثانيا ّ
بد أن ترد الكلمتان إلى أصل واحد .و ّ

تعبران عن معنى عام واحد تختلفان في دائرته ،كما تختلف
توصفان هذا الوصف ّ

مادة واحدة.
الصيغتان ،ال كما تختلف
رد الكلمتان إلى ّ
بد أن ته ّ
المادتان المعجميتان ،إذ ال ّ
ّ
ّ
أن الكلمات العربية تأتي على هيئات
السياق -إلى ّ
حسان -في نفس ّ
تمام ّ
يشير ّ

الناحية التّركيبية هو في
تسمى
أن الخالف بين الكلمات من ّ
صرفية ّ
الصيغ ،و ّ
ّ
معينة ّ
الصيغ ،هذا األخير هو اختالف صرفي من ناحية اللّفظ ،معجمي
الواقع اختالف بين هذه ّ
الصرفية ،جاز
من ناحية المعنى ،واذا اغتفر استعمال علم المعجم في تحديد المفهومات ّ

رد لفظ إلى آخر لموافقته ّإياه في حروفه األصلية ،ومناسبته له
بأن االشتقاق هوّ :
القول ّ
في المعنى(.)1

أن الكلمات الّتي هي
حسان –في تعريفه لالشتقاق -إلى ّ
تمام ّ
بصياغة أخرى يشير ّ

معينة قوامها اشتراك هذه الكلمات بصيغها
على صيغ مختلفة تقوم بينها صلة رحم ّ
معينة ،فتكون فاء الكلمة وعينها والمها فيهن واحدة .وهذه
المختلفة في أصول ثالثة ّ

الصرف تحت اسم االشتقاق ،وفي المعجم تحت اسم االشتراك في
الصلة تدرس في ّ
ّ

المادة.
ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.717 -711
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ظاهرة
تعدى تسمية ال ّ
الصرفيين والمعجميين ّ
حسان ّ
أن االختالف بين ّ
تمام ّ
يضيف ّ

الصرفيين نظرت إلى المسألة من وجهة نظر المعنى
إلى المنهج وطريقة ّ
النظر ،فطائفة ّ

كل المشتقّات هو
فأما المعنى الوظيفي الّذي تشترك فيه ّ
الوظيفي وكذا التّ ّ
جرد وا ّلزيادة؛ ّ
المشتق الوحيد الّذي
ألنه
ّ
صلتها بمعنى الحدث ال ّذي يوجد في أصفى صوره في المصدر ّ

كالزمن في الفعل ،وفاعل الحدث في صفة الفاعل،
ال
يضم إلى الحدث معنى آخر ّ
ّ
يعدونه أصالً لالشتقاق
ومفعول الحدث في صفة المفعول ،األمر الّذي جعل البصريين ّ

المجرد
أن
الزيادة ،ف أ
جرد و ّ
روا ّ
ّ
على خالف الكوفيين الّذين نظروا إلى المسالة من ناحية التّ ّ
المجرد
أن الفعل الماضي الثّالثي
الصيغ أقرب إلى األصالة من المزيد ،و ّ
من بين هذه ّ
ّ

تجردا من غيره ،فجعلوه أصل المشتقات،
(ض َر َ
المسند إلى المفرد الغائب نحو َ
ب) أكثر ّ
فجعلوه أصل المشتقات.

أن أصل
النقد و ّ
بآلية ّ
حسان ّ
تمام ّ
النقض للقديم وآلية التّجديد بإعطاء البديل يؤ ّكد ّ

المجرد كما قال الكوفيون،
االشتقاق ليس المصدر كما قال البصريون وال الفعل الماضي
ّ

واّنما األصول الثّالثة وهي فاء الكلمة وعينها والمها هي أصل اشتقاق الكلمة وذوات
كل كلمات اللّغة العربية مشتقّة ما
أن هذا االعتبار يقتضي أن تكون ّ
رحمهاّ ،
وينبه إلى ّ
حسان االشتقاق دراسة
عدا ّ
تمام ّ
الضمائر والظّروف واألدوات وبعض الخوالف .ولهذا َي هع ّد ّ

أن األجدى في دراسة مشكلة االشتقاق – كما
صرفية مسوقة لخدمة المعجم ،ويرى ّ
ِ
صح إيجاد
الصرفيون بها عن طريقهم إلى طريق المعجميين .فإذا
ّ
سماها -أن َي ْعد َل ّ
ّ
حد قوله-
رابطة بين الكلمات فينبغي أالّ نجعل واحدة منها أصال لألخرى واّنما – على ّ

الربط
بالربط بين الكلمات بأصول
ّ
المادة ،فنجعل هذا ّ
نعود إلى صنيع المعجميين ّ

فكل من المصدر والفعل الماضي
باألصول الثّالثة أساس منهجنا في دراسة االشتقاق؛ ّ
مشتق منها.
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن هذا الفهم الجديد لالشتقاق يتبعه أمر آخر هو تقسيم الكلمات
حسان ّ
تمام ّ
هيضيف ّ

فأما األولى فهي الّتي تتّضح الصالت بين بعضها وبعض
المشتقّة إلى
ّ
متصرفة وجامدة؛ ّ
أما الثّانية فهي
بواسطة تقليب حروف ّ
مادتها على صيغ مختلفة كاألفعال و ّ
الصفات .و ّ

متصرفا
الّتي ال يمكن فيها ذلك كرجل وفرس وكتاب .فيكون المصدر بهذا الفهم مشتقّا
ّ

المادة ،وكذلك هي ُّ
ألن صيغته ُّ
عد الفعل الماضي
الصيغ الّتي تتقلّب عليها أصول
ّ
ّ
تعد إحدى ّ

النحو اآلتي(:)1
متصرفا.
المجرد مشتقا
حسان ذلك بآلية التّشجير على ّ
ّ
تمام ّ
ّ
ّ
ويوضح ّ

أن معنى الجمود يختلف
صرف ،يرى ّ
تمام ّ
حسان لالشتقاق بين الجمود والتّ ّ
وبوضع ّ

بالنسبة لألفعال؛ فالجامد من األسماء ما لم هيؤخذ من غيره ،فال
بالنسبة لألسماء عنه ّ
ّ

المشتق الّذي ينتمي
تقوم عالقة لفظية بينه وبين غيره من حيث حروفه األصلية ،وعكسه
ّ
إلى أصل اشتقاقي يجمع بينه وبين عدد من األلفاظ يشترك معه في حروفه األصلية،

الصرفية.
ّ
الصيغة ّ
ولكنه يختلف معه في ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص 122وما بعدها.
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرحم اللّفظية بعناصر كان يمكن أن تشاركها
تمام ّ
حسان لذلك بألفاظ منقطعة ّ
يمثّل ّ

في حروفها األصلية وتقترب من معانيها ،نحو :رجل ،ماء ،تراب ،زمان وغيرها ،على
نقيض أوصاف مثل :ضارب ،منصور ،كريم ،أكبر وغيرها ،الّتي لها عالقة بكلمات
الصرفية.
أخرى تشاركها في أصولها الثّالثة وفي عموم المعنى وتختلف عنها في البنية ّ
المتصرف وليس المشتق؛ فالفعل الجامد يلزم صورة واحدة
أما جمود الفعل فعكسه
ّ
ّ

متصرفا فهو على
أما إذا كان الفعل
كالماضي مث ً
ّ
ال فال يأتي منه مضارع وال أمرّ ،

الصيغ الثّالث (فَ َع َلَ -ي ْف َع هل -ا ْف َعل) ،وثانيهما
صرف فتأتي منه ّ
ضربين :أحدهما تام التّ ّ

صرف فال تأتي منه واحدة من صوره الثّالث ،نحو :مازال -مافتيء -مابرح-
ناقص التّ ّ

يوضح
كاد -أوشك -يدع ،والجامد نحو :عسى -حرى -خال وغيره .وبآلية التّشجير
ّ
بالمشجر اآلتي(:)1
حسان ذلك
ّ
تمام ّ
ّ

النحوية .ص.17
( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن الجمود مصطلح ذو وجهين؛ أحدهما عكس االشتقاق
حسان ّ
تمام ّ
بهذا يرى ّ

صرف وينطبق على األفعال(.)1
وينطبق على األسماء ،والثّاني عكس التّ ّ

حسان بالفهم الجديد لالشتقاق على ّأنه ينضوي تحت
هيمكن ّ
عد ما ّ
تمام ّ
عبر عنه ّ

آلية التّجديد في مقابل ما أتى به علماء العربية القدامى في موضوع االشتقاق وأصله،
ال ما أتى به المحدثون ،فحيدر جبار عيدان وضرغام علي محسن يقوالن« :لم يكن
الرأي ،بل قد سبقه إلى ذلك األصوليون من
ّ
تمام ّ
أول من وصل إلى هذا ّ
الدكتور ّ
حسان ّ

الدكتور عبد اهلل درويش»(.)2
المحدثين وكذلك ّ

حسان أساسا جديدا في موضوع
تمام ّ
في حين يقول محمد حيدر جبر« :يقترح ّ

الصحيح تقسيم الكلمات المشتقّة على
أن
الجامد والمشتق في علم
الصرف؛ إذ يرى ّ
ّ
ّ

متصرفة وجامدة»(.)3
ّ

ط متّصل ،يمثّل اتّجاها
حسان يمضي في خ ّ
الرأيين يمكن القول ّ
تمام ّ
وتوفيقا بين ّ
إن ّ

الدارسين في الميدان المورفولوجي(.)4
عاما لدى معظم ّ

حسان
النقد و ّ
فأما عن آلية ّ
تمام ّ
النقض فتظهران فيما ذهب إليه ّ
هذا عن آلية التّجديد ّ

الصيغ
أن وجهة ّ
من ّ
الصرفية إلى مسألة االشتقاق هي وجهة نظر تجعل بعض ّ
النظر ّ
مادة مواد اللّغة قد بدأت في صورة
أن ّ
كل ّ
أصالً وتجعل األخرى فروعا عليه ،وتفترض ّ

الناس عليها يشتقّون منها ويف ّرعون عليها
ثم عكف ّ
المصدر أوفي صورة الفعل الماضيّ ،
حتّى تصل اللّغة إلى مرحلة تستنفذ فيها حاجتها إلى المزيد من مشتقّات هذه المادة أو
الصرفية الممكنة.
الصياغة على مثال ّ
تتوقف عن االشتقاق ّ
كل المباني ّ
ألنها فرغت من ّ
النحوية .ص.17 -11
( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة ّ
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور تمام
النحو الوصفي بين ّ
( )2حيدر جبار عيدان وضرغام علي محسنّ .
حسان(د ارسة في موارد االتفاق واالختالف بينهما .ص.112
( )3محمد حيدر جبر .التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان .ص.110
الصوتي للبنية العربية .بيروت .1921 .ص.112-112
الصبور شاهين .المنهج ّ
( )4ينظر :عبد ّ
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان
وليس شيء أبعد من طبيعة نشأة اللّغة
تمام ّ
وتطورها من هذا االفتراض  -يضيف ّ
ّ

مما يتّسع البعض
– فالمعروف ّ
أن بعض المواد يتّسع لعدد من ّ
الصيغ االشتقاقية أكثر ّ

حسان
تمام ّ
اآلخر؛ أي قد توجد صيغة مستعملة في مادة ومهجورة في مادة أخرى ،ويمثّل ّ
مادة (و د ع) ،وتحقّق
مادة (و ق ع) ،وال توجد من ّ
لذلك بصيغة(فَ َع َل) الّتي توجد من ّ
ألن هذه
الصيغة من (ركب) ّ
المطاوعة من (كسر) بصيغة (انفعل) وعدم تحقّقها بهذه ّ

المادتين (و د ع) و(ر ك ب)(.)1
الصيغة وتلك مهجورتان في
ّ
ّ

يصرح
عامة؛ إذ
تمام ّ
ّ
حسان برأي علماء العربية ّ
ما سبق ذكره حال دون اقتناع ّ

الصعوبات تقوم فعال دون االقتناع برأي البصريين أو برأي
بذلك فيقول« :والواقع ّ
أن ّ

حد سواء»( . )2فقد نقض رأي أهل البصرة ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي
الكوفيين على ّ
لرد على
فأما ل ّ
موجها ّ
بجعل المصدر أصل االشتقاقّ ،
عامة ،إذ يقولّ « :
النقد للبصريين ّ

الناقصة (وهي عندهم فَ َع َل) ألها مصدر أم ال مصدر
البصريين فـأنا أسألهم عن (كان) ّ
الناقصة ال مصدر لها ومع ذلك يعتبرونها مشتقّة فما أصل
إن كان ّ
إن مذهبهم يقول ّ
لهاّ .

اشتقاقها؟»(.)3

حسان على رأي البصريين يقول حيدر محمد جبر« :ليس من
تمام ّ
وعما الحظه ّ
ّ

الناقصة
حسان تعوزها ّ
أن (كان) ّ
الدقة في جانب منها ،إذ ال يخفى ّ
شك ّ
تمام ّ
أن مالحظة ّ

مصنفاتهم ،ومع
النحويون بشواهد احتضنتها
ّ
نبه على ذلك ّ
لها مصدر وهو (الكون) وقد ّ
حسان لم يبق دائ ار في هذا الفلك الّذي دارت فيه آراء القدماء ،إذ تجاوز
ذلك ّ
تمام ّ
فإن ّ

الدائرة الّتي اقتصرت معطياتها على التّوجيه العقلي في معرفة أصل االشتقاق ،ومال
تلك ّ

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.122
( )2تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.122
( )3تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.122
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصرفيون طريق
ظاهرة لمعايير منهجية ،إذ رأى ضرورة أن يسلك
إلى إخضاع ال ّ
ّ
المعجميين في هذا الميدان»(.)1

خاصة إذ يقول« :وأعجب لعبقري مثل الخليل ابن
حسان نقده للخليل
ّ
ّ
تمام ّ
وجه ّ

ثم نراه
أحمد إذ نراه وهو أبو المعجميين يجعل الحروف
المفرقة أص ً
ّ
ال لمفردات معجمه ّ
جردوا
إن أصل االشتقاق هو المصدر .ولو ّ
وهو [على]رأس البصريين يقول ّ
أن الّذين ّ
بأنها ترمز لفاء
بأن األصل هو هذه الحروف الثّالثة (وقد سلّموا ّ
أصل االشتقاق اعترفوا ّ

الصرفية تقوم على
ألن ّ
الكلمة وعينها والمها) لكانوا أصدق مع أنفسهمّ ،
كل التّحليالت ّ

نتأمل المقصود
افتراض ّ
أن هذه الحروف الثّالثة هي أصول االشتقاق .وحسبنا أن ّ

الناقص
بمصطلحاتهم مثل:
الصحيح المهموز والمثال و ّ
السالم و ّ
الصحيح ّ
المجرد والمزيد و ّ
ّ
بأن التّثنية والتّصغير ُّ
ترد األشياء إلى أصولها»(.)2
واللّفيف ،وفي اعترافهم ّ
النحاة البصريين ومنهم الخليل
الرغم من إصرار ّ
تمام ّ
حسان ّأنه «وعلى ّ
يضيف ّ

أول
بال ّ
طبع على ّ
أن أصل االشتقاق هو المصدر ،وجدنا الخليل يبني كتاب العين وهو ّ
معجم في العربية على مداخل من الحروف األصلية الثّالثة ،ويورد تحت هذه الحروف

عد األصول الثّالثة هي أصل
كل مشتقّات
ّ
بأن الخليل قد ّ
ّ
مما يدعونا إلى ّ
الزعم ّ
المادة ّ

يصرح بذلك»(.)3
االشتقاق عمال وان لم
ّ

المجرد أصالً لالشتقاق ،فيقول
عد الفعل الماضي
أما عن نقضه لرأي الكوفيين في ّ
ّ
ّ

و(ي َذ هر) في رأيهم ال ماضي لهما ،وهما
(ي َد ه
للرّد على الكوفيين ّ
ع) َ
فإن َ
تمام ّ
أما ّ
حسان« :و ّ
ّ
مشتقّان على رغم ذلك ،فما أصل اشتقاقهما إ ًذا؟»(.)4

( )1حيدر محمد جبر .التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان .ص.111
( )2تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.91
( )3تمام حسان .قضايا الحداثة في اللّغة العربية .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .7ص.722
( )4تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.122
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان إلى رأي البصريين ورأي الكوفيين في أصل االشتقاق بعين
تمام ّ
إذا نظر ّ

ر إلى البديل الّذي أتى
جبار عيدان وضرغام علي محسن أيضا قد نظ ا
فإن حيدر ّ
ناقدةّ ،
المادة ،وا ّن الكلمات كلّها
الرأي القائل بأصالة
ّ
حسان بعين ّ
النقد ،إذ قاالّ « :
تمام ّ
إن ّ
به ّ
إن من شروط االشتقاق االتّفاق في المعنى
مشتقّة منها في نظرنا ال يمكن أن
نتصوره ،إذ ّ
ّ

المشتق منه ،وهذا غير حاصل في االشتقاق من الحروف المبعثرة مادامت
المشتق و
بين
ّ
ّ
البد أن تؤلّف الحروف كلمة لها معنى خاص في الوضع،
مجردة عن المعنى ،فكان ّ
ّ

بأن الكلمات بعضها أصل وبعضها
الرأي القائل ّ
حتّى يمكن االشتقاق ،وبهذا نرجع إلى ّ
أقر
تمام ّ
حسان التّخلّص منه ولم يفلح؛ إذ ّإنه في الوقت نفسه ّ
اآلخر فرع ،الّذي حاول ّ

ظروف واألدوات وبعض الخوالف»(.)1
الضمائر وال ّ
بأصالة بعض الكلمات مثلّ :

النحاة األقدمي ن كان يستهجن أن يجعل صيغة
أن بعض ّ
حسان على ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

بأن كلمة أو صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى
أصالً لصيغة أخرى ،وعليه فالقول ّ

مجرد العالقة بين الكلمات،
مردود في القديم والحديث .فمسألة االشتقاق تقوم على
ّ

تمام
واشتراكها في شيء ّ
معين خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع ،ويدلّل ّ

السيوطي حين قال« :قالت طائفة من الّنظار:
سان على ذلك بال ّرأي الّذي تف ّ
طن إليه ّ
حّ

()2
تعد جذور اللّغة العربية-هي القدر
الكلم كلّه
ٌ
أصل»  .فالحروف األصلية الثّالثة -الّتي ّ

أن هذه األخيرة – أي كلمات
المشترك بين الكلمات المترابطة من ّ
الناحية اللّفظية ،كما ّ
المتأخرين اللّغويينُّ :
كل الكلم م ٌّ
ونسب
اللّغة -كلّها مشتقّة ،فقد «قالت طائفة من
ّ
شتق؛ ه
الزجاج»(.)3
ذلك إلى سيبويه و ّ

الدكتور مهدي المخزومي والدكتور تمام
النحو الوصفي بين ّ
( )1حيدر جبار عيدان وضرغام علي محسنّ .
حسان(دراسة في موارد االتفاق واالختالف بينهما .ص.112
السيوطي .المزهر في علوم اللّغة وأنواعها .مج .1ط .1دار التّراث .القاهرة(.دت) .ص.112
(ّ )2
السيوطي .المزهر .مج .1ص.112
(ّ )3
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان في االشتقاق ،إذ يقول« :وهناك أمر
تمام ّ
ينوه عبد ّ
الرحمن العارف برأي ّ
ّ

تمام إلى الفرق بين االشتقاق
جدير بالتّنويه هنا ،وهو تلك اإلشارة الخاطفة من ّ
الدكتور ّ

أن التّصريف يدور حول
والتّصريف،
بأن االشتقاق يدور حول األصول ،في حين ّ
وصرح ّ
ّ
أعم من االشتقاق»(.)1
األصول و ّ
مما يعني ّ
الزوائد ً
معاّ ،
أن التّصريف ّ

الصرفية أو اللّواصق:
سادسا -الملحقات ّ

أن االشتقاق حلقة وصل
حسان في ميدان اللّغة العربية
فتوصل إلى ّ
ّ
تمام ّ
غاص ّ

الناحية
أن«الكلمة العربية ذات ثالثة أصول ترتبط بها من ّ
الصرف والمعجم ،إذ يرى ّ
بين ّ

مادة
الصرفية تتّخذ ّ
أن هذه األصول الثّالثة إلى جانب استعمالها من ّ
االشتقاقية ،و ّ
الناحية ّ

الناحية المعجمية [وقد] فطن إلى ذلك المعجميون ولم يفطن إليه
للكلمة من ّ

الصرفيون»(.)2
ّ

فاالشتقاق في نظره – كما سبق ذكره« -دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم ،كما
النحو»(.)3
[أن] المباني و ّ
الزيادات والملحقات دراسة صرفية مسوقة لخدمة ّ
ّ
الرباعية
ّ
حسان لألصل الثّالثي لالشتقاق جعله ينظر إلى ّ
تمام ّ
الصيغ ّ
إن انتصار ّ

الصرفيون عن بعضها ّإنه من مزيد الثّالثي ،وعن
في اللّغة العربية نظرة مغايرة لما يقوله ّ
السؤال اآلتي:ما
بعضها اآلخر ّإنه أصلي في حروفه األربعة .األمر الّذي دفعه إلى طرح ّ

الرباعيات؟
عسى أن يكون عالج المنهج الحديث لهذه ّ

الصرفية قد ع ّد الهمزة في
حسان عنه ّ
بأن المنهج التّقليدي في البحوث ّ
تمام ّ
يجيب ّ

الزيادات الّتي هيؤتى بها لغرض نحوي هو
نحو(أَ ْك َرَم) ،والتّضعيف في نحو( َك َّرَم) من ّ
الالزمة ،في حين
بأن الفعل الماضي مضموم العين ( َك هرَم) من األفعال ّ
ويضيف ّ
التّعدية .ه
الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.122
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )1عبد ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.712 -712
تمام ّ
(ّ )2
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.129
تمام ّ
(ّ )3
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

لصيغ
أن(أَ ْك َرَم) و( َك َّرَم)
ّ
متعديان .ويشير إلى ّ
ّ
أن الحروف األصلية الثّالثة في هذه ا ّ
أن ما زاد عن ذلك فهو من اللّواصق أي الملحقات
الراء والميم ،و ّ
الثّالث هي :الكاف و ّ
(قات َل) و (قوتِ َل) ،فالحروف األصلية في
بالنسبة لحرف اللّين في َ
الصرفية .كذلك الحال ّ
ّ

المديتان فهما من الملحقات
أما األلف والواو ّ
هذين الفعلين هي :القاف والتّاء والالّمّ ،

الصرفية الّتي جيء بها للتّعبير عن قيمة خالفية شكلية موازية لقيمة خالفية في المعنى،
ّ
و(قات َل) وبين (قهتِ َل) و(قوتِ َل) من ناحية المعنى والمبنى
ِّن بين صيغتي ( َق َت َل)
َ
فالفرق َبي ٌ
معا.

تكرر فاء الكلمة بين
حسان نوعا آخر من الملحقات ّ
تمام ّ
الصرفية وهو ّ
يضيف ّ
نحو(ج َّر) و( َك َّ
الرباعيات
الالم ،ويمثّل لذلك بأفعال ثالثية
العين و ّ
ف) وغيرها ،ويرى ّ
َ
أن ّ
المشدد بعد ف ّكه نحو (جرجر) و(كفكف).
تتكرر فيه الفاء بين عنصري الحرف
ّ
منها ّ

المكررة في مثل ما سبق زيادة صرفية إلحاقية ال حرفا
حسان الفاء
تمام ّ
ّ
وبهذا يجعل ّ
المجردة(.)1
الصيغة الثّالثية
أصليا بشهادة ّ
ّ

الرأي «تهالمس
يرى حيدر محمد جبر ّ
تمام ّ
حسانفي هذا ّ
أن األسس الّتي ارتكز عليها ّ

الصيغ
أن كثي ا
جذور جزء منها ما ذهب إليه أحمد بن فارس(ت190ه) الّذي ر ّجح ّ
ر من ّ

(النحت) من خالل كلمتين من أصول ثالثية»(.)2
الرباعية غير أصلية ،وتهصاغ بطريقة ّ
ّ
()3
عما
حسان ببعض ما ذهب إليه ابن فارس
ّ
تمام ّ
،فإنها تختلف ّ
إذا تشابهت أفكار ّ

ذهب إليه غيره من القدامى ،فقد نفى وجود صيغ رباعية أو خماسية في اللّغة العربية،
حرة،
ونظر إليها على ّأنها ثالثية مزيدة بحرف أو حرفين .و ّ
الزيادة – في نظره -زيادة ّ

دون نظر إلى نوع الحرف المزيد ،والى ارتباطه بأحد الحروف األصلية.
( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة.ص.712 -712

( )2حيدر محمد جبر .التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان .ص.112
السيد أحمد صقر .دار إحياء الكتب العربية.
الصاحبي في فقه اللّغة .تح:
( )3لالستزادة ينظر :ابن فارس.
ّ
ّ
القاهرة(.دت) .ص.121
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

يعدها ثالثية
بآلية التّمثيل
يوضح ما سبق ذكره من خالل أفعال في اللّغة العربية ّ
ّ

الصرفيون رباعية أصلية الحروف األربعة نحو (دحرج) و(زغرد)
مزيدة في حين ّ
يعدها ّ

(د َرَج) فمزيدة بحرف
فأما ّ
األول َ
حسان ّ
تمام ّ
أن كال الفعلين ثالثيّ ،
وغيرها؛ إذ يرى ّ
مادة ّ
أن صيغة الثّالثي وما زيد عنها
أما ّ
(غ َرَد) فمزيدة بحرف ّ
مادة الثّاني َ
الزاي ،و ّ
الحاء ،و ّ
الصرفيين في نقطة أخرى وهي حصر
ّ
تؤدي نفس المعنى أو تقاربه .وهو بهذا يخالف ّ

كل الحروف األبجدية صالحة ألن تكون زائدة،
الزيادة في (سألتمونيها) بجعل ّ
حروف ّ
ز كامال(.)1
يعزز دعوى ثالثية الكلمة العربية تعزي ا
وهذا في نظره ما ّ
الزيادة في اللّغة
إن «حروف ّ
حسان الفكرة نفسها فيقول ّ
تمام ّ
في موضع آخر يؤ ّكد ّ

فكل حرف في اللّغة العربية صالح من
الفصحى ليست قاصرة عند حروف (سألتمونيها) ّ
الناحية العملية ألن يكون زائدا لمعنى .ولنا أن نسوق األمثلة اآلتية للتّدليل على هذا
ّ

الزعم:
ّ
َد ْح َرَج

َز ْغ َرَد

ب
َ
ش ْقَل َ

َع ْرَب َد

ذات صلة بالثّالثي

َد َرَج

ذات صلة بالثّالثي

َغ َرَد

ذات صلة بالثّالثي

َع َرَد

ذات صلة بالثّالثي

ب
َقَل َ

والمزيد

الحاء

والمزيد

الزاي
ّ

والمزيد

شين
ال ّ

والمزيد

الباء

يعد من حروف سألتمونيها»(.)2
وليس واحد من هذه الحروف األربعة المزيدة ّ
السابق والقول
أن َ
حسان ّ
(د ْح َرَج) فعل ثالثي مزيد بحرف الحاء بدليل قوله ّ
تمام ّ
يرى ّ

الالّحق ،إذ يقول« :وهناك طائفة من األفعال في اللّغة العربية تعتبر رباعية أصلية
أن أحد هذه الحروف مزيد ،حتّى ولم
الصرفيينّ ،
ولكنا نرى ّ
الحروف األربعة في نظر ّ

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.771 -719
( )2تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.101
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

الرباعي ذو
يكن من حروف (سألتمونيها) فمن ذلكَ :د ْح َرَج َ -د َرَج فأنت ترى ّ
أن الفعل ّ

مادة ثالثية»(.)1
ّ

حسان هو :فعل ثالثي مزيد بحرف
وعليه يمكن القول ّ
تمام ّ
إن الفعل َد ْح َرَج في نظر ّ

أما
الحاء
ّ
ومادته األصلية هيَ :د َرَج ،وهو رأي فيه نظر ّ
تمام ّ
حسان نفسه يقولّ « :
ألن ّ

إن
إذا زادت األصول عن ثالثة كما في َ
فإن الميزان يكون بتكرار الالّم فيقال ّ
(د ْح َرَج) ّ

وزنها ( َف ْعَل َل)»(.)2

المجرد(.)3
الرباعي
كما ّأنه ساق الفعل َ
ّ
(د ْح َرَج) مثاال لوزن (فَ ْعلَ َل) كأحد أوزان ّ
(د َرَج) ،واذا كان ميزانه
(د ْح َرَج) هي َ
وعليه فإذا كانت المادة الثّالثية األصلية للفعل َ

النحو اآلتي:
فإن حروف المثال تقابل الميزان على ّ
الصرفي هو ( َف ْعَل َل) أي بتكرار الالّمّ ،
ّ
َد
ف
َ

ْح
ع
ْ

َر
َل

َج
َل

الراء أو الجيم وليس الحاء
ثمة فالحرف المزيد الّذي يقابل الالّم
المكررة هوّ :
ّ
من ّ

عد عين الفعل وال يمكن حذفها ألصالتها.
الّتي ته ّ

حسان نفسه قد وقع في تناقض؛ إذ ذهب مذهب
تجدر اإلشارة أيضا إلى ّ
تمام ّ
أن ّ

أصلي الحروف
(د ْح َرَج) فعال رباعيا
الصرفيين الّذين انتقدهم واستحضر مثالهم في ّ
عد َ
ّ
ّ
ليؤدي معاني صرفية
الرباعي أيضا بواسطة لواصق وزيادات ّ
األربعة ،إذ يقول« :وقد يزاد ّ

أول َف ْعَل َل لتصير
الرباعي
عما ّ
ّ
يؤديه منها ّ
مختلفة ّ
المجرد ،وذلك كما يأتي :زيادة التّاء في ّ

تَ َف ْعلَ َل ،نحو :تَ َد ْح َرَج»(.)4

( )1تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.719
النحوية .ص.11
( )2تمام حسان .الخالصة ّ
النحوية .ص .21
( )3تمام حسان .الخالصة ّ

( )4تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.119
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الزيادة (الّتي تتمثّل في لفظ
في موضع آخر يقول«:
المجرد ما خال من حروف ّ
ّ

كد ْح َرَج»(.)1
ب وا ّما رباعي َ
كض َر َ
إما ثالثي َ
سألتمونيها) وهو ّ

أن الملحقات
أن الكلمة هي نواة ّ
الصرفي ،تجدر اإلشارة إلى ّ
انطالقا من ّ
الدرس ّ

الصرفية ليست كلمات ،واّنما هي أجزاء من كلمات ،لعدم إمكانية استقاللها بنفسها(.)2
ّ

الصرفية:
 -Iأنواع الملحقات ّ
الضمائر
الصرفية كحروف ّ
الزيادة واألدوات و ّ
حسان إلى ّ
أن الملحقات ّ
تمام ّ
يشير ّ

وتتنوع إلى ثالثة أنواع هي(:)3
المتّصلة ،لها معان وظيفية ال معجمية(،)
ّ

بأول
الصدر -على ّ
تمام ّ
 -1صدور( :)Prefixesو ّ
حد تعبير ّ
حسان – ما ألحق ّ

الصدور في اللّغة العربية:
الكلمة
وتصدرهاّ ،
ّ
ليؤدي معنى صرفيا معينا .وأشهر ّ

وعبرت عن
 -حروف المضارعة (أنيت) نحو :الياء الّتي تصدر كلمة (يحترمونهم)ّ ،

مورفيم المضارعة.

 همزة التّعدية المفتوحة نحو :أكرم.أول االفتعال نحو :االجتماع.
 -حركة همزة الوصل في ّ

أول االنفعال نحو :االنفصال.
 حركة همزة الوصل والنون الساكنة في ّ حركة همزة الوصل والسين والتاء في االستفعال نحو :االستخراج.تخرج.
 التاء المفتوحة في ّتفعل نحوّ :

 التاء المفتوحة في تفاعل نحو :تسامح. التاء والميم في تمفعل نحو :تمنطق.النحوية .ص.21
) (1تمام حسان .الخالصة ّ
( )2ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.771
الناحية المعجمية
الناحية الوظيفية ترد مفعوال أو مضافا إليه .ولكن من ّ
( )مثل كاف الخطاب كضمير متّصل من ّ
ال نجد لها مدخال معجميا خاصا في المعجم.
تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص 771وما بعدها.
( )3ينظرّ :
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان – ما جاء في وسط الكلمة
تمام ّ
 -2أحشاء( :)Infixesوالحشو – كما ّ
عرفه ّ

معينا فيها .وأشهر األحشاء في اللّغة العربية:
ّ
ليؤدي معنى صرفيا ّ
المعبرة عن مورفيم االفتعال.
 تاء االفتعال في نحو :يحترمونهمّ
كرم.
 التّضعيف فيّ
مضعف العين من الثّالثي نحوّ :
 -الفاء المكررة في نحوَ :ه ْد َه َد.

الحرة في وسط الكلمة شرط أن يكون حشوها بين حرفين أصليين نحو الفعل:
 ّالزيادة ّ

َد ْح َرَج من َد َرَج.

حسان – ما ألحق بآخر الكلمة،
تمام ّ
 -3أعجاز( :)Suffixesوالعجز – عند ّ

فأدى معنى وظيفيا نحويا أو صرفيا .وأشهر األعجاز في اللّغة العربية:
ّ

تعبر عن مورفيم
الضمائر المتّصلة نحو( :الواو) و(هم) في يحترمونهم؛ فالواو عالمة ّ
ّ -

أما (هم) فهو عالمة
الفاعلية ،الّذي ّ
يعبر عن باب الفاعل أي المسند إليه أو العمدة ،و ّ
المعبر عن باب المفعول أي باب الفضلة.
على مورفيم المفعولية
ّ

يعبر عن باب
الرفع الّذي ّ
 -نون الوقاية في نحو :يحترمونهم ،وهي عالمة على مورفيم ّ

الناصب أو الجازم.
تجرده من ّ
رفع الفعل المضارع في حالة ّ
 حركات اإلعراب وحروفه. -عالمة التّأنيث.

الصرفية:
 -IIمعاني الملحقات ّ
تضم مجموعة من
أن الكلمة الواحدة يمكن أن
بآلية التّمثيل ّ
حسان ّ
تمام ّ
وضح ّ
ّ

المورفيمات ،ففي كلمة (يحترمونهم) طائفة من المورفيمات هي :المضارعة واالفتعال
تؤديها
الرفع والمفعولية أو الفضلية .وهذه المعاني جميعا وظائف ّ
والفاعلية أو العمدية و ّ
لكل منها معنى هو الوظيفة
اإللحاقات في الكلمة،
كل منها بملحق خاص بهّ ،
ويختص ّ
ّ

- 111 -

الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

يعبر عنه .فمعنى الملحقات إ ًذا وظيفي
الّتي ّ
يؤديها ،أو بعبارة أخرى هو المورفيم الّذي ّ

كل شيء(.)1
أوال وقبل ّ
ّ

تؤدى بواسطة الملحقات
عامة ّ
أن هناك ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
عدة معان صرفية ّ
يشير ّ

الصرفية أي اللّواصق منها(:)2
ّ

الرفع
شخص (التّكلّم والخطاب والغيبة):
ويعبر عن ال ّ
 -1ال ّ
ّ
شخص بضمائر ّ

بالنسبة
معينة ّ
المتّصلة في الفعل الماضي ،وبحروف المضارعة في المضارع ،وداللتها ّ
أما التّاء فإن لم يشاركها غيرها
للهمزة الّتي تعين المتكلّم وللنون الّتي تعين المتكلّمينّ ،

فإنها هي نفسها تشارك الياء في الغيبة ،وبهذا تكون الياء أقوى على تعيين
عند الخطابّ ،

أما فعل األمر فجميعه لشخص واحد هو
الغائب من التّاء على تعيين المخاطب .و ّ

المخاطب.

الضمائر في األفعال
ويدل على العدد
 -2العدد (اإلفراد والتّثنية والجمع):
ّ
ّ

تدل
صفات واألسماء؛ فالتّاء المضمومة المقترنة بالفعل الماضي ّ
واللّواصق الحرفية في ال ّ

وتعبر نون الجماعة المتكلّمة (نا) المقترنة بالماضي عن ضمير
على المتكلّم الواحد،
ّ

المتكلّمين.

أما عن اللّواصق الحرفية في الصفات واألسماء،
هذا عن ّ
الضمائر في األفعال ّ

فيعبر فيها عن العدد بالواو والنون أو الياء والنون للجمع ،واأللف والنون أو الياء والنون
ّ
المؤنث وهكذا.
للمثنى ،وبعدم ذلك لإلفراد ،وباأللف والتّاء لجمع
ّ

النوع في أفراد األسماء بإلصاق التّاء
 -3ال ّنوع (التّذكير والتّأنيث):
ويعبر عن ّ
ّ

أما في الجمع
ّ
بالمؤنث وكذلك األلف المقصورة والهمزة الممدودة ،وبعدم ذلك للمذ ّكر ،و ّ

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.771
( )2ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص 102وما بعدها.
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

أما
فباأللف والتّاء
ّ
للمؤنث في مقابل عالمات أخرى يعرف بها الجمع في حالة التّذكيرّ ،

النسوة.
في األفعال فبتاء التّأنيث ونون ّ

 -4التّعيين (التّعريف والتّنكير) :وال يكون التّعيين إالّ لألسماء ،فإذا وردت (أل)
الصفة
الصفات فهي ضمير موصول وليست أداة تعريف،
ّ
ومرد ذلك إلى طبيعة داللة ّ
مع ّ

النكرة من األسماء في حالة التّنكير وبينها في حالة
ال إلى (أل) نفسها .والفرق بين ّ

حسان معاني
التّعريف هو إلصاق (أل) بها في حالة التّعريف .بآلية التّشجير ّ
تمام ّ
يلخص ّ

النحو اآلتي:
(أل) الّتي ّ
تعددت بين التّعريف والموصولية على ّ

- 119 -

الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ألنها
الضمائر المتّصلة هي أوسع اللّواصق مجاالّ ،
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
مما سبق استنتج ّ
ّ

ثم حروف المضارعة
يمكن أن هيستفاد منها ثالثة معان هي :ال ّ
شخص والعدد و ّ
النوعّ ،

شخص والعدد ولواصق التّثنية والجمع ،حيث هيستفاد منها العدد والّنوع
ألنها هيستفاد منها ال ّ
ّ

النوع عند مقابلتها بصيغ المذ ّكر ،وتفيد العدد عند مقابلة
أما لواصق التّأنيث فتفيد ّ
أيضاّ .

خاصة من
أن أضيق اللّواصق مجاال هي أداة التّعريف
التّاء ّ
بالنون .ويستنتج أيضا ّ
ّ

الناحية التّطبيقية.
ّ

حسان – الّذي أسهب الحديث عن
تمام ّ
من بابّ :
الرجوع إلى األصل فضيلة ،نلفي ّ

خاصا
الصرفية -ينتصر لمنهج القدامى في إفرادهم بابا
معاني اللّواصق والملحقات
ّ
ّ

مما
الزوائد؛ فبإضافتهم لكلمة صيغ إلى ّ
لمعاني صيغ ّ
الزوائد يجعلون المعاني الوظيفية ّ

أن المعنى
الصيغ ال ّ
السليم األمثل؛ إذ ّ
الزوائد في ذاتها ،ويرى ّ
أن هذا هو المنهج ّ
تفيده ّ
للصيغة المزيدة كلّها ال إلى زوائدها .غير ّأنه يعيب على القدامى
الصرفي ينسب ّ
الوظيفي ّ
الزيادة
الزيادة لواصق ال زوائد لتعليقهم معنى ما بحروف ّ
جعلهم في الوقت نفسه لحروف ّ

ويسمونها تاء االفتعال ،ولمعنى
أحيانا ،كإشارتهم لمعنى التّاء في افتعل هو االفتعال
ّ
طلب.
السين والتّاء في استفعل هو ال ّ
ّ

الزوائد ،فهذه األخيرة
أعم وأشمل من ّ
حسان في ذلك مصيب ّ
ّ
تمام ّ
إن ّ
ألن اللّواصق ّ

الضمائر المتّصلة.
محتواة في األولى ،وجزء منها إلى جانب األدوات و ّ

الصرفي:
سابعا -الجدول التّصريفي والتّوزيع ّ

الصرف ومنهجه ال
حسان إلى ّ
أن دراسة ّ
تمام ّ
 -Iالجدول التّصريفي :يشير ّ

تكون إالّ دراسة رأسية في شكل جدول سواء أكان تصريفيا أم اشتقاقيا ،وذلك في مقابل
النحو اآلتي:
السياق،
ويوضح ذلك بآلية التّمثيل المجدول والتّعليق على ّ
ّ
أفقية ّ
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:
الضمائر
أنا

نحن

أنت
َ
ِ
أنت
أنتما

أنتم

أنتن
ّ
هو
هي

هما
هما

هم

هن
ّ

ب)
الماضي َ
(ض َر َ
ت
ض َرْب ه
َ
ض َرْبنا
َ

األمر (اعتذر)

اعتَِذ ْر
ْ
اعتَِذري
ْ
اعتَِذ ار
ْ

ت
ض َرْب َ
َ
ض َرْب ِت
َ
ض َرْبتهما
َ

اعتَِذروا
ْ
اعتَِذ ْرَن
ْ

ض َرْبته ْم
َ
ض َرْبته َّن
َ
ب
ض َر َ
َ

ت
ض َرَب ْ
َ
ض َربا
َ
ض َرَبتا
َ

ض َربوا
َ

ض َرْبن
َ

المادة الواحدة،
شكلية في
الرأسية تهبنى على الخالفات ال ّ
ّ
حسان ّ
تمام ّ
أن الفكرة ّ
يرى ّ

الصرفية تدخل
الصيغة ّ
الصرفية المناسبة .و ّ
أن الملحقات ّ
يتسبب عن التّكييفات ّ
فاختالف ّ

ت) تدخل في تصريف
(ض َرْب ه
الرأسي؛ فالتّاء المضمومة في َ
أيضا في صيغ الجدول ّ

(ض َرْبنا) ،والتّاء المفتوحة في
الفعل ،كما يدخل ضمير الجماعة المتكلّمة (نا) في َ
ِ
(ض َرْبته ْم) وغيرها(.)1
(ض َرْب َ
(ض َرْبتهما) و(ته ْم) في َ
(ض َرْبت) ،و(تهما) في َ
ت) والمكسورة في َ
َ
أن الجدول التّصريفي يقوم على أساس التّطريز اللّغوي أيضا،
ّ
حسان ّ
تمام ّ
يبين ّ

وليزيد الفكرة وضوحا ساق الجدول اآلتي:

( )1لالستزادة يهنظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.771 -771
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:
مفرد
متكلّم

مخاطب

غائب

مذ ّكر

مثنى
مؤّنث

ـت
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
َ
ض َرْب ِت
ت
ض َرْب َ
َ
َ
ت
ب
ض َرَب ْ
َ
ض َر َ
َ

مذ ّكر

جمع
مذ ّكر

مؤّنث

مؤّنث

ض 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرْبن 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ

ض َرْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
ض َـرب ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ

ض َرَبتا
َ

ض َرْبتّ ْم
َ
ض َربوا
َ

ض َرْبته َّن
َ
ض َرْب َن
َ

الرأسية ستّة
حسان هذا الجدول التّصريفي برقعة ال ّ
هي ّ
تمام ّ
شطرنج؛ فخطوطه ّ
شبه ّ

المؤنث ،الجمع المذ ّكر ،جمع
المثنى
هي :المفرد المذ ّكر ،المفرد
ّ
المثنى المذ ّكرّ ،
المؤنثّ ،
ّ

أما خطوطه األفقية فثالث هي :المتكلّم ،المخاطب والغائب .وفيه مرّبعات
ّ
المؤنث .و ّ
الصيغ األخرى قيم خالفية .وبعض المرّبعات
كل منها بصيغة
يمتلئ ّ
خاصة ،بينها وبين ّ
ّ

احدا في قسم المتكلّم سواء المفرد
ت مثال
ّ
تحتل مرّبعا و ً
فض َرْب ه
أكبر من البعض اآلخر؛ َ

المثنى
احدا في قسم المتكلّم سواء
ض َرْبنا
المذ ّكر أو المفرد
ّ
فتحتل مرّبعا و ً
ّ
ّ
المؤنث .وكذا َ
المؤنث(.)1
المثنى المذ ّكر أو جمع
المذ ّكر أو
ّ
ّ

الصرفي هو
حسان ّ
أن المقصود من التّوزيع ّ
تمام ّ
الصرفي :يرى ّ
 -IIالتّوزيع ّ

ِ
بالسكون بمعزل عن
الصرفية
التّحديد ال التّصريف؛
(ضار ْ
ب) موقوف عليها ّ
فالصيغة ّ
ّ
ألنها تصلح أن تكون اسم فاعل أو فعل
السياق ال يمكن تحديدها تحديدا صرفيا دقيقاّ ،
ّ

شيئين:
أمر .وما يساعد على الفصل في هذا األمر هو أحد ال ّ

أ -ورودها في السياق الّذي يساعد على تحديدها بعالقاتها المتشابكة.
النحو اآلتي:
ب-وضعها في توزيع صرفي على ّ
ضارب
ْ
ضاربي
ضاربا

ضارب
ْ
الضارب
ّ
الضاربة
ّ

ضارب
ْ
ضارب أباه

ضارب
ْ
ضارب أبيه

ضاربة أباها

ضاربة أبيها

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.770 -771
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الـفـصـل الثاني:
ضاربوا
ضاربن

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ
الضاربان
ّ

الضربتان
ّ

الضاربون
ّ

ضاربان أباهما

ضاربا أبيهما

ضاربتان أباهما

ضاربتا أبيهما

ضاربون أباهم

ضاربوا أبيهم
ضاربات أبيهن

أباهن
ضاربات
الضاربات
ّ
ّ
كل طائفة المقصود من
من خالل جدول التّوزيع
الرأسي ،يتّضح من ّ
ّ
الصرفي ّ

(ضارب)(.)1
الصرفية
ْ
الصيغة ّ
ّ

ثامنا -ظاهرة اإلدغام:
مما وصل إليه سيبويه ،ساعيا إلى التّيسير
تمام ّ
حسان في دراسة اإلدغام ّ
ينطلق ّ

اهتم سيبويه بظاهرة اإلدغام هذه حتّى جعلها مناط
عن طريق آلية التّلخيص ،إذ يقولّ « :

دراسته لألصوات العربية كلّها .وسنحاول فيما يلي أن نلخص نظرة سيبويه إلى ظاهرة
ظواهر الموقعية ويذهب ببعض ما
يقربها إلى طريقة التّناول الحديثة لل ّ
اإلدغام تلخيصا ّ
في أسلوب سيبويه من غموض وتعقيد يصادفها القارئ أحيانا»(.)2

حسان فيما يأتي:
إن اإلدغام عند سيبويه أنواع ّ
ّ
تمام ّ
يلخصها ّ
األول :إدغام المثلين؛ وهو اإلدغام في الحرفين اللّذين تضع لسانك لهما
ال ّنوع ّ

حسانرموز
تمام ّ
موضعا واحدا ال يزول عنه كالالّم والالّم في كلمتين متتاليتين ،ويستعير ّ
المتحرك على
العروضيين لتلخيص الحاالت الّتي تستدعي إدغام المثلين بجعل الحرف
ّ

متحركة فيدغم ثالثها
الساكن على صورة ( ،)٥نحو :توالي خمسة حروف
صورة (ـ ـ ـ ــ) و ّ
ّ
في رابعها ،وهي أحسن حاالت اإلدغام ،مثل:

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص.772 -770
( )2تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.729
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) = ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٥ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)
ك)( .)1
(ج َعلَّ َ
(ج ـ َـع ـ ـ ـ ْـل لَـ ـ َ
ـل لَـ ـ َ
(ج ـ َـعـ ـ ـ ـ َ
ـك)= َ
ـك) = َ
َ
ال ّنوع الثّاني :إدغام المتقاربين؛ وهو اإلدغام في الحروف المتقاربة الّتي هي من مخرج
واحد أو من مخارج متقاربة ،وهي ثالثة أقسام(:)2
األول :يحوي من الحروف ما ال يدغم في مقاربه ،وال يدغم فيه مقاربه.
القسم ّ

طائفة تأبى اإلدغام في جميع صوره.
وحروفه (ء ا و ي)؛ فهذه ال ّ

القسم الثّاني :يحوي من الحروف ما ال يدغم في مقاربه ،ولكن يدغم فيه مقاربه،
وحروفه (م ف ر ش) ،نحو:
ولكن الباء تدغم في الميم ،نحو:
أكرم بِه،
ّ
 -1الميم ال تدغم في الباء ،نحوْ :
ط ًرا.
اص َح َّم َ
ب َم َ
اص َح ْ
ط ًار = ْ
ْ
ف َب ْد ًرا ،ولكن الباء تدغم في الفاء للتّقارب ،نحو:
اع َر ْ
 -2الفاء ال تدغم في الباء ،نحوْ :
ك.
ك = ا ْذ َهفِّي َذِل َ
ب في َذِل َ
ا ْذ َه ْ
اختَ ْر َن ْق ًال،
بر لَ ْب َ
طة و ْ
النون ّ
الراء ال تدغم في الالّم وال في ّ
مكررة ،نحوْ :
اج ْ
ألنها ّ
ّ -3

ت.
ت = َم َّأ
وم ْن َأ
الراء ،نحوَ :ه ْل َأ
ولكن قد تدغم الالّم و ّ
رَْي َ
رَْي َ
ت = َه َّأرَْي َ
رَْي َ
النون في ّ
تَ ،

شين ،نحو:
سا ،ولكن تدغم الجيم في ال ّ
 -4ال ّ
شين ال تدغم في الجيم ،نحوْ :انقه ْ
ش َج َر ً
َخ ِر َّ
ش ْيًئا.
َخ ِرْج َ
ش ْيًئا = أ ْ
أْ

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.721
( )2ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص 729وما بعدها.
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القسم الثّالث :وي حوي من الحروف ما يدغم في مقاربه ،ويدغم فيه مقاربه ،على
النحو اآلتي:
ّ
أخر على صورتين:
 -1الهاء والحاء :و يقعان من حيث التّ ّ
قدم والتّ ّ
اجَب َّح َمالً ،فاإلدغام حسن لقرب المخرجين واتّفاقهما
اجَب ْه َح َم ً
ال = ْ
ه ح = ح ح ،نحوْ :

ولكن البيان أحسن الختالف المخرجين ،ورفض حروف الحلق
الرخاوة.
ّ
في الهمس و ّ
اإلدغام.

ِ
ألن ما كان أقرب إلى
ام َد ْح هالالً؛ ّ
ح ه = ح ه ،فال تدغم الحاء في الهاء ،نحوْ :
حروف الفم كان أقوى على اإلدغام.

أخر على صورتين أيضا:
 -2الهاء والعين :ويقعان من حيث التّ ّ
قدم والتّ ّ
ألن الهاء
اجَب ِّحَنَبة،
اجَب ْه ِعَنَبة = ْ
ه ع = ح ح ،نحوْ :
ولكن البيان بعدم اإلدغام أحسن ّ
ّ

الرخاوة ،وكذا رفض حروف الحلق لإلدغام.
ال تدغم في العين لمخالفتها إياها في الهمس و ّ
ألن األقرب إلى الفم ال
ط ْع ِهالَالً = ا ْق َ
ع ه = ح ح ،نحو :ا ْق َ
ط ِّحالَالً ،لقرب المخرجين و ّ
يدغم فيما وراءه ،ولكن البيان أحسن.

أخر أيضا على صورتين:
 -3العين والحاء :ويقعان من حيث التّ ّ
قدم والتّ ّ
ألنهما
ال = ا ْق َ
ط ْع َح ْم ً
ع ح = ح ح ،نحو :ا ْق َ
ط َّح ْمالً ،ويحسن ّ
كل من اإلدغام والبيان ّ

من مخرج واحد.

ام َد َّح َرفَة( ،)ولكن البيان هنا أحسن.
ح ع = ح ح،
نحو:ام َد ْح َع َرفَة = ْ
ْ
 -4الغين والخاء :وتردان على صورتين:
ع َرفَة
تفضل العين
( )اللّهجات الحديثة
ّ
العامية ّ
ام َد ْح َ
المشددة بدال من الحاء كلّما كانت العين ثانية المتقاربين ،نحوْ :
ّ
َّرفَة.
= ْ
ام َدع َ
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ولكن البيان أحسن.
اد َم َّخلَ ًفا ،وهذا اإلدغام حسن
اد َم ْغ َخلَ ًفا = ْ
غ ح = خ خ ،نحوْ :
ّ
ألن الغين مجهورة ،والخاء
اسَل َّغَن َم َ
اسَل ْخ َغَن َم َ
ك ،والبيان أحسن؛ ّ
ك= ْ
خ غ = غ غ ،نحوْ :

تحبذان اإلدغام.
والغين حلقيتان ال ّ

 -5القاف والكاف :وهما على صورتين:
ق َك ْل َدة = ِا ْل َح َّك ْل َدة ،ويتساوى اإلدغام مع البيان لقرب المخرجين
ق ك = ك ك ،نحوِ :ا ْل َح ْ
ش ّدة.
وكون القاف والكاف من حروف اللّسان مع اتّفاقهما في ال ّ

ولكن البيان أحسن.
طًنا  ،فاإلدغام حسن
طًنا = ِا ْن َهقَّ َ
ك قَ َ
ك ق = ق ق ،نحوِ :ا ْن َه ْ
ّ
ألن نسق(ش ج) ال إدغام فيه ،فهما على صورة واحدة هي:
 -6الجيم وال ّ
شين :و ّ
شَبثًا = ِا ْبع َّ
شين من
ألن الجيم وال ّ
ج ش = ش ش ،نحوِ :ا ْب َع ْج َ
شَبثًا ،فاإلدغام حسن ّ
َ

ولكن البيان يساوي اإلدغام في الحسن.
حروف وسط اللّسان ومن مخرج واحد،
ّ

طةً ،وبالتّالي فهما
ألن نسق (ر ل) يمتنع اإلدغام فيه ،نحوِ :ا ْجبِ ْر لَ ْب َ
الراء :و ّ
 -7الالّم و ّ
على صورة واحدة هي:

أحسن.
ولكن اإلدغام
حسن
ل ر = ر ر ،نحو :ا ْش َغ ْل َر ْجَبةً = ا ْش َغ َّر ْجَبةً  ،والبيان هنا
ٌ
ّ
ه
النون ،فهما على صورة واحدة هي:
الراء ال تدغم في ّ
الراء :و ّ
ألن ّ
 -8ال ّنون و ّ
بغنة وبغيرها لقرب المخرجين
ت = َم َّأ
ت ،وهنا يكون اإلدغام ّ
رَْي َ
ن ر = ر ر ،نحوَ :م ْن َأرَْي َ

ش ّدة.
على طرف اللّسان ،والتّماثل في ال ّ

النون ،وعليه فلهما صورة واحدة هي:
 -9ال ّنون والالّم :ال تدغم ّ
الالم في ّ
غنة ،وعلّة ذلك قرب
ك = َملَّ َ
ن ل = ل ل ،نحوَ :م ْن لَ َ
بغنة وبال ّ
ك ،ويكون اإلدغام هنا ّ

النون من الالّم على طرف اللّسان.
ّ
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النون ،وصورتهما الوحيدة هي:
 -11النون والميم :ال تدغم الميم في ّ
ألن صوتهما واحد ،وكذا التّفاقهما في
ك = َم َّم َع َ
ن م = م م ،نحوَ :م ْن َم َع َ
ك ،وأهدغما ّ
الجهر والخروج من الخياشيم.

النون فال إدغام في ذلك ،واذا كان العكس
 -11ال ّنون والباء :إذا ّ
تقدمت الباء على ّ
الغنة،
باء لبعدها في المخرج،
ولخلوها من ّ
قلب ّ
تهدغم ّ
النون في الباء فته ه
النون ميما ال ً
ّ
النحو اآلتي:
بالنون وبالباء ،على ّ
ألنها أشبه الحروف ّ
فتهبدل بالميم ّ
ك و َع ْنَبر = َع ْمَبر.
ك = َم ْم ِب َ
ن ب = م ب ،نحوَ :م ْن بِ َ
النون ،ولهما صورة واحدة هي:
 -12ال ّنون والواو :ال إدغام عند ّ
تقدم الواو على ّ
ألن الواو من مخرج
ن و = و و ،نحوَ :م ْن َو َج َد = َم َّو َج َد ،واإلدغام هنا ّ
بغنة وبغيرهاّ ،

النون وهو الباء والميم.
ما أهدغمت فيه ّ

ولكن العكس:
النون،
 -13ال ّنون والياء :ال إدغام حيث ّ
تتقدم الياء على ّ
ّ
ألن الياء
ن ي = ي ي ،نحوَ :م ْن َيكون = َمَّيكون ،واإلدغام هنا يكون ّ
بغنة وبغيرهاّ ،

أخت الواو.

النون ،ولكن:
 -14ال ّنون وحروف الفم :ال إدغام عند ّ
تقدم أحد الحروف الفموية على ّ
قال ،وذلك
وم ْن َ
جاء و َم ْن َ
ثم ّ
أي حرف فموي = إخفاء ال ّنون ،نحوَ :م ْن َ
ال ّنون ّ
كان َ

غنة متّفقة في التّوقيت مع وضع اللّسان في مخرج حرف الفم الّذي يأتي بعد
بجعلها ّ

أولهما
النون ،واطالة ّ
النطق بهذا الحرف المصاحب ّ
مدة ّ
ّ
للغنة حتّى يصير بمقدار حرفين ّ
متحرك.
ساكن والثّاني
ّ

 -15ال ّنون و حروف الحلق :فيها البيان دون اإلدغام.
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ثم ال ّنون :فيها البيان دون اإلدغام ،إالّ الالّم فيجوز فيها اإلدغام
 -16جميع الحروف ّ
والبيان أحسن ،نحوَ :ه ْل َنرى = َهَّنرى.
شمسية(ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ
 -17الم التّعريف :تهدغم في الحروف ال ّ
ألنها قمرية.
ل ن) ،وال تدغم في البواقي ّ
وب ْل مع بقية الحروف ،فاإلدغام في بعضها حسن،
فيه ْل َ
 -18الم غير التّعريف :كما َ
ت ،وفي
الراء وال ّ
طاء و ّ
الصاد و ّ
ت = َه َّأرَْي َ
السين ،نحوَ :ه ْل َأرَْي َ
الزاي و ّ
الدال والتّاء و ّ
مثلّ :

الضاد
بعضها ضعيف ،مثل :الظّاء والثّاء وال ّذال ،وفي بعضها اآلخر أضعف ،مثلّ :

شين ،والنون إلدغامها فيها أقبح.
وال ّ

بالنظر إلى العلل الّتي جاء بها سيبويه لإلدغام واإلظهار في هذه المقاربات،
ّ

حسان القاعدة الّتي تختفي وراء إدغام المقاربات،
تمام ّ
واستنادا إلى آلية التّقعيد استخلص ّ

ولخصها فيما يأتي(:)1
ّ

الصفة؛
أ -يكون اإلدغام إذا تقارب مخرجا الحرفين المتتاليين أو اتّفق هذان الحرفان في ّ
الصوت
النطق كال ّ
أي طريقة ّ
الصوتية كالتّنغيم والتّرقيق أو وضع ّ
الرخاوة أو القيمة ّ
ش ّدة و ّ

كالجهر والهمس.

ب -يكثر اإلدغام بين حروف الفم من الغار إلى اللّهاة ،إذ يقول سيبويهّ « :إنما أصل

اإلدغام في حروف الفم واللّسان»(.)2

يتم اإلدغام بين حروف
ج -ال يكون اإلدغام إذا تباعد مخرجا الحرفين المتتاليين ،إذ ال ّ

اللّسان وحروف الحلق.

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص 722وما بعدها.
السالم محمد هارون .ج .1ط .0مكتبة الخانجي .القاهرة7119.م .ص.112
( )2سيبويه .الكتاب .تح :عبد ّ
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الـفـصـل الثاني:

فإن أقربهما إلى الفم ال يدغم في أبعدهما
د -إذا تجاور حرفان من غير حروف الفم ّ

فإنه يدغم ،كما حدث في نسق (ه ع) ،إذ أدغمت الهاء في العين
أما العكس ّ
منهّ .
سابقة لها أو الحقة بها ،وكان اإلدغام في الحالتين على صورة (ح ح).

طرد لكثرة حاالت
ال ّنوع الثّالث :اإلدغام في حروف طرف اللّسان والثّنايا؛ وهو م ّ
الهامة الّتي سطّرها سيبويه ،مثل:
وروده ،مع ضرورة االستناد إلى بعض القواعد
ّ
أ -ال تدغم الحروف (ز س ص) في الحروف (ت ث د ذ ط ظ) وان أهدغمت هي فيها.
ب -ال تدغم الحروف (ز س ص) في (ض) وال هيدغم هو فيها.
للمثَلين،
ج -ما أهدغم من حروف طرف اللّسان وهو ساكن هيدغم وهو
ّ
متحرك كما يحدث َ
خفاء.
حسنا
وهو كالمثلين
ً
ً
وقبحا وا ً

تتحول إلى دال بعد
د -تهدغم تاء االفتعال بعد (ث د ذ ز ص ض ط ظ) فيما قبلها ،أو
ّ

(د ذ ز) والى طاء بعد حروف اإلطباق (ص ض ط ظ)( ،)نحو:
ِ
ِ
ط َج َر
ض َ
ضتَ َج َر  ا ْ
ا ْ

وقال البعض على القياسِ :ا َّ
ض َج َر.

األول من جنس اآلخر.
ه -األصل في اإلدغام أن يجعل ّ
أولهما
تمام ّ
وبعد هذا يورد ّ
حسان المداخل األحد عشر جاعال ثاني الحرفين عنوانا و ّ

النحو اآلتي(:)1
هو التّفصيل ،على ّ
 -1الثّاء وما يسبقها:

ظ ثابتا = احفثّابتا
ظ ث = ث ث ،نحو :احف ْ

واإلدغام أكثر وأجود.

ذ ث = ث ث ،نحو :هخ ْذ ثابتا = هخثّابتا

واإلدغام أكثر وأجود.

تقرره القاعدة (هـ)األخيرة.
( )وهو عكس ما ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.797 -791
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ت ثابتا = ْان َعثّابتا
ت ث = ث ث ،نحوْ :ان َع ْ
 -2ال ّذال وما يسبقها:
()
ك
اح َف ْ
احفَ َّذِل َ
ظ َذِل َ
ك= ْ
ظ ذ = ذ ذ ،نحوْ :
ك واإلدغام أكثر وأجود.
ث ذ = ذ ذ ،نحوْ :اب َع ْ
ك = ْاب َع َّذِل َ
ث َذِل َ
ك
ك = أ َْب ِع َّذِل َ
د ذ = ذ ذ ،نحو :أ َْب ِع ْد َذِل َ

واإلدغام أكثر وأجود.

 -3الظّاء وما يسبقها:

ذ ظ = ظ ظ ،نحو :هخ ْذ ِ
ظال ًما
ث ظ = ظ ظ ،نحو :هخ ْذ ِ
ظ ِال ًما
ظال ًما = هخ ّ
ث ِ
ظ ِال ًما
ظال ًما = ْاب َع ّ
ث ظ = ظ ظ ،نحوْ :اب َع ْ
ظ ِ
ط ِ
اه ًار
اه ِب ّ
اه ِب ْ
ظاه ًار = ْ
ط ظ = ظ ظ ،نحوْ :

السين وما يسبقها:
ّ -4

س ِال ًما
ص
سالما = ا ْف َح ّ
ص س = س س ،نحو :ا ْف َح ْ
ً

َّليما
ز س = س س ،نحوْ :
ليما = رس ً
رز َس ً

ت َس ْلمى = َذ َهَب َّس ْلمى
ت س = س س ،نحوَ :ذ َهَب ْ
ت = َقس ِ
ت
َّم َع ْ
س ِم َع ْ
د س = س س ،نحوَ :ق ْد َ
اعة
س َ
ز س = س س ،نحو :هم ْذ َ
ساعة = هم ّ

والبيان عربي حسن
والبيان عربي حسن
والبيان أمثل

فسَل َمة
اح َّ
احف ْ
ظ َسلَ َمة = ْ
ظ س = س س ،نحوْ :
الزاي وما يسبقها:
ّ -5
ص َزْه َرة
ص ز = ز ز ،نحو :ا ْف َح ْ

اح َّ
هير
بز ًا
بس َز ًا
هير = ْ
س ز = ز ز ،نحوْ :
اح ْ
الصواب (ظ ذ) ،في اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.791
( )وردت (ظ ز) وهو خطأ مطبعي و ّ
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هير
اضبِ َّز ًا
ط َز ًا
اضبِ ْ
هير = ْ
ط ز = ز ز ،نحوْ :
اح َّ
هير
فز ًا
ظ َز ًا
احف ْ
هير = ْ
ظ ز = ز ز ،نحوْ :

والبيان عربي حسن

ذ ز = ز ز ،نحو :هم ْذ َزمان = هم َّزمان
الصاد وما يسبقها:
ّ -6

ر
صابِ ًا
احبِ ْس صابِ ًار = ْ
س ص = ص ص ،نحوْ :
اح ِب ّ
ر
صابِ ًا
ت صابِ ًا
ت ص = ص ص ،نحوْ :ان َع ْ
ر = ْان َع ّ
ر
صابِ ًا
ذ ص = ص ص ،نحو :هخ ْذ صابِ ًا
ر = هخ ّ
صادقًا = أَو ِجص ِ
ِ
اد ًقا
ز ص = ص ص ،نحو :أ َْو ِج ْز
ْ ّ

الدال وما يسبقها:
ّ -7
والبيان جائز

اود
ت د = د د ،نحوْ :ان َع ْ
داود = ْان َع ّد ه
ت ه
اود
داود = هخ ّد ه
ذ د = د د ،نحو :هخ ْذ ه

اض َّ
بد ْخَلك والبيان جائز
ط د = د د ،نحو:
اضب ْ
ط َد ْخَلك = ْ
ْ
 -8الطّاء وما يسبقها:

ِ
البا
د ط = ط ط ،نحوْ :انقه ْد طالًبا = ْانقهطّ ً
عت ِ
ط ِالًبا
طالًبا = ْان َع ّ
ت ط = ط ط ،نحوْ :ان ْ
ظ ِ
ط ِالًبا
اح َف ّ
اح َف ْ
طالًبا = ْ
ظ ط = ط ط ،نحوْ :

والبيان جائز

 -9التّاء وما يسبقها:

ك
ك = ْانقهِّت ْل َ
د ت = ت ت ،نحوْ :انقه ْد تِْل َ
ك
ث ت = ت ت ،نحوِ :ا ْب َع ْ
ك = ِا ْب َع ِّت ْل َ
ث تِْل َ
ك ال َكِل َم َة والبيان جائز
ط ت = ت ت ،نحو :اهْنقه ْ
ك ال َكِل َمةَ = اهْنقهِّت ْل َ
ط تِ ْل َ
والبيان جائز
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الضاد وما يسبقها:
ّ -11

ط ض ْي َفك = ِ
ِ
خال َّ
ض ْي َفك
ط ض = ض ض ،نحو :خال ْ َ
ِ
ض َّج َّ
ض َّج ًة َركائِهبه
ض َّج ْ
ثار َف َ
ت َ
ثار َف َ
ض ّج ًة َركائهبه = َ
ت ض = ض ض ،نحوَ :
اح َّ
فض ْي َفك
احف ْ
ض ْي َفك = ْ
ظ ض = ض ض ،نحوْ :
ظ َ

ض ْي َفك = هخ َّ
ض ْي َفك
ذ ض = ض ض ،نحو :هخ ْذ َ
ض ْي َفك = ِا ْب َع َّ
ض ْي َفك
ث ض = ض ض ،نحوِ :ا ْب َع ْ
ث َ
شين وما يسبقها:
 -11ال ّ

ش ِ
ط ِ
ر
اك ًا
شاك ًا
ط ش = ش ش ،نحو:
اضب ْ
اضب ّ
ر= ْ
ْ
ش ِ
ت ِ
ر
اك اً
شاك ًار = ْان َع ّ
ت ش = ش ش ،نحوْ :ان َع ْ
ش ِ
د ش = ش ش ،نحوْ :انقه ْد ِ
ر
اك اً
شاك ًار = ْانقه ّ
ش ِ
ض ِ
ر= ِ
ِ
ر
شاك ًا
ض ش = ش ش ،نحو:
اك اً
عار ّ
عار ْ

ش ِ
ظ ِ
ر
اك ًا
اح َف ْ
اح َف ّ
شاك ًار = ْ
ظ ش = ش ش ،نحوْ :
ش ِ
ذ ش = ش ش ،نحو :هخ ْذ ِ
ر
اك اً
شاك ًار = هخ ّ
ش ِ
ث ِ
ر
اك اً
ث ش = ش ش ،نحوْ :اب َع ْ
شاك ًار = ْاب َع ّ

جيد
والبيان عربي ّ

الرابع :الحرف الّذي يضارع به حرف من موضعه أو من غير موضعه؛
ال ّنوع ّ

الصفة وال يتناول
فالصاد وال ّ
شين والجيم إذا تلتها ّ
الدال ألحق بها نوع من اإلدغام يتناول ّ
ّ

شين يلحقها الجهر والجيم تلحقها
يتغير،
فالصاد وال ّ
ألن المخرج متقارب وال ّ
المخرجّ ،
ّ

بعدهن ،نحو:
الدال
الرخاوة إذا جاءت ّ
ّ
ّ
الزاي)
مصدر = مزدر (بتفخيم ّ
َج َدق
أَ ْش َدق = أ ْ
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الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثاني:

()1
أن «من ذلك قولهم في
َج َدر ،هذا ما ّ
َج َدر = أ ْ
أْ
حسان في حين يرى سيبويه ّ
تمام ّ
قيده ّ

األج َدر :أَ ْش َد هر»(.)2
ْ

السين صادا لوجود القاف بعدها في كلمة واحدة ،نحو:
ال ّنوع الخامس :قلب ّ

ت.
صَب ْق ه
وسَب ْق ه
ص ْق ه
س ْق ه
ت= َ
تَ ،
ت= ه
ه

ِ
س = ِس ٌّ
ت،
شاذ الّذي خفّفوا به ألسنتهم وليس بم ّ
السادس :ال ّ
طرد ،نحو :س ْد ٌ
ال ّنوع ّ
ت.
مر بمرحلة كان فيها ِس ْد ٌ
ّ
وكأنه ّ
حسان وهو اعتماده آلية تلخيص نظرة سيبويه إلى ظاهرة
تمام ّ
مما ّ
صرح به ّ
انطالقًا ّ

ويقربها إلى طريقة التّناول الحديثة ،وذلك عن طريق شرح نوع
اإلدغام تلخيصا ّ
ييسرها ّ

حسان بأمثلة سيبويه حال
قل ّ
اإلدغام بما ّ
ثم إعطاء أمثلة لذلك .إالّ ّ
تمام ّ
أن ّ
تمسك ّ
ودل ّ

 في بعض األحيان -دون الوصول إلى الهدف المنشود وهو التّيسير ،ويظهر ذلك فيأمثلة ما سيأتي:
طة فداللة هذا المثال
بر لَ ْب َ
النون ّ
الراء ال تدغم في الالّم وال في ّ
مكررة ،نحوْ :
اج ْ
ألنها ّ
ّ -

اختَ ْر َن ْف ًال.
تمعن على
نقيض:اختَ ْر لَ ْف ً
قيده ْ
ْ
ظا و كذا المثال الّذي ّ
تحتاج إلى ّ
اجَب ْه
ه ح = ح ح ،نحوْ :
اجَب ْه
ه ع = ح ح ،نحوْ :

اجَب َّح َمالً
َح َم ً
ال = ْ
اجَب ِّحَنَبة
ِعَنَبة = ْ

اد َم َّخلَ ًفا
اد َم ْغ َخلَ ًفا = ْ
غ ح = خ خ ،نحوْ :

ق هكراسك = ْ ُّ
اسك ،ويتساوى اإلدغام مع البيان لقرب
ق ك = ك ك ،نحوْ :
اغَلك ّر َ
اغَل ْ ّ َ

ش ّدة.
المخرجين وكون القاف والكاف من حروف اللّسان مع اتّفاقهما في ال ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.791
تمام ّ
( )1ينظرّ :
( )2سيبويه .الكتاب .ج .1ص.129
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الـفـصـل الثاني:

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ل ّ
لدرس ّ
تمام ّ
جهود ّ

ك َقناعة هذا الطَّريق = اسلهقَّناعةً هذا َّ
الطريق ،فاإلدغام حسن
اسله ْ
ْ َ َ
َ
ك ق = ق ق ،نحوْ :

ولكن البيان أحسن.
ّ

ش ْيًئا = اَ ْخ ِر َّ
شين من
ألن الجيم وال ّ
ج ش = ش ش ،نحو :اَ ْخ ِرْج َ
ش ْيًئا ،فاإلدغام حسن ّ

ولكن البيان يساوي اإلدغام في الحسن.
حروف وسط اللّسان ومن مخرج واحد،
ّ

أحسن.
ولكن اإلدغام
حسن
رًْيا  ،والبيان هنا
رًْيا = َحلِّ َّأ
ل ر = ر ر ،نحوَ :حلِّ ْل َأ
ٌ
ّ
ه
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الفصل الثّالث:
للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

فكل حلقة لها عالقة بما قبلها وما
عد مستويات اللّغة العربية سلسلة مرتّبة الحلقاتّ ،
ته ّ
هيأ هذا األخير األرضية للولوج إلى
الصوتي ّ
بعدها؛ فكما مهّد ّ
الصرفيّ ،
للدرس ّ
الدرس ّ
وظل لصيقا به في كثير من القضايا ،األمر الّذي هيجيز تسمية هذا
النحوي،
ّ
ّ
الدرس ّ

النحو وجهين لعملة واحدة اليمكن الفصل
المستوى بالتّركيبي،
الصرف و ّ
خاصة أين يكون ّ
ّ
بينهما( ،)من جهة .ومن جهة أخرى كون هذا المستوى يتصل بوضع وتركيب الكلمات

النحو التّقليدي .هذا األخير الّذي عرف «جدال
تسمى الجملة في ّ
داخل وحدة لغوية أكبر ّ
السنين في العصر الحديث»( ،)1فقد تعالت األصوات
عميقا وأحيانا عقيما منذ عشرات ّ

الصعوبة ،األمر الّذي غ ّذى دعوات تيسيره ،هذه األخيرة الّتي
بنعته بشتّى نعوت العسر و ّ
األولون
تنوعت بين ّ
البناءة؛ فاألولى ّ
الهدامة و ّ
تبنت الجدل العقيم ودعت إلى ضرب ما بناه ّ
ّ

تبنت الجدل العميق
ون َح ِّذ َر منه .والثّانية ّ
ّ
بتبني العامية ،وهو أمر خطير ،علينا أن َنح َذ َره ه

النحو.
سعيا للوصول إلى نتائج علمية عملية لتيسير ّ

أهم آلياته للوصول إلى
فيما يأتي محاولة لتسليط ّ
تمام ّ
الضوء على جهود ّ
حسان و ّ

النحوي.
غايته المنشودة ،وهي تيسير ّ
الدرس ّ

حسان:
تمام ّ
ّ
أوال -التّوفيق المعرفي عند ّ

فاألول طريق يقود إلى التّراث
تشعبت إلى طريقين؛
حسان ّ
أن المسالك قد ّ
تمام ّ
يرى ّ
ّ

تقل روعة عن التّاريخ
لعزة جديدة ال ّ
العربي الخصب ،وبعث هذا األخير واحياؤه دافع ّ
أما الثّاني فطريق يقود إلى المستقبل ،معالمه ما في أيدي األمم من علوم
العربي نفسه ،و ّ
األول فقط انقطع
ومعارف ،يمكن أن ترقى به إلى مستوى هذه األمم .فمن سلك الطريق ّ

به التّاريخ عن الحياة ،ومن سلك الطّريق الثّاني فقط انقطعت به الحياة عن التّاريخ،

النحو
مرة وفي ّ
الصرف مع ّ
حسان في ّ
تمام ّ
( )من أمثلة تداخل ّ
الصرف ّ
النحو موضوع أقسام الكلم الّذي يتناوله ّ
أخرى.
النحوية) .ط .1دار
النحو العربي بين األصالة والتّجديد (دراسة وصفية نقدية لبعض اآلراء ّ
( )1عبد المجيد عيسانيّ .
ابن حزم .لبنان7112 .م .ص.2
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان أن يأخذ بنصيب من التّراث العربي يوحي إليه باالعتزاز ،ونصيب
ّ
تمام ّ
وفضل ّ

العزة .وهذا المزج بين التّراث والحداثة يعرف بمصطلح
من الثّقافة المعاصرة يمنحه ّ

التّوفيق المعرفي(.)1
النحوي
عامة و ّ
ما تجدر اإلشارة إليه هو ّ
تمام ّ
حسان غرف من التّراث اللّغوي ّ
أن ّ

النتائج
األولين ،بل اعترف بفضلهم،
بأنه انطلق من « ّ
وصرح ّ
ّ
ّ
خاصة ،ولم يتن ّكر لجهود ّ
توصل إليها علماؤنا األقدمون في حقل الكشف عن المعنى ،والّتي
المشرفة الّتي
الباهرة
ّ
ّ

الصالحة
وصلتنا في كنوز التّراث العربي ،مع محاولة اإلفادة من األفكار والمصطلحات ّ
لالستعمال في الحاضر من هذا التّراث ،معترفين طول الوقت بالفضل ألعظم رجلين من
أولهما
رجال ّ
الدراسات اللّغوية في الثّقافة العربية وهما سيبويه وعبد القاهر ،ويبدو فضل ّ

( )2
حسان
تمام ّ
في حقل التّحليل ،كما يبدو فضل ثانيهما في حقل التّركيب»  .وبهذا اهتدى ّ

النحو بوصفه تحليلي ،وعلم المعاني
إلى وجود عالقة شراكة في دراسة الجملة بين علم ّ
فاألول ينظّم األبواب في الجملة ،والثّاني ينظّم الجمل في أسلوب كالم
بوصفه تركيبي؛
ّ

السياق(.)3
متّصل أي في ّ

حسان بالتراث ،إذ يقول« :لم أخف إعجابي بأصالة
تمام ّ
من هنا يمكن القول بتأثّر ّ

جردوه تجريدا من
التّفكير لدى نحاتنا القدماء ،ولم أحجم عن وصف بنائهم ّ
النظري الّذي ّ

()4
أما عن غايته في ذلك
المسموعّ ،
األول» ّ .
بأنه صرح شامخ وجهد عقلي من الطّراز ّ

فيقول« :والغاية الّتي أسعى وراءها أن ألقي ضوءا جديدا كاشفا على التّراث اللّغوي

العربي كلّه ،منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة اللّغة»( ،)5أي إلى جانب ّأنه غرف
النظريات اللّسانية الحديثة كما سبقت اإلشارة
من التّراث اللّغوي العربي ،نهل أيضا من ّ

النقد اللّساني) .مجلة األستاذ .ع7111 .711م .ص.707
حسان في معيار ّ
ه(.تمام ّ
( )1ينظر :خالد خليل هادي وغير ّ
تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها.ص.79
(ّ )2
حسان .األصول .ص.111
تمام ّ
( )3ينظرّ :
حسان .األصول .ص.19
تمام ّ
(ّ )4
تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها.ص.11
(ّ )5
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان لم ينظر إلى التّراث اللّغوي العربي على
إليه.
ولكن الجدير بال ّذكر هو ّ
ّ
تمام ّ
أن ّ
النظريات اللّسانية
محنطة جامدة ،كما ّأنه لم يستلب فكريا ّ
بكل ما أتت به ّ
ّأنه قوالب ّ

خاصة عندما عكف على
بكل مبادئ المنهج الوصفي،
الحديثة؛ ومن ذلك عدم التزامه ّ
ّ
أن أساس تطبيق هذا
تطبيق هذا األخير على ّ
الدراسات اللّغوية العربية التّراثية ،في حين ّ

المنهج ّإنما هو على اللّغة المنطوقة والمستعملة فعال( ،)1كما يذهب دي سوسير ،وعليه
حسان لم يأخذ من المناهج الحديثة إالّ ما ارتضاه وانتقاه.
فتمام ّ
ّ

تمام حسان جمع بين التّحليل التّوزيعي الّذي يهتم بالجانب
يرى مصطفى غلفان ّ
أن ّ

عد اللّغة
شكلي لمستويات التّحليل اللّغوي ،وبين
ال ّ
تصور فيرث الوظيفي القائم على ّ
ّ
نشاطا إنسانيا مرتبطا بالثّقافة الّتي تندرج فيها هذه اللّغة(.)2

طد معالمها أستاذه فيرث،
السياق الّتي و ّ
حسان بنظرية ّ
تمام ّ
تؤ ّكد حليمة عمايرة تأثّر ّ

انطالقا من حديثه عن اجتماعية اللّغة واشادته بالمعنى(.)3

النحوية-
أن ّ
كل دراسة لغوية  -بما فيها ّ
حسان في أكثر من موضع ّ
تمام ّ
ّ
يصرح ّ

الدراسة من
بد أن تتّجه إلى المعنى ،فهو الهدف المركزي الّذي
تصوب إليه سهام ّ
«ال ّ
ّ

( )4
وكل نشاط
بد أن تتّجه إلى الكشف عن المعنى ّ
أن « ّ
ّ
كل دراسة للّغة ال ّ
كل جانب»  .و ّ

بد أن يتّجه إلى فحص المعنى والكشف عنه كشفا واضحا»( .)5وقد
في دراسة اللّغة ال ّ
تجاوز التّنظير لذلك إلى تجسيده تطبيقيا في كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها ،إذ يقول:

( )1ينظر :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.771

( )2ينظر :مصطفى غلفان .اللّسانيات العربية الحديثة .ص.121

النحوية لدى القدماء (دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة ) .ط .1دار
( )3ينظر :حليمة عمايرة .االتّجاهات ّ
وائل .األردن7112 .م.ص.10 -11
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص.112
تمام ّ
(ّ )4
حسان( .تشقيق المعنى) .مقاالت في اللّغة واألدب .ج.1ص.179
تمام ّ
(ّ )5
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الدراسات اللّغوية الحديثة في محاولة الكشف عن
«وهذا التّشقيق هو ما أسهمت به ّ
نطبقه على اللّغة العربية الفصحى»(.)1
المعنى اللّغوي ،وسنحاول في هذا الكتاب أن ّ
حسان في تنظيم قواعد اللّغة العربية من مبانيها األصلية وصوال إلى
تمام ّ
انطلق ّ

عامة ،وأفكار عبد القاهر الجرجاني
معانيها ،مستندا في ذلك على نظريات علم المعاني ّ

يدعي لنفسه
في دالئل اإلعجاز
النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن ّ
خاصة ،إذ يقولّ « :
ّ
يسمى علم المعاني ،حتى ّإنه ليحسن في رأيي أن
هذا القسم من أقسام البالغة الّذي ّ

العالمة عبد القاهر رحمه
النحوية ...ولقد كانت مبادرة ّ
قمة ّ
الدراسة ّ
يكون علم المعاني ّ

النظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق من أكبر الجهود قيمة في سبيل
اهلل بدراسة ّ
إيضاح المعنى الوظيفي»(.)2

حسان لعبد القاهر الجرجاني كنموذج تأصيلي لم يكن اعتباطا ،بل
ّ
تمام ّ
إن إيراد ّ

الجيد من الحسنيين :التّراث والحداثة ،إذ يقول« :أجدني مدفوعا
كان
ً
تأكيدا لجمعه بين ّ
للنظم وما يتّصل به ،تقف بكبرياء كتفا إلى
إلى المبادرة بتأكيد أن دراسة عبد القاهر ّ
النظريات اللّغوية في الغرب ،وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التّركيب
كتف مع أحدث ّ

الزمني الواسع الّذي كان ينبغي أن يكون ميزة للجهود المحدثة
اللّغوي ،هذا مع الفارق ّ
على جهد عبد القاهر»(.)3
النحوي لم يكن مستلبا
حسان في مسعاه التّيسيري ّ
للدرس ّ
من هنا هيمكن القول ّ
تمام ّ
إن ّ

وجسد ذلك تنظي ار وتطبيقا؛ فمقاله:
بالحداثيين ،ولم ينكر فضل التّراثيين وال أسبقيتهم،
ّ
()4
حيا
النظم والبنية العميقة ّ ،
بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي ّ
يعد نموذجا ّ

الضوء
جسد من خالله أصالة التّراث الّذي يقف جنبا إلى جنب مع الحداثة؛ فقد سلّط فيه ّ
ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.79
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.12
تمام ّ
(ّ )2
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.19 -12
تمام ّ
(ّ )3

حسان .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .7ص 111وما بعدها.
تمام ّ
( )4لالستزادةّ :

199

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النظم من بناء وترتيب وتعليق عند الجرجاني مع رأي تشومسكي
على تالقي مفاهيم نظرية ّ
في البنية العميقة ،وما يتولّد عنها من بنيات سطحية ،مع اإلشارة إلى إمكانية أن تكون

عينات تَ َغِّني
النظم مصدر التّأثّر واإليحاء بفكرة البنية العميقة .وما هذا ّ
فكرة ّ
عينة من ّ
إال ّ
الدرس اللّغوي الحديث ،فإلى
البينة في ّ
حسان بأصالة تراثنا اللّغوي العربي ،وبصمته ّ
تمام ّ
ّ

تبنيه منهج الوصف انتهج منهج التّأصيل أحيانا ،األمر الّذي يؤ ّكده كثير من
جانب ّ

()
مؤصال للتّراث اللّغوي ،إذ يقول«:نلمح
حسان
ّ
الدارسين ؛ فمحمد خليفة ّ
ّ
تمام ّ
الدناع َي هع ُّد ّ

في كتبه  -مناهج البحث في اللّغة ،واللّغة بين المعيارية والوصفية ،اللّغة العربية معناها
عدها كثير من الباحثين مفقودة،
ومبناها ،األصولّ -أنه يبحث دائما عن تلك الحلقة الّتي ّ

بالنظريات الحديثة ،وهذا هي َع ُّد تأصيال فوق كونه
النحوي واللّغوي العربي ّ
وهي ربط التّراث ّ

(الدكتوراه) من بريطانيا ،عاد
األمة[ ،فبعد أن]
مؤهله العلمي ّ
تحصل على ّ
ّ
اعت از از برصيد ّ
تبني المتون والحواشي ،ومحاولة إبرازها
أشد إص ار ا
وهو أكثر قناعة بقديمنا الخالد ،و ّ
ر على ّ

( )1
حسان نفسه ،إذ
تمام ّ
بيراع العالم الكفء ،وأسلوب الباحث المدقّق»  .و ّ
يصرح بذلك ّ

النحوي ،وأعطيتها
الصلة القديمة الّتي ربطت بيني وبين كتب التّراث ّ
يقول«:عدت إلى ّ
بالدراسات اللّغوية الحديثة»(.)2
من اهتمامي قسطا يعادل أو يفوق اهتمامي ّ

النحو العربي لم هيعرض حتّى
ّ
حسان دواعي تأليفه لألصول في كون « ّ
تمام ّ
يلخص ّ

اآلن في صورته المتكاملة ،على رغم جهود علماء أفاضل صرفوا الجهد المشكور في
النحاة أنفسهم[ ،ولكن] من عنى من
استخراج أصوله من بطون الكتب ،ومن أقوال ّ

النهضة العربية .لبنان1922.م .ص.21
( )منهم :محمود أحمد نحلة .مدخل إلى دراسة الجملة العربية .دار ّ
حسان رائدا لغويا.
حسان
الدناع( .األستاذ ّ
( )1محمد خليفة ّ
تمام ّ
ّ
تمام ّ
مؤصال للتّراث اللّغوي) .كتاب تذكاري ّ
الدكتور ّ
ص.172

حسان .األصول .ص.17
تمام ّ
(ّ )2
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

()
النحو ال هي ْع َن أثناء عرض الفكرة بتنظيمها في صورة نظرية
األولين بتسجيل أصول ّ
ّ

يشد بعضها بعضا»(.)1
متكاملة ّ

للضوء
أن كتابه األصول يحوي أفكا ا
ر تمهيدية ،فيها تسليط ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

خاصة.
النحاة
عامة ،ورأيه الجديد حول آراء األقدمين من ّ
ّ
على اإلرث اللّغوي العربي ّ
إال ّأنه آثر
ظهوره
طبيعي أن يسبق
وكان من ال ّ
كتاب اللّغة العربية معناها ومبناهاّ ،
َ
ه

يصرح -لم تتّضح في ذهنه في ذلك
ألنه  -وكما
اإلعالن عن جديد أفكاره وابداعهّ ،
ّ

الوقت بعض العناصر من أفكار األقدمين ،فرأى ّأنه من سوء التّدبير إعالن أفكار غير

النحاة لديه  -كما يعتقد -بدأ عهدا جديدا في فهم
ولما اكتمل منهج ّ
ناضجة تماماّ .
العربية الفصحى مبناها ومعناها ،وألقى ضوءا جديدا كاشفا على التّراث اللّغوي العربي،

منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة اللّغة ،فكان ذلك أج أر محاولة تجري بعد سيبويه
تمام
وعبد القاهر الجرجاني إلعادة ترتيب األفكار اللّغوية .ومن هنا يمكن القول ّ
إن ّ

تبنى فكرة إعادة عرض ا ّلنحو في صورته المتكاملة
للنحو ّ
حسان في مسعاه التّيسيري ّ
ّ

النحاة بمضمونه وان لم يعنوا بصياغته( ،)2وذلك وفق
لبناء هيكل نظري ضخم ،التزم ّ
المفصل وتفصيل المجمل وتوضيح
النقض والتّجديد واجمال
النقد و ّ
تنوعت بين ّ
ّ
آليات ّ

الدراسات اللّسانية
الغامض وتيسير العسير ،حسب اجتهاده ال ّ
شخصي أو على ضوء ّ

الحديثة.

حسان للدرس ال ّنحوي:
تمام ّ
ثانيا -آليات نقد ّ
النحو العربي ،ويظهر ذلك من خالل الجوانب
تنوعت اآلليات ّ
النظر إلى ّ
لتعدد زوايا ّ
ّ

األربعة اآلتية:

جني في الخصائص ،فقد تناول معظم أصول
حسان -ابن ّ
تمام ّ
( )من أشهر من عنى بتسجيل األصول -في نظر ّ
بالدراسة ،غير ّأنه لم هيعن بربطها في بناء نظري.
النحو ّ
ّ
حسان .األصول .ص.11
تمام ّ
(ّ )1
حسان .األصول .ص .17اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.11
تمام ّ
( )2ينظرّ :

900

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

 -Iالجانب المنهجي :ويقصد به «طبيعة التّفكير الّذي تناول القدماء به ظواهر
النقدية ،وليس في
النحو وقضاياه[ ،وقد] حظي هذا الجانب بنصيب أكبر من ّ
الدراسات ّ
ّ
بالنقد
فإن تناوله ّ
ألي عمل علمي ،ولذا ّ
هذا غرابة أو بأس ،فالمنهج هو المرتكز األساس ّ

مقدمة أولى ،وبداية طبيعية لتصحيح مسار الفكر ّأيا كان نوعه»(.)1
يعد ّ
والتّقويم ّ

الميسرين المعاصرين -من عرض ونقد المنهج الّنحوي
حسان -كغيره من
ّ
تمام ّ
انطلق ّ

خاصة .ففي تعريفه للمنهج خلهص
النحو
عامة ولمنهج ّ
ّ
القديم ممهّدا لذلك بتعريفه للمنهج ّ
كل
معينة ،ومجموع ّ
أن اللّغة مسلك اجتماعي يقع في نماذج تركيبية ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
ّ

ألية لغة
يكون جها ا
معينا ،وا ّن المن ّ
طائفة من ّ
ظمة اللّغوية ّ
ز لغويا ّ
النماذج المتجانسة ّ
الصوتي
تتكون من مجموعة من األجهزة المرّكبة من نماذج ،ومن هذه األجهزة :الجهاز ّ
ّ

ولكل جهاز من هذه األجهزة أصول في تناوله ودراسته،
النحوي والمعجمي.
ّ
الصرفي و ّ
و ّ
تسمى المنهج»(.)2
وهذه األصول ّ

النحوي لدراسة العالقات بين األبواب
النحو هو ما يسلكه ّ
أن منهج ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

النحوية ،هذه األخيرة الّتي تتّضح حين
بدل الكلمات فينظر إليها في ضوء عالقاتها ّ
ب هم َح َّم ٌد َعِليا) ال نقنع
تتحول الكلمات بالتّحليل اإلعرابي إلى أبواب؛ ففي إعر
اب(ض َر َ
َ
ّ

وم َح َّم ٌد باب
ض َر َ
بكلمة َ
ب كما هي ،بل ّ
نسميها باسم باب نحوي هو الفعل الماضي ،ه
ِ
حسان استبعد داللة المعنى اللّغوي من التّحليل
الفاعلَ ،عليا باب المفعول به؛ أي ّ
تمام ّ
أن ّ
النحاة
أن ّ
أن ّ
ّ
لكل باب معنا وظيفيا مقتفيا في ذلك أثر بلومفيلد ،مشي ار إلى ّ
النحوي ،ورأى ّ

طبقوا
أن اإلعراب فرع المعنى،
ّ
ولكنهم ّ
الصواب في قاعدة ّ
قديما قد كانوا في منتهى ّ
الداللي دون المعنى
لمفهوم المعنى تطبيقا معيبا ،حيث صرفوها إلى المعنى المعجمي أو ّ

الوظيفي(.)3
الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر.ص.717-711
الرحمن العارف .اتجاهات ّ
( )1عبد ّ
حسان.اللّغة بين المعيارية والوصفية.ص.191
تمام ّ
(ّ )2
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.772-772
تمام ّ
( )3ينظرّ :

904

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان على المنهج ال ّنحوي القديم:
 -1أهم المالحظات الّتي ّ
تمام ّ
سجلها ّ
أهم مآخذ
لقد سبق الحديث عنها بصفة عامة في إجماع المحاوالت التّيسيرية على ّ

خاصة
حسان
النحوي القديم ،وهنا
المنهج ّ
أهم المالحظات الّتي ّ
ّ
تمام ّ
سجلها ّ
سيتم ذكر ّ
ّ
على هذا المنهج ،ويظهر ذلك فيما يأتي:

السرياني والمنطق األرسطي والفلسفة اليونانية:
أ -تأثّر ال ّنحو العربي بال ّنحو ّ
السرياني والمنطق األرسطي والفلسفة اليونانية كمؤثّرات
حسان بين ّ
النحو ّ
تمام ّ
يقرن ّ
أن هذا األخير هوِل َد عربيا ،ونشأ مهتديا بتجربة
خارجية ّ
للنحو العربي ،ويذهب إلى ّ
ثم تأثّر في العصر العباسي بالمنطق األرسطي والفلسفة اليونانية نتيجة ترجمة
ّ
السريانّ ،
تعدت
الرياضيات ،الّتي لم تؤثّر على علم المفردات فحسب ،واّنما ّ
كتب المنطق والفلسفة و ّ

ذلك إلى التّأثير في طريقة تركيب الجملة في نصوص المؤلّفات المترجمة ،ويبدو الفرق
العباسي ،األمر
بينا في مراحل اللّغة بين األدب الجاهلي واإلسالمي وبينهما وبين األدب ّ
ّ

أن كتب تاريخ
النحاة العرب في إدراكه -على ّ
الّذي أخفق ّ
حسان -رغم ّ
تمام ّ
حد تعبير ّ

وتفصل الحديث فيه(.)1
تقره
ّ
األدب ّ

أن المنطق على نوعين :أحدهما طبيعي مادي يتطابق فيه العقل
ّ
حسان ّ
تمام ّ
يوضح ّ

النقلية ،وهذا ال يخلو
بالسماع على القاعدة ،ويعتمد األدلّة ّ
مع الواقع كعالقة االستدالل ّ

الصلة بمنطق أرسطو ،يتطابق فيه العقل مع
منه تفكير أو ثقافة .وثانيهما صوري وثيق ّ

النحو
النوع من المنطق خال منه ّ
عامة ،ويعتمد األدلّة العقلية .وهذا ّ
نفسه بواسطة قواعد ّ
طور؛ أي بعد القرن الثّاني
النشأة،
ّ
العربي في مرحلة ّ
ولكنه عرفه في مرحلة التّ ّ

خاصة في المجاالت اآلتية:
الهجري(ق7ه)
ّ

حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية.ص.197 -191
تمام ّ
( )1ينظرّ :

901

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النحو بحدود منطقية صورية
النحاة التّقديم ألبواب ّ
 -الحدود والتّعريفات ،إذ حاول ّ

النوع بالجنس والفصل.
تعتمد على تعريف ّ

النحو ،وقد يكون أحد
النحاة عليها في عرضهم لمسائل ّ
 -القسمة العقلية ،إذ اعتمد ّ

طرف اآلخر.
النحوي إلى ذلك ويثبت ال ّ
النحو ،فيشير ّ
طرفي القسمة ال وجود له في ّ
 -استعمال مصطلحات المنطق في عرض المسائل وتقسيمها.

شروح والحواشي على
النحوية واستعمال األقيسة المنطقية في تعليقات ال ّ
 -العلل ّ

عبارات المتون.

النحو العربي
النحوية كوجه من أوجه تأثّر ّ
إلى جانب األقيسة والتّعليالت في المسائل ّ

أن
بالمنطق نجد التّقسيمات األرسطية الّتي هخلط فيها ّ
النحو بالمنطق ،والّتي تنطلق من ّ

شيء جوهر وكم وكيف وهو في زمان ومكان ،ويفهم باإلضافة إلى شيء آخر ،ويدرك
لل ّ
حسان المقوالت
معين ،وقد يكون مالكا أو مملوكا وفاعال أو قابال.
في وضع ّ
تمام ّ
ّ
ويفصل ّ

النحوي العربي ،ويظهر ذلك فيما يأتي(:)1
األرسطية العشر محاوال بيان أثرها في التّفكير ّ
النحاة قد نظروا إلى اللّغة نظرتهم إلى
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
أ -1مقولة الجوهر :يرى ّ

ر يتمثّل في أصل وضعها ،وال
المحسوسات واألشياء ،فجعلوا للكلمة جوه ا
يتغير إالّ
ّ

حسان
بإعالل أو إبدال؛ فجوهر(قَ َ
(ن َهى) هو َ
ال) هو (قَ َو َل) ،وجوهر َ
تمام ّ
ي) .وساق ّ
(ن َه َ
جني في ما
النحاة
يجسده ابن ّ
مثاال عمليا لتجريد أصول الكلم في اللّغة العربية عند ّ
ّ

طف ال باإلقدام والتّعجرف)( ،)2عرض
عنونه( :باب في قلب لفظ إلى لفظ
التل ّ
بالصنعة و ّ
ّ

فيه بعض الكلمات العربية الّتي طرأت عليها عوامل التّغيير كالقلب والحذف ،واجتهد في
أن الجوهر اللّغوي فيها
حسان مشي ا
ر إلى ّ
تمام ّ
تجريد أصول لها ،األمر الّذي استنكره ّ
متعددة ،والتّش ّكل غير غريب عن الجوهر الفلسفي المنطقي أيضا .وأشار
يبدو في صورة
ّ

كل هذا التّعجرف تعجرفا ،واّنما يراه صنعة
جني ال يرى في ّ
أن ابن ّ
حسان أيضا إلى ّ
تمام ّ
ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 72وما بعدها.
تمام ّ
( )1ينظرّ :
( )2ينظر :ابن جني .الخصائص.ص.121
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النحاة قد تجاوزوا
وتل ّ
أن ّ
طفا كما رآه ّ
حسان ّ
تمام ّ
النحاة من قبل ومن بعد .وفي هذا يرى ّ
جوهر الكلمة إلى جوهر الجملة ،فاخترعوا فكرة تقدير ما غاب عن أصلها ،األمر الّذي

بلية فلسفية ميتافيزيقية ومنطقية ابتهلي وال يزال هيبتلى بها
ألنه  -على ّ
رفضه ّ
حد تعبيرهّ -

الرأي دفعته إلى إبعاد التّقدير الّذي يتعارض
ّ
تمام ّ
حسان بهذا ّ
النحو العربي .وقناعة ّ
النحوية.
تبناه في نظرية القرائن ّ
ومعطيات المنهج الوصفي الّذي ّ

القراء إصرارهم على خلق وحدات
حسان على ّ
تمام ّ
النحاة و ّ
أ -2مقولة الكم :يعيب ّ

المدة( .)ويمثّل
فكرية طولية في دراسة األصوات العربية ،رغم إدراكهم الفرق بين الكمية و ّ
مدة الحرف
لذلك بالحرف
مدته عن ّ
قصرت ّ
ّ
كمية آدائه بحرفين وان ه
المشدد الّذي تقاس ّ

الساكن في
المفرد في بعض ّ
حسان على ّ
الصوت المفرد األخير ّ
أن ّ
تمام ّ
النطق .ويؤ ّكد ّ

المدة ،وان كان أقصر منه من جهة
الكالم أطول من نظيره
المشدد في الوسط من جهة ّ
ّ

(مَّنى َّ
س)
القراء لغلبة ّ
ِّب فعليا عند ّ
الكم .األمر الّذي ه
غي َ
الن ْف َ
النحاة و ّ
ّ
النظرة المنطقية ،ففي َ
أن
الفعل َمَّنى -في نظرهم-
كميته تساوي ّ
ّ
مدته ،رغم ّ
المشدد الّذي ينتهي بألف طويلة ّ
مدة نطقه.
كميته أكبر من ّ
ّ

الكمية.
تعبر عن الكيفيات
أ -3مقولة الكيف :وثيقة
الصلة بمقولة الكم؛ فهي ّ
ّ
ّ

النحاة على أقسام الكلم العربي
ّ
حسان في بعض التّسميات الّتي أطلقها ّ
تمام ّ
ويلخصها ّ
الناقص.
كمي ،كتسمية أنواع الفعل الثّالثي بالمقصور واألجوف و ّ
من منطلق ّ

الزمان
أ -4مقولة ّ
النحاة العرب بين ّ
الزمانّ :
حسان في عدم تفريق ّ
تمام ّ
يلخصها ّ

()
دل على حدث مضى قبل زمن المتكلّم فهو
النحوي  .فالفعل عندهم إن ّ
الفلسفي و ّ
الزمن ّ

دل على حدث في الحال أو االستقبال فهو مضارع ،وهذا التّقسيم منطقي
ماض ،وان ّ

المدة
أما ّ
الكمية من مفاهيم الفونولوجيا ،ترتبط بالطّول والقصر في المقاطع والحروف ّ
الصحيحة وحروف العلّةّ .
(ّ )
فهي من مفاهيم الفونيتيك ،وهي اصطالح أصواتي يقاس بوسائل ميكانيكية.
الدهور والعصور.
الزمان الفلسفي ّ
الدقائق وصوال إلى ّ
بدءا بالثّواني و ّ
(ّ )
كمية رياضية من كميات التّوقيت ً
يدل على ّ
حسان .اللّغة العربية معناها
تمام
فيدل على زمن
النحوي
ّ
أما ّ
الزمن ّ
ّ
ّ
الصيغ داخل سياقها اللّغوي .ينظرّ :
ّ
ومبناها.ص.717
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الزمن مثل الفعل يعلم في قوله
يبطل في حالة داللة الفعل المضارع على ما مضى من ّ
ِ
ِ
تعالىَ ﴿:ق ْد يعلَم اهلل المع ِّوِق ِ
ِ
ْس ِإ َّال
لين ِإل ْخوان ِه ْم َهله َّم ِإَل ْينا َوال َيأ َ
ين م ْن هك ْم وا ْلقائ َ
َ َ
ْتون ا ْلَبأ َ
َْ ه ه
َقليال﴾األحزاب . 12وفي حالة تجاوز الفعل الماضي داللته على المضي إلى داللته على
ي هق ْل أل َْزو ِ
الحال واالستقبال نحو الفعل كان في قوله تعالى﴿:يا أُّيها َّ
ك
النبِ ُّ
ك َوَبناتِ َ
اج َ

َّ
نين َعلَ ْي ِه َّن ِم ْن َجالبيبِ ِه َّن َذِل َ
ك أ َْدنى أ ْ
ان اللهه
َن هي ْع َرْف َن فَال هي ْؤَذ ْي َن َو َك َ
نين هي ْد َ
المؤ ِم َ
َونِساء ْ
َغفه ا ِ
يما﴾ األحزاب .09
ً
ور َرح َ
النحوي وظيفة التّفريق بين
حسان -أن هيعطوا ّ
الزمن ّ
ي ّ
تمام ّ
حر ّ
بالنحاة  -في نظر ّ

المضي والحضور واالستقبال.
الداللة على
السياق ال ّ
الصيغ في ّ
ّ
ّ

حسان ّأنها المسؤولة بالتّضامن مع مقولة الكيف عن
تمام ّ
أ -5مقولة المكان :يرى ّ

النحاة أمثلة
تقدير الحركات في أواخر الكلمات ،ويسوق لنفوذ مقولة المكان على تفكير ّ
النجم ،1فتعرب الهوى اسما مجرو ار بعن
منها قوله تعالىَ ﴿:و َما َي ْن ِط ه
ق َع ْن ا ْل َه َوى﴾ ّ
النطق
جره الكسرة
ّ
المقدرة على األلف المقصورة منع من ظهورها تع ّذر اجتماع ّ
وعالمة ّ

حسان ّأنه
باأللف وبالكسرة في اآلن نفسه .وعن وجوب ّ
تمام ّ
تأخر الفاعل عن فعله يرى ّ
النحاة على الجملة الفعلية من منطلق منطقي.
طبقها ّ
تجسيد فعلي لمقولة المكان الّتي ّ

أن
لتبني ّ
حسان ّ
النحاة العرب مقولة اإلضافة في ّ
تمام ّ
أ -6مقولة اإلضافة :يمثّل ّ

النحاة إلى
كل فعل يضاف إليه فاعله ،وان لم يكن هذا األخير مذكو ا
ّ
ر في الجملة عمد ّ

ام) ففاعل الفعل قام مستتر تقديره هو،
تقديره تماشيا مع منطق المقوالت ،نحوَ :
(زْي ٌد َق َ
أن الفاعل مذ ّكر غائب،
أن صيغة الفعل الماضي ّ
تدل ودون حاجة إلى تقدير على ّ
رغم ّ

لتغيرت صيغة الفعل ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،ورغم وجود
ولو كان غير ذلك ّ

ألن الفاعل
زيد في الجملة إالّ ّأنه مبتدأ ال يصلح أن يكون فاعال لتح ّكم مقولة المكان؛ ّ
يأتي بعد الفعل ال قبله.
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بأن
حسان لخضوع ّ
النحو العربي لفكرة الوضع ّ
تمام ّ
أ -7مقولة الوضع :مثّل ّ
معين ،كأن
الجملةرغم عدم إمكانية ظهور حركة إعرابية عليها هج ِعل لها وضع إعرابي ّ
دل على معناه.
تكون مثال في
محل نصب مقول القول بعد الفعل قال وما ّ
ّ

ِ
حد كبير -عن
أن هذه المقولة مسؤولة  -إلى ّ
حسان ّ
تمام ّ
أ -8مقولة الم ْلك :يرى ّ

انصب اهتمامهم على
النحاة العرب للحركات في دراساتهم ،فقد
األهمية الّتي أوالها ّ
ّ
ّ
ِ
فإما أن يكون منصوبا أو مجرو ار
الحرف ّ
الصحيح بجعل الحركة ملك يمينه ووصفا لهّ ،
أو مرفوعا.

تسمي
حسان إلى ّ
تمام ّ
أن المتون العربية ّ
أ-9أ 11مقولة الفاعلية والقابلية :يشير ّ
ِ
أن هاتين
َن َي ْن َفعل)؛ أي المفعولية .ويؤ ّكد ّ
َن َي ْف َعل) ،ومقولة القابلية (أ ْ
مقولة الفاعلية (أ ْ
النصب
المقولتين مسؤولتان عن
بأن ّ
أهمية نظرية العامل في ّ
ّ
النحو العربي القائلة ّ

الرفع منها يكون بعاملين لفظي ومعنوي.
والخفض والجزم ال يكون إالّ بعامل لفظي ،و ّ
أن ّ
النصب الّذي في
الرفع الّذي في زيد ،و ّ
ومثّل لذلك بقول ّ
عمراّ ،
ض َر َ
النحاة عن َ
أن ّ
ب َزْي ٌد ً
حد تعبير ابن مضاء،
ب ،وهذا باطل عقال وشرعا ،على ّ
ض َر َ
عمرو ّإنما أحدثه الفعل َ

أن هذا األخير قد عالج المسألة عالجا منطقيا ،فهو إن كان قد ألغى
حسان ّ
تمام ّ
ويرى ّ
أن المتكلّم هو
عامال فقد فرض عامال آخر ال تجيزه ّ
الدراسات اللّغوية الحديثة ،وهو ّ

مقيد بالقواعد،
العامل ّ
ألن المتكلّم ّ
النحوي الّذي يرفع وينصب بنفسه ،وهذا غير صحيح ّ

النحو العربي.
حسان آلية نقد نقد ّ
تمام ّ
وهنا استعمل ّ

النحو العربي مؤ ّكدا
حسان آثار المقوالت العشر في ّ
تمام ّ
من خالل ما سبق ّ
تقصى ّ

للضوء على بعض
تأثّر ّ
النحاة بالمنطق األرسطي والفلسفة اليونانية .وفيما سيأتي تسليط ّ

آرائه الّتي لقيت ردود أفعال بين تأييد ونقد ونقض ،وذلك على سبيل التّمثيل ال الحصر(:)

النحو العربي ،فهناك من نفاها
( )كثيرة هي ّ
الدراسات الّتي سبقت طرح قضية التّأثير والتّأثر بين المنطق األرسطي و ّ
النحاة .ط .7مطبعة وادي الملوك .القاهرة1912 .م.ص17
النحو وتأريخ أشهر ّ
مطلقا ،مثل :محمد الطّنطاوي .نشأة ّ
وما بعدها.علي عبد الواحد وافي .فقه اللّغة .ط .2دار نهضة مصر .القاهرة( .دت) .ص .711وهناك من أثبتها
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن المقوالت المنطقية
حسان
وضمت صوتها إلى صوته في ّ
تمام ّ
ّ
ّأيدت زينب عفيفي ّ

النحو العربي
أن الجوهر في المنطق يرادفه الفعل في ّ
حاضرة في األبواب ّ
النحوية ،فترى ّ

المشبهة وأفعال التّفضيل ،ومقولة المكان
الصفة
ومقولة الكيف ّ
ّ
يلخصها اسم الهيئة و ّ
الزمان ،ومقولة الفاعلية السم الفاعل،
الزمان يماثلها اسم ّ
يضارعها اسم المكان ،ومقولة ّ

واالنفعالية السم المفعول(.)1
النحاة العرب بالفلسفة
حسان ،وأنكر تأثّر ّ
تمام ّ
نقض إدريس مقبول ما ذهب إليه ّ

النحو العربي تختلف عن مقوالت أرسطو عددا
أن مقوالت ّ
اليونانية والمنطق ،مؤ ّكدا ّ

كل محاولة إلسقاطها
أن ّ
وطبيعة ومضمونا ،ناهيك عن ارتباطها باللّغة اليونانية ،فرأى ّ

رد خصوصيات بنية العربية
عسف والتّكلّف في ّ
النحو العربي ّ
على ّ
تؤدي إلى التّحريف والتّ ّ
إلى هذه المقوالت(.)2

حسان الّذي عاب محاولة
ّ
تمام ّ
إن ما أشار إليه إدريس مقبول لم يكن خفيا على ّ

خاصة
قصرا ،ويظهر ذلك
النحو العربي وفق ما تمليه مقوالت المنطق األرسطي
قولبة ّ
ّ
ً

أول إصداراته مناهج البحث في اللّغة ،إذ يقول« :سوف يرى
في الصفحات األولى من ّ

يتجز
الدراسات كانت جزًءا ال ّأ
النحوية
أن هذه ّ
يتتبع تاريخ ّ
الدراسات اللّغوية [و ّ
من ّ
خاصة] ّ
ّ
أن هذه الفلسفة قد افترضت
من التّفكير الفلسفي القديم ،وسوف يرى قارئ الفلسفة اليونانية ّ

الدراسات اللّغوية
اللّغة اليونانية مقياسا للهغات العالم ،وبنت على ذلك اعتقادا تخ ّ
طئه ّ

مطلقا مثل :إبراهيم مدكور .في اللّغة واألدب .دار المعارف .مصر1921 .م .ص 11وما بعدها .أمين الخولي.

النحو و البالغة والتّفسير واألدب .ط .1دار المعرفة .القاهرة1921 .م .ص 27وما بعدها .وهناك
مناهج تجديد في ّ
النحو العربي .مجلّة
تطور ّ
من أثبت أصالة نشأة ّ
النحو وأثبت تأثّره بالفلسفة اليونانية ،مثل :عبد اهلل درويشّ .
األزهر.ج.0/1مج1909 .11م .ص.102

( )1ينظر :زينب عفيفي .فلسفة اللّغة عند الفارابي .دار قباء .القاهرة1992 .م .ص.27

النحوي عند سيبويه .ط .1عالم الكتب الحديث.
للنظر ّ
( )2ينظر :إدريس مقبول .األسس االبستمولوجية والتّداولية ّ
األردن7112 .م .ص.19
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

كل لغات
أن دراسة اللّغة اليونانية في تراكيبها وطرقها صادقة على ّ
الحديثة ،هو ّ

العالم»(.)1

بينا عن بنية لغة
أن «عناصر بنية اللّغة العربية تختلف اختالفا ّ
حسان ّ
تمام ّ
يضيف ّ

تعدد ألنماط
حرية رتبة وال تثنية ،وليس فيها ّ
اليونان ،فليس في لغة اليونان إعراب وال ّ
الجمل بين االسمية والفعلية»(.)2

النحاة
النقاش ،ما تعلّق منها بتأثّر ّ
حسان على مائدة ّ
تمام ّ
وضع خالد الكندي أفكار ّ

النحو العربي بمقوالت
النحوي
خاصة؛ فعن مسألة تأثّر ّ
عامة والتّعليل ّ
ّ
بالمنطق األرسطي ّ

أن إمعان
حسان ،فيرى خالد الكندي ّ
تمام ّ
أرسطو العشر في أقيسته وتعليالته الّتي أ ّكدها ّ

تهم الكثير من العلوم ،وعليها مراعاتها ،ومن البداهة
ّ
النظر فيها ّ
يبين ّأنها مقوالت ّ
عامة ّ
ألن منه
ألنه متعلّق بالفعل والظّروف ّ
النحو العربي ّ
بالزمن ّ
أن يهتم ّ
الزمانية ،وبالمكان ّ

اسم المكان ،وبالفاعلية في باب الفاعل ،وبالمفعولية في باب المفعول به واسم المفعول،

تمام
وغيرها من المقوالت المنطقية في مقابل األبواب ّ
النحوية .ويؤ ّكد خالد الكندي ّ
أن ّ

النحو العربي ال سيما بعد أن وضع
حسان نفسه لم يعد يؤمن بتأثير هذه المقوالت على ّ
ّ
كتابه األصول(.)3

حسان
أما عن مسألة التّعليل ّ
تمام ّ
النحوي فأشار خالد الكندي إلى ّأنه يخالف قول ّ
ّ

الصورية
أن العلل الّتي كانت في عهد نشأة ّ
في ّ
النحو -كعهد الخليل وسيبويه -هي العلل ّ
الّتي يرتضيها علم اللّغة الحديث ،والّتي تتمثّل في قولهم :هكذا نطقت العرب ،ويشير إلى

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.77
تمام ّ
(ّ )1
النحو العربي) .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .7ص.119
حسان( .وضع المصطلح العربي في ّ
تمام ّ
(ّ )2
الدرس اللّغوي القديم والحديث .ط .1دار المسيرة .عمان7112 .م.
النحوي في ّ
( )3ينظر :خالد الكندي .التّعليل ّ
ص.700
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن أكثر العلل الّتي ساقها الخليل وسيبويه من العلل
ّأنه  -وبعد البحث-
توصل إلى ّ
ّ
ظواهر في العربية(.)1
سر وجود بعض ال ّ
الغائية الّتي تحاول الكشف عن ّ

خاصة،
النحوي
عامة و ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ
ّ
تمام ّ
حسان أثبت أصالة الفكر اللّغوي ّ
أن ّ

ظف آلية
النشأة األولى ،فبعد أن و ّ
أس من أسس عروبته في مرحلة ّ
بأي ّ
ولم يمسس ّ
وتقصى من خاللها مكامن تأثّره بالمنطق والفلسفة اليونانية إ ّما
النحو العربي
استقراء ّ
ّ

أن
السريانية .وبعد عرضه لجملة من
ّ
المقدمات خلهص إلى نتيجة ّ
مباشرة أو عن طريق ّ

مر بمرحلتين:
ّ
النحو العربي ّ

األول والثّاني ،وكان
 المرحلة األولى تتمثّل في مرحلة الميالد و ّالنشأة األولى ،أي القرن ّ

الصوري األرسطي.
ّ
النحو فيها عربيا خالصا معتمدا المنهج االستقرائي ،خاليا من المنطق ّ

وما حواه من أفكار منطقية ال تخرج عن نطاق ما هو طبيعي مادي ال يخلو منه تفكير
النحاة العرب
أن علل األوائل من ّ
أو ثقافة .وهذا ّ
يفند ما ذهب إليه خالد الكندي في ّ

إن اعتماد الثّقافة العربية على
حسان في األصول ،إذ يقولّ « :
تمام ّ
غائية .ويؤ ّكد ذلك ّ

أول أمرها ما كان ليحرمها نعمة التّفكير المنطقي الّذي يتطلّبه االجتهاد،
ّ
النصوص في ّ

ولكن هذا المنطق الطبيعي لم يكن منطق أرسطو ،واّنما كان نتاج تكوين العقل اإلنساني

شعوب»( .)2وفي موضع آخر يقول:
الّذي منحه اللّه للعرب واليونان وسائر األمم وال ّ
ر للفكر اليوناني في البيئة العربية ،ولم نسمع
النحو لم تشهد تأثي ا
أن بداية ّ
«والمعروف ّ

بدءا
أن ً
أحدا من الّذين أنشأوا ّ
ّ
النحو كان يستعمل منطق أرسطو وال يعرف لغة اليونان ً
انتهاء بالخليل وسيبويه»(.)3
بعلي بن أبي طالب و
ً

النحو ما
حسان« :ليس في ّ
النحو و ّ
في موضع حديثه عن أصول ّ
تمام ّ
النحاة يقول ّ

أن العرب أخذوا نحوهم عن اليونان ،و ّأنهم نقلوا أقيسة
يبرر دعوى ّ
الزاعمين ّ
يمكن أن ّ
الدرس اللّغوي القديم والحديث .ص.121
النحوي في ّ
( )1ينظر :خالد الكندي .التّعليل ّ
حسان .األصول.ص.19
تمام ّ
(ّ )2

النحو العربي) .مقاالت في اللّغة واألدب.ج.7ص.119
حسان( .وضع المصطلح العربي في ّ
تمام ّ
(ّ )3
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النحاة كلّه يحمل طبيعة االنتحاء ،ولو كان ما استعمله
ألن قياس ّ
اليونان إلى نحوهمّ ،

ولكننا نرى الخالفات
النحاة منطقا صوريا لمنعتهم صورية هذا المنطق من االختالفّ ،
ّ
طبيعي الّذي يستعمله
أن منطقهم هو المنطق ال ّ
مما ّ
بين ّ
يدل على ّ
النحاة ال حدود لهاّ ،

الناس في تفكيرهم العادي»(.)1
ّ

النحاة
طور ،أي بعد القرن الثّاني ،وفيها لم يستطع ّ
 -المرحلة الثّانية تتمثّل في مرحلة التّ ّ

الصوري القياسي
السحرية ،وال من نفوذ منطقه ّ
العرب أن يتخلّصوا من قبضة أرسطو ّ
النحو العربي فيها بالفلسفة اليونانية والمنطق
خاصة بعد عصر التّرجمة ،فاستفحل تأثّر ّ
ّ

خاصة ،وبصورة واضحة ال يمكن إنكارها .وقد تجاوز
عامة ومقوالته العشر
ّ
األرسطي ّ
حسان التّنظير لهذه المسألة ،فقد رصدها تطبيقيا من خالل ذكره لمجاالت تأثّر
تمام ّ
ّ

النحو هيكل بنيوي كامل،
أن هذا األثر جاء و ّ
ّ
النحاة بالفكر اليوناني بعد القرن الثّاني؛ أي ّ
شروح والجدل
ومن شأن البنية أن تكون جامعة مانعة ،ومن هنا اقتصر التّأثير على ال ّ

النحو على ّأية حال(.)2
في المسائل ،وهو تأثير ال يعني
ّ
المتقدمين وال يعني نشأة ّ
النشأة األولى
تتقاطع أغلب ّ
حسان في مسألة أصالة ّ
تمام ّ
الدراسات مع ما ذهب إليه ّ

للنحو العربي ،وهي حجر األساس إذا قورنت بمسألة االختالف في بداية التّأثير ،الّتي
ّ

وتطوره.
النحو العربي
النشأة بزمن يضمن نضج ّ
وان كانت فال اختالف في كونها بعد ّ
ّ

الرأي في قوله« :وان وجد المنطق سبيال بمقوالته
يظهر تأييد عبد القادر المهيري لهذا ّ

ومبادئه وفرضياته فليس ذلك في عهد نشأته ،واّنما ابتداء من القرن الثالث حين أصبح

حد لها ،ومجادالت هدفها اإلقناع على أساس متطلّبات العقل
النحو ميدان مناقشات ال ّ
ّ

ال على أساس مقتضيات اللّغة»(.)3

النحاة) .المناهل.ع  1 .11نوفمبر1922م .ص.27
النحو وأصول ّ
حسان( .أصول ّ
تمام ّ
(ّ )1
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.11
تمام ّ
( )2ينظرّ :

( )3عبد القادر المهيري .نظرات في التّ ارث اللّغوي العربي .ط .1دار الغرب اإلسالمي .لبنان1991 .م .ص.97
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النحو العربي لم يتأثّر
أن ّ
الرحمن الحاج صالح فينتصر هو اآلخر لفكرة ّ
أما عبد ّ
ّ

في نشأته وال عند اكتهاله في زمان الخليل وسيبويه بمنطق أرسطو إطالقا؛ أي ّأنه يجزم

أن تأثّر
مقر بأصالته ،مشي ا
النحو العربيّ ،ا
على غياب المنطق األرسطي في نشأة ّ
ر إلى ّ
الس ّراج الّذي درس المنطق عند الفارابي
األخير منهما
باألول لم يكن إالّ في عصر ابن ّ
ّ
الرابع(.)1
بعد موت شيخه
المبرد؛ أي في نهاية القرن الثّالث وبداية القرن ّ
ّ

النحو العربي في مرحلة
ذهب وليد عاطف األنصاري نفس المذهب بنفي تمنطق ّ

للنحاة العرب
األول والثّاني للهجرة ،وبإثبات التّأثّر الجزئي ّ
ّ
النشأة المحصورة في القرنين ّ

الرابع للهجرة(.)2
بالمنطق األرسطي في القرن الثّالث للهجرة ،والتّأثّر الكلّي في القرن ّ

بعد ذكر ما سبق من اآلراء على سبيل التّمثيل ال الحصر( ،)تجدر اإلشارة إلى ّأنها

النحو العربي بالمنطق األرسطي ،فهي تتفق على ما
وان اختلفت في تحديد زمن تأثّر ّ
النحو العربي وهو األرجح.
حسان في أصالة نشأة ّ
تمام ّ
ذهب إليه ّ

للنشر7112 .م.ج.1
الرحمن الحاج صالح .بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية .موفم ّ
( )1لالستزادة ينظر :عبد ّ
ص 17وما بعدها .ج .7ص 722وما بعدها.
النحو العربي عرضا ونقدا .ط .7دار الكتاب الثّقافي .األردن.
( )2ينظر :وليد عاطف األنصاري .نظرية العامل في ّ
7111م .ص 11وما بعدها.
الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص 711وما بعدها.
( )لالستزادة ينظر :عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ب -طغيان المعيارية على الوصفية في ال ّنحو العربي:
النحو العلمي ،وذلك
النحو التّعليمي و ّ
حسان من حتمية التّفريق بين ّ
تمام ّ
ينطلق ّ

األول قياسي والثّاني استقرائي ،واألول معياري والثّاني
الختالفهما في المنهج؛ فيرى ّ
أن « ّ
يسجل وصف اللّغة أثناء عملها في مرحلة
األول قاعدة تهراعى والثّاني بحث
ّ
وصفي ،و ّ

( )1
النحو التّعليمي ينطلق من القاعدة معيا ار يقيس عليه
أن ّ
من مراحل وجودها» ؛ أي ّ

النحو العلمي فينطلق من وصف اللّغة أثناء عملها
أما ّ
سائر األمثلة الّتي تندرج تحتهّ ،
ثم يستقريء من خالل األمثلة المشتركة قاعدة تجعلها
في مرحلة ما من مراحل وجودهاّ ،

النحو التّعليمي أسبق إلى
إن القاعدة في منهج ّ
تحت باب ّ
معين .ومن هنا يمكن القول ّ
النحو العلمي.
الوجود من األمثلة على عكسها في منهج ّ

حسان التّفريق بين المنهج
النحو العلمي و ّ
بآلية التّفريق بين ّ
تمام ّ
النحو التّعليمي ّ
يسر ّ

الدرس اللّغوي العربي
الوصفي والمنهج المعياري .هذا األخير الّذي يرى ّأنه قد طغى على ّ
ولخص ذلك فيما يأتي:
النحوي منه
خاصةّ ،
عامة ،و ّ
ّ
ّ

النظر في القياس والتّعليل عند
أن ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
ب -1القياس التّعليل :يشير ّ

النحاة العرب يحيلنا إلى استبعاد اعتمادهم على االستقراء في منهج بحثهم في اللّغة
ّ
بعده منهجا
أن االستقراء لم هيستخدم ّ
العربية اعتمادا مقصودا رغم حضوره القوي ،ذلك ّ

النحاة اتّخذوا ألنفسهم
السابع عشر الميالدي(ق12م) ،وبالتّالي فاألوائل من ّ
إالّ في القرن ّ

مؤهلهم
طريقة المالحظة ال ّذاتية لما آنسوا في أنفسهم من فصاحة كانت في الحقيقة ّ

الصحراء،
سن الخليل ّ
الوحيد لبدء استنتاج قواعد ّ
النحو .وبعد شيوع اللّحن ّ
الرحلة إلى ّ
سنة ّ

النحاة قد أخذوا التّعليل لبعض المسائل من األعراب الوافدين على البصرة،
ولكن ّ

رد على من سأله كيف يقول :جاءته كتابي فاحتقرها بقوله :أليس
كاألعرابي الّذي ّ
أن األمور ما هكذا تؤخذ؛ فالمسلّم به أن البحث في اللّغة
حسان ّ
تمام ّ
صحيفة؟ ويرى ّ
النحاة العرب) .حوليات كلّية دار العلوم1921 -1929.م.ص.10
حسان( .منهج ّ
تمام ّ
(ّ )1
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن الوصول إلى
واستنباط قواعدها بحث علمي يتطلّب منهجا سليما ،والمسلّم به أيضا ّ
األمي فيصال
السليم درجة ال يتمتّع بها إالّ ّ
المنهج ّ
الصفوة من العلماء ،وان كان األعرابي ّ

النحاة على
في
النطق ،فال يمكن أن يكون فيصال في التّجريد ،وبهذا يكون اتّكال ّ
صحة ّ
ّ
مثل هذه التّعليالت خطأ في المنهج(.)1

أن القياس والتّعليل وجهان متالزمان لعملة واحدة هي المعيارية،
تجدر اإلشارة إلى ّ

حسان ّأنهما من أهم مظاهرها؛ فالقياس عنده أنواع( ،)ويختلف بين المتكلّم
تمام ّ
ويرى ّ

معينة يقيس عليها
األول منهما هي مراعاة معايير اجتماعية ّ
والباحث؛ في ّ
أن وظيفة ّ
ظاهرة تبدأ عند الفرد في
كالمه ويطابقها في االستعمال عن غير وعي منه .وهذه ال ّ

ر له موقف
ثم يط أ
يفرق بين
ّ
طفولته ،كأن ّ
المؤنث والمذ ّكر ،نحو :هذا طويل وهذه طويلةّ ،

مؤنث أحمر فيقول عن طريق القياس أحمرة وأكبر أكبرة وعطشان
لغوي يقتضي استعمال ّ
ّ
تقيد هذا اإلطالق ،فيعرف
ثم يعدل عن هذا التّعميم كلّما اكتشف قاعدة فرعية ّ
عطشانةّ ،

أما عن وظيفة الثّاني منهما،
أن ّ
ّ
مؤنث األولى حمراء والثّانية كبرى والثّالثة عطشىّ .

فإنه يكون قد استعار لنفسه
الصوغ القياسي ّ
حسان ّ
أن الباحث إذا لجأ إلى ّ
تمام ّ
فيرى ّ
موقف المتكلّم عن قصد ووعي منه .ويمثّل لذلك بما صاغه سالمة موسى من كلمات

العباسي ّأيام التّرجمة ،نحو:
جديدة على مثال كلمات أخرى جرى استعمالها في العصر ّ

تعريب كلمة فندقة لدراسة طرق إدارة الفنادق ،وقد قاس هذه الكلمة على فلسفة وسفسطة،

الصوغ
حسان في ّ
تمام ّ
بوضعها في قالب عربي من حيث أصواتها وصيغها .ويؤ ّكد ّ
حسان .اجتهادات لغوية .ص.12 -17
تمام ّ
( )1ينظرّ :
حسان أنواعا للقياس ،نحو:
تمام ّ
( )يذكر ّ

أن الك ّل أكبر
 -1القياس المنطقي :وهو ضربان؛ طبيعي عام نف ّكر بواسطته في الحياة اليومية ،كأن نعرف ّ
الصورية ،الغائية.
من الجزء .ومنطق أرسطي ذو أشكال أربعة هي :المادية ،الفاعليةّ ،

للنحو ،كتوليد مفردات
 -7القياس االستعمالي :هو انتحاء كالم العرب ،وهنا ال يكون القياس نحوا واّنما تطبيقا ّ
سمع في مختلف المراحل.
جديدة انتحاء لما ه
 -1القياس ال ّنحوي :هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه ،وهو تنظير للقياس االستعمالي.

النحاة) .المناهل.ع .11ص-21
النحو وأصول ّ
حسان .األصول .ص 101وما بعدها( .أصول ّ
تمام ّ
لالستزادة ينظرّ :

.27
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

عامة على ضرورة موافقة الكلمات الجديدة لل ّذوق اللّغوي العام ،وما يخالف منها
القياسي ّ

الصوغ القياسي الّذي يتّخذ
هذا األخير هيرفض .وهذا ما يثبت  -في نظره -معيارية
ّ

ويتنوع بحسب االطّراد واالستعمال إلى أربعة
القاعدة أساسا مفروضا على المتكلّم،
ّ
أضرب:

حسان -الغاية
م ّتمام ّ
طرد في القياس واالستعمال ً
قام َزْي ٌد ،وهو -كما يقول ّ
معا ،نحوَ :
المطلوبة والمثابة المنوبة.
طرد في القياس شاذ في االستعمال ،نحو :ماضي َي َدعه.
-م ّ

ق ا ْل َج َم هل.
م ّاستَْن َو َ
طرد في االستعمال شاذ في القياس ،نحوْ :
ون.
معا ،نحو :ثَ ْو ٌ
ص هو ٌ
ب َم ْ
 شاذ في القياس واالستعمال ًالنحوي ألن يكون منهجا
حسان عدم صالحية القياس ّ
تمام ّ
من هذا المنطلق يؤ ّكد ّ

منضما بذلك إلى كمال بشر ومحمد عيد
غوي
للبحث اللّ ّ
ّ
رفض ابن مضاء القرطبي للقياس.

()1

مؤيدي
وغيرهم من طائفة ّ

ُّ
أن هذه دعوة لرفض القياس
يظن
ظان ّ
يشير عبد الرحمن العارف إلى ّإنه قد « ّ

حسان -على جانب من
كلّية ،وليس األمر كذلك»(،)2
تمام ّ
ّ
فالصوغ القياسي -كما يرى ّ
مهمة
األهمية في مسايرة اللّغة العربية لظروف الحضارة الحديثة ،فالمجمع اللّغوي تولّى ّ
ّ

أي فرع علمي ،بإحدى طرق
لكل مخترع ،واصطالح ّ
وضع اسم ّ
لكل فكرة منهجية في ّ
الصوغ القياسي كأن ال تخرج
الصياغة كالتّعريب والتّرجمة واالرتجال ،شريطة مراعاة ّ
ّ
شرط كغيره من
الصيغة الجديدة عن القالب
الصرفي للّغة العربية .وهذا ال ّ
الصوتي و ّ
ّ
ّ

حسان -هذه
شروط يجعل عملية
ال ّ
تمام ّ
ّ
الصوغ القياسي معيارية ،ولكن -وكما يقول ّ
العملية على معياريتها ال تدخل في صلب المنهج؛ فهي تتصل بنشاط مستعمل اللّغة ال

( )1لالستزادة ينظر :كمال بشر .دراسات في علم اللّغة(القسم الثّاني).ط .7دار المعارف .مصر1921 .م .ص.02
النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّغة الحديث.ط .1عالم الكتب1929.م.
النحو العربي في نظر ّ
محمد عيد .أصول ّ
ص 117وما بعدها.

الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.712
( )2عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أما
األول معياريّ ،
بمنهج من يبحث فيها .وشتّان هنا بين المتكلّم والباحث؛ فما يقوم به ّ

أن اعتراف
حسان ّ
تمام ّ
ما يقوم به الثّاني فوصفي للواقع اللّغوي كما هو .وهنا يؤ ّكد ّ
الصوغ القياسي ال هي ُّ
عد خيانة ،فهو لم يعترف بها كفكرة منهجية
المنهج الوصفي بفكرة ّ

ألن المنهج الوصفي
واّنما الحظها ووصفها كنشاط
لغوي ،دون تقييم واصدار أحكامّ .
ّ
يتّخذ االستقراء والوصف بدل القياس والمعيار آليات علمية لدراسة اللّغة.

ر
النحو بالمنطق لم يكن مقصو ا
أن تأثّر ّ
حسان يؤ ّكد ّ
كما سبقت اإلشارة إليه ّ
تمام ّ
فإن ّ

تعداه إلى التّعليل( ،)هذه الحقيقة المعيارية المرتبطة بالعلّة الغائية الّتي
على القياس بل ّ

مما
تتم هذه ال ّ
تقع جوابا عن ّ
ظاهرة أو تلك؟ وتقوم على الحدس والتّخمين ّ
السؤال :لماذا ّ
طابع العلمي
النحو من ال ّ
حول الّذي أصاب ّ
أبعدها عن روح البحث العلمي ،كونها تركة التّ ّ

تعد حقيقة وصفية ،والّتي تقع
إلى ال ّ
طابع التّعليمي .على نقيض العلّة الصورية الّتي ّ
يتم بها
تتم هذه ال ّ
جوابا عن ّ
ظاهرة أو تلك؟ وتقوم على وصف الكيفية الّتي ّ
السؤال :كيف ّ

النشأة األولى،
السلوك اللّغوي ما جعلها في صميم روح البحث العلمي ،كونها تركة عصر ّ
ّ

يبرر اعتراف البحث
وتبدو في قولهم" :العرب تقول كذا" أو "هكذا قالت العرب" .وهذا ما ّ

الصورية ورفضه للعلل الغائية الرتباطها بأمور غيبية ال سبيل الختبار
اللّغوي بالعلل ّ

النحو العربي
تحول ّ
صدقها أو كذبها ّ
مما يبعدها عن المنهج الوصفي ،وكذا كونها نتيجة ّ
()1
فالنحاة العرب تناولوا العلّة والتّعليل
من طابع البحث العلمي إلى طابع ّ
التلقين التّعليمي ّ .

مما أخرجها من حقل
على ضوء العلل المادية والفاعلية و ّ
الصورية والغائية األرسطيةّ ،

حسان للتّمثيل للعلل واألقيسة بما ذكره ابن
ّ
تمام ّ
الدراسات اللّغوية المحضة .ويستعير ّ
النحو العلل الثّواني والثّوالث ،وذلك مثل سؤال
مضاء في باب ما يجب أن يسقط من ّ

وكل فاعل مرفوع ،فيقول:
ألنه فاعلّ ،
(قام َزْي ٌد) لم هرفع؟ فيقال ّ
ّ
السائل عن (زيد) منَ :
شيء -1.صورية :شكل
شيء -7.فاعلية :صانع ال ّ
مادة ال ّ
( )في المنطق األرسطي أربع علل هي -1 :ماديةّ :
النجار -3 .تركيبه:
الشيء وتركيبه -1 .غائية :الغرض من ال ّ
شيء؛ مثل :كرسيّ -1 :
مادته :الخشب -2.صانعهّ :
حسان .األصول .ص.129
تمام ّ
مقعد+أرجل+مسند .غايته :الجلوس عليه .لالستزادة ينظرّ :
حسان .األصول.122 .
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

لصواب أن هيقال له :هكذا نطقت العرب وثبت ذلك باالستقراء من
ولم هرفع الفاعل؟ فا ّ
أن األ ّهول
أن الفرق بين العلل األ ّهول والثّواني والثّوالث يكمن في ّ
الكالم المتواتر .ويضيف ّ
أما الثّواني فقياسية ،والثّوالث
تعليمية تفيد حكما نحوياّ ،
وتؤدي إلى المعرفة بنطق العربّ ،
النحوي من طبيعته والميل به إلى
فتؤدي إلى إخراج ّ
جدلية ليس لها جواب مقنع ّ
الدرس ّ

عما
المنطق القياسي الّذي ال يصلح ّ
للدراسات العلمية؛ ّ
ثم يبحث ّ
أوال ّ
ألنه يوجد القاعدة ّ

يدخل تحتها من مفردات .على نقيض المنطق االستقرائي الّذي يصلح للبحث العلمي،
شركة بينها ليتّخذها نتيجة البحث أو
ثم يوجد جهة ال ّ
ّ
أوال ّ
ألنه يستقصي المفردات ّ

قاعدته(.)1

النحاة في رفع المرفوعات ،ونصب
حسان بعض علل ّ
تمام ّ
بآلية التّمثيل يشرح ّ

أن التّعليل قد خلق
المنصوبات ،وبناء المبنيات ،واعراب المعربات ،ويؤ ّكد من خالل ذلك ّ

ولكن اختالف البصريين عن
أن المبتدأ مرفوع بعلّة االبتداء،
ّ
نظرية العامل ،ويمثّل لذلك ّ
الكوفيين في قياس نعم وبئس مثال جعلهم يختلفون في تحديد العامل في بعض الحاالت،

فالمبتدأ عندهم مرفوع بالخبر ،والخبر مرفوع بالمبتدأ ،وهذا التّعارض في تحديد العلّة دفع
النحاة واقتراح بديل عن نظرية العامل.
النظر في منهج ّ
حسان إلى إعادة ّ
تمام ّ
ّ
الصواب والخطأ ،يرتضي
الصلة بالقياس فهو معيار ّ
الصوابي :وثيق ّ
ب -2المستوى ّ

الصوابي فكرة
حسان ّ
أن المستوى ّ
تمام ّ
األول منهما ويرفض الثّاني في االستعمال ،ويؤ ّكد ّ
ّ
النشاط االجتماعي؛ أي ّأنه
ال تتصل باللّغة فحسب ،واّنما تتناول ّ
كل ناحية من نواحي ّ

ويسد الحاجة اللّغوية
األول :هو الوضوح،
ّ
هيراعى فيه عنصران أساسيان ،هما :العنصر ّ

ويسد الحاجة االجتماعية فيحقّق
فيحقّق المعنى الوظيفي .والعنصر الثّاني :هو المطابقة،
ّ
المعنى االجتماعي.

حسان .األصول .ص 12وما بعدها .مناهج البحث في اللّغة .ص.11 -17
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بد لمن
أن ّ
الصوابي الخاص ،وال ّ
حسان إلى ّ
لكل لغة أو لهجة مستواها ّ
تمام ّ
يشير ّ

الصوابي من
يريد التّكلّم بغير لغته أو لهجته أن يتعلّم مطابقة جميع عناصر مستواها ّ
الصوابي
ثم ال يمكن أن يقال إن المستوى ّ
أصوات ومفردات وصيغ ونبر وتنغيم ،ومن ّ

لغوي ومقياس اجتماعي في اآلن نفسه.
فكرة من منهج اللّغة ،واّنما هو معيار
ّ

الصواب والخطأ،
حسان إبراز ما لمنهج ّ
النحاة وما عليه فيما يتصل بفكرة ّ
تمام ّ
يحاول ّ

بالنظر إلى اللّغة على ّأنها جهاز عرفي أوجدها المجتمع لقضاء حاجاته ،فهي آداته الّتي
ّ

النحاة في أخذها -أي اللّغة -بمبدأي
البد أن تخضع لالعتبارات االجتماعية .ويعترف ّ

أن األخير منهما إن جاز االعتراف بفائدته في حياة
حسان ّ
تمام ّ
ّ
السماع والقياس ،ويرى ّ
ألنه فردي
اللّغة وفي استخدامها عمليا فال يمكن قبوله كفكرة منهجية في بحوث اللّغة ّ

ألن المجتمع
الصواب والخطأّ ،
السماع-في نظره -فهو الفيصل في ّ
أما ّ
وليس اجتماعياّ ،
تمام
هو الّذي يملك اللّغة
ويتطور بها من عصر إلى عصر ،ومن هذا المنطلق يحكم ّ
ّ

سمع عن العرب خطأ منهجي في
أن تحكيم ّ
حسان على ّ
ّ
النحاة قواعدهم وأصولهم فيما ه

طئ األعرابي الفصيح إالّ
النحوي غير الفصيح أن يخ ّ
جملته وتفصيله ،وليس من ّ
حق ّ

ضده(.)1
السماع ّ
إذا وجد ّ

يتغير من
الصوابي الّذي ّ
حسان فكرة المستوى ّ
تمام ّ
بآلية التّمثيل بكلمة ّ
ِّر ّ
السّيد هيَيس ه

تطور اللّغة في مستوياتها المختلفة؛ فما كان صوابا في الماضي
ّ
الناحية التّاريخية ّ
جراء ّ

يصبح خطأ في الحاضر ،وخطأ اليوم يصبح صواب الغد ،والعكس صحيح إذا أراد

فالسّيد كلمة استعملت في الماضي في مقابل
المجتمع اللّغوي أن ّ
يتبناه في االستعمالّ ،

اختص
ثم
ثم استعملت في َ
العبد ،ثم استعملت بمعنى صاحب ّ
ّ
النفوذ و ّ
الغ َزلّ ،
السلطانّ ،

ر بالتّعريف أو
ثم أصبحت اسما مذ ّك ا
بها الهاشميون؛ ّ
بالسّيد هي ّ
فكل من يلقّب ّ
عد هاشمياّ ،

( )2
الصلة
حسان ّ
الصوابي وثيق ّ
أن المستوى ّ
تمام ّ
التّنكير  ،ومن خالل هذا المثال يؤ ّكد ّ

حسان .اجتهادات لغوية .ص17وما بعدها.
تمام ّ
( )1ينظرّ :
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص09وما بعدها.
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

طور اللّغوي في مختلف
بالجانب االجتماعي وكذا بالجانب التّاريخي الّذي هيتَرجمه التّ ّ
المستويات وعبر مختلف العصور.

الصوابي تكمن في ّأنه
الرحمن العارف إلى ّ
أن «المعيارية في المستوى ّ
يشير عبد ّ

مما
أصبح فكرة دراسية يراعيها الباحث ،بدل أن يكون فكرة اجتماعية يراعيها المتكلّمّ ،

()1
أن«إغفال
ّ
حسان ّ
تمام ّ
أدى إلى إغفال الجانب االجتماعي للتّحليل اللّغوي»  .ويرى ّ

الدراسة من أقوى خصائص هذا الموضوع المدروس،
العنصر االجتماعي في اللّغة يحرم ّ
ويهمل وجهها
ويجعل الوصف في هذا المنهج الوصفي يتناول وجها شكليا من المسألة ،ه

اآلخر الّذي هيمثّل جوهرها وروحها»(.)2

الصواب والخطأ
حسان دون كلل على ّ
أن «العالم الباحث ينظر إلى مشكلة ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

سنة متّبعة ،والمعلّم ينظر(وهو على حق) إلى هذه
من زاوية اجتماعية ترى االستعمال ّ

المشكلة من زاوية فرض القاعدة على االستعمال .الباحث يستنبط القاعدة باألسلوب

العلمي من المستعمل ،والمعلّم يفرضها باألسلوب التّعليمي على االستعمال نفسه.
حددته القاعدة»(.)3
الصواب عند الباحث ما جرى به االستعمال وعند المعلّم ما ّ
و ّ
ب -3العامل ال ّنحوي :وهو« ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من
( )4
أن العامل يتجلّى في أواخر الكلم في شكل عالمات إعرابية تترجم
اإلعراب» ؛ أي ّ

نوع العوامل ا ّلنحوية
الضمة ّ
للضم والكسرة ّ
حاالت إعرابية ،فالفتحة للفتح و ّ
للجر وغيرها .وتت ّ
شجر اآلتي(:)5
يلخصها الم ّ
بين اللّفظية والمعنويةّ ،

الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.770
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )1عبد ّ
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص.12
تمام ّ
(ّ )2

الصواب والخطأ في االستعمال العربي) .مقاالت في اللّغة واألدب.ج .7ص.192-190
حسان(.درجات ّ
( )3ت ّمام ّ
الدين تونسي .ط .1شركة ابن باديس للكتاب .الجزائر7119 .م.
( )4ال ّ
شريف الجرجاني .التّعريفات .تح :نصر ّ
ص.719

النحوية في أصول علم العربية .تح :زهران البدراوي .ط .7دار
( )5ينظر:عبد القاهر الجرجاني .العوامل المائة ّ
المعارف .القاهرة1922.م .ص.9
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

يقررها عبد القاهر
من خالل هذا
إن العوامل ّ
ّ
المشجر يمكن القول ّ
النحوية كما ّ

()
تتوزع على النحو اآلتي:
الجرجاني مائة ّ ،

النحاة بما يتلفّظ به اللّسان «كمن والى ،في قولك :سرت
ب 1-3عوامل لفظية :هيلحقها ّ
من البصرة إلى الكوفة ،فإن من والى عامالن لفظيان يعرفان بالقلب ويتلفظان

باللّسان»( .)1والعوامل اللّفظية قسمان هما:
تتوزع
للسماع وهي واحد وتسعون عامالّ ،
األول :عوامل لفظية سماعية تخضع ّ
القسم ّ
على ثالثة عشر نوعا ،وهي:

يجر االسم فقط ،وهي :على ،إلى ،من ،في ،عن ،حتّى،
ال ّنوع ّ
األول :سبعة عشر حرفا ّ
رب ،مذ ومنذ ،واو وتاء وباء القسم ،حاشا ،عدا ،خال.
ّ
الالم ،الكافّ ،

لكن ،ليت،
كأنّ ،
أنّ ،
إنّ ،
ال ّنوع الثّاني :ستّة حروف تنصب االسم وترفع الخبر ،وهيّ :

لعل.
ّ

شبيهتان بليس.
ال ّنوع الثّالث :حرفان يرفعان االسم وينصبان الخبر ،وهما :ال وما ال ّ
الرابع :سبعة أحرف تنصب االسم المفرد فقط ،وهي :واو المعية ،إالّ االستثنائية،
ال ّنوع ّ
للنداء ،وهي :الهمزة ،يا ،أيا ،هيا ،أي.
وخمسة ّ

ال ّنوع الخامس :أربعة حروف تنصب الفعل المضارع ،وهي :أن المصدرية ،لن ،إذن،
كي.

ح
أن العوامل ّ
النحوية مئتان وواحد ،ينظر :محمد بن مهدي ظافر العمراني .التحفة المهدية شره
( )هناك من يرى ّ
النحوية .ط .1دار اآلثار .القاهرة7112 .م .ص.10
العوامل ّ
( )1عبد القاهر الجرجاني .العوامل المائة .ص.21
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حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

إن ،لم ،لما الم األمر ،ال
السادس :خمسة حروف تجزم الفعل المضارع ،وهيْ :
ال ّنوع ّ

الناهية.
ّ

شرط والجزاء تجزم األفعال ،وهيَ :م ْن ،أي ،ما،
(إن) لل ّ
السابع :تسعة أسماء على ْ
ال ّنوع ّ
متى ،مهما ،أينماّ ،أنى ،حيثما ،إذما.

كأين ،كذا ،عشرة إذا
ال ّنوع الثّامن :أربعة أسماء تنصب نكرة على التّمييز ،وهي :كمّ ،

رّكبت مع األعداد من اثنين إلى تسعة.

ال ّنوع التّاسع :تسعة أسماء أفعال؛ ثالثة ترفع هي :هيهات ،شتّان ،سرعان .وستّة تنصب
هي :رويدَ ،ب ْل َه ،هاء ،دونك ،عليكَ ،حَّي َه ْل.
ال ّنوع العاشر :ثالثة عشر فعال ناقصا يرفع االسم وينصب الخبر هي :كان وأخواتها:
ظل ،بات ،أضحى ،مادام ،مازال ،ماانفك ،مافتئ ،مابرح.
ليس ،صار ،أمسى ،أصبحّ ،
ال ّنوع الحادي عشر :أربعة أفعال مقاربة ترفع اسما واحدا هي :عسى ،كاد ،كرب ،أوشك.
المعرف بالم التّعريف وبعده اسم
ال ّنوع الثّاني عشر :أربعة أفعال مدح وذم ترفع االسم
ّ

وحبذا أو بال ّذم مع :بئس وساء.
يسمى المخصوص بالمدح مع :نعم ّ
مرفوع ّ

ت.
ال ّنوع الثّالث عشر :سبعة أفعال ،منها :أفعال ال ّ
شك ثالثة وهي :ظننت ،حسبتِ ،خ ْل ه
الشك
تتوسط بين
السابعة
ّ
ّ
أفعال القلوب أو اليقين ثالثة وهي :علمت ،رأيت ،وجدت .و ّ

واليقين وهي :زعمت.

س ِمع من كالم العرب ،وهي
القسم الثّاني :عوامل لفظية قياسية تخضع للقياس على ما ه
سبعة أنواع:

األول :الفعل.
ال ّنوع ّ

ال ّنوع الثّاني :اسم الفاعل.
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حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ال ّنوع الثّالث :اسم المفعول.
المشبهة.
الصفة
ّ
الرابعّ :
ال ّنوع ّ
ال ّنوع الخامس :المصدر.

السادس :االسم المضاف.
ال ّنوع ّ

اقود،
السابع :االسم التّام ،وهو الّذي يضاف إلى غيره كأن يكون منونا ،مثل :ر ٌ
ال ّنوع ّ
خال.

النحاة بما يدركه القلب ،وال دخل للّسان فيه« ،فاسمها
ب 2-3عوامل معنوية :هيلحقها ّ

يدل عليهاّ ،إنها معنى من المعاني ال نطق فيه ،هو معنى يعرف بالقلب ،ليس للّفظ فيه
ّ
األول :العامل في المبتدأ والخبر .الثّاني :العامل في الفعل المضارع
ح ّ
ظ ...وهي أمران؛ ّ

( )1
الرفع في المضارع
الرفع» ؛ أي ّ
الرفع في المبتدأ والخبر هو االبتداء ،وعامل ّ
أن «عامل ّ
ّ

لوقوعه موقع االسم»(.)2

النحوي قد شغلت صفحات كثير من المؤلّفات
أن نظرية العامل ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ

()
()
مؤيد لها داع إلبقائها ،ومعارض لها
القديمة منها والحديثة  ،وانشطر دارسوها بين ّ

ممن دعوا
وتمام ّ
حسان واحد ّ
داع إللغائها ،فأسالوا فيها حب ار كثي ار شرحا ونقدا ونقضاّ .

النحوية»( ،)3ماضيا في ذلك على هدي
النحوي والعوامل ّ
«للقضاء على خرافة العمل ّ
الركين الّذي
ابن مضاء القرطبي الّذي دعا إلى إلغاء العامل ّ
الركن ّ
النحوي ،األساس و ّ

النحو العربي .ص.711-719
( )1محمد عيد .أصول ّ

النحوية) .ص.29
النحو العربي بين األصالة والتّجديد (دراسة وصفية نقدية لبعض اآلراء ّ
( )2عبد المجيد عيسانيّ .
الرسالة .سوريا1920 .م.
النحو .تح :فخر ّ
( )الخليل بن أحمد الفراهيدي .الجمل في ّ
الدين قباوة .ط .1مؤسسة ّ
السالم هارون .ط .1مكتبة الخانجي .مصر1922 .م .ص11
ص 00ومابعدها .وسيبويه .الكتاب.ج .1تح :عبد ّ
ومابعدها.

النشر .مصر1997 .م .ص 01ومابعدها.
النحو .ط .1مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة و ّ
( )إبراهيم مصطفى .إحياء ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.129
تمام ّ
(ّ )3
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النحوية( ،)1وثار على تعليقاتهم وتقديراتهم الّتي كانت -في نظره
النحاة القاعدة ّ
بنى عليه ّ

النحاة« :قصدي في هذا
 سببا في تعقيد ّالرد على ّ
الدرس ّ
النحوي ،إذ يقول في كتابه ّ
أنبه على ما أجمعوا على الخطأ
النحو ما يستغني ّ
الكتاب أن أحذف من ّ
النحوي عنه ،و ّ
الرفع
فيه ،فمن ذلك ّ
أن ّ
النصب والخفض والجزم ال يكون إالّ بعامل لفظي ،و ّ
ادعاؤهم ّ
أن ّ
منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي»(.)2

النحوي بعلماء الكوفة رغم نشأة
تجسد ارتباط التّيسير ّ
ّ
إن محاولة ابن مضاء القرطبي ّ

النحويين
النحو بالبصرة .وانطالقا من نظرية العامل يو ّ
حسان آلية نقد آراء ّ
ّ
تمام ّ
ظف ّ

()3
خاصة.
النموذج البصري»
أن هناك مشاكل كثيرة في قبول آراء ّ
عامة و«يرى ّ
ّ
القدامى ّ

الدراسات اللّغوية
رواد التّجديد في منهج ّ
تمام ّ
َي هع ُّد ّ
حسان ابن مضاء القرطبي من ّ

أول محاولة لها خطرها في هذا الباب هي محاولة ابن
النحوي ،إذ يقولّ «:
والتّيسير ّ
ولعل ّ

ظاهري المذهب ،الّذي دعا إلى اعتبار ما هو مستعمل فحسب من
مضاء األندلسي ال ّ

صيغ اللّغة ،دون الحاجة إلى التّقدير والتّعليل»(.)4
حسان برأي ابن مضاء القرطبي في نظرية العامل أثار نقاش بعض
ّ
تمام ّ
إن تأثّر ّ

الرحمن يقول« :من الغريب حقّا أن يذهب باحث
الدارسين ،فبهاء ّ
ّ
الدين عبد الوهاب عبد ّ
حسان إلى تأييد نقد ابن مضاء المتهافت لنظرية العامل»(.)5
تمام ّ
مثل ّ

النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي .ط .1دار الكتاب
( )1لالستزادة ينظر :بكري عبد الكريم .أصول ّ
الحديث .الجزائر1999.م .ص 111وما بعدها.

النحاة .تح :محمد حسن محمد حسن إسماعيل .ط .1دار الكتب العلمية.
الرد على ّ
( )2ابن مضاء القرطبيّ .
لبنان7112.م .ص.11
النحو العربي عند المحدثين) .مجلّة اللّغة العربية وآدابها.
( )3عيسى متقي زادة( .دراسة المحاوالت التّيسيرية في ّ
السادسة.ع7111-7111 .11م .ص.117
جامعة إعداد
السنة ّ
المدرسينّ .
ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.17
تمام ّ
(ّ )4
النحوي).
الرحمن( .الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر القرائن في ّ
( )5بهاء ّ
الدرس ّ
الدين عبد الوهاب عبد ّ
خواطر نحوية .جامعة الطّائف .مايو 7110م .ص.71
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الفصل الثّالث:

أن القول
الرد على بهاء ّ
الرحمن تجدر اإلشارة إلى ّ
الدين عبد الوهاب عبد ّ
على سبيل ّ

حسان ألثر ابن مضاء القرطبي في إلغائه لنظرية العامل وما يترتّب عنها
تمام ّ
باقتفاء ّ

يؤيده في أمور ويعارضه في أخرى؛
األول ّ
بكل ما أتى به الثّاني ،فهو ّ
ال يعني اقتناع ّ

طالئع الّذين هاجموا
مرة ،فيقول« :ومن ال ّ
السبق في نقد منهج ّ
إذ يعترف له بقصب ّ
النحاة ّ

النحو العربي ومنها التّقدير ابن مضاء القرطبي»( .)1كما
الكثير من األفكار التّقليدية في ّ
يوجه مالحظات فورية
مرة أخرى ،إالّ ّأنه – وبآلية نقد ّ
النقدّ -
يعترف له بإصابة الهدف ّ

النحاة ما غاب من
على ما لم يستحسنه من اآلراء ،إذ يقول ناقدا رأيه في فكرة تقدير ّ
أن ابن مضاء مصيب فيما
جوهر الجملة مشي ا
الداللة ،فيقول« :وال ّ
ر إلى أنواع ّ
شك ّ

الداللة اللّفظية
يقول ،وان كنت آخذ عليه ّأنه لم يسلم من قيود المنطق حين تكلّم عن ّ

وداللة اللّزوم

()

بذواتها»(.)2

الدراسات اللّغوية ال تعترف بداللة اللّزوم ،واّنما تعتبر دالالت األلفاظ
وّ

ممن هاجموا نظرية العامل فأبانوا
حسان إلى ّ
تمام ّ
أن «ابن مضاء أيضا ّ
بعد إشارة ّ

فسادها إلى أقصى حدود اإلبانة [و ّأنه] يعالج المسألة عالجا منطقيا»( ،)3استدرك مباشرة

تورط في كتابه في دعوى ال يمكن
بين فساد وجهة نظر ّ
فقال«:وان كان قد ّ
النحاة ،فقد ّ
النحوي هو المتكلّم ،فهو إن ألغى عامال فقد فرض عامال
أن العامل ّ
السماح بها وهي ّ
ّ

ألن المتكلّم ال يرفع وال ينصب بنفسه واّنما
آخر ال تجيزه ّ
الدراسات اللّغوية الحديثةّ ،

بحسب القواعد»

()4

مما تواتر من كالم العرب «فإذا كان الفاعل
المستنبطة باالستقراء ّ

فألن العرف ربط بين فكرتي الفاعلية دون ما سبب منطقي واضح،
النحو
مرفوعا في ّ
ّ
أن المصادفة
وكان من الجائز ّ
جدا أن يكون الفاعل منصوبا ،والمفعول مرفوعا ،لو ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.72
تمام ّ
(ّ )1
السقف على الحائط.
( )داللة اللّزوم مثل داللة ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.72
تمام ّ
(ّ )2
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.11
تمام ّ
(ّ )3
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.11
تمام ّ
(ّ )4
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حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1
حسان من كالمه هذا غياب
العرفية لم تجر على ّ
تمام ّ
النحو الّذي جرت عليه»  .ومراد ّ

الجر والجزم ،وحضور قواعد هي في صميم عرف اللّغة
الرفع و ّ
النصب و ّ
عوامل تعمل ّ

أن العامل هو المتكلّم أصال
يتم على أساسها ّ
كل ذلك .ناهيك عن كون فكرة ّ
العربية ّ

فأما في الحقيقة
ليست من أفكار ابن مضاء واّنما أخذها عن ابن ّ
جني الّذي يقولّ « :

الجر والجزم ّإنما هو للمتكلّم نفسه ،ال
الرفع و ّ
النصب و ّ
ومحصول الحديث ،فالعمل من ّ

بمضامة اللّفظ للّفظ،
لشيء غيره .واّنما قالوا :لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلّم
ّ
أو باشتمال المعنى على اللّفظ ،وهذا واضح»(.)2

أما العامل (المتكلّم) فلن يعرف ضبط
عن األمر نفسه يعقّب عباس حسن بقولهّ « :

تصرفها إالّ إذا كان عربيا أصيال ،ينطق
أواخر الكلمات ،وما يتّصل بها ،وما ينشأ عن
ّ
اللّغة العربية بفطرته ،وتجري على لسانه طائعة بغير أمارات مرشدة ،وال عالمات
الضبط ،ويستبينها ما يتطلّبه المقام من حركة دون حركة ،ومن ضبط دون
يستوحيها ّ

آخر»(.)3

النحوي إلغاء مطلقا ،واّنما جعله
حسان لم يلغ العامل ّ
من هنا يمكن القول ّ
تمام ّ
إن ّ

النحاة القدامى الّذين جعلوه نظرية كاملة
قرينة واحدة وهي قرينة اإلعراب على خالف ّ

أن العالمة اإلعرابية بمفردها ال تعين
سموها نظرية العاملّ .
حسان دون ملل ّ
تمام ّ
ويردد ّ
ّ

النحوي
أن ما أثير حول العامل ّ
على تحديد المعنى وال قيمة لها دون غيرها من القرائن ،و ّ

السطحي( .)4وهو بهذا ال ينفي القيمة
ضجة لم يكن أكثر من مبالغة ّ
أدى إليها ّ
من ّ
النظر ّ

الداللية للحركة اإلعرابية ،فهي – كما يرى لحسن بلبشير -فونيم في الكلمة كغيرها من
ّ
تغيرها محقِّ ًقا
عما في ّ
النفس من معنى ،فيكون ّ
الفونيمات «له قيمته وأثره في اإلفصاح ّ

حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص.01
تمام ّ
(ّ )1
جني .الخصائص .ج .1ص.111
( )2ابن ّ

النحو بين القديم والحديث(.دط) .دار المعارف .مصر1922 .م .ص.191 -191
( )3عباس حسن .اللّغة و ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.712-710
تمام ّ
( )4ينظرّ :
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حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

األسد
لما في نفس المتكلّم من معنى يريد اإلبانة واإلفصاح عنه .فإذا قال المتكلّم:
ه
سد
السامع يدرك ّأنه قد أراد نقل خبر ليس غير،
ولكنه إن قال :األ َ
ّ
ّ
(بالضمة) ّ
فإن ّ

يتغير إلى معنى التّحذير ...فما كان التّغيير في الحركة إالّ نتيجة
فإن المعنى ّ
(بالفتحة) ّ

النحاة»( ،)1واّنما نتيجة
للتّغيير في المعنى ،وليست الحركة نتيجة ألثر عامل كما يرى ّ

تمام
السامع .وتجدر اإلشارة إلى ّ
عما في نفس المتكلّم بغية إيصاله إلى ّ
أن « ّ
اإلفصاح ّ
أول الباحثين العرب استعماال لمصطلح اإلفصاح ،وادراكا لوظيفته
حسان ّ
ّ
يعد بحق ّ

النحوية
النشأة في ّ
الدراسات ّ
أن مصطلح اإلفصاح حديث ّ
التّأثّرية واالنفعالية[...و] ّ

فتردد صداه
حسانّ ،
فأول من ساقه إلى ّ
تمام ّ
الدرس اللّغوي العربي ّ
والبالغية العربيةّ ...

بعد بين شتّى
ثم ذاع صيته من ه
في مؤلّفاته في أزيد من موضع وأكثر من مرجعّ ،

الدارسين العرب الّذين ال يرضون بالتّقليد األعمى منهجا»(.)2
ّ

وتغيرها
تعد نتيجة ألثر عامل،
أن الحركة اإلعرابية ال ّ
ّ
إذا كان لحسن بلبشير يرى ّ

أقره علماء العربية
هو نتيجة للتّ ّ
غير في المعنى ّ
فإن ابتسام عبد الكريم رمضان تنتصر لما ّ

ف إالّ من خالل الحركة
أي تركيب ال يمكن أن هي ْك َ
ش َ
أن «العمل ّ
األوائل وهو ّ
النحوي في ّ
معين»(.)3
اإلعرابية على أواخر الكلمات ،وهي حركة أوجدها عامل ّ

كل
أن الحركة اإلعرابية ما هي إالّ جزء مهم من ّ
من هنا يمكن القول برجاحة كفّة ّ

معينة للوصول إلى الغاية المنشودة.
أهم ،تتكاتف أجزاؤه وفق قواعد ّ

بلبشير(.الدراسات اللّغوية بين األصالة والمعاصرة) .مجلّة األثر.ع .2جامعة ورقلة .الجزائر .ماي 7119م.
( )1لحسن
ّ
ص.77

الدراسات التّراثية والمعاصرة) .مجلّة المخبر :أبحاث في اللّغة واألدب
( )2ليلى كادة( .مدارات مصطلح اإلفصاح في ّ
الجزائري .جامعة محمد خيضر .بسكرة .ص.11-1
النحوي بين القدماء والمحدثين) .قسم اللّغة العربية .كلّية اآلداب.
( )3ابتسام عبد الكريم رمضان( .مؤ ّ
شرات العمل ّ
المقدمة.
جامعة عمر المختار .الجبل األخضر .البيضاء .ليبيا .ص
ّ
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الفصل الثّالث:

النحاة
النظر إلى منهج ّ
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
الرواية و ّ
بّ - 4
الرواة في ضوء المنهج :يرى ّ

الصلة بما اصطلح
الرواة ال يعلو على ّ
النقد أيضا ،وهو وثيق ّ
الرواية و ّ
القدماء من حيث ّ

بالسليقة
األولون ّ
عليه ّ

()

()
تمام
الّتي هيقصد بها الخليقة  ،وخليقة اإلنسان -في نظر ّ

طفولة في محيط األسرة
بأقل توجيه
متعمد في ال ّ
حسان -أن يتواصل بواسطة لغة يكتسبها ّ
ّ
ّ
أن تعلّم الطّفل
السليقة؛ أي ّ
الصغيرة والكبيرة ،وهذا هو األساس الّذي ينبني عليه معنى ّ

حسان ،فقد كان العربي يكتسب لغته الفصحى
تمام ّ
أمه ومجتمعه هو ّ
السليقة عند ّ
لغة ّ

من خالل الممارسة واالستعمال دون أن يدرك ما لها من نظام نحوي أو صرفي ،وكان

وظنوها ِجبِلَّةً
أن األقدمين أخطأوا فهمها ّ
يسمى هذا ّ
السليقة ،ويرى ّ
النوع من االكتساب ّ
ّ
وخليقة ،وهذه األخيرة – أي الخليقة -بكونها انطباع اإلنسان على اتّخاذ لغة ما تعين

السليقة الّتي هي اكتساب لغة بعينها ،وعملية االكتساب في ديمومة مادامت الحياة
ّ

حسان حكمه على األقدمين،
االجتماعية
تمام ّ
تطورّ .
ّ
ويبرر ّ
مستمرة ،ومادامت اللّغة في ّ

أن العربي كان عبدا للّغة العربية مسلوب اإلرادة من تحوير نطقه بها،
بخطأ افتراضهم ّ
النحو(.)1
مما أدى إلى خطأ في منهج بحثهم في ّ
ّ

السليقة
حسان إلى ّ
أن ّ
تمام ّ
بآلية التّقابل المصطلحي بين ّ
السليقة والخليقة يخلص ّ

أما الخليقة
هي اكتساب اللّغة في مرحلة
خاصة من حياة اإلنسان هي مرحلة ال ّ
ّ
طفولةّ ،

أي لغة ،ومن هنا فالخليقة
فهي ّ
أن اإلنسان بطبعه حيوان ناطق ،من طبعه أن يتّخذ لنفسه ّ
السليقة
أن طبع ّ
السليقة؛ أي ّ
الناطقية يدفع إلى اكتساب لغة بعينها ،فالخليقة و ّ
تدفع إلى ّ
وبعده فردا يعيش في
يكونان شخصية اإلنسان بوصفه متكلّما
ّ
معا هما عنصران ّ

المجتمع(.)2

حسان موضوع من دراسة اللّغة.
السليقة عند تمام ّ
(ّ )
حسان موضوع من علم االجتماع.
تمام ّ
( )الخليقة عند ّ

النحو التّوليدي) .مقاالت في اللّغة واألدب .ج.7
حسان.
النحو العربي و ّ
(السليقة بين ّ
ّ
تمام ّ
( )1لالستزادة ينظرّ :
ص .711اجتهادات لغوية .ص.70
السليقة) .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .1ص.170
حسان( .الخليقة و ّ
تمام ّ
( )2لالستزادة ينظرّ :

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن الكثير
أن اكتساب اللّغة طبع ال ّ
تطبع فيه ،إالّ ّ
أن بعض القدماء يعتقدون ّ
صحيح ّ

طبع في اآلن نفسه ،فابن
أن اللّغة تجمع ال ّ
طبع والتّ ّ
منهم يمسك العصا من الوسط؛ فيرى ّ

جني  -على سبيل التّمثيل ال الحصر -في باب اللّغة :أتواضع هي أم إلهام؟ يقول:
ّ

ثم احتيج فيما بعد إلى
أول األمر
وجوزنا فيها األمرين
ه
ً
بعضهاّ ،
جمعيا [فقد] وقع في ّ
« ّ

الداعي إليه ،فزيد فيها شيئا فشيئا ،إالّ ّأنه على قياس ما كان سبق
الزيادة عليه ،لحضور ّ
ّ
األول ،وال الثّالث
منها في حروفه ،وتأليفه ،واعرابه المبين عن معانيه ،ال يخالف الثّاني ّ

أن كالم أهل الحضر مضاه لكالم فصحاء العرب في حروفهم ،وتأليفهم إالّ
الثّاني ،غير ّ
()
الصواب»(.)1
ّأنهم أخلّوا بأشياء من إعراب الكالم الفصيح .وهذا رأي أبي الحسن  ،وهو ّ

طبع مطلقا
حسان بعين ناقدة بنفي ال ّ
إن ما يراه ابن ّ
ّ
تمام ّ
جني صواب ينظر إليه ّ

الدارسين المعاصرين ،ومنهم
طبع في اكتساب اللّغة،
ويؤيده في ذلك أغلب ّ
ّ
واثبات التّ ّ
أدى إلى اضطراب قواعدهم(،)2
للسليقة هو ما ّ
إبراهيم أنيس الّذي يرى ّ
أن تقديس القدماء ّ

السليقة
الرأي عبد الرحمن العارف الّذي يقول« :وهذا ما ّ
ّ
نؤيده؛ حيث لو كانت ّ
ويدعم هذا ّ
يتغير ،وهذا صحيح،
ألن ال ّ
طبع ال ّ
تطرق اللّحن إلى الفصحاء من األعراب؛ ّ
طبعا ما ّ

معينة،
للسليقة كان من نتائجه قصر االحتجاج اللّغوي على فترة ّ
ونضيف إليه ّ
أن فهمهم ّ

النحوي في هذا الجانب،
مما ّ
أدى إلى عدم دقّة منهج بحثهم ّ
معين ،وقبائل ّ
ومكان ّ
معينةّ ،

السليقة
ونصل إلى القول في مسألة اكتساب اللّغةّ :
إن المعيارية ال تتّضح فيها أو في ّ

محددة،
النقاء اللّغوي ببيئة ّ
اللّغوية في ّ
حد ذاتها ،واّنما فيما نتج عنهما من ربط الفصاحة و ّ

النظر إلى اللّغة على ّأنها كائن ثابت(جامد) ،غير
وزمان وجنس معينين ،أو بمعنى آخر ّ
الدرس اللّساني الحديث خطأه ،وعدم صوابه»(.)3
طور ،وذلك ما أثبت ّ
قابل للتّغيير والتّ ّ

( )أبو الحسن هو األخفش األوسط.

جني .الخصائص.ج .7ص.71
( )1ابن ّ
( )2لالستزادة ينظر :إبراهيم أنيس .من أسرار اللّغة.ط .2مكتبة األنجلو المصرية1922.م .ص 11وما بعدها.
الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.779 -772
الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
( )3عبد ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النحاة ،فيشير إلى
الروايات الّتي اعتمد عليها ّ
تمام ّ
حسان لتوثيق ّ
أما عن مناقشة ّ
ّ

السماع
سجلها تاريخ ّ
الكثير من حاالت التّزييف والوضع الّتي ّ
النحاة عن طريق ّ

()
الرواية( ،)األمر
الرواة عن طريق ّ
السماع غير المباشر عن طريق ّ
المباشر  ،وتاريخ ّ

وصحتها ،وهو ليس
النحو ،ويتّهم أصالتها
الّذي يفتح باب ال ّ
طعن في بعض شواهد ّ
ّ

صحته
الكل ،وال يسلم منه إالّ ما قام على
مس البعض ينعكس على
ّ
ّ
ّ
بالهين ّ
ألن ما ّ
دليل(.)1

الزماني والمكاني للبيئة اللّغوية والخلط بين مستويات األداء اللّغوي:
ج -التّحديد ّ
أن
أن الخطأ ّ
يؤدي– ال محالة -إلى الخطأ فيرى ّ
حسان في هذه المسألة من ّ
تمام ّ
ينطلق ّ
المتعددة ،ويأذن لنصوصها الجاهلية
العرب سمحوا لمنهجهم بأن «يشمل لهجات القبائل
ّ

النظم
واإلسالمية أن يستشهد بها في دراسة نحوية شاملة لألمشاج المختلفات من ّ

شاهد
شعر المصنوع وال ّ
تسرب الكثير من ال ّ
الكالمية ،فاتّسعت عليهم دائرة القول ،وبذلك ّ
النحاة»(.)2
المسبوك إلى دراسات ّ

عامة وعلى
ما يحسب على علماء العربية اعتمادهم في التّقعيد على لغة ال ّ
شعر ّ

النحو وهو كتاب
المنحول منه
سيد كتب ّ
حسان إلى أن ّ
تمام ّ
ّ
خاصة ،وبآلية التّمثيل يشير ّ
دسه أبو يحي
سيبويه قد اشتمل على خمسين بيتا مجهولة النسب ،وعلى بيت مصنوع ّ

عدي
ّ
األول منهما قال«:سألني سيبويه عن شاهد في ت ّ
الالحقي على سيبويه ،ويروى ّ
أن ّ
فَ ِعل ،فعملت له هذا البيت:
ـــــــور ال تخــــــــاف و ِ
حـ ِ
آمــــــــن
ـــــــذر أمـ ًا
َ
َ

ــن األَ ْقـ ِ
ــدار»
س م ْن ِج َيـــه ِمـ َ
مـــا لَـ ْــي َ

()3

وضاعا بشهادة نفطويه واألزهري.
حسان أمثلة عن وضع ّ
أن ابن دريد كان ّ
النحاة أنفسهم منها ّ
تمام ّ
( )يذكر ّ
الراوية في الكوفة.
عما أخذه ّ
تمام ّ
وحماد ّ
النحاة عن ّ
الرواة منها :خلف األحمر في البصرةّ ،
حسان أمثلة ّ
( )يذكر ّ
حسان .اجتهادات لغوية .ص72وما بعدها.
تمام ّ
( )1لالستزادة ينظرّ :
حسان .اجتهادات لغوية .ص.72
تمام ّ
(ّ )2
( )3سيبويه .الكتاب .ج .1ص.111
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

معين من
النحاة في دراسة ّ
حسان عن عدم اقتصار ّ
النحو على عصر ّ
تمام ّ
يعقّب ّ

أن كون اللّغة ترجمان المجتمع ووعاء تجاربه يجعلها تختلف من
عصور اللّغة ،فيؤ ّكد ّ
الصيغ وطرق تركيب الجمل وبنيتها ،وهذا صحيح،
عصر إلى عصر من حيث المفردات و ّ

السابق وعن
ّ
فلكل عصر بصمة في اللّغة تجعل القاموس المستعمل فيه يختلف عن ّ

الالحق وافد ،نحو :دمعة
الداخل إلى ّ
ّ
السابق بائد ،نحو :سجنجل ،و ّ
الالحق ،فالخارج من ّ
مهراقة(.)1

يظن
بعد موجة من ّ
حسان ويقول« :وال ينبغي مطلقا أن ّ
تمام ّ
النقد والتّحليل يستدرك ّ

النحاةّ ،إنما هو للمنهج»( ،)2وفي موضع آخر يقول« :ذلك تقويم
النقد هنا لقيمة عمل ّ
أن ّ
ّ
أن
النحاة ال لقيمة عملهم ،وهو طعن في أصول المنهج ال في ّ
لمنهج ّ
النحاة أنفسهم ،و ّ
دونه بها سيبويه ليجد صرحا عاليا من الفكر
الناظر في ّ
النحو العربي على ّ
الصورة الّتي ّ
شدة الحاجة إلى األدوات؛ وأولى هذه األدوات
يعجب المرء أن يتم بناؤه في حقبة يسيرة مع ّ

السليم»(.)3
المنهج ّ
النص
تبرر وسيلتهم؛ فحرصهم على حماية ّ
أن غاية ّ
يشير أيضا إلى ّ
النحاة العرب ّ

محدد( ،)ودفعهم إلى اختيار اللّغة
معين ومكان ّ
القرآني من اللّحن ألزمهم بتحديد زمان ّ
النحو،
األدبية الّتي نزل بها القرآن الكريم دون لغة التّخاطب العادية ليستخرجوا منها ّ
ر يمكن تلخيصها فيما يأتي:
ملتمسا لهم أعذا ا

حسان .اجتهادات لغوية .ص.79
تمام ّ
( )1لالستزادة ينظرّ :
حسان .اجتهادات لغوية .ص.19
تمام ّ
(ّ )2

حسان .اجتهادات لغوية .ص.11
تمام ّ
(ّ )3
يسمى عصر االستشهاد؛ وهو نهاية القرن الثاني الهجري في الحضر ،ونهاية القرن
( )زمان االحتجاج اللّغويّ :

ست قبائل؛ وهي :قيس ،تميم ،أسد ،هذيل ،بعض طي ،وبعض
الرابع الهجري في البادية .ومكان االحتجاج اللّغويّ :
ّ
كنانة.
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

يتهيأ
السبق؛ فقد كانوا طالئع في اإلبداع ،وعذر ال ّ
 ّطليعة ّأنه لم ّ
للنحاة العرب قصب ّ
مما سبق ،فحسبها أن أنارت الطّريق ومهّدتها دون أن تكون عالة على
لها االستفادة ّ
حكمة موروثة.

ألنهم لم يعتمدوا الّنصوص المنطوقة،
النحاة ال تستقيم على إطالقها؛ ّ
 نسبة القصور إلى ّسطورها بين لهجة وأخرى ،ومع ذلك فقد
تفرق
بل استنبطوا قواعدهم من ّ
مادة مكتوبة ال ّ
ه

الناحية التّركيبية(.)
الحظوا اختالف أشكال الفصحى على ألسنة القبائل من ّ

لومهم
 ّإن المنهج الحديث المسلّط على عملهم لم يكن معروفا آنذاك ،وعليه ال هيعقل ه
ألنهم خالفوا مقاييس وطرق منهجية لم يكن لها وجود في زمانهم.
ّ

إن التّسليم بما سبق ذكره يجعلنا ندين لنحاتنا األقدمين باالعتذار ،ونلتمس لهم العذر
ّ

منسجما تمام االنسجام
ألن صنيعهم كان
حسان -ونعترف لهم بالجميل؛ ّ
تمام ّ
– كما يقول ّ
ً
مع الظّروف الّتي صادفتهم(.)1

 -IIالجانب التّقعيدي:
أن التقعيد هو طريقة من طرق الوصف في دراسة اللّغة ،وال أثر
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

للمعيارية فيه ،ويظهر دور التّقعيد بعد المالحظة والتّقسيم واالصطالح ،إذ ينظر الباحث
تم استقراؤها ،فيصفها بإيجاز ،نحو :حين
في أنواع التّشابه الم ّ
طردة بين المفردات الّتي ّ

خاصة.
الرفع إالّ في حاالت
يقع االسم مسندا إليه يكون مرفوعا ،وال
ّ
يتحول عن هذا ّ
ّ

والقاعدة – في نظره -ليست قانونا يفرضه الباحث على المتكلّمين ،واّنما هي تعبير عن
ودل .وعلى الباحث أن يراعي األساسيات اآلتية
قل ّ
شيء الحظه الباحث ،ووصفه بما ّ

في التّقعيد(:)2

ولكن التّميميين يرفعونه فيجعلونها غير
أن الحجازيين ينصبون خبر(ما) فيجعلونها عاملة،
ّ
( )من هذه التّراكيب ّ
عاملة.
حسان .األصول .ص 92وما بعدها.
تمام ّ
( )1لالستزادة ينظرّ :
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص 101وما بعدها.
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

معين في تركيب اللّغة ،ويالحظ أن يكون هذا
أن القاعدة وصف لسلوك عملي ّ
ّ -1

يعبر عنه بالقاعدة.
السلوك مطّردا حتّى ّ
ّ

أن القاعدة جزء من المنهج ال جزء من اللّغة.
ّ -7

الضروري أن تتّصف
عامة ال كلّية؛ أي أن تتّصف بالعموم ،وليس من ّ
ّ -1
أن القاعدة ّ

شمول.
بال ّ

ر هاما من فائدتها
 -1أن تك ون القاعدة مختصرة قدر اإلمكان ،فإذا طالت فقدت عنص ا
العملية.
ألن القاعدة نتيجة من نتائج االستقراء ،يجب إيراد أمثلة كثيرة وشواهد لتكون سندا
 -0و ّ

للقواعد وايضاحا لها.

األول ويقبل
يعلّق عبد ّ
الرحمن العارف على هذه األسس؛ إذ يتحفّظ على األساس ّ

أن القول باطّراد القواعد أمر غير ممكن ،بل
ما بقي من األسس ،إذ يقولّ « :إننا نرى ّ
أما ما ذكر سوى ذلك من مبادئ لوضع
ّإنه ليس حال ناجعا الضطراب القاعدة ّ
النحوية .و ّ

ر منهجيا يمكن
وتصو ا
النحوية فأحسب ّأنها تصلح لتكون أساسا متينا هيبنى عليه،
القواعد ّ
ّ
النقص في هيكل التّقعيد والقاعدة»(.)1
من خالله تالفي نواحي ّ

 -IIIالجانب التّعليمي والجانب التّأليفي:
النحو التّعليمي ،عن طريق استغالل
الصلة بسبل تيسير ّ
ّ
إن الجانب التّعليمي وثيق ّ

مختلف اآلليات في مختلف المستويات التّعليمية« .ويرتبط هذا الجانب بجانب التّأليف
الناحية التّربوية
الناحية المنهجية العلمية يكون من ّ
النحو كما يكون من ّ
النحوي ،فتيسير ّ
ّ
النحو التّعليمية الميسرة»(.)2
أيضا ،وذلك بتأليف كتب ّ

الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.712 -712
( )1عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.701
( )2عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النحو وما تداخل معها من
أهمية الجانب التّأليفي تكمن في ارتباطه بتيسير ّ
إن ّ

ر قد
حبر كثي ا
ا
أن
مصطلحات كاإلصالح والتّجديد وغيرها .وما تجدر اإلشارة إليه هو ّ

تبنى أصحابها فكرة التّيسير قديما وحديثا ،إالّ ّأنها كانت تنظيرية
سال في تأليف كتب ّ

النحو التّقليدية كما
بالنقد وأبقت على أبواب ّ
و«لم تصل إلى نتائج تطبيقية ،بل اكتفت ّ

( )1
حسان كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها
تمام ّ
هي ولم تقترح بديال»  ،إلى أن أصدر ّ

النظرية اللّغوية الحديثة على اللّغة
سنة 1921م ،والّذي «يقف وحيدا في مجال تطبيق ّ

العربية ،وهو قراءة جديدة للتّراث اللّغوي العربي من خالل نظرية من نظريات علم اللّغة
السياق عند فيرث»(.)2
الحديث ،وهي نظرية ّ
مرة -نظرية متكاملة جعل
حسان قد « ّ
يرى عبد الرحمن العارف ّ
تمام ّ
ألول ّ
أن ّ
قدم ّ -

()
النظرية
النحو العربي ،وتعرف هذه ّ
منها كما يقول بعض المعاصرين هندسة جديدة لفهم ّ

النظرية الّتي حفلت
النحوية( ،)Theory of Gramatical Cluesتلك ّ
بنظرية القرائن ّ

وفصلها تالميذه في رسائل
تمام ،واحتفى بها في مقاالته ومحاضراته،
بها مؤلّفات ّ
ّ
الدكتور ّ

مكونين بذلك مدرسة
الدكتوراه ،حيث اتّخذوا من ّ
الماجستير و ّ
كل قرينة موضوعا مستقالّّ ،

( )3
النظرية
النحوية»  .وفيما يأتي تفصيل لماهية هذه ّ
نحوية عرفت باسم مدرسة القرائن ّ

ومقوماتها.
ّ

( )1حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.121

( )2حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.771-719

النحو العربي) .الكتاب التّذكاري لالحتفال بالعيد المئوي لكلّية
( )منهم :محمد عيد( .تأثير ّ
الدرس اللّغوي الحديث في ّ
دار العلوم .مطبعة عبير .القاهرة1991 .م .ص.101
الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.721
( )3عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان:
ثالثا -آليات تيسير ا ّ
تمام ّ
لدرس ال ّنحوي عند ّ
 -Iفي ضوء نظرية تضافر القرائن كبديل عن نظرية العامل:
حسان في إلغائه لنظرية العامل واقتراحه لنظرية تضافر القرائن كبديل
تمام ّ
ينطلق ّ

السياقية في تاريخ التّراث
لها من تأثّره – كما يقول -بأذكى محاولة لتفسير العالقات ّ

العربي ،والّتي جاء بها عبد القاهر الجرجاني في كتابه :دالئل اإلعجاز ،من خالل نظرية
النحو
النظم ،تحت جزئية التّعليق ،هذا األخير الّذي ّ
حسان الفكرة المركزية في ّ
ّ
تمام ّ
عده ّ
ألن التّعليق هي َح ِّد هد
ألن فهمه على وجهه كاف وحده للقضاء على نظرية العاملّ ،
العربيّ ،
ويفسر العالقات بينها على صورة أفضل
السياق،
ّ
بواسطة القرائن معاني األبواب في ّ

أن
وأكثر نفعا في التّحليل اللّغوي من خالل قرائن التّعليق ّ
النحوي المعنوية واللّفظية؛ أي ّ
النحاة اإلعراب( .)1وقبل التّفصيل في هذه القرائن
يسميه ّ
التّعليق هو اإلطار ّ
الضروري لما ّ
تجدر اإلشارة إلى ماهية القرينة.

 -1تعريف القرينة :لغة على وزن فعيلة ،بمعنى المفاعلة ،مأخوذ من المقارنة،
ِ
أما
شيء بال ّ
وقرن ال ّ
شيء ،أيّ :
شده إليه ووصله به ،وقارنته قرانا بمعنى صاحبتهّ .
اصطالحا فالقرينة أمر يشير إلى المطلوب ،وهي حالية أو معنوية أو لفظية(.)2

إن المعنى االصطالحي للقرائن قريب من المعنى اللّغوي؛ فالثّاني منهما مأخوذ من
ّ

الربط ،المصاحبة ،التّالزم ،وااللتقاء،
مادة (قَ َرَن) الّذي ّ
يدل على :الوصل ،الجمع ،ال ّ
ّ
شدّ ،
شدهم وربطهم ،وقارنه قرانا ومقارنة:
شيء بال ّ
فيقال :قرن ال ّ
شيء :جمعه ،وقرن األسارىّ :

ألنها تقارن زوجها وتالزمه( .)3والمعنى االصطالحي للقرائن
صاحبه ،والقرينةّ :
الزوجة ّ
الصلة بهذه المعاني؛ إذ يعني مدى ارتباط الكلمات ببعضها داخل الجملة أو داخل
وثيق ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 122وما بعدها.
تمام ّ
( )1ينظرّ :
شريف
الصحاح .رتّبه :محمود خاطر .ط .1دار الفكر .لبنان7111 .م .ص .111ال ّ
الرازي .مختار ّ
( )2ينظر :محمد ّ
الجرجاني .التّعريفات .ص.721
( )3ينظر :مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط .ج .7+1مادة( قرن).ص.221
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

السياق ،بترجيح معنى دون غيره على ضوء قرينة لفظية أو معنوية دالّة على المعنى
ّ

المر ّجح(.)1

 -2القرائن ال ّنحوية بين التّأصيل والتّجديد:
أن مصطلح القرينة حاضر
تجدر اإلشارة إلى أصالة القرائن في ّ
الدرس ّ
النحوي؛ ذلك ّ

تدل على معناه،
النحاة
المتقدمين من أشار إليه بمصطلحات ّ
ّ
في تراثنا العربي ،فمن ّ

الداللة( .)2ومنهم من ورد مصطلح القرينة عنده صريحا(.)3
الدليل ،األمارة و ّ
الرابطّ ،
نحوّ :
فالمتأمل في
ر في التّراث اللّغوي العربي،
إن لنظرية القرائن جذو ا
من هنا يمكن القول ّ
ّ

ر لفظيا على سبيل التّصريح،
التلميح ،أو أث ا
النحو يجد للقرائن أث ا
ر معنويا على سبيل ّ
أبواب ّ

ومن ذلك على سبيل التّمثيل ال الحصر:

ولمح إلى فكرة القرائن دون أن
ّ
أهمية ّ
السياق في تحديد المعانيّ ،
تنبه سيبويه إلى ّ

احدا
الرجل :أتاني ر ٌ
جل ،يريد و ً
يصرح بالمصطلح ،ويظهر ذلك من خالل قوله« :يقول ّ
ّ

جل؛ أي أتاك أكثر من ذلك ،أو يقول :أتاني رج ٌل
في العدد ال اثنين فيقال :ما أتاك ر ٌ

جل؛ أي في ق ّوته
جل؛ أي امرأة أتتك .ويقول :أتاني اليوم ر ٌ
ال امرأة فيقال :ما أتاك ر ٌ

[عاما]
أحد صار نفيا
ونفاذه ،فتقول :ما أتاك ر ٌ
الضعفاء .فإذا قال :ما أتاك ٌ
جل؛ أي أتاك ّ
ّ

فإنما مجراه في الكالم هذا»(.)4
لهذا كلّهّ ،

هاما
إن الجملة
المكررة لفظيا في الكالم ال ّ
ّ
تؤدي نفس المعنى؛ ّ
ّ
فالسياق يلعب دروا ّ

السياق الّذي ترد فيه
في ترجيح داللة دون أخرى «فجملة (ما أتاك ر ٌ
جل) تحتمل حسب ّ
( )1ينظر :خالد بسندي( .نظرية القرائن في التّحليل اللّغوي) .مجلّة اتّحاد الجامعات العربية .مج .1ع .7جامعة
السعودية7112 .م.ص.721
الرياض .المملكة العربية ّ
الملك سعود .قسم اللّغة العربيةّ .
الدجلة .األردن.7119.ص.71-71
( )2لالستزادة ينظر :كوليزار كاكل عزيز .القرينة في اللّغة العربية .ط .1دار ّ
الدين عبد الحميد .دار
( )3ينظر :ابن هشام .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .ج .7تح :محمد محي ّ
الدين عبد الحميد .المكتبة العصرية.
الصدى .تح :محمد محي ّ
الطّالئع7111.م .ص .122وشرح قطر ّ
الندى وبل ّ
لبنان7111 .م .ص.719
( )4سيبويه .الكتاب.ج .1ص.00
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

تدل على الجنس؛ أي ما أتاك
تدل على العدد؛ أي ما أتاك رجل واحد بل أكثر .أو ّ
أن ّ
فالسياق هو
رجل ذكر بل امرأة .أو ّ
تدل على الحالة؛ أي ما أتاك رجل قوي بل ضعيفّ .

شحها لهذا المعنى أو ذاك»(.)1
الّذي ير ّ

السيوطي بمصطلح القرينة  -بصيغة المفرد والجمع -في أكثر
صرح جالل ّ
الدين ّ
ّ

شاء َرُّبنا
عز ّ
من موضع ،منها عند حديثه عن تقدير المحذوف في قوله ّ
وجل﴿:قالوا َل ْو َ
ِ
الرسل ألنزل مالئكة
َألَْن َز َل َمالئ َك ًة﴾ ّ
فإما المعنى لو شاء رّبنا إرسال ّ
فصلت 11إذ يقولّ « :

السياق»(.)2
بقرينة ّ

الصناعية والمعنوية ،إذ
جني لمصطلح القرينة في بابّ :
ل ّـمح ابن ّ
الداللة اللّفظية و ّ

الضعف
أن ّ
الدالئل ّ
كل واحد من هذه ّ
القوة و ّ
يقول« :اعلم ّ
معد مراعي مؤثّر ،إالّ أّنها في ّ
ثم تليها المعنوية ،فمنه
على ثالث مراتب :فأقواها ّ
ثم تليها ّ
الصناعيةّ ،
الداللة اللّفظيةّ ،
كل واحد منها األدلّة الثّالثة ،أال ترى إلى قام وداللة لفظه على
جميع األفعال ،ففي ّ

مصدره ،وداللة بنائه على زمانه ،وداللة معناه على فاعله ،فهذه ثالث دالئل من لفظه
وصيغته ومعناه»(.)3
يشير ابن خلدون إلى مصطلح القرائن في معرض حديثه عن التّحليل اإلعرابي عند
النحاة إذا خيف اللَّبس في حال عجز الحركات اإلعرابية على التّفريق بين الفاعل
ّ

تدل على خصوصيات
والمفعول به «اعتاضوا منها بالتّقديم والتّأخير وبقرائن أخرى ّ
المقاصد»(.)4

( )1خالد بسندي( .نظرية القرائن في التّحليل اللّغوي) .ص.797
السيوطي .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .ج .7تح :عبد العال سالم مكرم .دار البحوث العلمية .بيروت.
(ّ )2
دت .ص.11

( )3ابن جني .الخصائص .ص.29
المقدمة .ص.019
( )4ابن خلدون.
ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

إن البذور األولى لنظرية القرائن مبثوثة في التّراث
مما سبق ذكره يمكن القول ّ
انطالقا ّ

تمام
اللّغوي العربي ،وجذورها
متأصلة في نظرية ّ
النظم لعبد القاهر الجرجاني ،إالّ ّ
ّ
أن ّ

وبين معالمها ،بعد أن نهل من هذا المنبع األصيل .كما ّأنه اقتفى
حسان أرسى أسسها ّ
ّ

السياق ،الّتي نجد لها هي األخرى حضو ار
أثر أستاذه فيرث الّذي أقام نظريته على فكرة ّ
أن
السياق في فهم الحدث اللّغوي ،إالّ ّ
عند علماء اللّغة قديما من خالل إدراكهم ألثر ّ

توسع فيرث في معالجة الظّروف اللّغوية لتحديد المعنى ،محاولة منه إثبات صدق المقولة
ّ

السياق ،ضمن لهذا األخير أن يكون نظرية لغوية متكاملة ،أصبحت
ّ
بأن المعنى وظيفته ّ
حسان بذكائه اللّغوي أن يربط
تمام ّ
أساس المدرسة اللّغوية االجتماعية .وبهذا استطاع ّ
السياق عند فيرث،
بين فكرة التّعليق ّ
النحوي عند عبد القاهر الجرجاني وبين نظرية ّ

تبناه ،وبنى عليه فكرة القرائن(.)1
وانتهى هذا التّأثير عنده بالمنهج الوصفي الوظيفي ،الّذي ّ
بتعدد
حسان
ّ
 -3قراءة في أوصاف ال ّنظريةّ :
تمام ّ
تعددت تسميات ما أتى به ّ

الربط والتّضام
ّ
إن «القرائن ّ
الدارسين له ،فصاحبها يقول ّ
النحوية هي اإلعراب والمطابقة و ّ

( )2
أما
والبنية و ّ
النغمة»  ،ويشير إلى ذلك تلميذه عبد ّ
الرحمن حسن العارف الّذي يقولّ « :

مرة -نظرية متكاملة تهعرف بنظرية القرائن
تمام فقد ّ
أستاذنا ّ
ألول ّ
الدكتور ّ
قدم – ّ

النحوية(.)3(»)Theory of Grammatical Clues
ّ

يطلق جميل حمداوي مصطلح منهج القرائن العتماده على القرائن اللّفظية والمعنوية؛
يسمى أيضا
ويرى ّأنه منهج وصفي يهدف إلى تحديد المباني والوظائف ّ
النحوية ،كما ّ

( )1لالستزادة ينظر :خالد بسندي( .نظرية القرائن في التّحليل اللّغوي) .ص.722
الناطقين بها .ص.11
حسان .التمهيد في اكتساب اللّغة العربية لغير ّ
تمام ّ
(ّ )2

الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر .ص.721
( )3عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1
مما
بنظرية التّعليق  .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن جميل حمداوي استوحى التّسمية األخيرة ّ

حسان بقرائن التّعليق(.)2
تمام ّ
أطلق عليه ّ

حسان قد «أبرز دور القرائن الّتي غمطها
يرى أحمد علم ّ
الدين الجندي أيضا ّ
تمام ّ
أن ّ

النحاة حقّها بسبب انشغالهم بقرينة واحدة من بينها عالمة اإلعراب ،وأسماها نظرية
ّ

النظرية ملكت على األستاذ نفسه
النحوية( ،)The Signs Theoryوهذه ّ
القرائن ّ
( )3
الدين الجندي إضافة مصطلح تضافر على االسم الّذي
ونفيسه»  .ويؤثر أحمد علم ّ

النحوية فكرة محكمة الوضع ،متكاملة
حسان ،فيقول« :ونظرية تضافر القرائن ّ
تمام ّ
أطلقه ّ

الجوانب»( ،)4األمر الّذي اقتنع به مصطفى حميدة الّذي يقولّ « :إني مقتنع تماما باتّخاذ
نظرية تضافر القرائن منهجا في دراسة الجملة»(.)5

فإننا نجد
حسان باآلخرين في ّ
رد العامل ّ
تمام ّ
تؤ ّكد صالحة حاج يعقوب ّأننا إذا قارنا ّ

ّأنه يأتي بمنهج نع ّد ه بديال للقول بالعامل واإلعراب قائم على تضافر القرائن ،وتبدأ الباحثة
في كشف حقيقة القرائن المعنوية واللّفظية ،التّخاذها منهجا وصفيا علميا لدراسة اللّغة
بعيدا عن فكرة العامل واإلعراب(.)6

( )1جميل حمداوي( .منهج القرائن وأثره في التّحصيل المدرسي) .المجلة التّربوية .مج .11ع .11مجلس النّشر
العلمي .الكويت1992 .م .ص.122
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.191
تمام ّ
( )2ينظرّ :
حسان رائدا لغويا.
( )3أحمد علم ّ
تمام ّ
الدين الجندي( .من قضايا الفكر األصولي وأثره في تيسير ال ّنحو العربي)ّ .
ص.11
حسان رائدا لغويا.
( )4أحمد علم ّ
الدين الجندي( .من قضايا الفكر األصولي وأثره في تيسير ّ
تمام ّ
النحو العربي)ّ .
ص.11
للنشر لونجمان.
الربط في تركيب الجملة العربية .ط .1ال ّ
شركة المصرية العالمية ّ
( )5مصطفى حميدة .نظام االرتباط و ّ
مصر1992 .م .ص.22
( )6ينظر :صالحة حاج يعقوب( .المقام والقرينة الحالية ودورهما في المعنى) .قسم اللّغة العربية وآدابها .الجامعة
محرك البحث.google :ص.0 -1
الرابطّ .Niknajah@iiu.my:
اإلسالمية العالمية بماليزيا .على ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان ينشطر بين كونه نظرية
أن وصف ّ
مما سبق ّ
تمام ّ
الدارسين لما أتى به ّ
يالحظ ّ

()1
أن
أو منهجا؛ وهذا األخير هو «مجموعة من ّ
ظمة من العمليات لبلوغ هدف»  ،في حين ّ

النظرية في الحقل اللّغوي هي «نظام استنتاجات ،وتهعرف بالقواعد الكلّية أو قواعد التّوجيه
ّ
خاصة»(.)2
النحوية
اللّغوي ،وهي الّتي تحكم أفراد ال ّ
عامة و ّ
ّ
ظاهرة اللّغوية ّ

النحوية في مؤلّفاته
حسان حب ار كثي ا
ر احتفاء بنظرية تضافر القرائن ّ
تمام ّ
أسال ّ

الدكتوراه ،حيث
ومقاالته ومحاضراته،
وفصلها طالّبه في رسائل الماجستير وأطروحات ّ
ّ

الدارسين إلى
عكف ّ
كل واحد على دراسة قرينة من القرائن ،األمر الّذي دفع ببعض ّ
النحوية( .)3وهو وصف تغلب فيه ال ّذاتية على الموضوعية ،ناهيك
وصفها بمدرسة القرائن ّ
عن غياب اإلجماع على ذلك.

أن هذه القرائن مبثوثة
إن نظرية تضافر القرائن ّ
النحوية هي التّسمية المر ّجحة؛ ذلك ّ
ّ

حسان تكمن في فكرة تضافرها ،على عكس
تمام ّ
في التراث اللّغوي العربي ،وبصمة ّ

نظرية العامل الّتي تقوم على قرينة واحدة وهي الحركة اإلعرابية.
 -4مضمون نظرية القرائن ال ّنحوية:
حسان من فكرة التّعليق
ّ
تمام ّ
إن انطالق ّ

()

النحو هي ُّ
عد اعترافا بحسن
كفكرة مركزية في ّ

لغوية
للرجل بعبقرية
ّ
أقر ّ
صنيع عبد القاهر الجرجاني ،وهذا تأكيد لرجحان كفّة من ّ

طنه
النظير ،لصدق جهده وخصوبة فكره وعمق فلسفته اللّغوية ،ناهيك عن تف ّ
منقطعة ّ

( )1موريس أنجرس .منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية :تدريبات علمية .تر :بوزيد صحراوي وغيره .ط.7
دار القصبة .الجزائر1991 .م .ص.92

النحو العربي .ط .1دار الوسام العربي .الجزائر7111 .م.
( )2فصيح مقران .المدخل الجامع في أصول نظرية ّ
ص.722
النحو العربي) .الكتاب التّذكاري لالحتفال بالعيد
( )3لالستزادة ينظر :محمد عيد( .تأثير ّ
الدرس اللّغوي الحديث في ّ
المئوي لكلّية دار العلوم .ص.107

تمام
حسان إلى ّ
تمام ّ
مما يقصده .ينظرّ :
أن ابن مضاء القرطبي يستعمل اصطالح التّعليق بمعنى قريب ّ
( )يشير ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .هامش ص.129 :
ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن اللّغة مجموعة من العالقات وليست مجموعة من األلفاظ ،ويظهر ذلك في قوله:
إلى ّ

أوضاع اللّغة ،لم توضع لتصرف معانيها في أنفسها،
أن األلفاظ المفردة الّتي هي
ه
«اعلم ّ

( )1
تمام
ولكن ألن هي َّ
ضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد»  ،وهذا  -كما يقول ّ

النظم وال البناء وال
حسان« -أخطر ما تكلّم فيه عبد القاهر على اإلطالق ،فلم يكن ّ
ّ
النحوية
التّرتيب واّنما كان التّعليق ،وقد قصد به في زعمي إنشاء العالقات بين المعاني ّ

أن أصعب هذه القرائن من
يسمى بالقرائن اللّفظية والمعنوية والحالية ،وال ّ
شك ّ
بواسطة ما ّ

تأمل
حيث إمكان الكشف عنها هي قرينة التّعليق ّ
ألنها قرينة معنوية خالصة تحتاج إلى ّ
ظّنية الّتي ال
أمل فيها يقود في األغلب إلى متاهات األفكار ال ّ
في بعض األحيان ،والتّ ّ

أن الكشف عن هذه القرينة هو الغاية الكبرى
تتّصل اتّصاال مباش ا
ر بالتّفكير ّ
النحوي [كما] ّ
النحوية جميعا»(.)2
من التّحليل اإلعرابي ،وهي أم القرائن ّ

أن نجاح عملية التّعليق يثمر عنه وضوح المعنى الوظيفي على
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

مما يم ّكن من إعراب الجملة دون الحاجة
الصرفي و ّ
مستوى ّ
الصوتي و ّ
النظام ّ
النحويّ ،

إلى المعنى المعجمي للكلمة المفردة أو للمقام الّذي يمثل القرينة االجتماعية الكبرى،
ولكنها
حسان صدق ما ذهب إليه بإمكانية إعراب كلمات ال معنى لها،
ّ
تمام ّ
ويعلّل ّ
بنص مختلق على
مصوغة ومرصوفة وفق شروط اللّغة العربية وتراكيبها .وبآلية التّمثيل ّ

النثر ،يحاول إقناع القارئ بإمكانية إعراب كلماته باالستناد
مثال اللّغة العربية من قبيل ّ

ف
الداللي أو
على المعنى الوظيفي رغم كونها فارغة من المعنى ّ
المعجمي(:ح ْن َك َ
َ
س َحاقَتِ ِه في ال َك َم ِظ ،)3()...إذ تعرب كما يأتي:
ا ْل هم ْستَ َع ُّ
ص بِ َ
ظاهر على آخره.
ف :فعل ماض مبني على الفتح ال ّ
َح ْن َك َ
ظاهرة على آخره.
ا ْل هم ْستَ َع ُّ
الضمة ال ّ
ص :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ّ

( )1عبد القاهر الجرجاني .دالئل اإلعجاز .تع :محمود محمد شاكر .ط .1دار المدني .القاهرة1997 .م .ص.019
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.122 -127
تمام ّ
(ّ )2
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.772-772
تمام ّ
( )3ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ِ
ِِ
ظاهرة
جره الكسرة ال ّ
س َحا َقته :الباء حرف جرَ .
بِ َ
س َحا َقة اسم مجرور بالباء وعالمة ّ

على آخره ،وهو مضاف .الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه.

ِ
ظاهرة على آخره.
جره الكسرة ال ّ
في :حرف جر .ال َك َمظ :اسم مجرور بفي وعالمة ّ
الصلة الوثيقة بين اإلعراب وبين المعنى
حسان مثاال آخر للتّأكيد على ّ
تمام ّ
يسوق ّ

الوظيفي دون المعنى المعجمي من خالل إعراب بيت شعري من بحر الكامل على مثال
ولكن كلماته مفرغة من المعنى المعجمي(:)1
شكلية،
اللّغة العربية مستوف مطالبها ال ّ
ّ
اسـ ِ
ط ِ
ـــــاخي َفلَــــــم يسـ ِ
فَـ ِ
يسـ ِ
قَــــــــاص التَّ ِجــــــــين ِشــــــــحالَه ِبتَ ِر ِ
ـــــر ْن
ـــــــه
ف ِب َ
ـــــت ْ
ـــــية َ
َ
َ
ْ َ ْ
َ
البـ َ
ظاهر على آخره.
اص :فعل ماض مبني على الفتح ال ّ
قَ َ

ظاهرة على آخره.
ا ْل هم ْستَ َع ُّ
الضمة ال ّ
ص :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ّ
ظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
ال :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ال ّ
ِش َح َ

الضم في محل جر.
ـهه :مضاف إليه مبني على ّ
بـِ :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب.

تَ ِر ِ
ظاهرة على آخره.
جره الكسرة ال ّ
يس :اسم مجرور بالباء وعالمة ّ
الضم في محل جر.
ِـه :مضاف إليه مبني على ّ

الـفَ ِ
اخي :نعت (لتَ ِر ِ
المقدرة على الياء منع من ظهورها
جره الكسرة
ّ
يس) مجرور وعالمة ّ

الثّقل.

محل له من اإلعراب.
فَـ :حرف عطف مبني على الفتح ال
ّ
محل له من اإلعراب.
السكون ال
ّ
لَ ْم :حرف نفي وجزم وقلب مبني على ّ
السكون ،والفاعل ضمير مستتر جوا از
َي ْس ِت ْ
ف :فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه ّ

تقديره (هو).

بِـ :حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب.
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.121 -121
تمام ّ
( )1لالستزادة ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

َ ِ ِ
ظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
جره الكسرة ال ّ
طاسَية :اسم مجرور بالباء وعالمة ّ

المقدرة على آخره منع من ظهورها
جره الكسرة
ّ
َ
الب َرْن :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ

الروي.
اشتغال المحل بسكون ّ

السابق بما يأتي(:)1
حسان للبيت ّ
تمام ّ
يعلّق أحمد سليمان ياقوت على إعراب ّ
 ال يمكن إعراب (قاص) فعل ماض دون معرفة معناها ،إلمكانية كونها اسم فاعل منقصا يقصو أي تباعد.
 ال يمكن إعراب (التّجين) فاعال دون إدراك الحدث الّذي أسند إليه ،إلمكانية أن يكونمضافا إلى قاص.
بأنها كلمة واحدة منصوبة على المفعولية مضافة إلى
 ال يمكن الحكم على (شحاله) ّالضمير بعدها ،إلمكانية أن تكون ثالث كلمات (شحا +لـ +ـه).
ّ

جارة ومعنى تريس مجهول ،ثم إذا كانت (بِتَ ِر ِ
جار
يس) ًا
 ال يمكن الحكم على ّأن (الباء) ّ
فبأي فعل يتعلّقان دون معرفة معنى الفعل؟ أليس ممكنا أن تكون الباء من
ومجرورا،
ّ
ً
أصل الكلمة؟

أن (الفاخي) صفة ،و(تريس) موصوف دون معرفة معنييهما؛
 ال يمكن الحكم على ّالصفة جزء من ماهيات الموصوف.
ّ
ألن ّ

ألن
األول يقال عن ال ّ
أن ما قيل عن ال ّ
شطر الثّانيّ ،
يرى سليمان أحمد ياقوت ّ
شط ر ّ

إال بإدراك المعنى المعجمي ،ووظيفة اللّغة االجتماعية تنفي
المعنى الوظيفي ال هيدرك ّ
مجردة هي ُّ
أي كالم فيستقيم اإلعراب .وعليه فهذا األخير ال
صب فيها ّ
كونها قوالب شكلية ّ

هيعرف معزوال عن المعاني المعجمية( .)2وهذا ما يؤ ّكده عبد القاهر الجرجاني الّذي

حسان قرائن التّعليق ،إذ يقول« :ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت
تمام ّ
استوحى منه ّ
النحو العربي .دار المعرفة الجامعية1991 .م .ص21
( )1لالستزادة ينظر :أحمد سليمان ياقوت .ظاهرة اإلعراب في ّ
وما بعدها.
النحو العربي .دار المعرفة الجامعية1991 .م .ص.21
( )2ينظر :أحمد سليمان ياقوت .ظاهرة اإلعراب في ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النطق ،بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الّذي اقتضاه
ألفاظها في ّ

أحق بالتّقديم
العقل ،ولو فرضنا أن تنخلع من هذه األلفاظ داللتها ،لما كان شيء منها
ّ
ص ِّور أن يجب فيها ترتيب ونظم ،واعلم ّأنك إذا رجعت إلى نفسك علمت
من شيء ،وال ته ه

النطق،
علما ال يعترضه ال ّ
أن الكلم تترتب في ّ
أن اللّفظ تبع للمعنى في ّ
النظم ،و ّ
شكّ :
تتجرد أصواتا وأصداء
النفس ،و ّأنها لو خلت من معانيها حتّى
بسبب ترتيب معانيها في ّ
ّ
ب فيها ترتيب ونظم وأن يجعل
حروف لما وقع في ضمير ،وال هجس في خاطر ،أن َي ِج َ

النطق بتلك»(.)1
لها أمكنةً
َ
الن ه
طق بهذه قبل ّ
ومنازل ،وأن يجب ّ

إن ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني يؤ ّكده أيضا ابن قتيبة ،إذ يقول« :وللعرب
ّ

اإلعراب الّذي جعله اهلل وشيا لكالمها ،وحلية لنظامها ،وفارقا في بعض األحوال بين
يفرق بينهما إذا تساوت
الكالمين المتكافئين والمعنيين المختلفين :كالفاعل والمفعول ،ال ّ
أن قائال قال :هذا
حاالهما في إمكان أن يكون الفعل لكل واحد منهما إالّ باإلعراب ،ولو ّ

لدل بالتّنوين على ّأنه لم يقتله ،وبحذف
ٌ
قاتل أخي باإلضافةّ ،
قاتل أخي ،وقال آخر :هذا ه

فرق بينهما؟»(.)2
التّنوين على ّأنه قتله ...أفما ترى اإلعر َ
اب كيف ّ

حسان
أن «قرائن التّعليق الّتي وضعها ّ
خلهص أحمد سليمان ياقوت إلى ّ
تمام ّ
الدكتور ّ

كل البعد عن مفهوم التّعليق عند عبد القاهر
بمنأى عن المعاني المعجمية بعيدة ّ
ر بواقع
ولعل هذه القرائن أيضا ال تغني عن العامل الّذي يتّصل اتّصاال مباش ا
الجرجاني،
ّ
للنص ،وان كان يعيبه في بعض األحيان
السياق المعنوي ّ
ّ
النص اللّغوي وال ينعزل عن ّ

أن هذه القرائن – قرائن التّعليق -من الكثرة بحيث يبدو العامل
التّأويل البعيد ،هذا إلى ّ
ر»(.)3
– بمقارنتها به -شيئا سهال ميسو ا

( )1عبد القاهر الجرجاني .دالئل اإلعجاز .ص.00 -01 -19
( )2ابن قتيبة .تأويل مشكل القرآن .تح :أحمد صقر .ط الحلبي1910 .م .ص.17-11
النحو العربي .ص.21
( )3أحمد سليمان ياقوت .ظاهرة اإلعراب في ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

إن ما ذهب إليه أحمد سليمان ياقوت وغيره من القدامى في أهمية المعاني المعجمية
ّ

حسان من وراء ما ساقه
تمام ّ
إلدراك المعاني الوظيفية حقيقة ال يمكن نفيها ،وما غاية ّ
الناحية المعجمية
من نثر أو شعر كنسق نطقي من صور بنائية عربية ال معنى لها من ّ

طيها معنى وظيفيا .فالكلمة األولى في
أن «هذه الكلمات الهرائية تحمل في ّ
إالّ لتأكيد ّ
األول ّأنها جاءت على صيغته ،والثّاني
[النصين] ّ
ّ
تؤدي وظيفة الفعل الماضي لسببينّ :
جرا،
ّأنها وقعت موقعه ،وتقوم الكلمة الثّانية بدور آخر ،والثّالثة بوظيفة ثالثة ،وهلم ّ

الداللي»( .)1ويدلّل
فاإلعراب إ ًذا فرع المعنى الوظيفي ،ال المعنى المعجمي ،وال المعنى ّ
الداللي ما استطعنا
حسان على صدق ذلك بقوله« :لو كان اإلعراب فرع المعنى ّ
تمام ّ
ّ
أن نعرب قول المجنون بن جندب:

ـــــــــاء ا ْلقَفَـــــــــا
ط
ـــــــــي ِن ِم ْع َ
َم ْحكو َكـــــــــ َة ا ْل َع ْي َن ْ
َ

الصـــــــــفَا
َّت َعلَــــــــى َمــــــــتْ ِن َّ
َكأ ََّن َمــــــــا قــــــــد ْ

تَم ِشـــــــي علَـــــــى مـــــــتْ ِن ِشـــــــر ٍ
َع َجفَـــــــا
اك أ ْ
َ
ْ
َ
َ

ِ
ِ
ــــــــــــحفَا
صـ
َ
َكأ ََّن َمـــــــــــــا تَ ْنشـــــــــــــر فيـــــــــــــه م ْ

العماني لم يستطع تفسير ذلك ،ولم يستطع ذلك أبو عبيدة وال
فإن أبا العالء
ّ
ّ

األصمعي وال أبو زيد ،وقال أبوزيد ّإنه كالم مجنون وال يعرف كالم المجانين إالّ

مجنون»(.)2

حسان لبيته
فإن ما ّ
وعليهّ ،
تمام ّ
قدمه أحمد سليمان ياقوت من تعليق على إعراب ّ

عما
ال ّ
شعري المفرغ من المعنى المعجمي فيه نظر؛ ذلك ّ
األول لبدائل إعرابية ّ
أن اقتراح ّ

محملة
أن هذه الكلمات الهرائية
أتى به الثّانيّ ،
يعد اعترافا ضمنيا لمبدأ األخير منهما ،و ّ
ّ
فمرده إلى
أما االختالف بين اإلعرابين
ّ
تيسر إعرابها على نحو ّ
بمعان وظيفية ّ
معين .و ّ

معين ،في
شاهد ال ّ
حسان جاء على ضوء ما يطابق ضبط ال ّ
شعري بشكل ّ
ّ
تمام ّ
أن إعراب ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.772
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .121
تمام ّ
(ّ )2

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أدى إلى تغيير بناء
أن أحمد سليمان ياقوت قد
الضبط ال ّ
مما ّ
تصرف في هذا ّ
حين ّ
ّ
شكلي ّ

يؤدي ال محالة إلى تغيير المحل اإلعرابي.
الصيغ الّذي ّ
 -5أنواع القرائن ال ّنحوية:

مشجر
كل قرينة نحوية على ِح َدة ،تجدر اإلشارة إلى
قبل التّفصيل في ماهية ّ
ّ

النحوية(:)1
ّ
حسان القرائن ّ
تمام ّ
لخص فيه ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.191
تمام ّ
( )1ينظرّ :

911

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الفصل الثّالث:

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

تقسم إلى
من خالل هذا
أن قرائن التّعليق ّ
ّ
المشجر يتضح ّ
حسان ّ
تمام ّ
النحوي عند ّ

قسمين رئيسين هما(:)1

يعد «المركز الّذي يدور حول
أ -قرائن حالية :تعرف من المقام ،هذا األخير الّذي ّ
شق االجتماعي
الداللة الوصفية في الوقت الحاضر ،وهو األساس الّذي ينبني عليه ال ّ
علم ّ
ظروف
من وجوه المعنى الثالثة ،وهو الوجه الّذي تتمثّل فيه العالقات واألحداث وال ّ
( )2
يضم المتكلّم
حسان ّ
تمام ّ
االجتماعية الّتي تسود ساعة أداء المقال»  .ويرى ّ
أن المقام « ّ

السامع والظّروف والعالقات االجتماعية واألحداث الواردة في الماضي والحاضر»(.)3
و ّ

األجالء في هذا المضمار يقول:
السبق لعلمائنا
ّ
حسان بقصب ّ
تمام ّ
من باب اعتراف ّ

ألن صورة المقال تختلف بحسب المقام.
أن ّ
لكل مقام مقاال؛ ّ
«كان من رأي البالغيين ّ
ألنه
النحو والمعاني مضمونّ ،
وبهذا المعنى يصبح للعلم الجديد الّذي يأتي من امتزاج ّ

يصبح شديد االرتباط بمعاني الجمل ومواطن استعمالها .ولقد كان البالغيون عند اعترافهم

ألن االعتراف بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما
بفكرة المقام
ّ
متقدمين ألف سنة تقريبا ّ
متميزين من أسس تحليل المعنى يعتبر اآلن في الغرب من الكشوف الّتي جاءت
أساسين ّ
نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللّغة»(.)4

ب -قرائن مقالية :تعرف من المقال .وتنقسم هذه األخيرة بحسب ارتباطها بالمعنى
أو بالمبنى إلى قسمين هما:

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 191وما بعدها.
تمام ّ
( )1ينظرّ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.112
تمام ّ
(ّ )2
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.107
تمام ّ
(ّ )3
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.112
تمام ّ
(ّ )4

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

وتلخصها «العالقة الّتي تربط بين عنصر من عناصر
القسم األ ّول :القرائن المعنوية ّ

الجملة وبين بقية العناصر ،ويرجع إدراك هذه القرائن المعنوية في العادة إلى وضوح
السياق»( .)1وهي كما يأتي(:)2
قرينة ّ

الرابطة بين طرفي اإلسناد المسند والمسند إليه؛ ففي
 -1قرينة اإلسناد :هي العالقة ّ

الجملة االسمية تساعد على التّفريق بين المبتدأ والخبر ،وفي الجملة الفعلية بين الفعل

المبني للمعلوم وفاعله أو الفعل المبني للمجهول ونائب فاعله ،وفي الجملة الوصفية بين
الوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله وبعض الخوالف بضمائمها.
النحاة قرينة ا إلسناد بين طرفي الجملة االسمية والفعلية والوصفية ،كما كانوا
لَ َم َح ّ

النحوي؛
النحوية داخل الجملة الواحدة منذ البدايات األولى للتّأليف ّ
َي ْلمحونه بين المعاني ّ

فقد أفرد سيبويه بابا للمسند والمسند إليه ،فقال« :وهما ما ال َي ْستَ ْغني واحد منهما عن
اآلخر»( .)3وتيسي ار لفهم ذلك يمثّل تمام حسان بإعراب مفعولي جملة :يؤتِي ِ
الح ْك َمةَ َم ْن
هْ
ّ
ّ
تقدمها ،ويشير
َي َ
تأخرها ،والحكمة تعرب مفعوال ثانيا رغم ّ
أوال رغم ّ
شاء؛ فمن تعرب مفعوال ّ

أن مراعاة
أن (من) هي اآلخذ ،و(الحكمة) هي المأخوذ؛ أي ّ
أن ذلك يكون بإدراك ّ
إلى ّ
اآلخذية والمأخوذية هو االعتبار المراعى في التّفريق بين المفعولين ،وهو من قبيل قرينة

السيدة في فهم القرينة مهما كان نوعها.
اإلسناد ،وعليه يمكن القول ّ
إن نمطية اللّغة هي ّ

بعدها قرينة معنوية
حسان من باب التّأكيد على أهمية عالقة اإلسناد ّ
تمام ّ
وقد حرص ّ
ظل ظاهرة كبرى تحكم استخدام القرائن جميعا
تميز المسند إليه من المسند في الجملة في ّ
ّ
هي ظاهرة تضافر القرائن .األمر الّذي يسانده فيه مصطفى حميدة وعبد الجبار توامة

كل
أهم عالقة في الجملة العربية ،وهو نواة الجملة ومحور ّ
فاألول يرى ّ
أن «اإلسناد هو ّ
ّ

تامة ذات معنى داللي متكامل
العالقات األخرىّ ،
ألن في استطاعته وحده تكوين جملة ّ

حسان .البيان في روائع القرآن .ج .1ص.11
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 191وما بعدها.
تمام ّ
( )2ينظرّ :
( )3سيبويه .الكتاب .ج.1ص.71
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

هي الجملة البسيطة ،والعالقة بين طرفي اإلسناد عالقة وثيقة ال تحتاج إلى واسطة»(.)1
أن «اإلسناد في اللّغة العربية بوصفه قرينة معنوية ،يكفي فيه إنشاء عالقة
والثاني يؤ ّكد ّ
ذهنية بين مسند إليه ومسند ،دون حاجة إلى التّصريح بهذه العالقة نطقا أو كتابة»(.)2

الخاصة[ ،وهو]
 -2قرينة التّخصيص :إذا كان «التّخصيص في اللّغة اإلفراد ،ومنه
ّ

تمييز بعض الجمل بالحكم»( ،)3فهو في االصطالح «بيان ما لم يرد بالعام لبيان ما أريد
( )4
أن التّخصيص
حسان ّ
تمام ّ
به ،ويدخل فيه العام الّذي أريد به الخصوص»  .ويرى ّ

تتفرع عنها قرائن معنوية
سر تسميتها إلى ّأنها قرينة ّ
عالقة سياقية معنوية كبرى؛ ويرجع ّ

كل منها عن جهة
يعبر ّ
أخص منها ،وهذه الفروع ّ
تعد قيودا على عالقة اإلسناد؛ إذ ّ
ّ

الصفة ،ويظهر ذلك فيما يأتي(:)5
خاصة في فهم معنى الحدث الّذي يشير إليه الفعل أو ّ
ّ

القرينة المعنوية

المعنى الذي تدل عليه

أ -التعدية

المفعول به

ب -الغائية(وهي تشمل غائية العلة وغائية المدى)

المفعول ألجله والمضارع بعد الالم وكي والفاء ولن واذن

ت -المعية

المفعول معه والمضارع بعد الواو

ث -الظرفية

المفعول فيه

ج -التحديد والتوكيد

المفعول المطلق

ح -المالبسة

الحال

خ -التفسير

التمييز

د -اإلخراج

االستثناء

ذ -المخالفة

االختصاص وبعض المعاني األخرى

الربط في تركيب الجملة العربية .ص.121
( )1مصطفى حميدة .نظام االرتباط و ّ
النحو العربي(دكتوراه) .جامعة الجزائر .معهد اآلداب واللّغة
( )2عبد الجبار توامة .القرائن المعنوية في ّ
العربية1990 -1991.م .ص.29

النحاة .دط .منشأة المعارف.اإلسكندرية .ص.11
( )3محمد سعد .مباحث التّخصيص عند األصوليين و ّ
حسان في ضوء نظرية تضافر القرائن) .مجلة الباحث .ع.7
( )4بلقاسم بن محمد بن عودة(.تيسير ّ
تمام ّ
النحو عند ّ
النحوية واللّغوية بين التّراث والحداثة .جامعة ابن خلدون .تيارت7111.م .ص.129
مخبر ّ
الدراسات ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 191وما بعدها.
تمام ّ
( )5ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

تتفرع إليه من قرائن
تمام ّ
حسان قرينة التّخصيص على ضوء ما ّ
بآلية التّمثيل يشرح ّ

أخص منها وهي(:)1
معنوية
ّ

كل مثال
الضرب إلى المسند إليه كان في ّ
أن إسناد ّ
حسان ّ
تمام ّ
أ -التّعدية :يرى ّ

أن الوقوع على عمرو كان قيدا في إسناد
مما يأتي
مخصصا بوقوعه على عمرو؛ أي ّ
ّ
ّ
ر" أو " َزْي ٌد
ب َزْي ٌد َع ْم ًا
ب َزْي ٌد َع ْم ًا
ر" أو "َي ْ
ّ
ض ِر ه
ض َر َ
الضرب إلى من أسند إليه في نحوَ " :

َض ِ
ضِ
ر" أو
ب َزْي ٌد َع ْم ًا
ب َع ْم ًا
ار ٌ
ار ٌ
ر" أو " َزْي ٌد َي ْ
ب َع ْم ًار" أو "أ َ
ب َع ْم ًار" أو " َزْي ٌد َ
ض ْر ه
ض َر َ
َ
ِ
الضرب
ض ْرًبا َع ْم ًا
ب َع ْم ًا
ب َزْي ٌد َع ْم ًا
ر" ،وكان أيضا جهة في ّ
ض ِر ْ
ر" أو"ا ْ
ض ِر ْ
" َف ْلَي ْ
ر" أو " َ
حسان من جهة وقوعه على عمرو،
تمام ّ
فطوعه ّ
حالت بينه وبين أن يفهم على إطالقهّ ،
أن التّعدية
إن المفعول به هنا ّ
يعد تعبي ار عن الجهة ،و ّ
وهذا هو المعنى الّذي قصده بقوله ّ

الضرب وبين من أسند إليه .واذا كانت التّعدية معنى
تخصيص لعالقة اإلسناد التي بين ّ

أحد مشتقات مادة ما فهي معنى لبقية المشتقات من هذه المادة كما يتّضح في مشتقات
الصفة والمصدر على
ّ
حسان سابقا؛ إذا ّ
أن التّعدية في الفعل و ّ
تمام ّ
الضرب التي أوردها ّ

الزمن.
أن الجهة هنا قيد في الحدث ال في ّ
السواء  ،كما ّ
ّ

ب -الغائية :هي قرينة معنوية دالّة على المفعول ألجله أو على معنى المضارع
الالم وكي
بعد األدوات المذكورة
ومقيدة لإلسناد ،وهي قرينة نصب المضارع بعد الفاء و ّ
ّ

وحتّى ،نحو :أتيت رغبة في لقائك أو كي ألقاك أو أللقاك أو حتّى ألقاك ،فإنك أسندت
يعد جهة في فهم اإلتيان،
اإلتيان إلى نفسك مقيدا بسبب خاص ،وهذا القيد وهو الغائية ّ
مسبب ،فاإلتيان هنا مفهوم من جهة كونه مسّببا
ألن هذا اإلتيان دون سبب أعم منه وهو ّ
ّ

الرغبة في اللّقاء.
عن ّ

( )1ينظر :تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ص 190وما بعدها.
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن المعية قرينة معنوية تستفاد منها المصاحبة على
حسان ّ
تمام ّ
ت -المعية :يرى ّ

المعية مقصود على قرينة المفعول
أن اصطالح
ّ
غير طريق العطف أو المالبسة الحالية ،و ّ
معه والمضارع بعد الواو ،نحو(:)1

ِ
ب اللََّب َن" ومع أن معنى الواو هنا ،هو نفسه معنى الواو التي في
َّم َ
ك َوتَ ْش َر َ
" َال تَ ْأ هكل الس َ
النحاة التّفريق بين
المفعول معه ،كما يتشابه المعنى هنا ،والمعنى هناك ،ولهذا آثر ّ
معنيين متشابهين بسبب االختالف في التضام بين الواو ،وما يتبعها فالذي يضام الواو

المعية اسم منصوب ،والّ ذي يضام الواو في المصاحبة فعل مضارع منصوب ،ومن
في
ّ
المعية من نوع نصب المفعول معه بعد
أن نصب المضارع بعد الواو على
ّ
هنا يتّضح ّ
الواو ذاتها.

ظرفية :وهي قرينة معنوية على إاردة معنى المفعول فيه ،والظّروف في اللّغة
ث -ال ّ
مستقل من أقسام الكل م ،وبعض ما ينتمي إلى األقسام األخرى من الكلم ينقل
العربية قسم
ّ
متصرفا
ويسمى معظمه
ظرف مفعوال فيه،
ظرف ،فيستعمل كما يستعمل ال ّ
إلى معنى ال ّ
ّ
ّ

الزمان والمكان ،وبعض حروف الجر كمذ ومنذ وبعض
وذلك كالمصدر ،وصيغتي ّ

الضمائر اإلشارية كهنا وثم وبعض المبهمات نحو :كم واألعداد والجهات وأسماء األوقات
ّ
المبهمة ،وأسماء العالقات المفتقرة إلى اإلضافة كقبل وبعد وتحت وفوق ،وأسماء األوقات

وكل هذه الكلمات ليست ظروفا ،ولكنها تشترك مع
المعينة كاآلن وأمس.
المحددة
ّ
ّ
ّ

فتخصص زمان الحدث
ظروف في ّأنها تنقل إلى الظرفية ،فتفيد معنى المفعول فيه،
ال ّ
ّ

ظرفية الّتي يفيدها حرف الجر (في) أو
ظرفية هنا غير ال ّ
ومكانه على معنى االقتران ،وال ّ

ألن الظّرفية هنا للتّخصيص؛ أي لتقييد زمن اإلسناد أو مكانه ،والظرفية
ما يأتي بمعناهاّ ،
هناك لنسبة الحدث إلى ظرف يحتويه ،فالمعنيان من القرائن المعنوية ،وهما على ما

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.192
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

عدهما معنى واحدا ،لما بينهما من اختالف المبنى ،كما
بينهما من تشابه ال ينبغي ّ
يتضح في المقابالت اآلتية(:)1
ص َح ْو ُ
ت إِ ْذ َت ْطلَ ُع ال َّش ْمسُ
َ .1

ظرف

تخصيص

ُُ
ص َح ْو ُ
س
َ .2
وع ال َّش ْم ِ
ت في طل ِ
 .3أَصْ حُو َم َتى َت ْطلَ ُع ال َّشمْ سُ

حرف

نسبة

ظرف

تخصيص

مبهم منقول إلى الظرف

نسبة

حرف

نسبة

ت َو ْق َ ُ ُ
ص َح ْو ُ
س
َ .4
وع ال َّش ْم ِ
ت طل ِ
 .5أصحو في َو ْق َ ُ ُ
س
وع ال َّش ْم ِ
ت طل ِ

أما ظرفية الحرف
فظرفية الظّرف وما نقل إليه بمعنى االقتران ّ
الزماني أو المكانيّ ،

أن هناك طائفتين
فهي على معنى االحتواء ّ
حسان ّ
تمام ّ
الزماني أو المكاني .والّذي يراه ّ
النحاة أنها تضاف إلى
مما يستعمل مفعوال معه؛ إحداهما ال ّ
ظروف الجامدة الّتي يرى ّ
ّ

الجمل ،وهي الجديرة باسم الظّ رف عند تقسيم الكالم ،وهذه ظرفيتها ظرفية اقتران حدثين،
فإن(إذ) تقرن بين الحضورين .والطائفة األخرى
ض َر َع ْمٌرو"ّ ،
ضر َزْي ٌد ِإ ْذ َح َ
فإذا قلتَ ":ح َ

يدل على ظرفية احتواء حدث
هي ما ينقل إلى معنى ال ّ
مما ليس ظرفا ،وهذا قد ّ
ظرف ّ
ِ
أن اليوم هو ظرف المجيء ،وال داللة
الج هم َعة" فذلك معناه ّ
اء َزْي ٌد َي ْوَم ه
واحد ،فإذا قلتَ ":ج َ
الدالة على االقتران يبقى لها معناها
أن ال ّ
ظروف ّ
حسان ّ
تمام ّ
هنا على االقتران ،ويضيف ّ
وتتحول عن هذا المعنى إلى معنى االحتواء عند استعمالها
عند استعمالها أدوات شرط،
ّ

أم ا حرف الجر (في) فهو أصل معنى االحتواء ،وتكون ظروف االحتواء
أدوات استفهام ،و ّ
ظرف ّأنه بمعنى (في).
بمعناه ،ومن هنا شاع في تحديد معنى ال ّ

الدالّة على المفعول المطلق ،ويرى ت ّمام
ج -التّحديد والتّوكيد :هي القرينة المعنوية ّ

أن المقصود بها تعزيز المعنى الّذي يفيده الحدث في الفعل وذلك بإيراد المصدر
حسان ّ
ّ

ألن المصدر هو اسم الحدث ،وايراده بعد الفعل تعزيز
المشترك مع الفعل في مادتهّ ،

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.192
تمام ّ
( )1ينظرّ :

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

لعنصر الحدث ومعنى الفعل ،وتكون التّقوية بواسطة ذكره مفردا منونا على سبيل التّأكيد
ِ
َّ َّ
النساء  ،112فتكليما مفعول مطلق أ ّكد
عز ّ
نحو :قوله ّ
يما﴾ ّ
وجلَ ﴿ :و َكلم اللهه هم َ
وسى تَ ْكل َ

َخ َذ
اه ْم أ ْ
الحدث كلّم ،أو مضافا لمعين أو موصوفا إلفادة ّ
النوع نحو قوله تعالى﴿ :فَأَخ ْذَن ه
ممي از
َع ِزيز هم ْقتَِدر﴾ القمر ،17فأخذ عزيز مفعول مطلق مضاف ّ
حدد نوع األخذ ،أو ّ
جل وعال﴿ :فَ هد َّكتَا
لعدد ،فيكون العدد نفسه مفعوال مطلقا ،والمصدر تمييزا ،نحو قوله ّ
َد َّكةً و ِ
اح َدةً﴾ الحاقة  ، 11وقد يكون المصدر اسم مرة أو مثنى اسم مرة ،فيفيد العدد
َ
أيضا(.)1

ح -المالبسة للهيئات :هي قرينة معنوية على إفادة معنى الحال بواسطة االسم
المنصوب أو الجملة مع الواو ودونها .فإذا قلت" :جاء َزْي ٌد ر ِ
اكًبا" فالمعنى جاء زيد مالبسا
َ َ
َ

تبين هيئة صاحبها وقت وقوع
أن الحال ّ
لحال الركوب ،وسبيل البيان في هذه العالقة ّ

ألن المعنى المستفاد منها هو معنى واحدا
الفعل ،وهذا البيان ضروري في فهم الجملةّ ،
()2
ِ ِ
يها﴾
ال ّ
عدة معان  ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :و َم ْن َي ْقته ْل هم ْؤ ِمًنا همتَ َع ِّم ًدا َف َج َز ه
اؤهه َج َهّن هم خال ًدا ف َ

عّبر عنها بالجملة والواو،
ّ
ب" فالحال هنا ه
اء َزْي ٌد َو هه َو َي ْرَك ه
النساء  .91وكذلك إذا قلتَ " :ج َ
االبتداء،وقدرها سيبويه واألقدمون بإذ وال يريدون أنها
«وتسمى هذه الواو واو الحال وواو
ّ
بمعناها إذ ال يرادف الحرف االسم بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق»(.)3
أن(:)4
حسان على ذلك فيرى ّ
تمام ّ
يعقّب ّ

أن معنى ظرفية
يبرر ما يراه ّ
 -1تقدير سيبويه واألقدمين لهذه الواو المعبرة عن المالبسة بـ(إذ) ّ
الظّرف أقرب إلى االقتران ،ومعنى ظرفية الحرف أقرب إلى االحتواء.

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.192
تمام ّ
( )1ينظرّ :
الربط في تركيب الجملة العربية .ص.121
( )2ينظر :مصطفى حميدة .نظام االرتباط و ّ

( )3األشموني .شرح األشموني على ألفية ابن مالك .ج .7تح :حسن حمد .ط.7دار الكتب العلمية .بيروت– لبنان.
7111م .ص.12
( )4ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.711- 192
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

 -7القول" :إذ ال يرادف الحرف االسم" مبني على التقسيم التقليدي للكلم وفيه أن الظّرف من
األولى للعبارة أن تكون "إذ ال يرادف
حسان للمشكلة ،فيرى ّ
تمام ّ
األسماء ،أما بحسب فهم ّ
أن ْ

الحرف الظّرف" ،وفي هذا تبرير آخر لما زعمه سابقا من المغايرة بين ظرفية الظرف وظرفية
الحرف.
أن ك ّل المنصوبات
السابق" ينسجم تماما مع رأيه في ّ
 -1القول" :بل ّإنها وما بعدها قيد للعامل ّ

تندرج ضمن عنوان التّخصيص.

خ -التّفسير :والتّفسير لل ّذوات قرينة معنوية على باب التّمبيز ،ويكون عند الحاجة
إما أن
إلى اإليضاح ،وال تكون هذه الحاجة ّ
إال عند المبهم ،والمبهم الّذي ّ
يفسره التمييز ّ
يكون(:)1

ْس َش ْيَبا﴾ مريم ،01
طاب هم َح َّم ٌد َن ْف ًسا ،وقوله تعالىَ ﴿:وا ْشتَ َع َل َّأ
 .1معنى اإلسناد :نحو:
َ
الر ه
الرأس.
فشيبا تمييز ّ
فسر اإلبهام الوارد في عالقة اإلسناد اشتعل ّ

ض َش َج ًرا.
 .7معنى التعدية :نحوَ :زَر ْع ه
ت ْاأل َْر َ
ِ
ت
ت ِمتْ َرْي ِن َح ِر ًيرا ،وقوله ّ
عز وج ّل﴿ :إِِّني َأرَْي ه
 .1اسم مفرد دال على مقدار مبهم :ا ْشتََرْي ه
المخيم على عالقة اإلسناد.
َح َد َع َش َر َك ْو َكًبا﴾ يوسف  ،11فكوكبا تمييز أزال اإلبهام
ّ
أَ

أن التّقييد تخصيص لهذا العموم،
ّ
أن اإلبهام عموم و ّ
حسانّ -
تمام ّ
الشك – في اعتقاد ّ

ومادام التفسير يزيل اإلبهام فهو تخصيص ويزيل العموم .وكون التمييز تخصيصا هو
الداللة
حسان إلى إثباته مع دعوى أنّ ّ
كل المنصوبات مخصصات لعموم ّ
تمام ّ
ما يسعى ّ
معينة في فهم عالقة
ثم دالّة على جهة ّ
في اإلسناد أو في نطاق اإلسناد ،وهي من ّ
اإلسناد .ومن هنا يصدق على األسماء المنصوبة أنها تعبيرات عن الجهة.

ردة باب المستثنى؛ فالمستثنى يخرج من عالقة
د -اإلخراج :وهو قرينة معنوية على إ ا
جاء ا ْل َق ْوهم ِإ َّال َزْي ًدا ،فالمجيء
اإلسناد حين نفهم هذه القرينة المعنوية من السياق ،نحوَ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.199
تمام ّ
( )1ينظرّ :

911

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الفصل الثّالث:

أسند إلى القوم ،وأهخرج زيد من هذا اإلسناد؛ إذ تتضافر (ِإ َّال) ،وهي قرينة لفظية مع
معنى اإلخراج وهو قرينة معنوية ،ليفهم من كليهما ومعهما النصب وغيره من القرائن
معنى االستثناء ،وكذلك تتضافر (أ َْو) مع اإلخراج لنصب المضارع ،فيكون نصبه على

لتمام
معنى نصب المستثنى .وفي اإلخراج تقييد لإلسناد وتخصيص له ،ومن هنا ساغ ّ

المعبرة عن معنى الجهة ،وأن يطلق على ما تفيده
حسان أن يضع المستثنى بين األبواب
ّ
ّ
هذه القرائن المعنوية مجتمعة عنوانا شامال هو التّخصيص(.)1

وي ُّ
حسان المخالفة مظه ار من مظاهر تطبيق استخدام القيم
ذ -المخالفةَ :
تمام ّ
عد ّ

عدها قرينة معنوية
الخالفية بجعلها قرائن معنوية على اإلعرابات المختلفة .ومن قبيل ّ
الن حاة لمعنى باب االختصاص؛ إذ يجعلون االسم
ّأنه ال يحس ارتياحا إلى تفسير ّ
أن تقدير
أخص" أو"أعني" ومع ّ
المنصوب على االختصاص مفعوال لفعل محذوف تقديره " ّ

أخص" منسجم مع ِّ
إال
عد االسم المختص من قبيل ما يدخل تحت عنوان التّخصيص ّ
" ّ

يحس بعزوف تام عن هذا التقدير الذي ينقل مبدأ وجوب االستتار من
أن ذلك يجعله
ّ
ّ

أن القيمة الخالفية المراعاة في نصب
ّ
حسان هنا ّ
لتمام ّ
الضمائر إلى األفعال .والّذي يبدو ّ
هذا االسم هي المقابلة بينه وبين الخبر الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل االسم المنصوب

هنا .ويمثّل بالجملتين اآلتيتين(:)2
َن ْح هن
َن ْح هن

ب
ا ْل َع َر ه
ب
ا ْل َع َر َ

هن ْك ِرهم
هن ْك ِرهم

َّ
ف
الض ْي َ
َّ
ف
الض ْي َ

يث
َوهن ِغ ه
يث
َوهن ِغ ه

وف
الم ْلهه َ
وف
الم ْلهه َ

العرب في الجملة الثانية مختص
فالعرب في الجملة األولى خبر ،وما بعده مستأنف ،و َ
ه

وما بعده خبر .ولو اتحد المعنى التحد المبنى فأصبحت الحركة واحدة فيهما ،ولكن
المخالفة بينهما كانت قرينة م عنوية تتضافر مع اختالف الحركة لبيان أن هذا خبر ،وهذا
تعدد حركة المضارع في
مختص ،وقرينة المخالفة قد تكون مثال هي التفسير لما يرد من ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.711-199
تمام ّ
( )1ينظرّ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.711-711
تمام ّ
( )2ينظرّ :

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ك وتَ ْشر َّ
ِ
ام
َّم َ َ َ َ
نحوَ " :ال تَْأ هكل الس َ
ب اللَب َن" .وكذلك حركة المستثنى المنقطع في نحوَ " :ما َق َ
الصفة المشبهة.
الق ْوهم ِإ َّال ِح َم ًا
َ
(ما أَ ْف َع َل) التّعجبية ،وبعد ّ
ار" .ونصب االسم بعد َ
أن كون المخالفة من قبيل القيم الخالفية ال يجعلهما
حسان فيشير إلى ّ
تمام ّ
يستدرك ّ

أعم من أن
على قدم المساواة؛ فالمخالفة قرينة معنوية فقط ،في حين ّ
أن القيم الخالفية ّ

تكون معنوية فقط ،فقد تكون بين المعنى والمعنى –كالمخالفة -فتكون معنوية ،وقد تكون
بين المبنى والمبنى فتكون لفظية.
 -3قرينة ال ّنسبة :هي ثالث القرائن المعنوية الكبرى إلى جانب قرينتي اإلسناد

النسبة قيد عام
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
والتّخصيص ،تنضوي تحتها قرائن معنوية فرعية ،ويرى ّ

على عالقة اإلسناد أ و ما وقع في نطاقها ،وهذا القيد يجعل عالقة اإلسناد نسبية ،األمر

النسبة ومعنى التّخصيص؛ فاألولى تفيد اإللحاق
الّذي يجعل الفرق واضحا بين معنى ّ

والثّاني يفيد التّضييق .والمعاني التي تدخل تحت عنوان النسبة وتتخذ قرائن في التحليل
واإلعراب ،وفي فهم النص بصورة عامة هي(:)1
ألنها تقوم بربط ونسبة الكلمات
النسبةّ ،
حسان بحروف ّ
تمام ّ
يسميها ّ
أ -حروف الجرّ :

النحاة القدماء أدوات تعليق ،لقولهم العبارة
بعضها إلى بعض .وهي في اصطالح ّ

الجر.
المشهورة" :والجار والمجرور متعلّقان" ،وهذا يعني حرصهم على معاني حروف ّ

إال-
حسان من قول األشموني في باب االستثناء«:واّنما لم تعمل  -أي ّ
تمام ّ
وينطلق ّ
ألن عمل الجر بحروف تضيف معاني األفعال إلى األسماء وتنسبها إليها ،واال
الجرّ ،
فإنها ال تنسب إلى االسم الذي بعدها شيئا ،بل تخرجه من هذه النسبة»(،)2
ليست كذلكّ ،

فيرّكز على كلمات مخصوصة من القول ،وهي :تضيف ،تنسب ،تخرج ،النسبة ،ويرى

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.717-711
تمام ّ
( )1ينظرّ :
( )2األشموني .شرح األشموني على ألفية ابن مالك .ج .1ص.011

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النسبة الّتي هي قيد
الصلة بقرينة اإلخراج الّتي سبق الحديث عنها ،وقرينة ّ
ّأنها وثيقة ّ
الحديث ،وقرينة اإلضافة التالية في الحديث.

أن
حسان ّأنه يكفي لبيان قوة التّعليق في معنى اإلضافة ّ
تمام ّ
ب -اإلضافة :يرى ّ

النص على أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ،غير أن هناك
النحاة لم يغفلوا ّ
ّ
فالنسبة مع
النسبة الّتي تفيدها اإلضافةّ ،
النسبة ،و ّ
النسبة التي يفيدها حرف ّ
فرقا بين ّ

حسان تجعل عالقة اإلسناد نسبية سواء كانت هذه
تمام ّ
حرف النسبة على حد تعبير ّ
النسبة في
العالقة بين مبتدأ أو خبره أو فعل وفاعله أو غير ذلك ،على حين تكون ّ

النسبة عدد
اإلضافة بين المتضايفين الواقعين في نطاق اإلسناد .ولكل حرف من حروف ّ
من المعاني المتباينة ،منها(:)1
 .1ابتداء الغاية

 .7انتهاء الغاية

 .1البعضية

 .1الظّرفية

 .0التّعليل

 .2المجاوزة

 .2االستعانة

 .2االستعالء

 .9المصاحبة

 .11اإللصاق

 .11القسم

 .17التّشبيه

 .11بيان الجنس

 .11التّوكيد

 .10الملك

 .12االستحقاق

النسب
ّ .12

 .12العاقبة

 .19المقايسة

 .71التّعويض

 .71التّعجب

 .77االستدراك

 .71التّبليغ

 .71التّبيين

 .70البعدية

 .72البدلية

 .72العندية

 .72التّعدية

 .79الزيادة.

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.192
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الفصل الثّالث:

حسان ّأننا إذا أضفنا إلى هذه القرائن المعنوية قرينة اإلضافة صارت هذه
تمام ّ
يرى ّ

النسبة واضح في كلّها
القرائن الداخلة تحت مفهوم النسبة ثالثين قرينة معنوية ،ومعنى ّ
على نحو ما يأتي(:)1

ال ّنسبة

القرينة
ابتداء الغاية

الطرف األول :الحدث (مالبس االبتداء)

البعضية

الطرف األول :الحدث(مالبس البعض)

الطرف الثاني :الكل

الظّرفية

الطرف األول :الحدث (المظروف)

الطرف الثاني :ظرفه

الطرف األول :الحدث (المعلول)

الطرف الثاني :العلة

الطرف األول :الحدث (المجاوز)

المجاوز
الطرف الثاني:
َ

التّعليل
المجاوزة

الطرف الثاني :الغاية

بالنسبة لما بقي من القرائن؛ فالتّعليق بواسطة ما يفهم بالحرف من نسبة
سيان ّ
واألمر ّ

نسبية بين المجرور وبين معنى الحدث الّذي في عالقة اإلسناد.
هو إيجاد عالقة ّ

عامة «يفهم بها ارتباط التّابع بالمتبوع»( ،)2فتساعد
 -4قرينة التّبعية :قرينة معنوية ّ

المفصل ومن العموم
على إيضاح الجملة من خالل «نقلها إلدراك الفكر من المجمل إلى
ّ

( )3
النعت والعطف
إلى الخصوص»  ،ينضوي تحتها أربع قرائن معنوية فرعية ،وهيّ :

النعت فهو وصف للمنعوت ويكون مفردا حقيقيا وسببيا وجملة وشبه
فأما ّ
والتّوكيد والبدل؛ ّ
تصدق
النور ،10فكلمة (شجرة) نكرة
جملة ،ففي قوله تعالى﴿ :هيوقَ هد ِم ْن َ
ه
ارَكة﴾ ّ
ش َج َرة همَب َ
شجرة بالبركة وأخرجها
على ّ
أن كلمة (مباركة) نعت وصف هذه ال ّ
كل أنواع ال ّ
شجر ،إالّ ّ

يتم بواسطة
من ّ
حيز العموم إلى نطاق الخصوص .و ّ
أما العطف فمنه عطف البيان وليس ّ

النسق تتضافر فيه
يفسر التّابع فيه ما كان في متبوعه من إبهام ،وعطف ّ
الحرف واّنما ّ
صح أن
قرينة التّبعية وقرينة األداة ومطابقة الحركةّ ،
صح أن يكون عطف بيان ّ
وكل ما ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.711
تمام ّ
( )1ينظرّ :
النحوية واطراح العامل واإلعرابين التّقديري والمحلّي) .مجلّة اللّسان العربي .مج .11ع.1
حسان( .القرائن ّ
تمام ّ
(ّ )2
1921م .ص.10

( )3كوليزار كاكل عزيز .القرينة في اللّغة العربية .ص.112
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

يكون بدال إالّ عند امتناع إعادة بناء الجملة مع حذف المبدل منه واقامة البدل مقامه
َّ
المؤكد والمعنوي بألفاظ
أما التّوكيد فمنه اللّفظي بتكرار
فالتّابع للبيان ال لألبدال ،و ّ
مخصوصة.

بأنها «عنصرمن
حسان القرينة اللّفظية ّ
تمام ّ
القسم الثّاني :القرائن اللّفظية ّ
يعرف ّ

النحوية ،فيمكن باالسترشاد بها أن نقول هذا
عناصر الكالم
ّ
يستدل به على الوظائف ّ

اللّفظ فاعل ،وذلك مفعول به أو غير ذلك»

()1

وفي العربية من القرائن اللّفظية ما يأتي(:)2

الصوتي في
 -1قرينة العالمة اإلعرابية :ته ّ
عد العالمة اإلعرابية «إسهاما من ّ
النظام ّ

النحاة تجريد ذهني ال يتّصل باألصوات،
النحوي ،ولكن يدخل فيها كذلك عند ّ
النظام ّ
بناء ّ
()3
سماها القدماء من
وذلك ما أطلقوا عليه اإلعراب التّقديري واإلعراب المحلّي»  .وقد ّ

الداللة على
النحاة نظرية العامل ،وأولوها بأوفر حظ من االهتمام لدورها الكبير في ّ
ّ
الدور في معرض حديثه عن ماهية اإلعراب،
جني إلى هذا ّ
النحوية ،ويشير ابن ّ
المعاني ّ
سعيد أباه،
إذ يقول« :هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ؛ أال ترى ّأنك إذا سمعت أكرم
ٌ
سعيدا أبوه ،علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من المفعول ،ولو كان
وشكر
ً
( )4
تبناه أغلب المحدثين
الكالم شرجا الستبهم أحدهما من صاحبه»  .وهذا منطلق صائبّ ،

النحوية إذا تضافرت
حسان الّذي أثبت للعالمة اإلعرابية داللتها على المعاني ّ
تمام ّ
ومنهم ّ
مع غيرها من القرائن ،معارضا بذلك إبراهيم أنيس الّذي ألغاها( ،)5ومخالفا إبراهيم
الضمة علما لإلسناد ،والكسرة علما لإلضافة ،ونفى عن الفتحة
مصطفى الّذي جعل
ّ

المستحبة عند
ر ذلك بكونها الحركة الخفيفة
مبر ا
أي من المعاني ّ
ّ
داللتها عن ّ
النحويةّ ،

حسان .البيان في روائع القرآن .ص.11
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 710وما بعدها.
تمام ّ
(ّ )2
النماذج) .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .1ص.700
حسان( .وحدة البنية واختالف ّ
تمام ّ
(ّ )3

جني .الخصائص .ج .1ص.12
( )4ابن ّ
( )5لالستزادة ينظر :إبراهيم أنيس .من أسرار اللّغة.ط .1مكتبة األنجلو المصرية .القاهرة1922 .م .ص.710
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

إن
العرب(.)1
حسان على رأيه هذا في قوله« :وال أكاد ّ
أمل ترديد القولّ :
تمام ّ
ّ
ويصر ّ

العالمة اإلعرابية بمفردها ال تعين على تحديد المعنى فال قيمة لها بدون تضافر

إال قصور العالمة اإلعرابية عن
القرائن»( .)2وهذا عين
أدل على ذلك ّ
الصواب ،وال ّ
ّ
النحوية مع المبنيات واألسماء المنقوصة منها والمقصورة.
ّ
الداللة على المعاني ّ

إن حديث القدامى عن هذه القرينة مبثوث في ثنايا كتبهم،فابن
الرتبةّ :
 -2قرينة ّ

تحدث فيه عن رتبة الكلم العربي ،وأفرد بابا في نقض
جنيعقد فصال في التّقديم والتّأخير ّ
ّ
المراتب إذا عرض هناك عارض(.)3

السبق للقدامى ،ويعتقد – واالعتقاد إيمان-
حسان بقصب ّ
تمام ّ
في هذا األمر يعترف ّ

أولهما ما
ّ
بأن عبد القاهر الجرجاني حين صاغ مصطلح (التّرتيب) قصد به إلى شيئينّ :

الرتبة ،وثانيهما ما يدرسه البالغيون تحت عنوان التّقديم
يدرسه ّ
النحاة تحت عنوان ّ

والتّأخير(.)4

الرتبة قرينة لفظية على المعنى تخضع لمطالب أمن اللّبس،
سان ّ
تمام ح ّ
أن ّ
يرى ّ

كل منهما من اآلخر على
يدل موقع ّ
السياق ّ
وهي عالقة بين جزأين مرتّبين من أجزاء ّ
الرتبة أكثر ورودا مع المبنيات منها مع المعربات ،ومع األدوات والظّروف من
معناه ،و ّ

ظواهر
المبنيات
النحوية وبين ال ّ
الرتبة ّ
تمام ّ
ّ
حسان بوجود رحم موصولة بين ّ
خاصةّ ،
ويقر ّ
()5
أن األولى تحفظ الموقع ،والثّانية هي تحقيق مطالب الموقع على رغم
الموقعية ؛ ذلك ّ

الرتبة(:)6
النظام ،و
المشجر اآلتي ّ
قواعد ّ
ّ
تمام ّ
حسان ّ
يلخص فيه ّ

النحو .ص.22
( )1لالستزادة ينظر :إبراهيم مصطفى .إحياء ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.712
تمام ّ
(ّ )2
جني .الخصائص .ج .1ص  .701ج .7ص.721
( )3لالستزادة ينظر :ابن ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.712
تمام ّ
( )4ينظرّ :
النحو العربي (دراسة سياقية) .ط .1عالم الكتب.
( )5لالستزادة ينظر :حسين رفعت حسين .الموقعية في ّ
القاهرة7110.م .ص 91وما بعدها.

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.712
تمام ّ
( )6ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ
الرتبة
ّ

حسان نوعان محفوظة وغير
من خالل هذا
ّ
المشجر يتّضح ّ
تمام ّ
أن ّ
الرتبة عند ّ

محفوظة:

الصلة وال شيء
أ -رتبة محفوظة :أشار إليها ابن ّ
جني في قوله«:وال يجوز تقديم ّ

الصفة على الموصوف( ،)وال المبدل على المبدل منه ،وال
منها على الموصول ،وال ّ
عطف البيان على المعطوف عليه ،وال العطف الّذي هو نسق على المعطوف عليه...

مما اتّصل به»( ،)1والى نفس
وال يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ،وال شيء ّ
النحو ،وال دخل
الرتبة المحفوظة قرينة من قرائن ّ
حسان ،الّذي يرى ّ
تمام ّ
أن ّ
المعنى ذهب ّ
للدراسات البالغية فيها ،وال سبيل إلى تشويشها في االستعمال المعاصر؛ إذ هي ُّ
صرف
ّ
عد التّ ّ

وكل ما ورد من ذلك في عصر الفصاحة فهو
فيها إخالالً بوظيفة القرينة ومدعاة للّبسّ ،

ك َو هكلَّ َما
صَن هع ا ْل هف ْل َ
قليل ومن باب التّر ّخص ،نحو تقديم جملة الحال في قوله تعالىَ ﴿ :وَي ْ
ِ
ِ
ِ
شاعر:
س ِخ هروا ِم ْنهه﴾ هود  ،21وتقديم المعطوف عليه في قول ال ّ
َم َّر َعَل ْيه َم َألٌ م ْن َق ْو ِمه َ
()2
علَ ْيـ ِ
ِ ِ
ِ
ـــــــــر ٍ
الســــــــــــالَم
ق
ـــــــــــك َوَر ْح َمــــــــــــة اه َّ
َ
أَالَ َيـــــــــا َن ْخلَـــــــــ ًة فـــــــــي َذات ع ْ

( )الموصوف هو تصويب الخطأ المطبعي المصوف.
جني .الخصائص .ج .7ص.721 -721
( )1ابن ّ
الناطقين بها .ص.172
حسان .التّمهيد في اكتساب اللّغة لغير ّ
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

نقض مرتبة
جني في قوله«:اعلم ّأنه ال ته َ
ب -رتبة غير محفوظة :أشار إليها ابن ّ

فتأمله وابحث عنه ...ومن ذلك وجوب تأخير المبتدأ إذا كان نكرة وكان
ّ
إال ألمر حادثّ ،
الخبر عنه ظرفا ،نحو قولهم :عندك مال ،وتحتك بساطان ،فهذه األسماء كلُّها مرفوعة
أن مانعا منع
باالبتداء ،ومواضعها التّقديم على ال ّ
ظروف قبلها الّتي هي أخبار عنهاّ ،
إال ّ

ألن المبتدأ
من ذلك؛ أال ترى ّأنك لو قلت :بساطان تحتك ،ونحو ذلك لم هيستحسن ،ال ّ

لكن ألمر حدث ،وهو كون المبتدأ نكرة ،أال تراه لو كان معرفة
ليس موضعه التّقديمّ ،
أن ذلك ّإنما فسد تقديمه لما
الستمر وتو ّجب تقديمه ،فتقول :البساطان تحتك ،أفال ترى ّ
ّ
( )1
حسان أيضا المصطلحات البالغية
تمام ّ
ذكرناه من قبح تقديم المبتدأ نكرة»  .ويستعمل ّ

أن جهود
للرتبة غير المحفوظة؛ فيرى ّأنها تسمح بالتّقديم والتّأخير ،ويرى ّ
في تعريفه ّ
البالغيين في هذا المجال محصورة في نطاقها .وقد يرتبط التّقديم بمعنى وقر في نفس

النوع من التّقديم هو تحليل
األديب أراد إبالغه إلى قارئه أو سامعه ،ومجال دراسة هذا ّ
تأصلت في طريقة
المعين الّذي اشتمل على ذلك .كما قد يكون التّقديم عادة
النص
ّ
ّ
ّ

تركيب األديب للجملة ،فيصطبغ أسلوبه بصبغتها ،فيطيعها غير واع بها ،ومجال دراسة

يمتد إلى إنتاجه كلّه ال على
النوع من التّقديم هو البحث في أسلوب األديب بحثا ّ
هذا ّ

الرتبة غير محفوظة ال يعني ّأنه ال رتبة ،و ّأنه قد ال يعرض لها ما
ّ
نص بعينه .وكون ّ

ولكن رتبة المبتدأ
فالرتبة بين المبتدأ والخبر غير محفوظة،
ّ
يدعو إلى وجوب حفظها؛ ّ
عد
بد أن هي ّ
تقدم الخبر على المبتدأ فال ّ
مقدمة على رتبة الخبر .وحتّى وان ّ
على رغم ذلك ّ

الرغم من هذا األصل قد يعرض
مقدما من تأخير ،إذ األصل أن يكون
ّ
ّ
متأخرا ،وعلى ّ

للخبر ما يوجب تقديمه ،وللمبتدأ ما يوجب تقديمه أيضا ،وفي هذه الحالة تحفظ رتبة

الصدارة مثال .ومن هنا يمكن فالقول
المبتدأ للعارض الّذي عرض له ،كأن يكون له ّ

نسبي(.)2
الرتبة
بحرية ّ
ّ
ّ

جني .الخصائص .ج .1ص.702 -702
( )1ابن ّ
الناطقين بها .ص.179 -172
حسان .التّمهيد في اكتساب اللّغة لغير ّ
تمام ّ
( )2ينظرّ :

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصيغة :لقد سبقت اإلشارة إلى قرينة البنية الّتي ينضوي تحتها
 -3قرينة مبنى ّ

صرفية وتقليبها
للصيغة ال ّ
برمته ،بما يشتمل عليه من دراسة ّ
موضوع علم ّ
الصرف العربي ّ

وتصرف(.)1
الصرفي ،وبنية الكلمة المفردة وما يكتنفها من جمود واشتقاق
والميزان ّ
ّ

النحوي ،فصيغة الفاعل أو المبتدأ أو نائب
الصيغة قرينة لفظية على الباب ّ
تكون ّ
ب ِف ْع ٌل
بالنقل اسما
الفاعل ال تكون إالّ اسما ،ولو جاءت فعال لكانت ّ
ض َر َ
محكيا ،نحوَ :
ً
ِ
ب في هذه
و(ماض) نعت؛ ّ
ض َر َ
ألن َ
(ض َر َ
َماض ،إذ يصير َ
ب) مبتدأ ،و(ف ْع ٌل) خبرَ ،
ي قهصد لفظه ،فصار اسما كاألسماء األخرى ،وبالتّالي تحقّقت اسمية المبتدأ.
الجملة َح ْك ٌ
السياقية نحو:
ومن هنا يمكن القول ّ
الصلة بالعالقات ّ
الصرفية وثيقة ّ
الصيغ ّ
إن معاني ّ

متعديا( ،)2مثل:
يضعف يصير
الالزم الّذي يهمز أو
الفعل الثّالثي ّ
ّ
ّ

َّ
ِ
هستَا هذ ِّ
س ِّ
الت ْل ِمي َذ.
الت ْل ِمي هذ  أ ْ
س األ ْ
س األ ْ
هستَا هذ التِّ ْلمي َذ َ جل َ
َجَل َ
َجَل َ
أهم القرائن اللّفظية الّتي تهعين على تحديد مواقع الكلمات
 -4قرينة التّضام :من ّ

بالسياق
السياق؛ أي ّأنه يتعلّق ّ
بين أقسام الكالم ،وهي أن تستدعي الكلمة كلمة أخرى في ّ

فيتعرض موضوعه للتّركيب الكالمي نفسه ،على خالف بقية القرائن اللّفظية الّتي تتعلّق
ّ
ويتعرض موضوعها في الغالب لألجزاء التّحليلية من التّركيب الكالمي،
السياق
بمكونات ّ
ّ
ّ

ثم استخدام صور
أهمية التّضام في كونه
وتبرز ّ
يصور أسلوب تآلف الكلمات في اللّغة ّ
ّ

التّآلف في إعطاء المعنى العام للتّركيب الكالمي(.)3

أن التّضام يفهم على وجهين هما(:)4
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

أن التّضام هو الطرق الممكنة في رصف جملة ما ،فتختلف طريقة منها
 -1التّوارد :ويعني ّ

عن األخرى تقديما وتأخي ار وفصال ووصال وغيرها.
()1
()2
()3
()4

النحوية .ص 19وما بعدها.
حسان .الخالصة ّ
تمام ّ
لالستزادة ينظرّ :
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.711
تمام ّ
لالستزادة ينظرّ :
شكل والوظيفة .ص .192
الساقي .أقسام الكالم العربي من حيث ال ّ
لالستزادة ينظر :فاضل مصطفى ّ
ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.712- 712

919

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن المقصود بالتّضام أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين النحويين
 -7التّالزم والتّنافر :أي ّ

عنص ار آخر فيسمى هنا التّالزم ،أو يتنافى معه فال يلتقي به ويسمى هذا التّنافر أو التّنافي،
وعندما يستلزم أحد العنصرين اآلخر فإن هذا اآلخر قد يد ّل عليه بمبنى وجودي على سبيل ال ّذكر،
أو يدل عليه بمبنى عدمي على سبيل التّقدير بسبب االستتار أو الحذف.
النحو العربي من ظاهرة التّضام ،إما في صورتها
وال يكاد يخلو باب من أبواب ّ

السلبية كالتّنافي أو التّنافر،
اإليجابية كاالفتقار واالختصاص والتّوارد ،واما في صورتها ّ
التركيبية ،والتّوارد والتّنافر
فاالفتقار واالختصاص والتّنافي من ظواهر استعمال العناصر ّ
من ظواهر استعمال الكلمات المعجمية(.)1

فأما االفتقار فمعناه أن لفظا ما ال يستقل باإلفادة وال يوقف عليه في الكالم غالبا،
ّ

أال يستغنى بحرف الجر
حيزه لفظا آخر ال غنى له عنه .ويترتّب عليه ّ
نما يتطلب في ّ
وا ّ
عن المجرور ،وال بحرف العطف عن المعطوف(.)2

النعت
الصلة و ّ
وكذلك يفتقر المحذوف إلى دليل الحذف أو إلى العوض ،وتفتقر جملة ّ

َّ
متصيد أو مدلول عليه بالسياق.
والحال والخبر إلى ضمير يعود إلى مرجع مذكور أو
وتفتقر المبهمات إلى ما يخصصها من وصف أو تمييز أو إضافة ،ويفتقر الظرف
البد للمبتدأ من خبر(.)3
والمجرور إلى ما يتعلّقان بهّ ،
البد له من فاعل ،و ّ
وكل فعل ّ
أما االختصاص فمعناه أن يدخل الحرف على مدخول بعينه ،وان كان ذلك له
وّ

إن) مثال هو التّوكيد وتدخل على المبتدأ ،ومعنى (لم)
بسبب لفظه ال بمعناه .فمعنى ( ّ

النفي وتدخل على المضارع على حين تدخل (ما) على الجملة االسمية .ومن
ّ
أن) في خبر أفعال المقاربة
االختصاص أيضا إضافة (إذا) إلى الجملة الفعلية ،ووقوع ( ْ
تختص (كاد) و(عسى) بأن يكون الخبر بعدهما فعال
إن كانت تفتقر إلى الخبر ،و
ّ

( )1ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص.101
( )2ينظر :تمام حسان .الخالصة النحوية .ص.21
حسان .الخالصة النحوية .ص. 21- 21
تمام ّ
(ّ )3

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

طط
الداخلة تحت التّضام في المخ ّ
بأن،ويمكن توضيح العالقة بين القرائن ّ
مضارعا مقترنا ْ

اآلتي(:)1

الحذف
يعتمد التقدير هنا على
االستلزام نفسه وعلى سبق
الذكر وبواسطتهما يمكن
تقدير المحذوف

أن العنصر المنفي قد
والتّنافي أيضا من ظواهر استعمال العناصر التّركيبية ،ولو ّ

النافية كقولهم:
يكون بابا من األبواب ،وقواعد ذلك عند النحاة قواعد سلبية ال تخلو من ال ّ
ال تدخل الجوازم على األسماء ،ال يدخل الحرف على الحرف .والتنافي قرينة لفظية سلبية
على المعنى ،يمكن بواسطتها أن نستبعد من المعنى أحد المتنافيين عند وجود اآلخر.
فإذا وجدنا (أل) استبعدنا معنى اإلضافة المحضة ،واذا وجدنا المضمر استبعدنا نعته(.)2
إما بال ّذكر أو بالتّقدير ،واألكثر في أمن اللبس أن يكون نتيجة
سبق القول إ ّن التّالزم ّ

ال ّذ كر ،فيكون هذا األخير قرينة على المعنى المراد ،ويتم على طريق االفتقار أحيانا،
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص. 777- 771
تمام ّ
(ّ )1
( )2ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص.100

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

كما في تالزم الموصول صلته  ،كما يتم أحيانا أخرى عن طريق االختيار فتذكر الضميمة
الدالة عليها
إذا لم تعن القرائن األخرى على تقديرها تستتر أو تحذف عند وجود القرينة ّ
قصد اإليجاز ،يقول ابن مالك:
ِ ِ
ســــــــــتَتَْر
ــــــــــو َوِاالّ فَ َ
ضــــــــــمير ا ْ
فَه َ

ــــــل فَ ِ
ــــــد ِف ْعـ ِ
ــــــر
اعـــــــل فَـــــــِ ْن َ
َوَب ْعـ َ
ظ َهـ َ

()1

الضمير
فيكون االستتار بقرينة في الماضي وهي وضع صورة الفعل الّذي استتر فيه ّ

الضمائر المتّصلة فتكون المقابلة أساسا لفهم خصوص
بإزاء صور األفعال األخرى ذوات ّ

الضمير .كما يكون االستتار
الضمير المستتر بواسطة صورة فعله دون الحاجة إلى ذكر ّ
ّ
فإن
أيضا في ضمير الفاعل ونائب الفاعل واسم كان ،واذا استتر الضمير في المضارع ّ

تقدره ،وهو في األمر في صورة واحدة هي المخاطب المفرد،
حرف المضارعة قرينة ّ
الضمير
يدل من طريق القيمة الخالفية على خصوص
فوقوفها بإزاء بقية
الصور ّ
ّ
ّ

المستتر ،فتعين مجموعة قرائن ،كحروف المضارعة مثال على تحديد معنى الضمير

المستتر(.)2
أما ال ّذ كر والحذف فيكونان في جميع أقسام الكلم شريطة أن يكون الحذف دائما مع
ّ

شرط عند
وجود قرينة دالّة على المحذوف ،كما تحذف الجمل الفرعية كجملة جواب ال ّ
أمن اللّبس ،بل وقد تحذف بجزئيها نحو:

ــــــــــــــــر م ْعـــــــــــــــــ َد ًما َوِا َّنـــــــــــــــــ ْن
ًا
فَ ِقيـ

ــــن
قالَـــــ ْ
اســـــ ْل َمى َوِا ّنـ ْ
ت َب َنـــــات ا ْل َعـــــ ِّم َي َ

()3

( )1ابن مالك .متن ألفية ابن مالك .تع :عبد اللطيف بن محمد الخطيب .ص. 10
( )2ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها مبناها .ص.771 - 112
( )3األشموني .شرح األشموني على ألفية ابن مالك .ج .1ص.721

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

إذا دلّت القرائن على جملة الخبر ،فأمن اللّ بس مع حذفها ،فمن الممكن أن تحذف،
نحو الجواب على قوله :من الّذي حفظ الدرس؟ بقولك (على) أي على حفظ الدرس.
ويقدر المحذوف بقرينة االستلزام(.)1
فال ّذكر قرينة لفظية ،والحذف يكون بقرينة لفظيةّ ،
من أمثلة الحذف في القرآن الكريم قوله تعالى﴿:أَو جاءو هكم ح ِ
ور هه ْم أَن
ص َر ْ
ْ َ ه ْ َ
ت ه
ص هد ه
ي َقاتِلهو هكم أَو ي َق ِ
الداخلة مع جملة الحال ومعها (قد)(.)2
اتلهوا َق ْو َمهه ْم﴾ النساء .91حذفت الواو ّ
ْ ْ ه
ه
ت َيا لَ ْيتَنِي ِم ُّ
اض ِإلَ ٰى ِج ْذ ِع َّ
نت
عز
ّ
وقوله ّ
الن ْخَل ِة قَالَ ْ
ت قَْب َل َهـٰ َذا َو هك ه
اء َها ا ْل َم َخ ه
وجل﴿:فَأ َ
َج َ
َنسيا َّم ِ
نسيا﴾ مريم . 71حذف حرف العطف السابق للفعل الماضي.
ًْ
َّ
ش ْيًئا﴾ البقرة  .12حذف الضمير
وقوله ّ
س َعن َّن ْفس َ
جل وعالَ ﴿:واتَّقهوا َي ْو ًما ال تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
فيه؛وتقدير الكالم :ال تجزي فيه.
َل ا ْل َقري َة الَّتِي هكَّنا ِفيها وا ْل ِعير الَّتِي أَ ْقب ْلَنا ِفيها وِاَّنا َل ِ
ون﴾ يوسف .27أي
َ
اسأ ِ ْ َ
صادقه َ
وقولهَ ﴿:و ْ
َ
َ َ َ
َ َ
أهل القرية وأصحاب العير ،فحذف المضاف والقرينة على حذفه عقلية لعدم صحة سؤال
ط ْعَنا﴾ البقرة  .720حذف المفعول به .أي
س ِم ْعَنا َوأَ َ
البيوت واإلبل .وقوله تعالىَ ﴿:وَقالهوا َ
ال معا َذ ِ
ندهه ِإَّنا
اعَنا ِع َ
اهلل أَن َّنأ ه
ْخ َذ ِإ َّال َمن َو َج ْدَنا َمتَ َ
سمعنا قولك وأطعنا أمرك .وقوله﴿:قَ َ َ َ
ِإ ًذا لَّ َ ِ
ون﴾ يوسف .29حذف المضاف إليه .أي؛ ّإنا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا
ظال هم َ
عنده لظالمون.

يتفرع عن التّضام ،الفصل أو عدم الفصل بين المتالزمين ،فمن الفصل مثال ما
ّ

يحدث من(:)3

 -1الفصل بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ،وبين جزئي الجملة المنسوخة.
الزائدة بين (ما) والتّعجب.
 -7الفصل بكان ّ
( )1تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.711
( )2ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص. 122-109
( )3ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.771

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

 -1الفصل بما الكافية بين (إن) واسمها.
النافية) ومنفيها.
 -1الفصل بإن ّ
الزائدة بين (ما ّ
 -0الفصل بما بين (ليت) ومدخولها.

 -2الفصل بالقسم والظّرف والمجرور بين (إ ًذا) والمضارع.
أما عدم الفصل فيتّضح من منعه في الحاالت اآلتية:
 -1منع الفصل بين (ال) ومدخولها.
 -7منع الفصل بين الصفة والموصوف.
 -1منع الفصل بين العاطف والمعطوف.
(إال إ ًذا) والمضارع.
النواصب ّ
 -1منع الفصل بين ّ
 -0منع الفصل بين الموصول وصلته.

 -2منع الفصل بين الجار والمجرور ّإال ما ش ّذ من الفصل بكان الزائدة.
َِّ
ون
انوا هي ْستَ ْ
ين َك ه
ض َعفه َ
من األمثلة القرآنية للفصل قوله عز وجلَ ﴿:وأ َْوَرثَْنا ا ْل َق ْوَم الذ َ
ِ
َّ ِ
ق ْاأل َْر ِ
ض َو َم َغ ِ
شِ
يها﴾ األعراف  .112فصل بين الموصوف
َم َ
ار َ
ار ْكَنا ف َ
ارَب َها التي َب َ
عطف عليه ،إذ المقصود :مشارق األرض التي باركنا فيها ومغاربها(.)1
وصفته بما
َ

لتأتينكم،
وقوله ﴿ :هق ْل َبلَ ٰى َوَربِّي لَتَأْتَِيَّن هك ْم َع ِالِم ا ْل َغ ْي ِب﴾ سبأ .11أي؛ بلى ورّبي عالم الغيب
ّ

مما
ففصل بالجواب بين الموصوف وصفته لضرورة تأخير ّ
الصفة بسبب ما يتعلّق بها ّ
السماو ِ
ِ
ات َوَال ِفي
يأتي بعدها مباشرة ،وهو قوله
َ
ب َع ْنهه ِمثْ َق ه
تعالى﴿:ال َي ْع هز ه
ال َذ َّرة في َّ َ َ
ٰ
َّ ِ ِ
ْاأل َْر ِ
ر لقوله
مما يعد تفسي ا
َص َغ هر ِمن َذِل َ
ض َوَال أ ْ
ك َوَال أَ ْكَب هر ِإال في كتَاب ُّمبِين﴾ سبأّ ،11
﴿ع ِالِم ا ْل َغ ْي ِب﴾.
تعالىَ :

( )1تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص.122
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

﴿ هق ْل َك َف ٰى ِب ِ
يدا ب ْينِي وب ْيَن هكم ومن ِع َ ِ
ِ ِ
﴾الرعد  .11أي كفى باهلل
اهلل َ
ََ ْ َ َ ْ
ش ِه ً َ
ندهه ع ْل هم ا ْلكتَاب ّ

شهادة بيني وبينكم ،ففصل بالتّمييز وما يتعلّق به من ظرفية بين
ومن عنده علم الكتاب ال ّ
المتعاطفين.
يتم بين
 -5قرينة ّ
الربط :هو قرينة لفظية على اتّصال أحد المترابطين باآلخر إذ ّ

شرط وجوابه وبين
الموصول وصلته وبين المبتدأ وخبره ،وبين الحال وصاحبه وبين ال ّ
القسم وجوابه.
الربط ،أو بالحرف
الربط
ّ
بالضمير العائد الّذي تبدو فيه المطابقة ،كما يفهم منه ّ
يكون ّ

أو بإعادة المعنى أو باسم اإلشارة أو دخول أحد المترابطين في عموم اآلخر .وبآلية
حسان ذلك فيما يأتي( :)1ال ّربط
التّشجير
ّ
تمام ّ
يوضح ّ

( )1تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.711
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الربط في إنعاش ال ّذاكرة الستعادة مذكور سابق بواسطة إحدى الوسائل
تكمن وظيفة ّ

الربط أن يكون بإعادة
اللّفظية الّتي تعين على الوصول إلى هذه الغاية ،واألصل في ّ
ألنها أدعى للتّذكير وأقوى ضمانا للوصول إليه ،والقرآن الكريم أكبر برهان على
اللّفظّ ،
صحة هذا الكالم ،ومن ذلك(:)1
ّ

ِ
ص ه ِ
جل وعال﴿:وَال تَقهولهوا ِلما تَ ِ
ام لِّتَ ْفتَهروا
قول ّ
ف أَْلسَنته هك هم ا ْل َكذ َ
ب َهـٰ َذا َح َال ٌل َو َهـٰ َذا َح َر ٌ
َ
َ
ِ
ِ ِ
َِّ
ِ ِ
ون﴾ النحل .112هنا نجد أن
ون َعَلى اهلل ا ْل َكذ َ
َعَلى اهلل ا ْل َكذ َ
ب َال هي ْفل هح َ
ين َي ْفتَهر َ
ب ِإ َّن الذ َ
ت
آن ْس ه
لفظ الكذب أعيد ثالث مرات بدال من لتفتروه ويفترونه .وقوله تعالى أيضاِ﴿:إِّني َ

َنارا لَّ َعلِّي آتِي هكم ِّم ْنها بِ َقَبس أَو أ ِ
الن ِ
َج هد َعَلى َّ
النار بدال
تكرر ذكر ّ
ار هه ًدى﴾ طه.11إذ ّ
َ
ً
ْ

من عليها .كما نالحظ إعادة ذكر لفظ الجاللة بدال من "ثم هو" في نحو قوله تعالى﴿:أ ََولَ ْم
ٰ
ِ
ِ ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ض فَانظه هروا
يدهه ِإ َّن َذِل َ
ق ثهَّم هي ِع ه
ف هي ْب ِدئه اهلله ا ْل َخ ْل َ
َي َر ْوا َك ْي َ
ك َعلَى اهلل َيس ٌ
ير ،هق ْل س ه
ِ
ِ
ِ ِ
ئ َّ
ير﴾ العنكبوت-19
اهلل َعَل ٰى هك ِّل َ
ف َب َدأَ ا ْل َخ ْل َ
َك ْي َ
ش ْيء َقد ٌ
الن ْشأَةَ ْاآلخ َرةَ إ َّن َ
ق ثهَّم اهلله هينش ه
.71

وقد يغني عن إعادة اللفظ إعادة المعنى ،الذي يتضح في باب المبتدأ والخبر كما
ِ
ِ
ِ
في قوله تعالىَ ﴿:د ْعواهم ِفيها س ْبح َان َ َّ
اه ْم أ ِ
َن ا ْل َح ْم هد
س َال ٌم َوآخ هر َد ْع َو ه
َ هْ َ ه َ
يها َ
ك اللـهه َّم َوتَحَّيتههه ْم ف َ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْلعالَ ِمين﴾ يونس ،11وقوله أيضاَ ﴿:خ ِال ِد ِ
س َال ٌم﴾
َ
هلل َر ِّ َ َ
يها بِِإ ْذ ِن َرِّب ِه ْم تَحَّيتههه ْم فيهَا َ
ين ف َ
ِ
س َال ٌم﴾ األحزاب .11واّنما صلح ذلك لربط الخبر
إبراهيم .71وقوله﴿:تَحَّيتههه ْم َي ْوَم َي ْل َق ْوَنهه َ

السالم هو التّحية ،وكانت
بالمبتدأّ ،
لما كان ّ
ألن الخبر هو عين المبتدأ في المعنى ،ف ّ
عد ذلك قريبا في أهميته من إعادة ال ّذكر ،فصلح لربط الخبر بالمبتدأ.
السالمّ ،
التّحية هي ّ

الربط نحويا باألداة واإلحالة والمطابقة ،كما يتحقق خارج الجملة بإدراك
يتحقّق ّ

مشجر اآلتي(:)2
عالقات الجمل بعضها ببعض ،كما يتّضح في ال ّ

) (1لالستزادة ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص.111-119
( )2ينظر :تمام حسان  .الخالصة النحوية .ص.29- 22
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

 .1اإلشارة إلى ما سبق
 .7إعادة صدر الكالم

 .3اإلشارة إلى ما يلي

 .1التفسير
 .7السببية

 .1التفصيل
 .1اإلبطال
 .5تقدير الحذف

السياق ،فاألدوات الّتي
ّ
إن مدلول الحرف هو العالقة بين عنصرين أو أكثر من عناصر ّ
حي زها من عناصر الجملة وتحمل عبء األسلوب
تدخل على الجملة تربط ّ
كل ما يقع في ّ

الداخلة على المفردات،
أما الحروف ّ
ّ
الن حوي للجملة من تأكيد إلى استفهام إلى شرط ،و ّ
فإن حرف العطف مثال يربط بين المتعاطفين وحرف االستثناء يربط المستثنى والمستثنى
ّ
منه.
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

يتكرر اللّفظ بذاته فيحيل إلى ذكره الّذي سبق كما قد تكون
ّ
إن األصل في اإلحالة أن ّ

بإعادة المعنى ،واعادة المعنى اإلسنادي بالمبتدأ أو الخبر.

ِ
وه ْم هي َع ِّذ ْبهه هم اللَّـهه بِأ َْي ِدي هك ْم َوهي ْخ ِزِه ْم
من أمثلة إعادة المعنى اإلفرادي قوله تعالىَ ﴿:قاتله ه
ِ
ِ
ين﴾ التوبة .11إذ جاء ضمير المخاطبين
ور َق ْوم ُّم ْؤ ِمن َ
نص ْر هك ْم َعلَ ْي ِه ْم َوَي ْشف ه
َوَي ه
ص هد َ
جل وعال يقول":يشف صدوركم".
متأخ ا
متقدما ،ثم جاء وصفهم باإليمان
فكأنه ّ
ّ
ّ
ر ّ

اد ٰ
ى
إن األصل في اإلحالة
إما ّ
متقدما لفظا ورتبة نحوَ ﴿:وَن َ
ّ
ّ
بالضمير أن يكون المرجع ّ

الرتبة دون اللّفظ
متقدما لفظا ال رتبة ،أو ّ
ح ْابَنهه﴾ هود ،17وا ّما أن يكون ّ
هنوٌ
متقدما في ّ
متأخ ار لفظا ورتبة
وس ٰى﴾طه .22أو
س ِفي َن ْف ِس ِه ِخ َ
ّ
يفةً ُّم َ
نحو قوله تعالىَ ﴿ :فأ َْو َج َ
َّ ِ
ِ
ون﴾ األنعام .71
نحوِ﴿:إَّنهه َال هي ْفل هح الظال هم َ
اس
وقد تربط اإلشارة الخبر بالمبتدأ ،بوضع ضمير الفصل ،ففي قوله تعالىَ ﴿:وِلَب ه
ٱلتَّقو ٰ ٰ
كأن العبارة" :ولباس التّقوى
ى َذِل َ
الربط باإلشارة حتّى ّ
تم ّ
ك َخير﴾ األعراف ،72إذ ّ
َْ
هو خير"(.)1

ك ِكتَ ًابا ِفي ِق ْر َ
الربط بالموصول قوله تعالى﴿:لَ ْو َن َّزْلَنا َعلَ ْي َ
سوهه
طاس َفلَ َم ه
من أمثلة ّ
بِأ َْي ِدي ِهم لَقَ َ َِّ
ين﴾ األنعام .2أي لقالواَ ﴿:و ِم ْنههم َّمن َي ْستَ ِم هع
ين َكفَ هروا ِإ ْن َهـٰ َذا ِإ َّال ِس ْحٌر ُّمبِ ٌ
ال الذ َ
ْ
ِ
ِ
آية َّال هي ْؤ ِمهنوا
ِإلَ ْي َ
ك َو َج َع ْلَنا َعَل ٰى هقلهوبِ ِه ْم أَكَّنةً أَن َي ْف َقههوهه َوِفي آ َذان ِه ْم َوْق ًرا َوِان َي َر ْوا هك َّل َ
ول الَِّذين َكفَروا ِإن هـٰ َذا ِإ َّال أ ِ
وك يج ِ
ين﴾ األنعام
ك َيقه ه
ون َ
ادله َ
ْ َ
اء َ ه َ
ير ْاأل ََّوِل َ
َ
بِهَا َحتَّ ٰى ِإ َذا َج ه
َساط ه
َ ه
ذمهم بالكفر(.)2
الضمير المتّصل إلى ضمير الموصول ّ
 .70فالعدول عن ّ
كأنه إلرادة ّ

من أمثلة الربط بـ(ال) قوله تعالى﴿:واتَّقهوا اهلل الَِّذي تَساءله ِ ِ
النساء.1
ام﴾ ّ
َ َ َ
ّ
َ
ون به َو ْاأل َْر َح َ
َ
ِِ
َعر ِ
اه ْم﴾
اف ِر َج ٌ
أي أرحامكم .وقولهَ ﴿:وَب ْيَنهه َما ِح َج ٌ
يم ه
ال َي ْع ِرفه َ
اب َو َعَلى ْاأل ْ َ
ون هكال بس َ

( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة النحوية .ص. 97- 91
( )2ينظر:تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص.171
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

األعراف .12أي "على أعرافه" أي على أعراف الحجاب وهو السور الفاصل بين الجنة
النار(.)1
وّ
قوة ضمير
إما عهدية في قوة اإلشارة ،وا ّما جنسية
ّ
فأداة التّعريف هي ّ
نسبية في ّ

المقدر في هذه الحالة قد يتراوح بين التّكلم والخطاب
شخص
أن ضمير ال ّ
ال ّ
ّ
شخص؛ أي ّ

والغيبة واإلفراد والتّثنية والجمع والتّذكير والتّأنيث ،فإذا أخذنا جملة مثل :رماه بحجر
متعددة نحو(:)2
المقدر احتماالت
الضمير
ّ
ّ
فإن لهذا ّ
فأصابه في الرأسّ ،
الر ِ
س
صابني في َّ ْأ
َرماني بِ َح َجر فَأَ َ
الر ِ
س
صابنا في َّ ْأ
َرمانا ِبأَ ْحجار َفأَ َ
الر ِ
س
ك في َّ ْأ
صاب َ
َر َ
ماك بِ َح َجر فَأَ َ
الر ِ
س
صابها في َّ ْأ
َرماها بِ َح َجر فَأَ َ

أي في رأسي
أي في رؤ ِ
وسنا
هه

ك
أي في َ ْأر ِس َ

أي في َ ْأر ِسها

نسبي يضاف
يدل على جنس
الرأس ّ
أن ّ
مرجع ذلك إلى ّ
كل إنسان له رأس ،فلفظ ّ
ّ
إليه ضمير صاحبه ،فإذا عدل به عن اإلضافة إلى التّعريف باألداة صارت (ال) جنسية

الضمير .ومن ذلـك قولـه تعـالى﴿:وأ ِ
َنذ ْر هه ْم َي ْوَم ا ْآل ِزَف ِة ِإ ِذ
للربط ،كما يصلح ّ
وصلهحت ّ
َ
وب لَ َدى ا ْل َحَن ِ
اج ِر﴾ غافر .12أي إذ قلوبهم عند حناجرهم.
ا ْل هقله ه

للمطابقة خمسة محاور هي :المطابقة في التّكلم والخطاب والغيبة ،المطابقة في
اإلفراد والتّثنية والجمع ،المطابقة في التّذكير والتّأنيث ،المطابقة في التّعريف والتّنكير،
والمطابقة في اإلعراب.

حسان .البيان في روائع القرآن .ص.111
تمام ّ
(ّ )1
حسان .الخالصة النحوية .ص.92 -91
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالضمائر ظاهرتا االلتفات والتّغليب ،والمقصود باألولى :تغيير مجرى
الربط
ّ
يرد على ّ

اإلحالة من المطابقة إلى االختالف ،إذ يمكن تغيير مجرى الغيبة إلى الخطاب أو
العكس ،ومن الجمع إلى اإلفراد وغيرها.
َِّ
ِّر هك ْم ِفي ا ْلَب ِّر َوا ْلَب ْح ِر َحتَّ ٰى ِإ َذا هكنته ْم ِفي ا ْل هف ْل ِك َو َج َر ْي َن
يقول اهلل تعالى ﴿ :هه َو الذي هي َ
سي ه
يح ع ِ
ج ِمن هك ِّل َم َكان﴾ يونس
بِ ِهم بِ ِريح َ
اص ٌ
اء هه هم ا ْل َم ْو ه
اء ْت َها ِر ٌ َ
طي َ
ف َو َج َ
ِّبة َوَف ِر هحوا بِ َها َج َ
التحول
تغير الخطاب الّذي في (كنتم) إلى الغيبة الّتي في (بهم) ،فجاء هذا
 .77فهنا ّ
ّ

ر وتك اررا ،من هنا انقلب
ش دة ألقوام غائبين م ار ا
الرخاء إلى ال ّ
داللة على االنتقال من ّ

الضمير من الخطاب إلى الغيبة.
ّ

الرجل والمرأة مسئوالن عن
أما التّغليب فيقع في األسماء واألوصاف ،كأن تقولّ :

ألنك لم تقل مسؤولتان .وفي حقل المفردات
النشء ،فتغلّب التّذكير على التّأنيث ّ
تربية ّ
األم على
نصادف كلمات مثل األبوان بتغليب األب على األم ،كما نجد الوالدان بتغليب ّ
ألن تاء التّأنيث لم تلحق
األب من الجانب المعجمي وتغليب األب من الجانب ّ
النحويّ ،

الوالدة أي ّأننا لم نقل الوالدتان(.)1

النص المتّصل ،قد يرد في مطلع الكالم لفظ أو
الربط يقع في ّ
هناك نوع آخر من ّ

ألفاظ يطول الكالم بعدها دون أن تأتي مكمالته فيحسن عندئذ أن يعاد صدر الكالم
الصدر والتّكملة .يقول عز
الرابطة بين ّ
للتّذكير بما ورد فيصدره قبل أن يطول فتضعف ّ
ند ِ
ِ
ق لِّما معهم و َك ه ِ
اب ِّمن ِع ِ
ِ
اهلل هم َ ِّ
ون َعلَى
اء هه ْم كتَ ٌ ْ
انوا من قَْب هل َي ْستَ ْفت هح َ
وجلَ ﴿:ولَ َّما َج َ
صد ٌ َ َ َ ه ْ َ
َِّ
اء هه ْم﴾طال الكالم بعدها
الذ َ
اء ههم َّما َع َرفهوا َكفَ هروا﴾ البقرة  .29فـ ـ ﴿ َولَ َّما َج َ
ين َكفَ هروا َفلَ َّما َج َ
َِّ
ِ
بقوله تعالى﴿:و َك ه ِ
اء هه ْم﴾
ون َعَلى الذ َ
انوا من َقْب هل َي ْستَ ْفت هح َ
ين َك َف هروا﴾ فأعيدت ﴿ َفلَ َّما َج َ
َ
لتوثيق العالقة بين أول الكالم وآخره.

( )1ينظر تمام حسان .الخالصة النحوية .ص.99-92

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرابطة بحسب مقتضى الحال ،كحذف حرف العطف مثال بين الجمل في
قد تحذف ّ
ِ
يسى ا ْب َن َم ْرَي َم
مواقف الفزع أو مطلق االنفعال ،ومثاله قوله تعالىَ ﴿:وِا ْذ قَ َ
ال اهلله َيا ع َ
همي ِإلَـٰهي ِن ِمن هدو ِن ِ
ك ما ي هك ِ
ت ِل َّلن ِ
ول
َن أَقه َ
اهلل قَ َ
اس اتَّ ِخ هذونِي َوأ ِّ َ َ ْ
َنت هق ْل َ
أَأ َ
ون لي أ ْ
س ْب َح َان َ َ َ ه
ال ه

س ِلي بِ َح ٍّ
نت
ق ِإن هك ه
َما َل ْي َ
َنت َع َّالم ا ْل هغهي ِ
ت
وبَ ،ما هق ْل ه
أ َ
ه

ك
ك ِإَّن َ
هق ْلتههه َفقَ ْد َعِل ْمتَهه تَ ْعَل هم َما ِفي َن ْف ِسي َوَال أَ ْعَل هم َما ِفي َن ْف ِس َ
ِ َّ
َم ْرتَنِي بِ ِه﴾ المائدة .112 -112
لَهه ْم إال َما أ َ

أما أمثلة ربط الجملة بالجملة بروابط ملحوظة ففي نحو هذه اآليات(:)1
عالقة التّفسير في قوله تعالىِ﴿:إ َّن الَِّذين َك َفروا سواء عَل ْي ِهم أَأَن َذرتَهم أَم َلم ته ِ
نذ ْر هه ْم
ْ هْ ْ ْ
َ ه ََ ٌ َ ْ
ون﴾ البقرة .2
َال هي ْؤ ِمهن َ
ول آمَّنا بِ ِ
الن ِ
هعز وج ّلَ ﴿:و ِم َن َّ
اهلل َوبِا ْلَي ْوِم ْاآل ِخ ِر َو َما
عالقة التّعليل في قول ّ
اس َمن َيقه ه َ
ِ
ِ
اهلل﴾ البقرة.9 -2
ين،هي َخاد ه
ع َ
ههم بِ هم ْؤ ِمن َ
ون َ
َِّ
آمَّنا َوِا َذا َخلَ ْوا ِإلَ ٰى
عالقة االستدراك في قوله ّ
جل وعالَ ﴿:وِا َذا لَقهوا الذ َ
آمهنوا قَالهوا َ
ين َ
َ ِ ِ
ون﴾ البقرة .11
شَياطين ِه ْم َقالهوا ِإَّنا َم َع هك ْم ِإَّن َما َن ْح هن هم ْستَ ْه ِزهئ َ
َِّ
اء ْ
ت َما َح ْوَلهه
ارا َفَل َّما أ َ
السببية في قوله أيضاَ ﴿:مثَلههه ْم َك َمثَ ِل الذي ْ
عالقة ّ
َض َ
استَ ْوقَ َد َن ً
ِ
ِ
َذهب اهلل بِهن ِ ِ
َّ
ون﴾ البقرة
ص ٌّم هب ْك ٌم ه
ي َفهه ْم َال َي ْر ِج هع َ
وره ْم َوتََر َكهه ْم في ظهله َمات ال هي ْبص هر َ
ون ،ه
َ َ ه
ع ْم ٌ

.12 -12

 -6قرينة المطابقة :هي قرينة لفظية على المعنى الواحد المراد ،وتكون في :العالمة
شخص (التّكلم والخطاب والغيبة) ،والعدد (اإلفراد والتّثنية والجمع)،
اإلعرابية ،وال ّ
النوع(التّذكير والتّأنيث) والتّعيين(التّعريف والتّنكير).
وّ
الص فات وللفعل المضارع ،فيتطابق بها االسمان
فالعالمة اإلعرابية تكون لألسماء و ّ

واالسم والصفة ،والمضارعان المتعاطفان.

( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .الخالصة النحوية .ص.99

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ثم
أما ال ّ
شخص ّ
فإنه تتمايز ّ
وّ
الضمائر بحسبه بين التّكلم والخطاب والغيبة ،ومن ّ

تتّضح المقابالت بحسبه في إسناد األفعال ،واذا كان الفعل مسندا إلى االسم الظاهر،
فهذا االسم في قوة ضمير الغائب ،أما إذا كان الفعل نواة جملة خبرية مبتدؤها ضمير،
شخص ما تقدمه من ضمير.
فإن الفعل أن يطابق من حيث ال ّ
ّ
الضمير
الصفة ،وبين
يميز بين االسم واالسم ،وبين
أما العدد ّ
ّ
فإنه ّ
الصفة و ّ
ّ
وّ

الضمير.
و ّ

الضمائر ،وتتطابق األفعال مع هذه
النوع ّ
أما ّ
الصفات و ّ
فإنه يكون أساسا لألسماء و ّ
وّ

األقسام عند إسـنادها إليـها أو إلى ضمائرها العائدة إليها كما تتطابق هذه األقسام في
ذلك في مواضع التّطابق.
بالصفة كانت (أل)
وأما التّعريف والتّنكير ،فال يكونان إال لألسماء ،فإذا ألحقت (أل)
ّ

الضمائر
الصريحة صلتها ،وتكون (أل) في هذه الحالة من قبيل
موصولة ،والصفة
ّ
ّ

أما غير ذلك
الموصولة ال أداة للتّعريف ،ومع ذلك تتطابق بها األسماء مع ّ
الصفات ،و ّ
الصلة بين أجزاء التّركيب الّتي تتطلّبها،
من أقسام الكلم  ،فال يقبل (أل).وبالمطابقة تتوثّق ّ

ودونها تتف ّك ك العرى وتصبح الكلمات المتراصة منعزال بعضها عن بعض ،ويصبح المعنى
بعيدا .ومثال ذلك ما يأتي(:)1
الرجالن الفاضالن يقومان.
 .1تركيب صحيح المطابقة نحوّ :

الرجالن الفاضلين يقومان.
 .7مع إزالة المطابقة في اإلعراب نحوّ :

الرجالن الفاضالن تقومان.
 .1مع إزالة المطابقة في ال ّشخص نحوّ :
الرجالن الفاضل يقومون .
 .1مع إزالة المطابقة في العدد نحوّ :
الرجالن الفاضتان يقومان.
 .0مع إزالة المطابقة في ّ
النوع نحوّ :

الرجالن فاضالن يقومان.
 .2مع إزالة المطابقة في التّعيين نحوّ :
( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.711-711

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرجالن فاضالت أقوم.
 .2مع إزالة المطابقة في جميع ذلك نحوّ :
متعددة ،يزيل المعنى المقصود ،كما
فإزالة المطابقة من جهة واحدة أو من جهات
ّ
أن وجود هذه المطابقة يعين على إدراك العالقات الّتي تربط بين المتطابقين.
ّ
 -7قرينة األداة :وهي قرينة لفظية هامة مستخدمة في التّعليق .وتكون األدوات
على نوعين (:)1
الداخلة على الجمل.
 -1األدوات ّ
الداخلة على المفردات.
 -7األدوات ّ
الداخلة على
أن األدوات ّ
فأما األدوات ّ
الصدارة ،في حين ّ
الداخلة على الجمل فرتبتها ّ
ّ

المفردات فرتبتها دائما التّقدم.

النهي والتّمني
النفي والـتّأكيد واالستفهام و ّ
النواسخ جميعا وأدوات ّ
ومثال أدوات الجمل ّ

الداخلة
والتّرجي والعرض والتّحضيض والقسم وال ّ
النداء ،ومثال األدوات ّ
شرط والتّعجب و ّ
على المفردات حروف الجر والعطف واالستثناء والمعية والتّحقيق والتّعجب واالبتداء

الخاصة،
ولكل أداة من هذه األدوات ضمائمها
النواصب والجوازم التي تجزم فعال واحدا.
ّ
وّ
ّ

تدل بمعناها
الداللة ،حيث ّ
متعددة جوانب ّ
فهي تتطلّب بعدها شيئا بعينه فتكون قرينة ّ
وبتضامها مع الكلمات األخرى ،وبما قد يكون متّفقا مع وجودها من
الوظيفي وبموقعها
ّ
عالمات إعرابية على ضمائمها.

من األمثلة الّتي نضربها هنا للتّعليق بقرينة األداة ما يمكن أن يستفاد مثال من واو
شرح في مقابل
المعية من التّفريق بين المفعول به وبين المفعول معه ،نحو :فهمت ال ّ
فهمت والشرح.

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها  .ص. 770- 771
تمام ّ
(ّ )1

911

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

وكذلك غنيت زيدا أغنية في مقابل غنيت وزيدا أغنية ،إذ يكون التّفريق بينهما بأمرين
الناتجة من
هما :القيمة الخالفية الناتجة من مقابلة التّعدية بالمعية ،والقيمة الخالفية ّ
مقابلة وجود الواو وعدمه.

المعية بغير الواو اجتمع فيها
المعية هنا ،فال يفهم معنى
مطية
ّ
ّ
لما كانت الواو هي ّ

أمر التّفريق بين المعنيين ،فصارت قرينة دالّة على المفعول معه ،وأصبح عدمها قرينة
المفعول به.
تدخل على الجمل أدوات وحروف ،ولكل أداة وحرف معنى،به يختلف عن بقية
بدءا بمعاني
األدوات والحروف ،وفيما يأتي عرض لمعاني األدوات ومعاني الحروف ً

األدوات(:)1

َّ
إن -الالم–الم االبتداء والالم المزحلقة) تفيد التّوكيد( ،نعم– إي -بلى)
أن– ْ
(إن– ّ

النفي( ،الهمزة–
إن– ال -لن -ليس– التّ -
كال) تفيد ّ
لما– ْ
تفيد اإليجاب( ،ما -لمّ -

(إن -إ ْذ -إذا-إ ْذما-
أيّ -أنى– أينّ -أيان) تفيد االستفهامْ ،
هل -كم– كيف -ما -منّ -

أال -لوال -لوما)
ما -من-أي -أيما -أينما -حيثما -لو -لوال) تفيد الشرط( ،هل– هال– َ
تفيد التّحضيض( ،أال -أما) تفيد العرض (ليت -لو) تفيد التّمني( .الالم+المضارع) تفيد
النداء( ،الباء -التاء -الالم-
النهي( ،الهمزة -يا -أيا -هيا -أي) تفيد ّ
األمر( ،ال) تفيد ّ

(لعل) تفيد التّرجي( ،الالم)
ويكأن) تفيد التعجب
ي-
ّ
ّ
الميم -الواو) تفيد القسم( ،ما -واَ -و ْ
تفيد االستغاثة.

انتهاء عند حروف المعاني(:)2
و
ً

أن بعد الواو والفاء و أو وحتى والم
أن -ما -لو -إ ْذ -كي -الالم ،وتضمر ْ
(أنّ -
ْ

(إال-
لكن -ال) تفيد العطفّ ،
ثم -الفاء -أم -حتّىْ -
الجحود) تفيد المصدرية( ،الواوّ -
( )1ينظر :تمام حسان .الخالصة النحوية .ص.21-21
( )2ينظر :تمام حسان .الخالصة النحوية .ص.29-20

919

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

شأن ،نحو :هو
غير -ليس -عدا -خال -حاشا -سوى) تفيد االستثناء (أال -ضمير ال ّ
أن بإسكان
كأن -ليتّ -
إن و ّ
لكن -وتخفّف ّ
لعلّ -
أنّ -
(إنّ -
اهلل أحد) تفيد االستفتاحّ .

النون فيبقى لها معناها وال ينصب ما في حيزها) َّ
(أن -لن -إ ًذا-كي)
ّ
إن وأخواتهاْ ،
لكن-
الناهية) جوازم المضارع،
لما -أَلَ ْم -الم األمر -ال ّ
(لكنّ -
ْ
نواصب المضارع( ،لمّ -

إال) تفيد االستدراك( ،بل -لكن في بداية الكالم) تفيد اإلضراب( .واو المعية) للمفعول
ّ
معه( .الواو الحال) تفيد المالبسة( .من -إلى -عن -على -في -الباء-الالم -الواو-
إن-
التاء -الكاف -منذ -حتى -خال -عدا -حاشا) تفيد جر االسم(.الالم-الواو -ألْ -

أنَّ -
أن -في -الِ -م ْن -ما -الباء) تفيد التّأكيد( .الكاف -كأن -كما) تفيد التّشبيه.
ْ
ظرفية( ،الهمزة – التّشديد) تفيد التّعديةِ .
(م ْن نحو:
(إذ -الالم) تفيد التّعليل( .في) تفيد ال ّ
اشتريت ثوبا من قطن) تفيد التّفسير.

األول،
 -8قرينة التّنغيم :لقد سبقت اإلشارة إليها في المبحث األخير من الفصل ّ

السياق.
والتّنغيم أو ّ
الصوتي الّذي تقال به الجملة في ّ
النغمة قرينة لفظية ،تمثّل اإلطار ّ

الصيغة التّنغيمية ،منحنى نغمي خاص بالجملة ،يعين على الكشف عن معناها النحوي،
و ّ
فالهيكل التنغيمي الّذي تأتي به مثال الجملة االستفهامية وجملة العرض ،غير الهيكل

فلكل جملة
وهن يختلفن من حيث التّنغيم عن الجملة المؤ ّكدة،
ّ
التنغيمي لجملة اإلثباتّ ،

خاص ة ،فاؤها وعينها والمها وزوائدها وملحقاتها نغمات معينة بعضها
صيغة تنغيمية
ّ

النبر وبعضها ال يتّفق معه ،وبعضها صاعد
مرتفع وبعضها منخفض وبعضها يتفق مع ّ
من مستوى أسفل وبعضها هابط من مستوى أعلى.

ولكل نغمة في الكالم
والتّنغيم رفع الصوت وخفضه بحسب المعنى أثناء الكالم،
ّ
معناها الخاص ،ولو أخذنا منطوقا مثل "يا سالم" وحاولنا التّعبير بها عن معنى التّأثر
السخرية وغيرها لوجدنا اختالف النغمة بين كل معنى ،فنغمة التأثر تختلف عن نغمة
ثم ّ

919

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

السخرية والغزل والتأكيد وغيرها؛ أي أن النغمة الخاصة المرتبطة بموقع معين من الكالم
يتحكم المعنى في ورودها(.)1
إال ّأنه أوضح من التّرقيم في
والتّنغيم في الكالم يقوم بوظيفة التّرقيم في الكتابةّ ،

مما يستعمله التّرقيم من
ّ
الداللة على المعنى الوظيفي للجملة ّ
ألنه يستعمل نغمات أكثر ّ
عجب وعالمة االستفهام وغيرها(.)2
عالمات ّ
كالنقطة والفاصلة وعالمة الت ّ

وللنغمة داللة وظيفية على معاني الجمل ،تتّضح في صالحية الجمل التّأثيرية
ّ

النحوي
متعددة،
ألنها تقال بنغمات
ّ
ويتغير معناها ّ
المختصرة ،نحو :ال! نعم! يا سالم! ّ
ّ

شك
الداللي مع ّ
كل نغمة بين االستفهام والتّوكيد واإلثبات لمعان مثل :الحزن والفرح وال ّ
وّ

الس بب في اختالف هذه المعاني ،كون هذه
والتّحقير وغيرها ،حيث تكون ّ
النغمة هي ّ
تتعرض لتغيير في بنيتها ،ولم يضف إليها أو يحذف منها شيء ولم يتغير
الجملة لم ّ

إال التّنغيم.
فيها ّ

النظام التّنغيمي للعربية الفصحى بواسطة تقسيمه من وجهتين:
يمكن وصف ّ
النبر في الكالم .ومن خاللها ينقسم نظام تنغيم
 -1شكل نغمة آخر مقطع وقع عليه ّ
الفصحى إلى لحنين هما:

أ .ينتهي بنغمة هابطة على آخر مقطع وقع عليه النبر.
ب .ينتهي بنغمة صاعدة على المقطع المذكور.
الصوت سعة وضيقا .ومن خاللها ينقسم ا ّلنظام
 -7المدى الّذي بين أعلى نغمة وأخفضها في ّ
التنغيمي للفصحى-كما سبق ذكره -إلى ثالثة أقسام هي :الواسع والمتوسط والضيق(.)3

حسان ّأننا لو قارنا بين العبارتين :هل جاء زيد؟ متى جاء زيد؟ لوجدنا
تمام ّ
يرى ّ

النغمة األخيرة في الجملتين ،إذ في عبارة "متى جاء زيد؟" نجد ّأنها تنتهي
اختالفا في ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.711- 711
( )2ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.779 -772
( )3ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص. 711-779
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النغمة هابطة في عبارة "هل جاء
معبرة إما عن ّ
الدهشة أو التّعالي .و ّ
بنغمة صاعدة ّ

بالصاعدة وال بالهابطة،
طحة ال هي
زيد؟" .واذا وقفنا قبل تمام المعنى،نقف على نغمة مس ّ
ّ

ف
ومن أمثلة ذلك الوقف عند ّ
س َ
كل فاصلة مكتوبة في هذه اآلياتَ ﴿:فِإ َذا َب ِر َ
ص هرَ ،و َخ َ
ق ا ْلَب َ
ِ
َّ
س وا ْل َقمرَ ،يقهو هل ِْ
ان َي ْو َمئِذ أ َْي َن ا ْل َم َف ُّر﴾ القيامة ،11-2فالوقف
نس ه
اإل َ
ا ْل َق َم هرَ ،و هجم َع الش ْم ه َ َ ه
طحة
على البصر والقمر أوال والقمر ثانيا ،وقف على معنى لم يتم،
فتظل نغمة الكالم مس ّ
ّ
ألنه وقف عند تمام
فالنغمة فيه هابطة ّ
أما الوقف عند "المفر"ّ ،
دون صعود أو هبوطّ ،
معنى االستفهام بغير األداة ،أي االستفهام بالظّرف.

كل من هذه األشكال للّحن التّنغيمي العربي ،يمكن أن يكون الكالم عاديا أو
وفي ّ
النطق
الصوتية عند ّ
مؤ ّكدا .ويأتي التّأكيد من زيادة نسبية في الهواء المسلّط على األوتار ّ

النتيجة في صورة نبر أقوى ،ومدى تنغيمي أوسع.
النبر ،فتأتي ّ
بالمقطع الّذي وقع عليه ّ

هامة في الكالم المنطوق على خالف الكالم
حسان أ ّن قرينة ّ
تمام ّ
النغمة قرينة ّ
يرى ّ

شعري أوالخطابي أو المسرحي أو
المكتوب ،فعندما تتّخذ الفصحى وسيلة للتّعبير ال ّ
النغمة عبء
السينمائي تبدو قيمتها في أجلى صورها؛ فقد تحذف أداة االستفهام فتحمل ّ
قص ة تطاول أحد األشخاص على رجل حليم ،وتصل منها إلى
هذا المعنى ،كأن تحكي ّ

أو لم
نقطة من نقاط تمام المعنى ،فيسأل ّ
السامع متعجبا :ولم يغضب؟ وهو يعنيَ :
النغمة في أداء المعنى ،وقد جاء حذف الهمزة في
يغضب؟ فيحذف الهمزة ويعتمد على ّ
()1
َن َعَّب َّ
شعراء.77
ك نِ ْع َمةٌ تَ همُّن َها َعَل َّ
يل﴾ ال ّ
دت َبنِي ِإ ْس َرائِ َ
قوله تعالى بلسان موسى َ ﴿:وتِ ْل َ
ي أْ

يتفرع عن تضافر القرائن،
-6جواز التّرخص في القرائن ال ّنحوية عند أمن اللّبسّ :

النحوية أي التّر ّخص؛ والمقصود به هو إهدار بعض القرائن عند أمن
الرخصة ّ
مبدأ ّ

()2
تم
تعدد احتماالت ّ
اللّبس  .والمقصود باللّبسّ ،
الداللة على المعنى دون مر ّجح .وال ي ّ

( )1ينظر :تمام حسان  .مقاالت في اللغة واألدب .ج .1ص.709
( )2ينظر :تمام حسان .مقاالت في اللّغة واألدب.ج .1ص .721-727البيان في روائع القرآن .ج .1ص.17
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الدالة على المعنى ،فينكشف المعنى المراد دون أن
أمن اللّبس ّ
إال عندما تتضافر القرائن ّ
الربط ،التّضام،
يختلط به ّ
الرتبةّ ،
أي معنى آخر .والقرائن المقصودة هنا هي :اإلعرابّ ،
السياق ،وفيما يأتي شواهد من القرآن الكريم عن التّر ّخص في هذه القرائن
البنيةّ ،
اللّفظية(:)1

النحوية في العالمة
أ -التّ ّ
الرخصة ّ
رخص في العالمة اإلعرابيةّ :
إن الحكم بمبدأ ّ

اإلعرابية دليل على عجزها منفردة إليضاح المعنى ،وبالتّالي ضرورة تضافرها مع غيرها
من القرائن للوصول إلى ذلك ،والتّر ّخص في هذه القرينة بطريقتين هما:
شداد:
السكون موضعها ،نحو قول عنترة بن ّ
أ -1-حذف الحركة اإلعرابية ووضع ّ
ِ ()2
شـــــى ا ْلـــــو َغى وأ ِ
َعـ ُّ
ــــد ا ْل َم ْغـــــ َنم
يعــــــــ َة أ ََّن ِنــــــــي
أَ ْغ َ
ـــــــن َ
ـــــــرِك َمـ ْ
ــــف ِع ْنـ َ
َ
شــــــــ ِه َد ا ْل َوِق َ
ي ْخ ِبـ ْ
ِ
الرفع
جرد ال ّ
شاهد ال ّ
ففي هذا ال ّ
شاعر راء الفعل المضارع ه
(ي ْخبِ ْرك) من حركة ّ
شعري ّ

الرتبة.
وأبدلها سكونا دونما سبب للتّسكين ،وقد ّ
يسر إهدار العالمة اإلعرابية قرينة ّ

َِّ
َِّ
ادوا
ين َه ه
آمهنوا َوالذ َ
أ -7-إبدال حركة إعرابية بأخرى :نحو قول اهلل تعالىِ﴿:إ َّن الذ َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ار ٰ
ف َعلَ ْي ِه ْم َوَال هه ْم
َو َّ
ص ِال ًحا َف َال َخ ْو ٌ
الصابِهئ َ
آم َن بِاهلل َوا ْلَي ْوِم ْاآلخ ِر َو َعم َل َ
ون َوا َّلن َ
صَ
ى َم ْن َ
إن المنصوب ،ألن
ون﴾ المائدة  .29برفع (الصابئون) وهي معطوفة على اسم ّ
َي ْح َزهن َ
اللّبس مأمون بواو العطف(.)3

النحاة إعراب الجواز وتعلّق المعنى بالبديهيات دون
ومن التر ّخص في اإلعراب ما يسميه ّ
ِ
ض ٍّ
ار(.)4
الحركات
وخ َر َ
ب َخ ِربَ ،
ق الثَ ْو ه
نحو:ج ْح هر َ
ه
ب ا ْلم ْس َم َ

( )1ينظر :تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص 02وما بعدها.

السبع .دط .مكتبة المعارف .بيروت.دت .ص.171
(ّ )2
الزوزني .شرح المعلّقات ّ
حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص.02
تمام ّ
( )3ينظرّ :
( )4ينظر:تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.122
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان بهذه العبارات على التّر ّخص في العالمة اإلعرابية لقي
ّ
تمام ّ
إن استدالل ّ

ألنها ليست
ً
نقدا ،ب ّأنها أمثلة شا ّذة وال يقاس عليها ،فهي«ال تندرج ضمن قواعد اللّغةّ ،

النوع يمثّل خروجا عن القاعدة؛ فاللّغة ال تتر ّخص
مطّردة وال يجوز القياس عليها ،فهذا ّ

خاصة ،وبحيث ال يمثّل هذا التّر ّخص
في قرائن الجملة جزافا بل يكون ذلك في موقعيات
ّ

النسج على منوالها»(.)1
عامة يمكن ّ
قاعدة ّ

ِِ ِ
اس هخ ِ
الر ِ
ون بِ َما أ ِ
ك
يقول عز وجل﴿ :لَّـٰ ِك ِن َّ
هنز َل ِإَل ْي َ
ون هي ْؤ ِمهن َ
ون في ا ْلع ْلم م ْنهه ْم َوا ْل هم ْؤ ِمهن َ
َ
الزَكاةَ وا ْلمؤ ِمنون بِ ِ
ِ ِ
َو َما أ ِ
ك
ين َّ
اهلل َوا ْلَي ْوِم ْاآل ِخ ِر أهولَـٰئِ َ
هنز َل ِمن قَْبِل َ
ون َّ َ ه ْ ه َ
الص َالةَ َوا ْل هم ْؤته َ
ك َوا ْل همقيم َ
ِ
النساء ،127وقعت كلمة المقيمين تالية للواو وبين المؤمنون
يما﴾ ّ
سهن ْؤتِي ِه ْم أ ْ
َ
َج ًرا َعظ ً

إال العطف على رغم التّر ّخص في اإلعراب.
والمؤتون ،فلم يجز فيها ّ

ان َلس ِ
اح َر ِ
إال أن
إن على اسمها ّ
ان﴾ طه .21ال ّ
يتقدم خبر ّ
وقوله أيضاِ﴿:إ ْن َهـٰ َذ ِ َ

أن هذان اسم
جار ومجرو ا
يكون ظرفا أو ًا
فعلم ّ
ر وليس قوله "لساحران" من هذا القبيل ،ه

الصوتية بين اسم
ّ
إن ،فجاء التّر ّخص في اإلعراب ألمن اللّبس ،وإليجاد نوع من المناسبة ّ
إن وخبرها(.)2
ّ

الرتبة في عدم حفظها واالعتراف بوجود
ب -التّ ّ
الرتبة :يكون التّرخص في ّ
رخص في ّ

الن حو ،وكذلك عندما تغني عنها القرائن األخرى في نحو قول:
رتبة غير محفوظة في ّ

السالم ،فالّ ذي أغنى عن رتبة المتعاطفين هنا :ما بينهما من شهرة
عليك ورحمة اهلل ّ
الرتبة بين حرف العطف
التّعاطف على نسق خاص ،حتى أصبحا كالمثل ،وحفظ ّ

مما جعله ال يزال في
المقدم والمبتدأ
وتوسط المعطوف بين الخبر
والمعطوف،
ّ
ّ
ّ
المؤخرّ ،
حيز الجملة(.)3

الداللة "دراسة تحليلية نقدية" .ط .1عالم الكتب الحديث.
النحاة وعلماء ّ
النحوية بين ّ
( )1دليلة مزوز .األحكام ّ
األردن7111.م .ص.729
( )2ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص.707
( )3ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها و مبناها .ص. 712
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرتبة المحفوظة ،وقد جاء من هذا القبيل تقديم
الرتبة ،هو تشويش ّ
إن التّر ّخص في ّ
ك َو هكلَّ َما َم َّر َعَل ْي ِه َم َألٌ ِّمن َق ْو ِم ِه
جملة الحال على عاملها في قوله
صَن هع ا ْل هف ْل َ
تعالى﴿:وَي ْ
َ
س ِخ هروا ِم ْنهه﴾ هود .12أي سخروا وهو يصنع(.)1
َ
وقوله أيضا﴿:وِهي تَ ْج ِري بِ ِهم ِفي موج َكا ْل ِجَب ِ
اد ٰ
ح ْابَنهه﴾ هود .17أي ناداه وهي
ال َوَن َ
ى هنوٌ
ْ
َْ
َ َ
تجري بهم ،ففي الحالتي ن تقدمت جملة الحال على عاملها ،وهو ما لم تعترف به قواعد
النحاة(.)2
ّ
َهِلي،هارون أ ِ
ِّ
َخي﴾ طه11-79؛ أي
أيضا قوله
يرا ِّم ْن أ ْ
تعالى﴿:و ْ
َه َ
اج َعل لي َوِز ً
َ
واجعل هارون أخي وزي ار لي من أهلي ،ولكن وضع التركيب على هذا النحو ،يجعل من
بمعنى دون ،أي؛ اجعله معينا على أهلي ،وهو غير معني المقصود ،أما لو فرضنا
فإن األسلوب
ر لي" أو "واجعل لي من أهلي وزي ا
للتركيب أن يكون "واجعل من أهلي وزي ا
ر" ّ

وضمير متصال به
ا
ألول ال يجعل في موقع الفاصلة ،حرف جر
القرآني ّ
بالنسبة للفرض ا ّ
في العادة وبالنسبة للثاني يكون في التركيب إهدار لمطالب الفاصلة ،وتعليق الجار

والمجرور في الفرض األول يختلف عنه في الثاني(.)3
ولكن االرتباط
الهامة في الجملة،
الروابط
ت -التّ ّ
الربطّ :
يعد عود ّ
ّ
الضمير من ّ
رخص في ّ
ّ

الرابط ،ومن ذلك
يتم بقرائن أخرى ،فيصبح المعنى واضحا دون حاجة إلى ّ
الضمير ّ
قد ّ
ش ْيًئا﴾البقرة 12أي فيه ،فتر ّخص في
س َع ْن َن ْفس َ
قوله تعالىَ ﴿:واتَّقهوا َي ْو ًما ال ته ْج َزى َن ْف ٌ
الرابط دونه؛ أي بقرائن أخرى(.)4
ّ

( )1ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص .772- 772

( )2ينظر :تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص. 117
( )3ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص .779- 772
( )4ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.711
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

السياق عليه ،كقوله عز
الربط ،عدم ذكر المرجع لداللة ّ
والمقصود بالتّرخص في ّ
وجل﴿ :وَلو يؤ ِ
اخ هذ اهلله َّ
النحل .)1(21
اس ِبظهْل ِم ِهم َّما تََر َ
ك َعَل ْيهَا ِمن َد َّابة﴾ ّ
الن َ
َ ْ هَ
َِّ
ت َال أ ِ
َح ِمله هك ْم َعَل ْي ِه تَ َولَّوا
ين ِإ َذا َما أَتَ ْو َ
َج هد َما أ ْ
ك ِلتَ ْح ِمَلهه ْم هق ْل َ
﴿وَال َعَلى الذ َ
وقوله أيضاَ :
ِ
ِ
َّ
يض ِم َن َّ
ون﴾التوبة .97وفي هذه اآلية تر ّخص
َّوأ ْ
َعهيهنهه ْم تَف ه
الد ْم ِع َح َزًنا أَال َي ِج هدوا َما هينفقه َ

الرابط ،وهو الفاء العاطفة على أحد تقديرين هما(:)2
بحذف ّ
األول :إذا ما أتوك قلت فتولّوا.
التّقدير ّ

التّقدير الثّاني :إذا ما أتوك فقلت تولّوا.
َّ
ان
أما التّرخص في عود ّ
الض مير إلى أقرب مذكور ،فنجده في قوله تعالى﴿ :ل َق ْد َك َ
ّ
ف وِا ْخوتِ ِه آي ٌ ِّ ِِ
ِ
َح ُّ
ينا ِمَّنا﴾يوسف2-2
وس ه
ف َوأ ه
ب ِإَل ٰى أَبِ َ
َخوهه أ َ
وس َ َ َ َ
ات للسَّائل َ
ينِ،إ ْذ قَالهوا َلهي ه
في هي ه

السائلون أقرب إلى
فمقول القول هنا من شأنه أن يصدر من اإلخوة ،ال من السائلين ،و ّ
يل
الواو في قالوا .ومن شواهد التّر ّخص بحذف
﴿يا َبنِي ِإ ْس َرائِ َ
ّ
الضمير قوله تعالىَ :
ِ ِ
ت َعَل ْي هك ْم﴾البقرة11؛ أي بها .أما التّر ّخص في المطابقة فنحو
ي الَّتِي أ َْن َع ْم ه
ا ْذ هك هروا ن ْع َمت َ
ون﴾النمل .00فجاءت المطابقة للمبتدأ دون الموصوف
عز ّ
قوله ّ
وجلَ :
﴿ب ْل أَنته ْم َق ْوٌم تَ ْجهَله َ

النكرة بالموصوف بعد
وهو
ّ
أحق نحويا ،ألمن اللّبس طبعا ،ومن ذلك أيضا ،وصف ّ
ف ُّمرتَ ٌ َِّ
بالنكرة كما في قول اهلل تعالىَ ﴿:ك َٰذِل َ ِ ُّ
ين
تخصيصها ّ
اب،الذ َ
ك هيضل اهلله َم ْن هه َو هم ْس ِر ٌ ْ
ادلهون ِفي ِ ِ
ِ
النكرة التّخصيص
س ْل َ
اه ْم﴾ غافر .11فحين اكتسبت ّ
طان أَتَ ه
َ
هي َج َ
آيات اهلل بِ َغ ْي ِر ه
فحسب التّرخص في مطابقتها،
عند وصفها بنكرة أخرى اقتربت بتخصيصها من المعرفة ،ه

الربط بواسطة تعليق الظّرف والمجرور ،فيمكن عند أمن
أما ّ
وصح وصفها بالموصول .و ّ

وكأننا أمام عبارة ملبسة حتّى
اللّبس أن يتر ّخص فيه أيضا ،حتّى ّإننا لنقف أمام الجملة ّ
جل وعال ﴿:هقل لَّن
نعثر على قرينة المعنى ،من ذلك تعليق الجار والمجرور نحو قوله ّ
ِ
ِ
َّ
يال﴾ األحزاب.12
ون ِإ َّال َقِل ً
َي َ
ار ِإن فَ َر ْرتهم ِّم َن ا ْل َم ْوت أ َِو ا ْل َق ْت ِل َوِا ًذا ال ته َمتَّ هع َ
نف َع هك هم ا ْلف َر ه

( )1ينظر :تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص.21
( )2ينظر :تمام حسان .مقاالت في اللغة واألدب .ج .7ص.712
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فالجار والمجرور من الموت صالح أن يتعلّق بالمصدر الفرار ،كما يصلح للتعلّق بالفعل
فلما جاءت(إ ًذا)
الزمن و ّ
فررتم ،لكن المصدر خال من ّ
الزمن أحد عنصري معنى الفعلّ ،

فلما أمن اللّبس
بعد ذلك ّ
دل على ّ
أن الجار والمجرور متعلّقان بالفعل دون المصدرّ ،

جاز التر ّخص(.)1

تحديا للقاعدة ، ،ولكن
ث -التّ ّ
رخص في التّضام :ويكون في إهدار قرينة التّضام ّ
وترمم ما وقع
ألن بقية القرائن تجبر
الرخصة واضح واللّبس مأمون أيضاّ ،
المعنى مع ّ
ّ
من إهدار إلحداهما(.)2

يتحقّق التّر ّخ ص في االفتقار في صورة الحذف ،وفي االختصاص بإهماله وفي

السياق .فمن الحذف قوله تعالى﴿:ا ْل َحاقَّةهَ ،ما ا ْل َحاقَّةه،
التّوارد بالمفارقة المعجمية بين ألفاظ ّ
َّ
تفسر ما
﴿و َما أ َْد َر َ
َو َما أ َْد َر َ
اك َما ا ْل َحاقَّةه﴾ جملة تعجبية ّ
اك َما ا ْل َحاقةه﴾ الحاقة  .1-1ف ـ ـ َ
الزيادة قوله جل وعالَ ﴿:فلَ َّما
قبلها من قوله ما الحاقة الّذي حذف منه فعل التّعجب .ومن ّ
ِ ِ
َسَل َما َوَتلَّهه ِل ْل َجبِ ِ
الر ْؤَيا﴾الصافات ،110-111
ت ُّ
ينَ ،وَن َ
ص َّد ْق َ
أْ
يم ،قَ ْد َ
اد ْيَناهه أَن َيا إ ْب َراه ه
فلما
فلما أسلما تلّه للجبين وناديناه" ،أو " ّ
فهنا واو وأن إحداهما زائدة ،والتّقدير كاآلتيّ " :

أسلمنا وتلّه للجبين ناديناه".

ومن أمثلة التّرخص في االختصاص قوله تعالىَ ﴿:وْي ٌل لِّ هك ِّل هه َم َزة لُّ َم َزة ،الَِّذي َج َم َع
برر هذا
َم ً
اال َو َع َّد َدهه﴾ الهمزة 7-1فالترخص هنا أن توصف النكرة بالمعرفة .والذي ّ
أما
التّر ّخص ،أن ّ
النكرة ه
(همزة) وصفت بنكرة أخرى (لهمزة) ّ
فقربها هذا من المعرفةّ ،
ط ِ ِ ِ
ين﴾ التّين  7أي؛ سيناء(.)3
التّر ّخص في التّوارد ،فيتّضح في قوله
تعالى﴿:و ه
ور سين َ
َ

يتم بتغيير هيكل البنية أو بحذف بعـض حروفها أو بزيادة
ج -التّ ّ
رخص في البنيةّ :

حرف أو أكثر أو تغيير حرف منها ،فمن تغيير هيكل بنية الكلمة قوله تعالى ﴿:هق ْل َه ْل
( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص . 710
( )2ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص . 710
( )3ينظر :تمام حسان .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ص.21
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َح ُّ
ق أَفَ َمن َي ْه ِدي ِإَلى ا ْل َح ِّ
ق هق ِل اهلله َي ْه ِدي ِل ْل َح ِّ
ش َر َكائِ هكم َّمن َي ْه ِدي ِإَلى ا ْل َح ِّ
ق أَن
ِمن ه
ق أَ
َمن َّال َي ِه ِّدي ِإ َّال أَن هي ْه َد ٰ
ى﴾ يونس  ،10إذ تحول الفعل يهتدي إلى صورة أخرى
هيتََّب َع أ َّ

وهي يهدي .وأما التّر ّخص في البنية بحذف حروفها ،فيكون بحذف ياء المتكلّم ،أو ياء
المعتل اآلخر بالياء أو الواو ،كما في اآليات :يقول اهلل
المنقـوص المقتـرن بأل أو الفعل
ّ
تعالى﴿أ ِ
يب َد ْعوةَ َّ
اع ِإ َذا
الد ِ
هج ه
َ
ال ِإ َّن
ِّمن َّربِّي﴾ هود﴿.21قَ َ

.29-22

َد َع ِ
نت َعلَ ٰى َبِّيَنة
ان﴾ البقرة َ ﴿.122ق َ
ال َيا َق ْوِم أ ََرأَ ْيته ْم ِإن هك ه
ِ
ِ
ض هح ِ َّ
اهلل َوَال ته ْخ هز ِ
ون﴾ الحجر
ض ْيفي فَ َال تَ ْف َ
َهـٰ هؤَالء َ
ون َواتقهوا َ

يل ِ
َِّ
ون َعن سبِ ِ
اهلل وا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام الَِّذي َج َع ْلَناهه ِل َّلن ِ
اء
ص ُّد َ
﴿ِإ َّن الذ َ
س َو ً
اس َ
َ
ين َك َف هروا َوَي ه
َ
اد الَِّذين آمهنوا ِإلَ ٰى ِ
يه وا ْلبا ِد﴾الحج﴿ .70وِا َّن اهلل لَه ِ
اك ه ِ ِ
ا ْلع ِ
ص َراط ُّم ْستَِقيم﴾الحج.01
فف َ َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ع َّ
يء ُّن هكر﴾ القمر .2
الد ِ
اع ِإلَ ٰى َ
﴿فَتَ َو َّل َع ْنهه ْم َي ْوَم َي ْد ه
شْ
ِ
ين﴾ الصافات
س َال ٌم َعَل ٰى ِإ ْل َياس َ
وأما زيادة حرف على بنية الكلمة فقوله تعالىَ ﴿:
َو َل ب ْيت و ِ
ض َع ِل َّلن ِ
اس لَلَِّذي بَِب َّكةَ
 . 111وأما إبدال حرف مكان حرف قوله تعالىِ﴿:إ َّن أ َّ َ
ه
ِّ ِ
ين﴾ آل عمران .92
ار ًكا َو هه ًدى ل ْل َعالَم َ
همَب َ

شائع من االستعمال ،كما في
وقد يكون التّر ّخص بإيجاد صورة للبنية بعيدة عن ال ّ

اب﴾ص.0
قوله
ارا﴾نوح ،77وقولهِ﴿:إ َّن َهـٰ َذا َل َ
ع َج ٌ
ش ْي ٌء ه
تعالى﴿:و َم َك هروا َم ْك ًرا هكَّب ً
َ
﴿و َك َّذهبوا بِ َآياتَِنا ِك َّذ ًابا﴾ النبأ.72
وكذلكَ :

فسماه إلياسين
فسماها سينين ،وفي اسم إلياس ّ
كما تر ّخص القرآن في بنية كلمة سيناء ّ

فسماها ب ّكة ،وتر ّخص في المبالغة من الكبر فقال
فسماه ميكال وفي م ّكة ّ
وفي ميكائيل ّ
كبار ومن العجب فقال عجاب وفي المصدر من الكذب فقال ك ّذابا(.)1
ّ

بالس ياق ،ما هو أطول من الجملة الواحدة؛ أي
ح -التّ ّ
السياق :يقصد ّ
رخص في ّ

مطولة وقد تكون هذه األخيرة ملبسة ،فإذا دلّت قرينة أخرى قبلها أو بعدها على
جملة
ّ
( )1ينظر :تمام حسان .مقاالت في اللغة واألدب .ج .7ص. 712- 712
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معناها زال اللّبس منها ،ويأتي اللّ بس في تركيب جملة ما من تشابه التراكيب والمعاني
وتعد دها ،فالمصدر المضاف مثال يحتمل اإلضافة إلى الفاعل أو المفعول ،وتتعدد
ّ
المعاني الوظيفية لألداة الواحدة ،فال ندري أحيانا أي معانيها هو المقصود ،فلننظر مثال
شواهد اآلتية(:)1
إلى وسائل إزالة اللّبس في ال ّ
ش ِه َد اهلله أََّنهه َال ِإَلـٰهَ ِإ َّال هه َو َوا ْل َم َالئِ َكةه َوأهولهو ا ْل ِع ْلِم قَائِ ًما بِا ْل ِق ْس ِط َال ِإلَـٰ َه
قال اهلل تعالىَ ﴿:
ِ
النحو ما يحول دون عطف المالئكة
يم﴾ آل عمران .12ليس في ّ
ِإ َّال هه َو ا ْل َع ِز ه
يز ا ْل َحك ه
على الضمير ،ولو قد وقع ذلك لكانوا آلهة مع اهلل .فلما ختمت اآلية بقوله":ال إله إال

الرخصة هنا بعدم
هو" ّ
دل ذلك على عطف (المالئكة) على لفظ الجاللة .وقد جاءت ّ

تكرار الفعل (شهد) مع المالئكة.

ش ٰى﴾طه.1-1
َنزْلَنا َعَل ْي َ
آن ِلتَ ْش َق ٰىِ،إ َّال تَ ْذ ِك َرةً لِّ َمن َي ْخ َ
ويقول أيضا﴿:طهَ ،ما أ َ
ك ا ْلقه ْر َ

إن داللة(إال)على االستثناء ،يتطلب وجود مستثنى منه في الجملة على سبيل ال ّذكر أو
ّ

التّقدي ر ،وهذه الجملة ال تصلح لالستثناء لعدم وجود المستثنى منه .وال يستقيم معنى
فالرخصة هنا كانت
الجملة ّ
إال على االستدراك ،وذلك بأن تكون (إال) بمعنى (لكن)ّ ،
السياق لالستثناء.
بعدم ذكر (لكن) وقرينة المعنى هي عدم صالحية ّ

الس ياق بالقرينة على المعنى المعجمي للكلمة المفردة ،فلقد درج الّناس على
قد ّ
يدل ّ

فهم(األولى واآلخرة) بمعنى (الدنيا) و(اآلخرة) ،واألمر كذلك في بعض اآليات القرآنية،

أن األولى هي المذكورة أوال أو
ولكن هناك نصوصا قرآنية ،يدل فيها هذا للتعبير على ّ
الواقعة أوال ،وأن اآلخرة هي الّتي تأتي في ال ّذكر أو الوقوع بعد ذلك ،نحو الشواهد اآلتية،

شاء وي ْختَار ما َكان َلهم ا ْل ِخيرةه سبحان ِ
اهلل َوتَ َعاَل ٰى َع َّما
يقول اهلل
تعالى﴿:رُّب َ
ك َي ْخله ه
َ هه ََ ه ْ َ َ
َ
ق َما َي َ ه َ َ ه َ
ِ
ِ
ونَ ،و هه َو اهلله ال ِإلَـٰهَ ِإالّ هه َو لَهه ا ْل َح ْم هد ِفي
ونَ ،وَرُّب َ
ور هه ْم َو َما هي ْعلهن َ
هي ْش ِر هك َ
ك َي ْعلَ هم َما تهك ُّن ه
ص هد ه
ْاألهوَل ٰى َو ْاآل ِخ َر ِة﴾ القصص  .21-22أي؛ له الحمد حين يخلق وله الحمد حين يعلم«﴿.ثهَّم
( )1تمام حسان .مقاالت في اللغة واألدب .ج .7ص. 712- 712
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هخ َر ٰ
النجمَ ﴿ 11فِللَّ ِه ْاآل ِخ َرةه َو ْاألهوَل ٰى﴾ النجم 70
﴿وَلقَ ْد َرآهه َن ْزَل ًة أ ْ
ى﴾ ّ
َدَنا َفتَ َدلَّ ٰى﴾ ّ
النجمَ 2
التعجب .كقولنا" :هلل أنت"
المقصود بلفظ (هلل)
ّ
َّ
اد ٰ
﴿ َفأ ََراهه ْاآلَي َة ا ْل هك ْب َر ٰ
ال أََنا َرُّب هك هم
ى ،فَ َق َ
ص ٰى ،ثهَّم أ َْدَب َر َي ْس َع ٰى ،فَ َح َ
ش َر َفَن َ
ىَ ،ف َكذ َ
ب َو َع َ
ال ْاآل ِخ َر ِة َو ْاألهولَ ٰى﴾ النازعات .70-71أي؛ نكال التكذيب وادعاء
َخ َذهه اهلله َن َك َ
َعلَ ٰى ،فَأ َ
ْاأل ْ
األلوهية.

َّ ِ
﴿و ُّ
ك ِم َن ْاألهولَ ٰى﴾
ك َو َما َقلَ ٰىَ ،ولَ ْْل ِخ َرةه َخ ْيٌر لَّ َ
ك َرُّب َ
س َج ٰىَ ،ما َوَّد َع َ
الض َح ٰىَ ،واللْيل ِإ َذا َ
َ

الضحى  . 1-1اآلخرة هي نزول الوحي بعد انقطاع ،واألولى كانت في غار حراء ،ثم
انقطع الوحي ثم عاد.
الرحمان تعني رحمة
ّ
الرحيم ،فرحمة ّ
الرحمان و ّ
وبالسياق نعلم الفرق بين لفظي ّ

الرحيم تعني رحمة الرؤوف .وفيما يأتي شواهد للرحمتين(:)1
المهيمن ،ورحمة ّ
ِ
ى ِفي َخ ْل ِ
الرحمان :المهيمن :يقول اهلل تعالىَّ ﴿ :ما تََر ٰ
اوت﴾
ق َّ
ّ -1
الر ْح َمـٰ ِن من تَفَ ه
الر ْحمـٰ ِن﴾ مريم ِ﴿.12إِّني َن َذر ه ِ
ت ِإِّني أ ه ِ
ص ْو ًما﴾ مريم.72
الملكَ ﴿.1قالَ ْ
ت ل َّلر ْح َمـٰ ِن َ
ْ
َعوهذ ب َّ َ

َّ ِ
ِ
طان َك ِ
﴿ِإ َّن َّ
ان ِفي
الض َالَلة َف ْلَي ْم هد ْد َلهه
ان ل َّلر ْح َمـٰ ِن َعصيا﴾ مريم ﴿ .11هق ْل َمن َك َ
َ
الش ْي َ َ
ِ
الر ْح َمـٰ هن
الر ْح َمـٰ ِن َوْف ًدا﴾ مريمَّ ﴿ .20
ين ِإَلى َّ
َّ
الر ْح َمـٰ هن َمدا﴾ مريمَ﴿ .20ي ْوَم َن ْح ه
ش هر ا ْل همتَّق َ
َّ
شع ِت ْاألَصو ه ِ
َّ
َعلَى ا ْل َع ْر ِ
استَ َو ٰ
ون ِإ َّال
ات ل َّلر ْح َمـٰ ِن﴾ طه ﴿ 112ال َيتَ َكل هم َ
ش ْ
ى﴾ طهَ ﴿ .0و َخ َ َ
َْ
الن َه ِ
ص َو ًابا﴾النبأ ﴿ .12هق ْل َمن َي ْكَل هؤ هكم بِاللَّْي ِل َو َّ
الر ْح َمـٰ ِن﴾
ار ِم َن َّ
َم ْن أ َِذ َن َلهه َّ
الر ْح َمـٰ هن َوَق َ
ال َ
ِ
ك َي ْو َمئِذ
األنبياءَ ﴿ .17وَرُّبَنا َّ
ون﴾ األنبياء﴿ .117ا ْل هم ْل ه
ان َعلَ ٰى َما تَصفه َ
الر ْح َمـٰ هن ا ْل هم ْستَ َع ه
ا ْل َح ُّ
الرحمان هو المهيمن.
ق ِل َّلر ْح َمـٰ ِن﴾ الفرقان .72ما سبق من شواهد ّ
تدل على ّ
أن ّ
 -2الرحيم :الرؤوف :يقول اهلل تعالىِ﴿ :إَّنه هو التََّّواب َّ ِ
ك
يم﴾ البقرةِ﴿ .12إَّن َ
ه
ّ
الرح ه
ه هَ
الر ِحيم﴾ البقرة ﴿ .172وأََنا التََّّواب َّ ِ
الن ِ
يم﴾ البقرةِ﴿ .121إ َّن اللَّ َـه بِ َّ
اس
أ َ
ه
َنت التََّّو ه
الرح ه
اب َّ ه
َ

وف َّر ِحيم﴾ البقرةِ﴿ .111إَّنه بِ ِهم رء ٌ ِ
وف
يم﴾ التوبةِ﴿ .112إ َّن َرَّب هك ْم َل َر هء ٌ
لَ َر هء ٌ
ه ْ َ ه
وف َّرح ٌ
ٌ
( )1ينظر :تمام حسان .مقاالت في اللغة واألدب .ج .7ص.779-711
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ِ
َّ
ِ
ِ
يم﴾
﴿رَّبَنا ِإَّن َ
ك َر هء ٌ
يم﴾ الحشرِ﴿ .11إ َّن اللـهَ َغفه ٌ
ور َّرح ٌ
وف َّرح ٌ
َّرح ٌ
يم﴾ النحلَ .2
ِ
ِ
ود﴾ هود.91
البقرةَ ﴿ .127فِإ َّن َرَّب َ
يم َوهد ٌ
ك َغفه ٌ
يم﴾ األنعامِ﴿ .110إ َّن َربِّي َرح ٌ
ور َّرح ٌ
الرحيم بالعزيز إذا كان ذلك في مقام نصره لعباده أو توكلهم عليه أو
وقد يوصف ّ

تنزيل الكتاب وذلك كما يأتي(:)1

يز َّ ِ
نص هر َمن
قال اهلل تعالىِ﴿:إ َّال َمن َّر ِح َم اهلله ِإَّنهه هه َو ا ْل َع ِز ه
يم﴾ الدخان َ 17
﴿.ي ه
الرح ه
يز َّ ِ
يم﴾ الرومَ ﴿.0وتَ َو َّك ْل َعلَى ا ْل َع ِز ِ
الر ِح ِيم﴾ الشعراء.712
يز َّ
َي َ
اء َو هه َو ا ْل َع ِز ه
ش ه
الرح ه
يز َّ ِ ِ
يل ا ْل َع ِز ِ
﴿تَ ِ
السياق نفسه قرينة على المعنى.
نز َ
الرحيم﴾ يس .0وفي كل هذا نجد ّ
ومن صور التّرخص عند أمن الل بس ،حذف ماال يستغني عنه المعنى اعتمادا على
وعاِ ،إ َذا مسَّهه َّ
السياق كما في قوله تعالىِ﴿:إ َّن ِْ
وعاَ ،وِا َذا
ان هخِل َ
الش ُّر َج هز ً
ق َهله ً
نس َ
داللة ّ
اإل َ
َ
وعا﴾ المعارج  ،71-19فقوله :جزوعا ومنوعا منصوبان في محل خبر
َمسَّهه ا ْل َخ ْي هر َمهن ً

أن نصب االسمين ال يكون
كان ّ
مقدرة ،أي؛ كان جزوعا وكان منوعا .ودليل الحذف ّ
على تقدير آخر.

ويضاف إلى هذه القرائن أيضا ،قرينة األداة وقرينة المطابقة ومبنى الصيغة وقرينة
النغمة .ويتضح الترخص في كل واحدة منها كما يأتي(:)2
النداء مفهوما بواسطة قرائن أخرىرغم سقوط حرف
خ -التّ ّ
رخص في األداة :يبقى ّ

النغمة كقولك" :يستمر
النداء ،ويسقط حرف العطف ويبقى العطف مفهوما بقرينة ّ
ّ
االمتحان في األيام اآلتية :السبت -األحد -االثنين -الثالثاء" .وتغني نغمة الكالم عن

ب) ويفهم معناها إلغناء الواو عنها أي؛ أن قرينة التّضام
حرف العطف .وقد تسقط ( هر ّ

ب ) قد أغنت عن قرينة األداة ،وقد ينزع الخافض ويبقى المعنى مفهوما.ومن
ور ّ
(بين الواو ه

( )1ينظر :تمام حسان .مقاالت في اللغة واألدب .ج .7ص. 711
( )2ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.719
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ٰ
س ٌم
التّر ّخص في األداة أيضا داللة (هل) على
التعجب في قوله تعالىَ ﴿:ه ْل ِفي َذِل َ
ّ
ك َق َ
لِِّذي ِح ْجر﴾ الفجر.)1(0
يدل ضمير الموصول على
د -التّ ّ
شخص؛ أي أن ّ
رخص في المطابقة :وتكون في ال ّ
الص لة رابط في صورة ضمير الغائب ،ولكن الموصول إذا كان
الغيبة ،فيعود إليه من ّ
خبر ضمير متكلّم أو مخاطب ،فقد سمع عن العرب ترك المطابقة بين العائد والموصول

أن الصفات
كقوله":أنا الذي سمتن أمي حيدرة" ،أما التّرخص في المطابقة في ّ
النوع ،فمنها ّ
توهم ّأنها لمذكر ومن ذلك حائض
التي ال يوصف بها إال المؤنث يترك تأنيثها لعدم ّ

الصالة" .إضافة إلى أن بعض الصفات
ومرضع ،وقد تحذف التاء عند أمن اللّبس"كإقام ّ

على وزن فعيل تصدق على المذكر والمؤنث كجريح .والعقل ال يطابق فاعله المؤنث إذا
فصل بينهما نحو :أتى القاضي بنت الفاضل .والتّرخص في المطابقة في العدد يتضح

َو َل َك ِ
افر بِ ِه﴾ البقرة .11فانفكت المطابقة بين (الواو) وبين
ونوا أ َّ
في قوله تعالىَ ﴿:وَال تَ هك ه
ألن القرائن األخرى ضمنت هذا المعنى(.)2
(كافر) دون أن يتأثر المعنىّ ،
جل
ذ -التّ ّ
الصيغة :نحو" :الحمد هلل العلي األجلل" والمقصود األ ّ
رخص في مبنى ّ

النيابة عن المفعول المطلق بغير صيغة المصدر
ومن ذلك أيضا ،مجيء الحال جامدة و ّ
وكل ضرورة شعرية هي تر ّخص في قرينة ما واغناء غيرها
أو بمصدر فعل غير فعلهّ ،

الصيغة(.)3
عنها ،وكثير من ذلك يندرج تحت عنوان ّ
النغمة لوضوح الكالم دونها ففي قراءة قوله
ر -التّر ّخص في ال ّنغمة :قد تسقط قرينة ّ
ون ِ
َنت هق ْل َ ِ َّ ِ َّ ِ ِ
همي ِإلَـٰ َه ْي ِن ِمن هد ِ
اهلل﴾المائدة  .112نقف بنغمة
تعالى﴿ :أَأ َ
ت للناس اتخ هذوني َوأ ِّ َ

( )1ينظر:تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.122
( )2ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.712- 712
( )3لالستزادة تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.712
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يحسها ،لو سمع منا
نحس غرابة في هذا ،كما
التّرتيل العادي ،ال بنغمة االستفهام ،وال
ّ
ّ
ريت محمدا" بنغمة التّقرير الّتي في"قد رأيت محمدا" مثال(.)1
جملة "هل أ
 -7أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية:
إن المقصود باللّبس ،هو تعدد احتماالت المعنى دون مر ّجح ،إذ ال يستطيع من

يتلقى الكالم أن يقطع بأن المقصود واحد بعينه من هذه المعاني المحتملة .ويرجع تعدد
احتماالت المعنى إلى عدم التوازي بين المعاني التي تسعى اللغة إلى التعبير عنها
والمباني التي تشتمل عليها اللغة ألداء هذا التعبير .فالمعاني ال حدود لها وال يمكن
إحصاؤها ،ولكن المباني محدودة العدد .ومن هنا كان من الضروري أن يتعدد المعنى
للمبنى الواحد حين يكون هذا المبنى خارج النص ،فإذا اشتمل عليه نص ما أصبح
بحاجة إلى قرينة تشير إلى أن المقصود به في بيئة النص هو أحد تلك المعاني التي
كانت له حال إفراده .ونجد في النصوص استعمال القرائن الدالة على المعنى المقصود
عندما يعرض القصور في داللة المبنى على هذا المعنى(.)2
فإذا قلت لصاحبك" :زرت فالنا ساعة ثم غادرته غاضبا" لم يدر صاحبك من منكما
ألن ه ال توجد قرينة في هذه العبارة تعين على
كان هذا الغاضب ،فهذا من قبيل اللّبسّ ،
سان وسائل
تمام ح ّ
معرفة المعنى المقصود ،فإن غابت القرينة يلتبس المعنى.وقد أحصى ّ

النحو العربي فيما يأتي(:)3
أمن اللّبس التي يستخدمها ّ

أ -العالمة اإلعرابية :وتشمل الحركة والحرف ،فبعض الكلمات يعرب بالحركات
وبعضها يعرب بالحروف ،وقد تكون الحركة ظاهرة أو مقدرة أو ملحوظة في المحل
اإلعرابي ،وقد يكون الحرف أصليا أو نائبا عن الحركة.

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.711
( )2ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.120
حسان .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية .ص.172- 172
تمام ّ
( )3ينظرّ :
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بأن
النحاة بالعالمة اإلعرابية والحركة
اهتم ّ
خاصة ،فأطالوا الكالم عنهما ،وقالوا ّ
ّ
ّ

تدل على اإلسناد والكسرة تدل على اإلضافة،
تدل على الباب،
فالضمة مثال ّ
الحركة ّ
ّ

بأن الضمة إن
والفتحة ّ
حسان يبطل هذا ّ
الزعم قائال ّ
تدل على الفضلة ،غير ّ
تمام ّ
أن ّ
فإن ها عالمة على عدد من األبواب كالمبتدأ أو الخبر والفاعل ونائب
دلّت على اإلسنادّ ،
ولكل من هذه األبواب معنى وظيفي مختلف
إن والتّابع المرفوع،
ّ
الفاعل واسم كان وخبر ّ
لما
الضمة وحيدة في ّ
عن معاني بقية األبواب ،ولو كانت ّ
الداللة على أحد هذه األبوابّ ،

تدل على
ألن العالمة الواحدة ال ّ
صح لها أن ّ
ّ
تدل في الوقت ذاته على بقية األبوابّ ،
تدل على عدد من األبواب النحوية منها :المفعول به
أكثر من معنى .والفتحة كذلك ّ
والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول ألجله والمفعول المطلق والحال والمستثنى والتمييز
الداللة على أحد هذه األبواب،
والمختص والتّابع المنصوب ،ولو كانت الفتحة وحيدة في ّ
ألن العالمة الشكلية ،ال هي َّد ل بها على وظيفتين لغويتين في الوقت
ما دلّت على غيرهّ ،
تدل وحدها على
الجر بالحرف وباإلضافة وبالتّبعية ،إال ّأنها ال ّ
ذاته .والكسرة ّ
تدل على ّ
أي باب بمفرده من هذه األبواب .لذا ينبغي أن يكون إلى جانب العالمة اإلعرابية ضمائم
ّ
الضمائم:
أخرى تعينها على تحديد معنى الباب النحوي الخاص ،ومن هذه ّ
النحوية إما محفوظة أو غير محفوظة.
ب -الرتبة :فالرتبة ّ
متقدما لفظا ورتبة،
الضمير ومرجعه الّذي يجب أن يكون
والرتبة محفوظة بين
ّ
ّ

ومحفوظة بين اسم اإلشارة وتابعه المشار إليه المقترن بأل ،ومحفوظة بين االسم
الموصول وصلته ،وبين أداة االستثناء والمستثنى ،وبين الحرف ومجروره ،وبين المضاف
والمضاف إليه ،وبين (ما) التعجبية ومعمولها ،وبين حرف النداء والمنادى ،وبين
شرط وجملته ،وبين
النواصب والمنصوبات ،وبين الجوازم والمجزومات ،وبين أدوات ال ّ
ّ
شرط والجزاء ،وبين القسم وجوابه.
ال ّ

فلكل منهما إمكانية أن
الرتبة بين المبتدأ والخبر،
ّ
الرتب الّتي تتخلف أحياناّ ،
ومن ّ

الرتبة بين المفعولين وبين الفعل ،وال رتبة بين الفاعل
يتأخر في مواضع ّ
ّ
يتقدم أو ّ
محددة ،و ّ
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النص ،مثل أن تكون
والمفعول ،إال حيث ال تكون هناك عالمة أخرى ّ
تحدد وظيفتها في ّ
مقد رة فيهما كضرب أخي صديقي ،فالفاعل هنا متقدم ،والمفعول متأخر ،وال
الحركة ّ
يكونان إال كذلك.
ففي األمثلة التي تحتفظ فيها الرتبةّ ،إنما يكون لعدم كفاية العالمة اإلعرابية لتحديد

معنى الباب ووظيفته ،لذا يجب توفّر ضميمة أخرى تتح معها على رفع اللّبس وأمنه،
ومن هذه الضمائم(:)1
العام ة ،كما تعين العالمة اإلعرابية على تحديد الباب
ت -األداة :تحدد األبواب
ّ

شرط أدواته ،ولالستفهام
الخاص .فأما داللتها على األبواب
أن لل ّ
العامة فواضحة في ّ
ّ

أدواته ،وهذه األدوات إما أن يقترن وجودها بعالمة إعرابية معينة ،واما أن ال يقترن.

شرط والتّوكيد
فأدوات االستفهام مثال ،ال تصاحب عالمة إعرابية معينة ،ولكن أدوات ال ّ
والجر تأتي مصاحبة لهذه العالمة ،فتكون في مصاحبتها للعالمة ذات داللة تعين على
أمن اللّبس ،ومنأمثلة داللة األداة من الناحية اإلعرابية على المفعول معه ،الفرق الواضح
في المعنى بين "فهمت والشرح" و"فهمت الشرح" فهو فرق ما بين المفعول معه والمفعول
ش كل هو فرق ما بين وجود الواو في الحالة األولى
أن الفرق في ال ّ
به .وواضح أيضا ّ
وعدم وجودها في الحالة الثانية ،والمعنى في الحالة األولى" :فهمت مع الشرح" أي؛ لم

أفهم من مجرد القراءة ،فاستعنت بمن يشرح لي ،أما المعنى في الحالة الثانية ،فهو "فهمت
كالم الشارح" فغطت األداة هنا عجز العالمة اإلعرابية ،أل ّن الفتحة بمفردها في الجملتين

لم تستطع التّفريق بين المعنيين.

ث -البنية :وليس الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل راجعا إلى اختالف العالمة
اإلعرابية بينهما فهي واحدة فيهما ،وانما يرجع إلى اختالف البنية الصرفية بين فعليهما،
حيث بني فعل الفاعل للمعلوم ،وبني فعل نائبه للمجهول .والعلم يمنع من الصرف إذا

( )1ينظر :تمام حسان .أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية .ص.172
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الصرفي في الحالتين
كان مؤنثا أو موازنا للفعل أو مزيدا بألف ونون ،فيكون ال ّ
شكل ّ

ر في إعرابه ،وكذلك إذا كان االسم بألف التّأنيث الممدودة نحو (حسناء) ،أ ّما إذا
معتب ا
كانت األلف أصال كما في (أبناء) فاالسم مصرف ،وصيغ منتهى الجموع ممنوعة من
الصرف ،ومن هذا القبيل أيضا أن حذف الم الكلمة في الناقص المجزوم عالمة إعرابية
للداللة على معنى نحوي.
اء صرفيا اتّخذ ّ
على الجزم؛ أي ّ
أن إجر ً
ومن القرائن الّتي يرتفع بها الغموض ،ويؤمن بها اللّبس(:)1
السياق،
ج -المعنى النحوي العام :فهو في عمومه ،ما ّ
عبر عن وظيفة نحوية في ّ

إما أن تكون:
وهذه الوظيفة ّ

كالنفي واالستفهام.
 -خاصة بمعنى الجملة في عمومهّ ،

 خاصة بالعالقة بين بابين من أبواب الجملة ،كاإلضافة الّتي هي عالقة بين المضاف والمضافإليه.
 خاصة بباب نحوي واحد كاالبتداء واإلخبار.النفي
يعبر عنه باألداة كأدوات ّ
األول ّ
األول والثّاني ،هو ّ
ّ
أن ّ
إن الفرق بين القسمين ّ

حسان هذا القسم بمعنى الجملة أو وظيفة الجملة .والثّاني،
تمام ّ
يسمي ّ
واالستفهام ،و ّ
يعبر عنه بها كما في االستثناء أو
إما أن ّ
ويسميه معنى العالقة أو وظيفة العالقة .وهو ّ

يعبر عنه بعالمة إعرابية أو رتبة أو غير ذلك ،كالّذي يحدث في التّعبير
المعية ،وا ّما أن ّ
حسان معنى الباب أو وظيفة الباب.
تمام ّ
يسميه ّ
عن القسم الثالث ،الّذي ّ

مما
أن المعنى ّ
وهنا يتّضح ّ
النحوي العام سواء أكان جملة أم معنى عالقة ،هو ّ

النحوي الخاص وظيفة الباب ،وبذلك يساهم في أمن اللّبس.
يراعى في بيان المعنى ّ

حسان .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية .ص.111- 111
تمام ّ
( )1ينظرّ :

991

الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ويتشابه البابان صرفيا بصيغة المصدر ،ونحويا بالفتحة ،نحو":جريت هربا" حتّى
لتصلح الكلمة (هربا) لواحد من المعنيين أو لْلخر فتعرب إما نائبا عن المفعول المطلق
السببية.
واما مفعوال ألجله ،بحسب معنى التّوكيد أو ّ
ح -التّطابق :هو وسيلة من وسائل أمن اللّبس ورفع الغموض ويكون التّطابق فيما
يأتي(:)1
شخص (التّكلم والخطاب والغيبة)
 -1ال ّ
 -7العدد (اإلفراد والتّثنية والجمع)
النوع (التّذكير والتّأنيث)
ّ -1

 -1التّعيين (التّعريف والتّنكير)
منصبة على
فإن الغيبة
فعبارة "الرجالن الفاضالن يقومان" ،فمن ناحية ال ّ
ّ
شخصّ ،

ثم انعكس
أولها إلى آخرها ،واالسم الظاهر يلقى معاملة ضمير الغائب ،ومن ّ
الجملة من ّ
أما من ناحية العدد فالتّثنية موجودة
ذلك على المضارعَ ،
فبدأ بالياء وهي عالمة الغائب .و ّ
النوع فقد ربط التّذكير بين الموصوف وصفته في الجملة،
أما ّ
في جميع كلمات الجملة .و ّ
ألنه لو أسند إلى المثنى
كما دلّت الياء في بداية الفعل على إسناد الفعل إلى مذكر ّ

الربط بين الموصوف وصفته في الجملة.
المؤنث الغائب لبدئ بالتاء .والتّعيين يظهر في ّ

 -8نظرية القرائن ال ّنحوية كبديل عن نظرية العامل في ميزان ال ّنقد :فيما سيأتيآراء
مؤيد ومعارض نذكر منها على سبيل التّمثيل ال
في نظرية تضافر القرائن ّ
النحوية بين ّ

الحصر:

( )1ينظر :تمام حسان .أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية .ص. 111- 111
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

المؤيدون:
أ-
ّ
يتم إالّ إذا خلّصنا
أن «إصالح منهج ّ
كثير من ّ
الدراسات ّ
الدارسين يرى ّ
النحوية لن ّ

جرها عليه منهج دخيل ،وهو منهج الفلسفة الّذي
ّ
الدرس ّ
مما علق به من شوائب ّ
النحوي ّ

( )1
حسان واحد من هؤالء ،وقد سار على نهجه البعض
وتمام ّ
حمل معه فكرة العامل» ّ ،

نذكر منهم على سبيل التّمثيل ال الحصر مصطفى حميدة الّذي يقول ّأننا «لو سلّمنا
تصورها نحاة العربية ،وجعلنا ذلك العامل الوهمي هو
النحوي الّتي
بفرضية العامل ّ
ّ
النحوية في عملية الحدث الكالمي ،فكانت تحكم
الجوهر الموجد الختالف المعاني ّ

()2
أن
اء في األداء»  .ويؤ ّكد ّ
المتكلّمين عوامل مضبوطة ال تخطئ ألصبح المتكلّمون سو ً

أن الجماعة اللّغوية
السامع هما العامل ّ
النحوي المؤثّر فيما يتعلّق بالمعاني ،و ّ
«المتكلّم و ّ

هي العامل المؤثّر فيما يتعلّق بالمباني»( .)3وكما سبقت اإلشارة إليه مصطفى حميدة

أول دراسة
مقتنع تماما باتّخاذ نظرية تضافر القرائن منهجا في دراسة الجملة «ذلك ّ
ألنها ّ
النحوي
فحولت ّ
الدرس ّ
في تاريخ ّ
النحو العربي كلّه تقيم منهجا على أساس فكرة التّعليقّ ،

بهذا من منهجه اللّفظي المتمثّل في اإلعراب القائم على فكرة العامل ،إلى منهج قرائن

األول»(.)4
التّعليق ،الّذي يضع المعنى في المقام ّ
أن «نظرية تضافر
يذهب بلقاسم بن محمد بن عودة مذهب مصطفى حميدة فيرى ّ

ألنها من أبدع
القرائن ّ
النظام اللّغوي للعربية ،وأبعدها أثرا ،ذلك ّ
تعد أهم المحاوالت لفهم ّ

النحوية العربية»(.)5
ّ
النظرية ّ
الدراسات في مسيرة ّ

النحو العربي نقد وتوجيه .ط .1المكتبة العصرية .بيروت1921 .م .ص.11
( )1مهدي المخزومي .في ّ
الربط في تركيب الجملة العربية .ص.01
( )2مصطفى حميدة .نظام االرتباط و ّ
الربط في تركيب الجملة العربية .ص.02
( )3مصطفى حميدة .نظام االرتباط و ّ
الربط في تركيب الجملة العربية .ص.22
( )4مصطفى حميدة .نظام االرتباط و ّ

حسان في ضوء نظرية تضافر القرائن) .مجلّة الباحث .ع.7
( )5بلقاسم بن محمد بن عودة(.تيسير ّ
تمام ّ
النحو عند ّ
ص.711
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ر وتطبيقا عند حديثه عن معنى
حسان تنظي ا
يتبنى عبد
ّ
ّ
تمام ّ
الجبار توامة أفكار ّ

التّعدية واللّزوم في العربية ،وهو مبحث نحوي متّصل بوظيفة الفعل في التّركيب( .)1كما
أن «اإلسناد في اللّغة العربية بوصفه قرينة معنوية ،يكفي فيه إنشاء عالقة ذهنية
يرى ّ
بين موضوع ومحمول أو مسند إليه ومسند ،دون حاجة إلى التّصريح بهذه العالقة نطقا

أو كتابة»(.)2
أن فكرة التّضافر تغني عن القول بالعامل فعلماء العربية
يرى نائل محمد إسماعيل ّ

النحو ،إالّ ّأنهم «لم يوفّقوا في
األجالّء على عظم جهدهم وصدق سعيهم لتيسير قضايا ّ

النحوي؛ ذلك ّأنهم لم يحسنوا تفسيره وتقدير أثره ،فلم
ثورتهم
ّ
الحادة على نظرية العامل ّ
تمام
توسل بها ّ
تكن نظرية العامل إالّ وسيلة ّ
النحاة إلى تفسير ظاهرة اإلعراب ،وقد اقترح ّ

وتحرر من سيطرة سلطان
النحوية،
حسان فكرة منطقية وشاملة تهفسَّر في ضوئها التّراكيب ّ
ّ
ّ

النحو الواسع ،تلكم الفكرة
قيد التّفسيرّ ،
وحد من االنطالق في فضاء ّ
العامل ّ
النحوي الّذي ّ
النحوي ال يستعين بقرينة واحدة مهما كان خطرها واّنما تتعاون القرائن
أن المعنى ّ
هي ّ
المختلفة وتتضافر على بيان المعنى»(.)3

أن «تضافر هذه القرائن يغني عن
حسان الّذي يرى ّ
تمام ّ
يدعم خليل أحمد عمايرة ّ

بأنه جاء لتوضيح قرينة لفظية
النحاة ،والّذي يرى ّ
النحوي الّذي قال به ّ
القول بفكرة العامل ّ

لتوزع
واحدة ،وهو قاصر عن تفسير ال ّ
السياقية ،فتأتي فكرة القرائن ّ
ظواهر ّ
النحوية ّ
النحوية اللّفظية والمعنوية لتوصل إلى وضوح المعنى
اهتمامها بالقسطاس بين القرائن ّ

الجبار توامة .التّعدية والتّضمين .ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر1991 .م .ص7
( )1لالستزادة ينظر :عبد ّ
وما بعدها.
النحو العربي(دكتوراه) .جامعة الجزائر .معهد اآلداب واللّغة العربية.
( )2عبد الجبار توامة .القرائن المعنوية في ّ
 .1990-1991ص.29
( )3نائل محمد إسماعيل( .حركات اإلعراب بين الوظيفة والجمال -دراسة وصفية تحليلية .)-مجلة الجامعة اإلسالمية
غزة .ص.721 -721
للبحوث اإلنسانية .مج.71ع .1ينايرّ .7117
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

السياق ،وتصرف عن الجدل في
وأمن اللّبس وتنفي التّفسير ال ّ
ظني والمنطقي لظواهر ّ
قوته ،وتبعد عن التّأويل والتّعليل»(.)1
متاهات العامل وأصالته أو ضعفه أو ّ

طت قطاعات واسعة في
حسان المختلفة غ ّ
يرى خالد خليل هادي « ّ
تمام ّ
أن كتابات ّ

أن كتاب [اللّغة
وصف ظواهر اللّغة العربية ،وهو أمر أثبته ّ
الدارسون ،الّذين أشاروا إلى ّ

النظرية اللّغوية الحديثة ،وأعني
العربية] معناها ومبناها يقف وحيدا في مجال تطبيق ّ
للنحو العربي؛
اإلطار العام والتّحليلي للبنيوية الوصفية ،فهو كتاب يدعو إلى بناء جديد ّ

شمول واإلحاطة لمعظم الجوانب اللّسانية للّغة العربية.
حسان يتّصف بال ّ
أي ّ
تمام ّ
أن منجز ّ

سماه المنهج الوصفي ،بل يتجاوزه إلى
ّ
تمام ّ
حسان ال يقتصر على تمثّل ما ّ
[و]إن فضل ّ

النحوي العربي في حوار مع اللّسانيات»(.)2
محاولة إدخال التّراث ّ

حسان فيقول« :ونظرية تضافر القرائن
ينتصر أحمد علم ّ
تمام ّ
الدين الجندي لصنيع ّ

هز
النحو ًا
هزت ّ
النحوية فكرة محكمة الوضع ،متكاملة الجوانبّ ،
الدراسات األصولية في ّ
ّ
النبوي
سرت بها بعض القراءات الّتي خرجت عن سنن العربية ،وكذلك الحديث ّ
عنيفا ،وفه ّ

ر محاولة
شريف .وحسب األستاذ ّأنه التقط هذه الفكرة من ثنايا التّراث العربي ،فكانت أج أ
ال ّ
للنظام العربي كلّه صاغها في قالب جديد
عرفت في العصر الحديث .لقد كانت رؤية ّ

الريادة أن يطلق عليها اسم مدرسة القرائن
ومنهج رائد ،وحسبها من شرف المحاولة و ّ

النحو العربي .واألستاذ ال يكتب حول
النحوية ،لتضع بذلك لبنة في صرح تيسير أصول ّ
ّ

فكر مطروق ،واذا عرض له –عن غير قصد -ابتكر له تنسيقا ووضعه في قالب بديع
ومصطلح محكم»(.)3

النفي اللّغوي وأسلوب
( )1خليل أحمد عمايرة .في التّحليل اللّغوي (منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التّوكيد اللّغوي و ّ
االستفهام).ط .1مكتبة المنار .األردن1922 .م .ص.22 -22
النقد اللّساني) .ص.701
حسان في معيار ّ
ه(.تمام ّ
( )2خالد خليل هادي وغير ّ
حسان
( )3أحمد علم ّ
الدين الجندي(.من قضايا الفكر األصولي وأثره في تيسير ّ
تمام ّ
النحو العربي) .ضمن كتابّ :
رائدا لغويا .ص.11
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ولكنه
النحو ،فيقولّ « :
حسان على من عقّدوا ّ
يبرر محمد خليفة ّ
تمام ّ
ّ
الدناع تحامل ّ

تحامل دافعه الغيرة على لغة القرآن والعرب ،ومحفّزه الخشية من أن يلبس بهذه اللّغة ما
ينفّر أهلها منها ،فهو ال يقبل التّعقيد في التّقعيد [فقد] عالج نظرية العامل عالج العالم
السياق
الرتبة و ّ
المدقّق والباحث الموثّق ،فحاول البحث عن ضمائم تتعلّق بقرائن اإلسناد و ّ

المبني على االفتراض»(.)1
في مسائل كثهر حولها التّأويل
ُّ
ب -المعارضون:

النحوية كبديل عن نظرية
حسان نظرية القرائن ّ
تمام ّ
يشير عبده ّ
الراجحي إلى اقتراح ّ

قدمه أستاذنا قد يكون أكثر
فإن ما ّ
العامل فيقول« :وعلى كثرة ما كتب عن مسألة العامل ّ

ثم نسلكه
ما كتب تماسكا؛ ّ
ألنه يعرضه في إطار منهجه في التّحليل وفق القرائن ،ومن ّ

قدمته فروعها المختلفة ،ومن هنا
ألنه استوعب معظم ما ّ
حيز إلى البنائية ّ
في اتّجاه التّ ّ
ألنه في عرضه للقرائن جعل
أيضا قد يكون من حقّنا أن نخالف أستاذنا الجليل؛ وذلك ّ
المعبر عن العالمة
النظري
ثم جعل العامل هو اإلطار ّ
ّ
العالمة اإلعرابية قرينة منهاّ ،

نتحيز له ونرتضيه على خالف
ألننا نرى المنهج الّذي
اإلعرابية ،وهنا موطن الخالف؛ ّ
ّ

النحاة العرب لم يسجنوا العامل في العالمة اإلعرابية ولم يقصروه على
أن ّ
ذلك؛ إذ نفهم ّ
يتحرك
التّعبير عنها أو تفسير وجودها ،واّنما العامل هو المظلّة الكبرى في ّ
النحو العربيّ ،

ظل هذه
لتحليل الظّاهرة بجميع جوانبها ،ومنها العالمة ،ومنها بقية القرائن في ّ
( )2
ر
أن العامل ضرورة تصنيفية تختصر كثي ا
الصبور شاهين إلى ّ
المظلّة»  .يذهب عبد ّ

شكلية الّتي تحكم
غيرات ال ّ
من األنواع الّتي تنجم عن االتّكال على الوظيفة في تفسير التّ ّ

أجزاء الجملة العربية دون سائر اللّغات األجنبية(.)3

حسان رائدا لغويا.
حسان
الدناع( .األستاذ ّ
( )1محمد خليفة ّ
تمام ّ
ّ
تمام ّ
مؤصال للتّراث اللّغوي) .ضمن كتابّ :
الدكتور ّ
ص.172
حسان رائدا لغويا .ص.707
الراجحيّ .
(النظريات اللّغوية المعاصرة وموقفها من العربية) .ضمن كتاب :تمام ّ
( )2عبده ّ
شباب .اإلسكندرية1929 .م .ص.120
طور اللّغوي .مكتبة ال ّ
( )3ينظر :عبد ّ
الصبور شاهين .في التّ ّ
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

يجهر وليد عاطف األنصاري برفضه لنظرية تضافر القرائن ،فيقول « :ال أوافق
الدقة »(.)1
ألنها في ما أرى تفتقر إلى االطّراد و ّ
ّ
حسان في نظريته هذهّ ،
تمام ّ
الدكتور ّ
حسان في كتابه :اللّغة العربية معناها ومبناها
تمام ّ
َي هع ُّد عبد المجيد عيساني محاولة ّ

حسان أراد
الساحة اللّغوية؛ ويرى ّ
تمام ّ
من محاوالت التّجديد الفاشلة الّتي ظهرت على ّ
أن ّ

أن الكاتب وفيما
أن له نظرية جديدة تنبني على تضافر القرائن ،ويقول« :إالّ ّ
أن يبرهن ّ
نتصور ذلك حاصال في كتابه ،إالّ إذا أراد
يظن بذلك تيسي ار فال
أقدم عليه إن كان
ّ
ّ

أي تيسير وتبسيط .إن عملية التّجديد
الكاتب تغيي ار لطبيعة ّ
النحو وأسسه ولكن بعيدا عن ّ

النحوي ،فال يعني ذلك التّجديد شيئا»(.)2
إذ لم ترتبط بعملية التّيسير في هذا العمل ّ

الصرفي:
الزمن ال ّنحوي و ّ
 -IIفي ضوء التّفريق بين ّ
الزمن ّ

يؤديها
السياقّ ،
الزمنّ ،
حسان باصطالح ّ
الزمن النحوي ،وهو وظيفة في ّ
تمام ّ
يقصد ّ

الزمن
الفعل أو الصفة ،أو ما نقل إلى الفعل من األقسام األخرى للكلم ،كالمصادر .و ّ

السياق،
الصرف ،إذ هو وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج ّ
عما يفهم منه في ّ
بهذا ،يختلف ّ

الصفة الّ تي تفيد موصوفا بالحدث ،وال يستفاد من المصدر الذي يفيد
فال يستفاد من ّ

الصرفي من صيغة للفعل ،يبدو قاطعا في داللة
الزمن.وحين يستفاد ّ
الحدث دون ّ
الزمن ّ
النحو اآلتي(:)3
ّ
كل صيغة على معناها ّ
الزمني ،على ّ
صيغة َف َع َل وقبيلها
صيغة َي ْف َع هل وقبيلها
صيغة ِا ْف َع ْل وقبيلها

تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي
تفيد وقوع الحدث في الحال أو االستقبال
تفيد وقوع الحدث في الحال أو االستقبال

الصرفي ،من
النحوي يختلف عن معنى ّ
أن معنى ّ
الزمن ّ
حسان ّ
الزمن ّ
تمام ّ
يرى ّ

الضمائم والقرائن ،وا ّن الثّاني وظيفة الصيغة
تحددها
السياق ّ
ّ
حيث ّ
األول ،وظيفة ّ
إن ّ
النحو العربي عرضا ونقدا .ص.101
( )1وليد عاطف األنصاري .نظرية العامل في ّ
النحو العربي بين األصالة والتّجديد .ص.711 -717
( )2عبد المجيد عيسانيّ .
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.717-711
تمام ّ
( )3ينظرّ :
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن األوصاف الخمسة والمصدر،
الصرفية .و ّ
أن ّ
الزمن ّ
السياقّ ،
الدليل على ّ
النحوي وظيفة ّ
ّ
الزمن في حالة اإلفراد ،ولكنها إذا دخلت إلى السياق ،استعانت بقرائن
ال ينسب إليها ّ
مختلفة على االنتساب إلى زمن بعينه(.)1
النحوي،
يفرقوا بين معاني ّ
الصرفي وال ّزمن ّ
أن ّ
حسان على ّ
الزمن ّ
تمام ّ
النحاة لم ّ
يؤ ّكد ّ

ثم يمكن أن ينتسب
أن ّ
الزمن ّ
ثم لم يتّضح في أذهانهم ّ
النحوي وظيفة ّ
السياق ،ومن ّ
ومن ّ

أن بعض ما نسبوه من الكلمات إلى األفعال مثل:
السياق ،و ّ
إلى األوصاف والمصادر في ّ
ثم ال يكون فعال(.)2
ليس وعسى ،خال من معنى ّ
الزمن ،ومن ّ

أن األزمنة ثالثة :ماض وحاضر ومستقبل،
النحوي ،ف أ
النحاة في ّ
الزمن ّ
نظر ّ
روا ّ

دال على
الزمن عندهم ،ارتبط
إن الفعل ٌ
ولكن ّ
بالصيغة المفردة ارتباطا تاما ،حتى قالواّ " :
ّ
ّ
وكأن المضي عندهم ارتبط بالبناء على الفتح ،وقبول
الزمن بصيغته"
الحدث بلفظه وعلى ّ
ّ

الرفع المتّصلة ،وينسبون المضي إلى(نعم وبئس وما أفعله) و(هيهات) لتحقّق
ضمائر ّ

الرفع المتّصلة على
البناء على الفتح فيها ،وينسبونه إلى (ليس) لهذا ،ولقبولها ضمائر ّ

الرغم مما يبدو في معاني هذه الكلمات من بعد عن معنى الزمن ،وارتباط (العبارات)
ّ

أدى إلى معنى زمني غير الّذي
أن السياق ّ
التي هي فيها بمعنى (اللّحظة) فإن وجدوا ّ

الزمنية إلى األدوات ،كنسبة (القلب) إلى (لم) ونسبة
الصيغة ،نسبوا المعاني ّ
نسبوه إلى ّ

للنحو العربي
الزمان إلى (إذا) .وهكذا حبسوا ّ
ّ
الداللة ّ
الداللة على ما يستقبل من ّ
الزمنية ّ
النحو عليها(.)3
الضيق ،بسبب انشغالهم بالمفردات وبناء ّ
في هذا ّ
النطاق ّ

السياق العربي،
النظر في تقسيمات ّ
النحاة لم يحسنوا ّ
أن ّ
حسان ّ
الزمن في ّ
تمام ّ
يرى ّ

السياق ،ثم أن ينسبوا
مقررات ّ
النظام ومطالب ّ
إذ كان عليهم أن يدركوا طبيعة الفرق بين ّ

السياق؛ أي
النظام الصرفي ،وينسبوا ّ
ّ
الزمن ّ
الزمن الصرفي إلى ّ
النحوي إلى مطالب ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص .111
( )2ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.111
( )3ينظر :تمام حسان .مقاالت في اللغة واألدب .ج .1ص. 712-712
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الفصل الثّالث:

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الصفة وغيرهما،
السياق ّ
الظواهر الموقعية ،ومادام ّ
الزمن ّ
يؤديها الفعل و ّ
النحوي وظيفة في ّ

الزمن.
فال ّ
بد أن تلعب القرائن الحالية والمقالية دورها كامال في تحديد هذا ّ

الس ياق ،فينبغي أن ننظر في هذا األخير لنكشف
واذا كان ّ
الزمن ّ
النحوي وظيفة في ّ

الزمن ،كما يمكن أن ننظر إلى أنواع مباني الجملة العربية ،الّتي تنقسم إلى خبرية
عن ّ
كل منهما تفريعات ،على نحو ما يتّضح فيما يأتي(:)1
وانشائية ،وتحت ّ

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص. 711 -711
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للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الفصل الثّالث:
الجملة

استفهام

101

للدرس ال ّنحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الفصل الثّالث:

أن الجملة المثبتة لصيغتي ( َف َع َل) و(يفعل) تحتفظ بزمنهما
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

النظام الصرفي ،فيظ ّل ( َف َع َل) ماضيا ويظل (يفعل) حاال أو استقباال،
الذي أعطاه إياهما ّ

للزمن في هاتين
بحسب ما يضامه من األدوات كالسين وسوف ،ثم بحسب ما يعرض ّ
الصيغتين من معاني الجهة التي تفصح عنها اصطالحات :البعد والقرب واالنقطاع
شروع والعادة والبساطة؛ أي عدم
جدد واالنتهاء واالستمرار والمقاربة وال ّ
واالتصال والتّ ّ
ويتبين ذلك في(:)1
الجهة ،فيكون معنى الجهة هنا معنى عدميا.
ّ
الزمن

الجهة

الماضي

البعيد المنقطع

القريب المنقطع

كان قد فعل

الماضي

المتجدد

المنتهي بالحاضر

كان يفعل

قد فعل

الماضي

المتصل بالحاضر

مازال يفعل

الماضي

البسيط

فعل

الماضي
الماضي
الماضي

المستمر

صيغة فَ َع َل

صيغة يفعل

كان فعل

ظل يفعل

الماضي

المقارب

الحال

العادي

الحال

االستمراري

يفعل

االستقبال

البسيط

يفعل

االستقبال

البعيد

سوف يفعل

الماضي
الحال

االستقبال
االستقبال

الشروعي

كاد يفعل

طفق يفعل

التجددي

القريب

االستمراري

يفعل
يفعل

سيفعل
سيظل يفعل

أن االختالف بين زمن وآخر ،هو في الواقع اختالف في
حسان إلى ّ
تمام ّ
يذهب ّ

الجهة( )Aspectال في المضي والحال واالستقبال ،فهناك تسع جهات مختلفة للماضي

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.710
تمام ّ
( )1ينظرّ :

للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:

وثالث للحال وأربع لالستقبال ،وبذلك يكون زمن الجملة الخبرية المثبتة في اللّغة العربية
ويدل(َي ْف هع هل) فيها على
يظل( َف َع َل) فيها على مضيه دائما،
ست عشرة صورة،
ّ
ّ
يقع في ّ
الحال أو االستقبال دائما ،وبحسب القرينة أو َّ
الضميمة .كما َّ
أن تعبيرات الجهة في معنى

السين وقد ،أم نواسخ ككان وكاد ،أو
ّ
الزمن هنا ،تأتي من األدوات سواء أكانت حرفية ك ّ
الزمن مصحوبا بعدم الجهة ،كما في بعض حاالت ورود فَ َعل ويفعل.أما في الجملة
يكون ّ

ولكن أدوات التّوكيد تط أر
الصرفي،
الخبرية المؤ ّكدة،
ّ
فيظل الفعالن على معناهما ّ
ّ
الزمني و ّ

النحو اآلتي(:)1
على الجملة على ّ
الزمن

الجهة

الماضي

البعيد المنقطع

الماضي

المتجدد

الماضي

صيغة فَ َع َل
لقد كان فعل

القريب المنقطع

إنه كان قد فعل

الماضي

المنتهي بالحاضر

المتصل بالحاضر

لقد فعل

إنه مازال يفعل

الماضي

المستمر

لقد ظل يفعل

الماضي

المقارب

لقد كاد يفعل

الماضي

الشروعي

لقد طفق يفعل

الحال

التجددي

الماضي
الماضي

الماضي
الحال

البسيط

العادي

صيغة يفعل

لقد كان يفعل

إنه فعل

ّإنه يفعل
ّإنه يفعل

المستقبل

االستمراري

البسيط

ّإنه يفعل
ليفعلن

المستقبل

القريب

ليفعلن

المستقبل

االستمرار

يظل يفعل
لسوف ّ

المستقبل

لسوف يفعل

البعيد

( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.712
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للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:

بالالم فقط أو بالالم مع (قد) قبل
حسان أ ّن تأكيد اإلثبات ،يمكن أن يتم ّ
تمام ّ
يرى ّ
إن واسمها الضمير قبل الفعل المراد تأكيده ،أو بالالم قبل الفعل ونون
الفعل أو بوضع ّ

أن الجملة الخبرية المؤ ّك دة والجملة الخبرية المثبتة ال فرق بينهما من
التّوكيد بعده .كما ّ
فتظل دائما للماضي،
الزمن ،واّنما الفرق في التأكيد وعدمه .أما صيغة (الفعل)،
ّ
حيث ّ

تظل دائما وسيلة للتّعبير عن الحال أو االستقبال ،بحسب ما
فإنها
ّ
وأما صيغة يفعل ّ
فإن الغالب فيها هو استعمال المضارع
تعين عليه القرائن وأما الجملة الخبرية المنفيةّ ،
لما -ليس– ما -ال-
ّ
ألنه هو الّذي يضام أكثر أدوات ّ
للداللة على المضي ّ
النفي (لم– ّ
إال ما ،واذا
فكل هذه األدوات تأتي لنفي المضارع ،وال ينفي صيغة (فَ َعل) منها ّ
لن) ّ

للدعاء كما يمكن أن يرى من الفرق
للنفي واّنما تكون ّ
دخلت (ال) على (فَعل) لم تكن ّ
في المعنى بين":فال نامت أعين الجبناء" وكذلك بين قولنا":ال فض فوك" ،فإذا عرفنا ذلك

أن نفي الماضي ال يكون لصيغة ( َف َع َل) إال في حالة واحدة فقط هي نفي
سر
تصور ّ
َي ه
ّ
أم ا فيما عدا ذلك ،فنفي الماضي يتم دائما بواسطة
(قد فعل) الذي يكون (ما َف َعل) .و ّ
إدخال األداة على صيغة (يفعل) كما يتّضح بآلية الجدولة فيما يأتي(:)1
الزمن

فَ َعل

الجهة

يفعل

الماضي

البعيد المنقطع

الماضي

القريب المنقطع

الماضي

المنتهي بالحاضر

الماضي

المتصل بالحاضر

لما يفعل

الماضي

البسيط

لم يفعل

الماضي

شروعي
ال ّ

الماضي

الماضي
الماضي
الحال

لم يكن قد فعل

المتجدد
ّ

ما كان يفعل

لميكن يفعل
ما فعل

المستمر

أو كان ال يفعل

لم يفعل

المقارب
العادي

لم يكن فعل

لم يكد يفعل

ما فعل

ليس يفعل

( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.712-712
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للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:
الحال

التجددي
ّ

االستمراري

ما يفعل

المستقبل

البسيط

ال يفعل

المستقبل

البعيد

ما كان ليفعل

الحال
المستقبل
المستقبل

ما يفعل

لن يفعل

القريب

لن يفعل

االستمراري

السياق ال ترتبط بصيغة معينة دائما،
أن ّ
حسان على ّ
الزمن وظيفة في ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

الزمن
الضمائم والقرائن الّتي تعين على تحميلها معنى ّ
الصيغة التي تتوافر لها ّ
بل تختار ّ

الزمن الماضي آتيا من صيغة ( َف َع َل) أو
يهم -إن كان ّ
ّ
المعين المراد في ّ
السياق ،فال ّ
بالضمائم والقرائن بين األزمنة المختلفة -أن نختار
صيغة (َي ْف هع هل) ما دام يمكن التّفريق
ّ
فإن
من بين الصيغتين أصلحهما ّ
للداللة على المعنى ّ
الزمني المراد في سياق بعينه .لذاّ ،

الزمن في نظام
الجملة الخبرية المثبتة والمؤ ّكدة ال فرق فيها بين داللة الصيغة على ّ
أما في الجملة الخبرية المنفية ،فاتّضح أن أكثر ما
الحرف وبين هذه ّ
الداللة في ّ
السياقّ .
يكون نفي الماضي ّإنما يكون بواسطة المضارع.

إن الجملة االستفهامية هي الوحيدة بين الجمل االنشائية الّتي تتوافق فيها داللة
ّ

ويدل يفعل على
فيدل فيها فَ َع َل على الماضي،
الصيغة صرفيا ونحويا على طول الخ ّ
ّ
طّ ،
ّ
حيز
الضمائم والقرائن على نحو ما يبدو في االستفهام في ّ
الحال أو االستقبال بحسب ّ
حسان بآلية الجدولة فيما يأتي(:)1
تمام ّ
اإلثبات على نحو ما ضبطه ّ
الزمن

صيغة فَ َعل

الجهة

الماضي

البعيد المنقطع

هل كان فعل؟

الماضي

القريب المنقطع

هل كان قد فعل؟

الماضي

المنتهي بالحاضر

أقد فعل؟

الماضي

المتجدد
ّ

هل كان يفعل؟
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يفعل

للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:
الماضي

المتّصل بالحاضر
المستمر

أمازال يفعل؟

هل ظل يفعل؟

الماضي

البسيط

المقارب

هل فعل؟

هل كاد يفعل؟

الماضي

الشروعي

هل طفق يفعل؟

الحال

العادي

الماضي
الماضي

الحال
الحال

هل يفعل؟

التّجددي
االستمراري

االستقبال

البسيط

االستقبال

القريب

االستقبال

االستمراري

االستقبال

هل يفعل؟
هل يفعل؟
هل يفعل؟

أسيفعل؟

أسوف يفعل؟

البعيد

أسيظل يفعل؟

بنيت الجملة االستفهامية هنا على اإلثبات؛ فقد اتخذت الجملة المثبتة نقطة ابتداء
ألنها
ألنها تدخل على الفعلّ ،
وقل فيها استعمال الهمزة ّ
لها فكثر فيها استعمال (هل) ّ

النفي ،فيكون
تدخل على األداة كالسين وقد وما .ومن االستفهام ما يبني على جملة ّ
حسان بآلية الجدولة فيما
لإلنكار ونحوه ،وتكون األداة فيه هي الهمزة كما يو ّ
تمام ّ
ض حه ّ

يأتي(:)1

الزمن

الجهة

الماضي

البعيد المنقطع

الماضي

القريب المنقطع

الماضي

المنتهي بالحاضر

الماضي

المستمر

الماضي
الماضي
الماضي

فَ َعل

ألم يكن فعل
ألم يكن قد فعل

المتجدد

المتصل بالحاضر

يفعل

ألم يكن يفعل

أما فَ َعل

البسيط

ألما يفعل

ألم يفعل
ألم يفعل

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.701 -719
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للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:
الماضي

المقارب

الشروعي

أليس يفعل

الحال

العادي

التجددي

أما يفعل
أما يفعل

الحال

االستمراري

أما يفعل

القريب

ألن يفعل

الماضي
الحال
االستقبال

البسيط

االستقبال

البعيد

االستقبال
االستقبال

ألم يكد يفعل

أال يفعل

ألن يفعل
ألن يفعل

االستمراري

النفي يتم بوضع
أن االستفهام سواء من جملة اإلثبات أوجملة ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

كل من الجملتين بعد أن توضع األداة على حاله الّتي كان عليها قبل
األداة قبلها ،ويبقى ّ
الصيغ عليها.
وضع األداة ،وذلك من حيث ّ
الداللة ّ
الزمنية وتوزيع ّ
وجمل اإلنشاء فيما عدا االستفهام قاصرة على إفادة الحال أو االستقبال بحسب
بالصيغة ،واألمر
المضي ،فالحال أو االستقبال هما معنى األمر
القرائن ،وال داللة على
ّ
ّ
شرط .ورغم انعدام
ّ
الدعاء وال ّ
النهي والعرض والتّحضيض والتّمني والتّرجي و ّ
بالالم و ّ
لتدل على الحال
المضي في معنى هذه الجملّ ،
إال ّأننا نجد صيغة فَ َعل تستعمل باطّراد ّ
ّ
أن لو قد حدث
أو االستعمال في التّحضيض نحو" :هال فعلت" ،وفي التّمني نحو":تمنيت ّ

دل على زمن ماض ،نحو" :ليته َف َع َل كذا" ،كما
أن(فَ َعل) بعد ليت رّبما ّ
كذا" غير ّ

الدعاء
يدل( َف َعل) (عسى) في التّرجي على الحال أو االستقبال،
ّ
ّ
ويدل( َف َعل) أيضا في ّ
شرط على
على الحال أو االستقبال نحو" :رحم اهلل فالنا" ،كما يدل ( َف َعل) في جملة ال ّ
الحال أو االستقبال بحسب القرينة ،نحو :إن قام زيد اآلن قمت ،إن قام زيد غدا قمت،

حسان ذلك في الجدول اآلتي(: )1
إن يقم زيد اآلن أقم ،إن يقم زيد غدا أقم .ويو ّ
تمام ّ
ضح ّ

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.707- 701
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للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:
نوع الجملة

الزمن

أمر

الحال

بالصيغة
ّ

االستقبال

األمر بالالم

الحال

االستقبال

النهي
ّ

الحال

العرض

الحال

التّحضيض

الحال

التّمني

الحال

التّرجي

االستقبال
االستقبال
االستقبال
االستقبال

الحال

االستقبال

الدعاء
ّ

الحال

شرط
ال ّ

الحال

االستقبال
االستقبال

الجهة
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ

فَ َعل

كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ

كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ

افعل(اآلن)
ليفعل(اآلن)

افعل(غدا)

ليفعل(غدا)

كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ
كل الجهات
ّ

يفعل

افعل

التفعل(اآلن)

التفعل(غدا)

أالتفعل(غدا)
أالتفعل(غدا)

هال فعلت(اآلن)
ّ
هال فعلت(غدا)
ّ

تمنيت أن ....
ّ
تمنيت أن.....
ّ

أتمنىأن...
أتمنى أن...

عساه يفعل(اآلن)

لعله يفعل(اآلن)

عساه يفعل(غدا)

لعله يفعل (غدا)

رحمه اهلل

يرحمه اهلل

رحمه اهلل

إن قام زيد (اآلن)

إن قام زيد(غدا)

يرحمه اهلل

إن يقم زيد اآلن

اللّهم رحمه

اللّهم ارحمه

إن يقم زيد غدا

المضي ،قد يط أر على التّحضيض والتّمني بواسطة
أن معنى
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ
ّ
مما هو وظيفة سياق التّحضيض أو التّمني
النواسخ ،فيكون ّ
الزمن هنا وظيفة ّ
ّ
الناسخ أكثر ّ

هال كنت قد فعلت!
وذلك نحوّ :

يدل
الزمن ،كما ّ
صرفية على ّ
الصفات والمصادر ال ّداللة ال ّ
حسان عن ّ
تمام ّ
ينفي ّ

الص رف يأخذ في اعتباره األفعال دون الصفات والمصادر،
أيأن ّ
الفعل؛ ّ
النظام الزمني في ّ

فإن القـرائن الحـالية وا لمقالية تضيف إلى الصفات والمصادر معاني
أمـا في االستعـمالّ ،

للصفات والمصادر أن تكون أحيانا من قبيل
الصرف ،إذ يمكن ّ
جديدة لم تكن لها في ّ
- 144 -

الـفـصـل الثالث:

للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

المتعدي ،وتارة من قبيل
المسند إليه وأحيانا أخرى من قبيل المسند ،وقد تأتي من قبيل
ّ
المتعدي إليه ،وأحيانا حاال أو نعتا ،وهي رغم هذا التّقلب ،تبقى
يتعدى
ّ
المفعول به الّذي ّ
الصفات صفات والمصادر مصادر.
ّ
تتفرع
حسان على أ ّن األزمنة في اللّغة العربية الفصحى ثالثةّ ،
تمام ّ
ولكنها ّ
يؤ ّكد ّ

عند اعتبار الجهة إلى ستّة عشر زمنا نحويا(.)1

النفي والتأكيد)
الزمنية ّ
تظهر الفروق ّ
الدقيقة في الجمل الخبرية الثّالث (اإلثبات و ّ

الزمن
وتظهر كذلك في جملة االستفهام من الجمل اإلنشائية .فهذه الجمل تشتمل على ّ

معب ار عنه بصيغة َف َعل أو صيغة َي ْف هع هل ،كما تشتمل على الحال واالستقبال ،كما
الماضي ّ
النفي سواء أكان
أن استعمال صيغة يفعل ّ
للداللة على الماضي مقصور على أسلوب ّ
ّ
الن في في الخبر أم في االستفهام ،وتستعمل أيضا بمعنى الحال أو االستقبال ويكون
هذا ّ

شرط.
الدعاء وال ّ
في التّحضيض والتّمني والتّرجي و ّ

أن تعبيرات الجهة تأتي بواسطة إضافة األدوات الحرفية
حسان إلى ّ
تمام ّ
يشير ّ

النواسخ إلى األفعال ،مثل قد ،السين ،سوف ،الالم ،ونون التّوكيد وما وال ولم ولما ولن
وّ
المحددة
وا ّن وأخواتها وكان وأخواتها وكاد وأخواتها ،فهذه كلّها عناصر إلفادة الجهة
ّ
لمعنى الزمن.

تخصص
دل على معناها من األسماء ونحوها ،فهي
أما ال ّ
الزمانية وما ّ
ظروف ّ
ّ

الزمن النحوي عن طريق معنى االحتواء للحدث الواحد ،أو معنى االقتران للحدثين ،وذلك
بالص يغة الواحدة عن أزمنة مختلفة كالحال واالستقبال فيدل (اآلن) مثال على
عندما يعبر
ّ

الحال.

( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.702
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للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:

الزمن النحوي ال يمكن دون اعتبار فكرة الجهة ،التي
أن فهم ّ
حسان على ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

ته ُّ
الداللة في الفعل ونحوه( ،)1فالجهة تقوم بوظيفة تخصيص
عد نوعا من تخصيص ّ
المخصص إما أن يكون الحدث واما أن يكون الزمن ،فأما
المعنى ،وهذا المعنى
ّ

الزمن فهي النواسخ واألدوات
مخصصات الحدث فهي المنصوبات،أما
مخصصات ّ
ّ
ّ
لسياق بعد
والظروف والمجرورات وبهذه المزاوجة بين الزمن والجهة يصبح ّ
الزمن وظيفة ا ّ
بالزمن بين تركيب مثل :كان
النحاة وظيفة الصيغة ،وهكذا يمكن لنا أن نفرق ّ
أن جعله ّ
فعل وكان قد فعل وكان يفعل وقد فعل ومازال يفعل وظل يفعل وفعل وكاد يفعل وطفق

يفعل ويفعل وسوف يفعل وسيفعل ويفعل وسيظل يفعل(.)2
إن الجهات التي تفيد تخصيص معنى الحدث دون نظر إلى إسناده يتم التعبير
ّ

َّر ،والتّكرار
عنها بواسطة عناصر صرفية في المبنى كالتّضعيف ،إلفادة المبالغة نحوَ :كس َ

إلفادة معناه نحوَ :زْل َز َل .وفيما يأتي طائفة من هذه التعبيرات عن الجهة(:)3
الجهة
التّعدية
التّعدية

المبنى
الهمزة

التضعيف

المثال
أكرم
َ
كرم
ّ

تكرار الحدث

تكرار المبنى

زلزل

طلب
ال ّ

السين والتاء

استخرج

نون االنفعال

انكسر

التفعل
تاء
ّ

تشجع

المشاركة

المطاوعة

االتّخاذ
التّكلف
التّبادل

تاء التفاعل

تاء االفتعال

تاء االفتعال

تقاتال

اختار

اقتتلوا

النظرية والتّطبيق) .مقاالت في اللغة واألدب .ج .1ص.21
النحو بين ّ
( )1ينظر :تمام حسان( .تعليم ّ
النماذج) .مقاالت في اللغة واألدب .ج .1ص.722
( )2ينظر:تمام حسان( .وحدة البنية واختالف ّ
( )3ينظر:تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص. 709- 702
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للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الـفـصـل الثالث:

الزمن ،وال على
أن جهات تقييد عالقة اإلسناد ليست مسلّطة على ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

يوضح ذلك بآلية التّمثيل على
الحدث في إفادتها التّقييد واّنما هي قيود في اإلسناد ،و ّ

النحو اآلتي(:)1
ّ
الجهة
التّعدية
السببية
ّ

المبنى

المثال

الباب

االسم المنصوب مطلقا

المفعول به

المفعول ألجله

جئت رغبة في رؤيتك

االسم المنصوب بعد الواو

المفعول معه

سرت و النيل

المصدر المنصوب

المفعول المطلق

قمت قياما

االسم إال ونحوها

المستثنى

قام الناس إال زيدا

التّفسير
الخالف

االسم الجامد منصوباأو مجرو ار بمن

االسم المنصوب بعد ضمير المتكلم

التّمييز
المختص

اشتريت قنطا ار قطنا

نحن العرب نكرم الضيف

االستعالء

على

النسبة
حرف ّ

مشيت على الرصيف

المجاوزة

عن

النسبة
حرف ّ

عد عن ذا
ّ

المصدر المنصوب

المعية

الظرفية المكانية ظرف المكان

التّقوية
المالبسة
اإلخراج

الواسطة

المفعول فيه
الحال

الوصف المنصوب

النسبة
حرف ّ

الباء

ضرب زيد عم ار

جلست حيث جلس زيد

جئت ماشيا

ضربته بالعصا

حسان إلى أ ّن الجهات تقع
وبآلية تلخيص ما ورد
تمام ّ
ّ
مفصال بآلية الجدولة يشير ّ

في ثالثة أنواع هي(:)2

النواسخ.
الزمن ومنها ظروف ّ
 -1جهات في فهم معنى ّ
الزمان وبعض األدوات و ّ

الصيغ.
 -7جهات في فهم معنى الحدث ومنها المعاني المنسوبة إلى حروف ّ
الزيادة في ّ

 -1جهات في فهم معنى عالقة اإلسناد ومنها ظروف المكان والمنصوبات وحروف الجر.
النحوي
يرى امحمد ّ
الصرفي و ّ
حسان بين ّ
الزمن ّ
المالخ ّ
الزمن ّ
تمام ّ
أن التّقسيم الّذي افترضه ّ

الزمنين ملتبسة في
أن حدود التّوافق أو الالّتوافق بين ّ
«ال يستند إلى أسس نظرية واضحة ،كما ّ
( )1ينظر:تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص. 721- 709
( )2ينظر:تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص. 721 -709

- 141 -

الـفـصـل الثالث:

للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

صور الّذي يقترحه[ .و] ّأنه باإلمكان اشتقاق هذا التّمييز داخل أجهزة نظرية تمثيلية في إطار
التّ ّ

الصرفي -تركيبي
نظريات تبني التّفاعل بين مستويات ّ
النحو ووجائهه بطريقة نسقية (المستوى ّ

الداللي)»(.)1
والمستوى التّركيبي أو ّ

الرباط .ص.12
الزمن في اللّغة العربية بنياته التّركيبية و ّ
( )1امحمد المالخّ .
الداللية .دار األمانّ .
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الفصل ال َّرابع:
للدرسين
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ
المعجمي والدَّاللي

الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

وتحلل بالتّركيز على داللتها
تدرس مفردات لغة ما من حيث المبنى والمعنى،
ّ
النظري
المعجمية
يسمى :علم المعاجم بشقّيه ّ
ّ
لتصنف استعدادا لعمل معجم في إطار علم ّ

والتّطبيقي؛ وهو فرع من فروع علم اللّغة المعاصر( .)1وهو سليل العلم الّذي يدرس
حسان
الداللي مرّك ا
ز على المعنى .وقد ّ
المستوى ّ
تمام ّ
تعددت تسميات هذا العلم ،ويورد ّ
الدراسات
الداللة ،علم المعنى ،وعلم السيمانتيك؛ وهو فرع من فروع ّ
بعضا منها نحو :علم ّ

النفس،
الّتي تناولها بالبحث أنواع من العلماء ،تختلف موضوعاتهم؛ كالفالسفة ،وعلماء ّ

الداللة استطاع
النظر ّ
أن علم ّ
واللّغويين وغيرهم .ورغم ّ
وتنوع وجهات ّ
إال ّ
تعدد التّسميات ّ
الداللة الوصفي الّذي يدرس المعنى الثّابت في
طور،
أن
خاصة علم ّ
ّ
ّ
يشق طريقه في التّ ّ

الداللة التّاريخي الّذي يدرس
معينة من مراحل تاريخ اللّغة ،وهو القسيم الثّاني لعلم ّ
مرحلة ّ

المتغير من عصر إلى عصر(.)2
المعنى
ّ

بالنسبة
إن الموضوع األساس لعلم ّ
الداللة هو المعنى« ،وال أحد ينكر قيمة المعنى ّ
ّ

وعرف بعضهم
للغة حتّى قال بعضهم ّإنه بدون المعنى ال يمكن أن تكون هناك لغةّ ،

بأنها :معنى موضوع في صوت»(.)3
اللّغة ّ

بالدراسة في كتابه
حسان المعنى عناية فائقة ،فقد أردفه بالمبنى،
وخصه ّ
ّ
تمام ّ
أولى ّ

وحيدا في مجال
اللّغة العربية معناها ومبناها -كما سبقت اإلشارة إليه -والّذي «يقف
ً
النظرية اللّغوية الحديثة على اللّغة العربية[ ،و] هو محاولة التّطبيق الوحيدة الّتي
تطبيق ّ

( )4
طد معالمها
السياق الّتي و ّ
أسفر عنها االتّجاه الوصفي»  ،وفيه يظهر تأثّر مؤلّفه بنظرية ّ

النهضة العربية .بيروت.
( )1لالستزادة ينظر :حلمي خليلّ .
مقدمة لدراسة التّراث المعجمي العربي .ط .1دار ّ
 .1992ص.11
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.721
تمام ّ
( )2ينظرّ :
الداللة .ط .0عالم الكتب .1992 .ص .10
( )3أحمد مختار عمر.علم ّ
( )4حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.719

- 141 -

الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1
صرح
أستاذه فيرث ،انطالقا من حديثه عن اجتماعية اللّغة واشادته بالمعنى  .وهذا ما ّ

نفسه في أكثر من موضع ،وأ ّكدته حليمة عمايرة  -وغيرها من ال ّدارسين-
تمام ّ
حسان ه
به ّ
حسان
تمام ّ
كما سبق ذكره بشيء من اإليجاز ،وسيأتي تفصيله بعد الحديث عن منهج ّ

في المعجم وتأثّره بنظرية بلومفيلد.

حسان:
تمام ّ
ّ
أوال– المعجم عند ّ
شذوذ،
عد المعجم ممثّال لل ّ
حسان لم يذكر تأثّره بنظرية بلومفيلد في ّ
رغم ّ
تمام ّ
أن ّ

للسؤال اآلتي:
أن طرحه
وحداته المعجمية قائمة من ال ّ
شواذ األساسية ،إالّ ّ
المتكرر ّ
ّ
تبنيه األفكار سالفة ال ّذكر في بادئ
المعجم ،أنظام هو أم رصيد من
المفردات؟ينم عن ّ
ّ

النظر في
صرح به في كتابه :اللّغة العربية معناها ومبناها ،من خالل ّ
األمر ،وهذا ما ّ

مدى تحقّق األمور الثّالثة في المعجم كما هي محقّقة في باقي أنظمة اللّغة ،واستنتج ما
يأتي:
 غياب العالقات العضوية والقيم الخالفية بين كلمات المعجم. عدم صالحية المعجم ألن يوضع في شكل جدول.السكر
 إمكانية اقتراض المعجم للكلمات المفردة من لغة إلى أخرى؛ كاستعارة ّالدينار من اإلغريقية وغيرها(.)2
السنسكريتية و ّ
من ّ

حسان عدل عن هذه األفكار بعد ذلك في مختلف
تجدر اإلشارة إلى ّ
تمام ّ
أن ّ

أن محتويات المعجم مترابطة بعالقات وثيقة يقوم المعنى على أساس
مؤلّفاته؛ ّ
ليتبنى فكرة ّ

النحوية لدى القدماء (دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة) .ط .1دار
( )1ينظر :حليمة عمايرة .االتّجاهات ّ
وائل .األردن7112 .م.ص.10 -11
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 117وما بعدها.
تمام ّ
( )2لالستزادة يهنظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

مبر ار تغيير نظرته إلى طبيعة المعجم من كونه رصيدا من المفردات إلى
االعتراف بهاّ ،
المبينة فيما يأتي(:)1
كونه نظاما من أنظمة اللّغة بالعالقات
ّ

 ترابط المفردات عن طريق أصول االشتقاق.الصرفية للكلمات.
الصيغة ّ
 -التّمايز بواسطة ّ

 بيان معاني الكلمات بواسطة هذين المحورين.النظر إلى أصل وضع الكلمات لبيان األصلي وغير األصلي من المعاني.
 ّ أثر المسموع في بيان األصلي من غيره.السياق.
 -أثر الحقول المعجمية في تكوين ّ

 المناسبة المعجمية بين ألفاظ من حقل وأخرى من حقل آخر.النظام المعجمي.
النقل في مرونة ّ
 -أثر فكرة ّ

أن المعجم نظام على غرار
حسان ّ
تمام ّ
وبعد التّفصيل في بيان هذه العالقات ،يؤ ّكد ّ

باقي األنظمة األخرى ،يقوم على عالقات جامعة وأخرى فارقة ،وتبدو هذه األخيرة بنوعيها
النظام عن
أن نفي ّ
من خالل الحقول المعجمية واالستصحاب لألصل والعدول عنه .و ّ

يصعب على مستعمله إيجاد معنى كلمة لصعوبة تحديد مكانها بين
المعجم من شأنه أن
ّ

مداخل ألفاظه(.)2

ثانيا -المعجم بين اللّغة والكالم:
مما يندرج تحتها من أنظمة فرعية:
حسان من ّ
تمام ّ
أن اللّغة نظام أكبر ّ
ينطلق ّ

النظام المعجمي.
النظام
النظام
النظام ّ
الدالليّ ،
النحويّ ،
النظام ّ
الصرفيّ ،
الصوتيّ ،
ّ
ّ
ّ
النظام ال ينطق ولكن الّذي ينطق هو
وبعدها نظاما أكبر ال ّ
ّ
ألن ّ
بد أن تكون صامتة؛ ّ

النظام .والمعجم جزء من اللّغة ال من الكالم ،ومحتوياته الكلمات
الكالم في إطار هذا ّ
حسان .اجتهادات لغوية .ص.112
تمام ّ
( )1هينظرّ :
السنين من حقول العربية .ص.17
حسان.مقاالت في اللّغة واألدب.ج .7ص .22حصاد ّ
تمام ّ
( )2لالستزادة يهنظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

مقيدة بين جلدتي المعجم ،وهي ذات طبيعة صامتة في
المختزنة في ذهن المجتمع أو ال ّ

كلتا الحالتين ،ومن هنا يكون المعجم صامتا صمت اللّغة ،ويكون ذلك منسجما مع كونه
صير الكلمات
جزءا من اللّغة ،وحين يتكلّم الفرد ّ
في ّ
الصامت ،ه
فإنه يغرف من هذا المنبع ّ

( )1
يتضح
الصامتة ألفاظا منطوقة ،ويصوغها بحسب األنظمة اللّغوية  .وعلى هذا األساس ّ
ّ

أن ما هو ذهني (كالم) ال
أن المعجم نظام وليس قائمة ،و ّ
حسان قد اقتنع بفكرة ّ
ّ
تمام ّ
أن ّ

يعدون
يمكنه أن يدرك في شكل نظام ،وهذا خالفا لما يراه كثير من الباحثين ،الّذين ّ

المعجم ما يمتلكه الفرد من معان ذهنية اتّفقت عليها الجماعة اللّسانية.
عده للمعجم من اللّغة ال من
الدين ال ّ
حسان في ّ
يخالف محمد صالح ّ
تمام ّ
شريف ّ

ألنه من
يكون نظاما ّ
الكالم ،قائالّ « :
إن المعجم عندي من الكالم ال من اللّغة ...وهو ال ّ
الكالم»(.)2

وعده
حسان بعد عدوله عن فكرة كون المعجم قائمة من المفرداتّ ،
تمام ّ
وّ
الرأي ما رآه ّ
نظاما لغويا صامتا صمت اللّغة ال ينطق ،ولكن الّذي ينطق هو الكالم في إطار هذا

ألن «كلمات المعجم العربي ليست جزًءا من الكالم ،ونعني بالكالم التّراكيب
ّ
النظامّ ،
يستمدها الفرد من اللّغة»(.)3
شخصية المستقلّة ،الّتي
ال ّ
ّ

حسان بنظرية بلومفيلد في المعجم:
تمام ّ
ثالثا -تأثّر ّ

النحو كما سبق
هبت على ّ
هبت أيضا على المعجم كما ّ
إن رياح الفكر اللّغوي الحديث ّ
ّ

األول من المعجم بنظرية اللّساني األمريكي
تمام ّ
ذكره ،ويظهر ذلك في تأثّر ّ
حسان في موقفه ّ

الصادر سنة1911م .فهذا األخير هو ّأول من
ليونار بلومفيلد في كتابه اللّغة (ّ )Language
النحوية -هم َمثِّال لل ّشذوذ واالستعماالت
ّ
الصرفية و ّ
الصوتية و ّ
عد المعجم  -مقارنة ببقية نظم اللّغة ّ

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 112وما بعدها.
تمام ّ
( )1لالستزادة يهنظرّ :
الداللة .ط .0عالم الكتب .1992 .ص .10
( )2أحمد مختار عمر.علم ّ

( )3محمد رشاد الحمزاوي .من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا .ط .1دار الغرب اإلسالمي .1922 .ص .102
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

عما هو قياسي ،وما هو شاذ من صيغ لغة ما؛ فالقياسي هو ما
الخاصة في اللّغة .فقد ّ
ّ
تحدث ّ
استطاع متكلّم اللّغة أن يستعمله أو أن يعرفه دون أن يكون قد سمعه من قبل مثل صيغ اسم
الفاعل واسم المفعول في العربية ،وذلك لخضوعه لقاعدة تسهل على المتكلّم القياس على غيره
الصرفية والتّراكيب
مكونات الجدول الّذي ينتمي إليه ،وهذه
الصيغ ّ
خاصية غالبة في تكوين ّ
ّ
من ّ
أما ال ّشاذ فهو ما ال هيمكن لمتكلّم اللّغة نفسه أن يستعمله أو أن يعرفه إالّ إذا سمعه من
ّ
النحويةّ .

غيره من متكلّمي اللّغة ذاتها ،وذلك لعدم خضوعه للقاعدة فال هيمكن للمتكلّم أن يستعمله قياسا

خاصية
العامة ،وهذه
ألنه ذو نظائر قليلة تش ّذ عن القاعدة
ألنه ال نظير له ،أو ّ
على نظائره ّ
ّ
ّ
المفردات أو وحدات المعجم؛ فك ّل وحدة معجمية شذوذ ،والمعجم هو قائمة من ال ّشواذ األساسية؛
الدالالت الّتي تهفيدها عناصر القائمة ،أي الوحدات
أي ّأنه مجموعة من االستعماالت
ألن ّ
الخاصة ّ
ّ

الدال وهو الوجه الممثّل لل ّشكل أو
ألن ّ
المكونة لها ،قد أسندت إليها بحكم العرف االعتباطي؛ ّ
ّ
الداللة
مجرد رمز
أن إسناد ّ
للصيغة في ّ
لغوي يرجع إلى ما يوجد خارج اللّغة؛ أي ّ
ّ
ّ
الدليل اللّغويّ ،
إلى الوحدة المعجمية يكون بحكم هعرف اعتباطي ،وهذا ملمح من مالمح تأثّر بلومفيلد وغيره

الدليل اللّغوي عند دي سوسير( ،)1هذا األخير الّذي ينظر إلى المعجم على
كهاريس باعتباطية ّ
ألن
ّأنه قائمة من المفردات تفتقد لسمة ّ
أن الكلمة ال تتوافر على معنى خاصّ ،
النسقية ،بدليل ّ

ومجاز عين
ا
بتنوع االستعماالت؛ فكلمة عين تعني عين الماء وعين الحسود
معانيها ّ
وتتنوع ّ
تتعدد ّ
()2
أن
السياق هو الحكم الفاصل  .ويرى بلومفيلد أيضا ّ
اللهوغيرها من المعاني الّتي يكون فيها ّ

خاصين به داخل بنية
للنحو ،فهو تابع له ،غير مستقل ،وليس بذي بنية أو نظام
المعجم ذيل ّ
ّ

اللّغة أو نظامها(.)3

مقدمة لنظرية المعجم.ص 11وما بعدها.
( )1هينظر :إبراهيم بن مرادّ .
( )2هينظر :حسن حمائز .التّنظير المعجمي والتّنمية المعجمية في اللّسانيات المعاصرة مفاهيم ونماذج تمثيلية .ط.1
عالم الكتب الحديث .األردن7117 .م .ص.11
مقدمة لنظرية المعجم .ص11
( )3هينظر Bloomfield.Language.P273-277 :نقال عن :إبراهيم بن مرادّ .
وما بعدها.
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان:
تمام ّ
رابعا -عالقة المعجم بالعلوم األخرى عند ّ

-Iعالقة المعجم بالجراماطيقا :يجمع علم الجراماطيقا القواعد الفونولوجية

حسان أن المعجم والجراماطيقا متداخالن
والمورفولوجية والتّركيبية و ّ
تمام ّ
الداللية ،ويرى ّ

ومتكامالن ،وتكاملهما ناتج عن كونهما طريقتان لتناول المعنى من وجهتي نظر

قمة الجراماطيقا وتاجها ،فجزء معنى (راح) ّأنها ليست (الح) ،وال
مختلفتين؛ فالمعجم ّ
السلبي الخالفي من المعنى .فإدراك كون
(ناح) ،وال (فاح) ،وال (ساح) ،وهذا الجزء ّ

تمام
الكلمة اسما أو فعال أو ضمي ار أو حرفا هو أحد عناصر الوضوح ّ
الصرفي .ويؤ ّكد ّ

الصرفيون
الصرف ،فيرى ّ
أن األجدى أن يعدل ّ
حسان العالقة الكامنة بين المعجم وعلم ّ
ّ
الصرف
عن طريقتهم إلى طريقة المعجميين في جعل دراسة االشتقاق في إطار علم ّ

حسبة لوجه علم المعجم ،فيصبح االشتقاق دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم( .)1ويرى

ألنه يدرس الكالم التّام كوحدة مترابطة،
النحو أكثر ّ
أهمية؛ ّ
أن ّ
ّ
الدراسات الجراماطيقية ّ

فإذا انتهت الدراسات الجراماطيقية للمعنى ،بدأت دراسة المعجم للكلمة ،ثم تبدأ دراسة

الداللي االجتماعي في ماجرياته
المعنى ّ

()

الخاصة(.)2
ّ

حسان للمعجم بالجراماطيقا هو صدى لتأثّره بأفكار كاتز()Katz
ّ
تمام ّ
إن ربط ّ

النحو
الرائدة ،الّتي قادت إلى دمج مناهج علم ّ
عامة مع مناهج ّ
وفودور(ّ )Fodor
الداللة ّ
وتوسعت اهتمامات هذا العلم لتشمل التّراكيب وتحليل
«داخل إطار القواعد التّحويلية،
ّ
الجمل ببيان عالقات كلماتها بعضها ببعض ،واظهار كيفية ارتباط الجمل منطقيا بالجمل

األخرى»(.)3

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.129
تمام ّ
( )1ينظرّ :
بالنص.
( )الماجريات مصطلح فيرثي يعني الظّروف المحيطة ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.722-722
تمام ّ
( )2هينظرّ :
الداللة .ص.12
( )3أحمد مختار عمر .علم ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن عالقة المعجم بعلم المعاني
حسان إلى ّ
تمام ّ
-IIعالقة المعجم بعلم المعاني :يشير ّ

أن التّفريق بين الحقيقة والمجاز من موضوعات الثّاني منهما ،والمناسبة المعجمية منشأ
تكمن في ّ
أن المفارقة المعجمية منشأ المجاز ،وشرطه وجود العالقة والقرينة(.)1
الحقيقة ،في حين ّ

أن معنى لفظ البيان
حسان إلى ّ
تمام ّ
-IIIعالقة المعجم بعلم البيان :يذهب ّ

بأن عمل المعاجم هو بيان داللة األلفاظ واختالف
هو ال ّ
شرح واإليضاح ،وعليه فهو يذ ّكرنا ّ

الداللة بحسب االستعمال .وعلم البيان وهو فرع من فروع علم البالغة يصلح أن
هذه ّ
أما
يكون أساسا نظريا لبناء علم خاص بدراسة المعجم نظريا وعمليا يسمى علم المعجم؛ ّ

فإن هذا العلم يمكن أن يشرح لنا كيفية وضع الكلمات وهي رموز للمعاني ،فيتناول
نظريا ّ

النحت والتّوليد وغير ذلك من األمور الّتي يبنيها فقه اللّغة ،والّتي
االشتقاق والتّعريب و ّ

مبينا
يمكن للكلمة العربية أن تبنى على أساسها ،ويشرح القيمة العرفية لداللة الكلمة ّ

الفرق بين العرف الخاص والعرف العام في معنى الكلمات ،ويشرح لنا طبيعة المعنى

الداللي،
المعجمي
وتعدده واحتماله ،والفرق بين بينه وبين المعنى الوظيفي والمعنى ّ
ّ
شكلية كتحديد بداية الكلمة العربية
ويشرح المقصود بالكلمة انطالقا من حدودها ال ّ
الدالالت االستعمالية لهذه الكلمة
تعد كلمة مستقلّة أو جزء كلمة ،وما هي ّ
ونهايتها ،ومتى ّ
بين الحقيقة والمجاز ،مع تبيان وجود المعنى المعجمي في المعجم وتبرير ذلك ،ويتناول
مباحث نظرية بيانية أخرى ال غنى للمعجم عنها.
أما عمليا فيشرح لنا أفضل منهج لوضع المعاجم بالتّركيز على الغاية األساسية من
ّ

الصلة
كتابة المعاجم ،وما يتوقّعه مستعمل المعجم في كشفه عن كلمة ،وهنا
يتطرق إلى ّ
ّ

أن علم
الصرفّ ،
النحو .ومن هنا يؤ ّكد على ّ
الصوتياتّ ،
بين المعجم ومختلف العلومّ :

بالدراسة المعجمية منه بالقواعد الّتي تبحث في المعاني الوظيفية؛ ذلك
البيان أكثر صلة ّ
النظر في العالقة الكامنة بين الكلمة
أن مجال علم البيان كمجال المعاجم ّ
يتلخص في ّ
ّ
أمل لغة القرآن .ص.91
تمام ّ
حسان .خواطر من ت ّ
( )1ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

للداللة
ومدلولها ،فعلم البيان يتّجه إلى دراسة اللّفظ في داللته على معناه العرفي ،أو ّ
األول منهما
على بعض معناه ،ولهذا ّ
يعد ت ّمام ّ
حسان علم البيان ّ
قمة علم المعجم ،لكون ّ

يسمى علم
ّ
النظرية الوحيدة الّتي تصلح نواة لغرس علم جديد في تربة الثّقافة العربية ّ

النقد والتّأريخ والمقارنة
المعجم( ،)Lexicologyوهذا األخير يتناول ّ
بالدراسة والتّحليل و ّ

المناهج الّتي استخدمها المعجميون العرب في جمع معاجمهم ،موصيا بأحسن ما وصلت
إليها مختلف المناهج العلمية(.)1
قمة علم المعاجم ،ولكن محمد صالح
حسان إلى ّ
تمام ّ
أن علم البيان العربي ّ
خلهص ّ

يوضح كما ينبغي
أن «رأيه هذا يحتاج إلى مراجعة ونظر ،ذلك ّأنه لم
ّ
ال ّدين الشريف يرى ّ
التّوضيح كيف يمكن لعام البيان أن يترأس علما للمعجم .وقد اكتفى بعرض اقتراحه دون
تحول بعض الكلمات من معنى حقيقي إلى معنى
تطبيق ،باستثناء ما ذكره من أمر ّ
نتردد في قبول فكرته ،فالمجاز من نتائج التّركيب
مجازي ...ولنا سبب آخر يجعلنا ّ

أن علم
النحوي .فإذا كان األمر كذلك فهو أقرب إلى ّ
ّ
أظن ّ
النحو منه إلى المعجم .وال ّ

النحو ...بقادر على تطوير علم في المعاجم»(.)2
البيان المحتاج إلى ّ

أي مستوى حقّه في عالقته بما
إن الجدير بال ّذكر هو ّ
ّ
حسان لم يبخس ّ
تمام ّ
أن ّ

الضوء على عالقة المعجم بمختلف
قبله وما بعده من مستويات التّحليل اللّغوي ،فقد سلّط ّ

وقمة لعلم المعاجم؛
العلوم
كالصرف و ّ
ّ
النحو والمعاني والبيان ،وجعل األخير منهم فرشا ّ
ألنحسن استثمار آليات المجاز يساعد على التّوليد المصطلحي
وهو مصيب في ذلك ّ
الراهن في تقرير فيض
أظن ً
كما يرى خالد اليعبودي إذ يقول« :ال ّ
أحدا يماري بعصرنا ّ

منبع المجاز ،فبفضله تتم ّكن اللّغة من تمثّل حقول مفهومية مستحدثة ،فتعيد تنظيم
ومما هيظهر ثراء اإلجراء
مجاالتها ّ
الداللية دون أدنى تغيير يلحق ببنيات ألفاظهاّ ...
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص .319-71-19األصول .ص.119
تمام ّ
( )1ينظرّ :
حسان اللّغة العربية معناها
(النظام اللّغوي بين ال ّ
( )2محمد صالح الدين الشريفّ .
تمام ّ
شكل والمعنى من خالل كتاب ّ
ومبناها) .مجلة حوليات الجامعة التونسية .ص.770-771
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ب" الحقيقية منها والمجازية ،فإذا
"ض َر َ
المجازي في اشتقاق المعاني عرض دالالت الفعل َ

فإن معانيه
ّ
الصدم أو اإلصابة بعصا أو غيرهاّ ،
تحدد المعنى الوضعي لهذا الفعل فيّ :
المجازية ناهزت األربعين معنى»(.)1

خاصة« ،إذ فيه تتجلّى
عامة ،وعلم المعاجم
يعد المجاز مبحثا خصبا لعلم ّ
ّ
ّ
الداللة ّ

تغير للمعنى ،وهو ما يؤ ّكد من جانب آخر على
النظام اللّغوي وانفتاحه على ّ
مرونة ّ
كل ّ
النظام اللّغوي
ويتم في صلب ّ
مطاوعة اللّغة ألساليب التّعبير الّتي يفرضها الموقفّ ،

الرسالة اإلبالغية ،وهي غاية ما يرمي
استحداث أنظمة إبالغية جديدة تحافظ على نقل ّ

لغوي»(.)2
ي نظام
ّ
إليه أ ّ

حسان:
تمام ّ
خامسا -مآخذ المعجم العربي في نظر ّ
أول
السبق للعرب في ّ
حسان بقصب ّ
تمام ّ
يعترف ّ
النشاط المعجمي؛ إذ ّأنهم من ّ

إال ّأنه وبآلية نقد المعاجم العربية؛
الصينيونّ ،
األمم اهتماما بالمعاجم ،ولم يسبقهم ّ
إال ّ

الضعف اآلتية(:)3
يرى ّأنها تعاني بعض نقاط ّ

مما يفرض
 -1بناء المداخل على ترتيب المواد االشتقاقية وليس على ترتيب الكلماتّ ،
الصرف واإلمالء.
على مستعمل المعجم معرفة قواعد ّ

الدخيل
 -7إهمال اإلشارة إلى عالقة اللّفظ باالستعمال ،فال
تنص على الغريب و ّ
ّ
والمهجور.

وتطور بنية الكلمة.
الداللة،
لتطور ّ
ّ
 -1اإلغفال التّام ّ

المتعددة اللّغات .ط .1دار ما بعد الحداثة.
( )1خالد اليعبودي .آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللّسانية الثّنائية و
ّ
فاس7112 .م .ص.111-117
الداللة أصوله ومباحثه في التّراث العربي .إتّحاد الكتاب العربي .دمشق7111 .م.ص.20
( )2عبد الجليل منقور .علم ّ
حسان .مقاالت في اللّغة واألدب.ج .1ص.122-122
تمام ّ
( )3هينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أ -وجود عيوب في شرح الكلمات في المعجم ،أهمها:عدم ضبط بنية الكلمة بال ّشكل ،فيترك
المجال للتّحريف.
النص على قيود التّوارد المعجمية للكلمة.
ب -عدم ّ

الفنية للكلمة في مختلف الفروع غالبا.
ت -عدم بيان المعاني االصطالحية ّ

ث -اتّكال المعجم أحيانا على معلومات القارئ ،فيشرح الكلمة بقوله مثال نبات معروف.
ج -إهمال المعجم لالستشهاد على المعنى ،فيحرم القارئ من معرفة البيئة اللّغوية للكلمة في
السياق.
ّ

أن « أبرز ما لفت نظر المحدثين والمعاصرين هو المآخذ والعيوب
يرى حلمي خليل ّ

كل دراسة حول المعاجم العربية ،حتّى أصبحت من المعالم الثّابتة
تتردد في ّ
الّتي أخذت ّ
أن هذه المعاجم قد مضى على تأليف بعضها أكثر من عشرة
في ّ
كل دراسة ،ونسوا ّ
قرون[...و] أن نحكم عليها بما وصلت إليه العلوم اللّغوية والمعجمية اليوم من آراء
()1
حسان من نقد للمعاجم
فإن ما ّ
ونظريات ،فذاك ظلم لها ولواضعيها»  .وعليه ّ
تمام ّ
قدمه ّ

يعد انتقاصا من قيمة هذه األخيرة ،بقدر ما ينظر إليه بعين إلزام المحدثين
العربية ال ّ
بهذه المالحظات ،إذ توفّر لهم ما لم يتوفّر لغيرهم من القدماء.

حسان:
تمام ّ
سادسا -وظائف المعجم عند ّ

تتلخص في إلزامية تقديم المعلومات اآلتية(:)2
أن وظيفة المعجم ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

النطق والكتابة األصواتية للكلمة
 -Iطريقة ال ّنطق :على المعجمأن ّ
يحدد طريقة ّ

النظام اإلمالئي ال يصل إلى هذه الغاية ،والمعاجم العربية
ألن ّ
المراد الكشف عن معناهاّ ،

مقدمة لدراسة التّراث المعجمي العربي .ص.9 -2
( )1حلمي خليلّ .
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص 170وما بعدها .مناهج البحث في اللّغة .ص 722وما
تمام ّ
( )2هينظرّ :
بعدها.
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ومدها واعجام حروفها أو إهمالها،
النطق بوصف حركات الكلمة ّ
استعانت إليضاح طريقة ّ

أن هذا الفعل من باب فعل يفعل بفتح العين.
نحو :ردح البيت كمنع ،فيعرف ّ

يحدد كيفية كتابة الكلمة المراد الكشف عن معناها،
 -IIالهجاء:على المعجم أن ّ

يقدم العون لمن
فهجاء الكلمات غير مطّرد دائما ،نحو" :غزا" و"جزى" ،فعل المعجم أن ّ
ال يعرف ما يختفي وراء هاتين األلفين من اعتبارات صرفية.
الصرفي للكلمة المراد
 -IIIالتّحديد الجراماطيقي :على المعجم أن ّ
يحدد المبنى ّ
الربط بين كلمة
الكشف عن معناها ما إذا كانت اسما أو صفة أو فعال؛ ّ
ألنه ال يمكن ّ

أوال ،نحو:
الصرفي
ما ومعناها المعجمي ّ
ّ
إال إذا عرف مبناها ّ
فيحدد معناها الوظيفي ّ
ِ
فاعل.
فاعل مثل قاتل ،صيغة واحدة السم فاعل ولألمر من َ

شرح :على المعجمأن يشرح الكلمة المراد الكشف عن معناها ،بذكر
 -IVال ّ

إال بوفاء المعجم
معانيها
معين ،وال يتأتّى ذلك ّ
المتعددة الّتي يصلح ّ
ّ
كل واحد منها لسياق ّ

بما يأتي:

شكلي للكلمات عبر مختلف العصور ،نحو :ب ّكة وم ّكة.
طور ال ّ
أ -تسجيل التّ ّ

المادة
ألن االشتراك في حروف
ب -تخصيص مدخل ّ
ّ
لكل مشتق من مشتقات المادة؛ ّ

بالضرورة صلة رحم من حيث
يعد
يعد صلة رحم بين الكلمات من حيث ال ّ
شكل وال ّ
ّ
ّ
المعنى ،ويمثّل تمام حسان لذلك بالح ّل و ِ
الح ّل والحلول.
َ
ّ
المتعددة للكلمة الواحدة ،ويشترط فيه الوضوح والبعد عن
ت -شرح المعاني المختلفة
ّ
ألن اختالف ظالل المعنى مطعن خطير في فكرة التّرادف ،نحو:
ال ّ
شرح بالمرادف؛ ّ

السيف والحسام والمهند .مع ضرورة اإلشارة إلى فروع العلم الّتي تستخدم فيها الكلمة
ّ

استخداما اصطالحيا قبل البدء في شرح معناها االصطالحي ،نحو :الفاعل الّذي يفعل،
متقدم مبني للمعلوم ،وفي الجريمة الّتي
النحو االسم المرفوع الّذي يسند إليه فعل ّ
وفي ّ

يجني الجناية ،وفي الفلسفة المؤثّر.
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

كل معنى من المعاني الّتي يوردها المعجم للكلمة ،وذلك للكشف
ث -االستشهاد على ّ
طرق المختلفة الستعمال الكلمة بعد معرفة معناها المفرد.
عن ال ّ
يفسر المعجميون التّالزم()Collocationعلى ّأنه تجميع للكلمات يجعلها تلتصق
ّ

حر للكلمات ،يمكن أن
يفسرون التّضام على ّأنه تجميع ٌّ
ّ
جمد ،كما ّ
حد التّكلّس أو التّ ّ

تتغير إحدى كلماته.
ّ

حسان:
تمام ّ
سابعا -تشقيق المعنى عند ّ

شق باستقاللية ،وانطلق
حسان فكرة تشقيق المعنى ،وعمد إلى تحليل ّ
كل ّ
ّ
تمام ّ
تبنى ّ

وكل نشاط في دراسة
بد أن تتّجه إلى الكشف عن المعنى ّ
أن « ّ
كل دراسة للّغة ال ّ
من ّ

( )1
أن
اللّغة ال ّ
ويشير إلى ّ
بد أن يتّجه إلى فحص المعنى والكشف عنه كشفا واضحا»  .ه

صوب
« ّ
كل دراسة لغوية ّ
البد أن تتّجه إلى المعنى؛ فالمعنى هو الهدف المركزي الّذي ته ّ

شكل اآلتي:
النحو
الدراسة من ّ
المبين في ال ّ
إليه سهام ّ
كل جانب على ّ
ّ
األصوات
الصوتي
التّشكيل ّ

الداللة
ّ
المعنى

الصرف
ّ

المعجم
النحو
ّ

الدراسات اللّغوية بقسط من هذا
وهكذا يصبح المعنى مشققا،
ويستقل ّ
ّ
كل فرع من فروع ّ
يوضحه»(.)2
المعنى
ّ

أي دراسة لغوية يستدعي
من خالل هذا ال ّ
شكل هيمكن القول إ ّن الوصول إلى ّ
لب ّ

الصوتي
درج في مستويات التّحليل اللّغوي ّ
ألن «المعاني الّتي في هذه األنظمة الثّالث ( ّ
التّ ّ

تؤديها المباني الّتي تشمل عليها وتنبني منها
النحوي) هي في حقيقتها وظائف ّ
الصرفي و ّ
و ّ
حسان( .تشقيق المعنى) .مقاالت في اللّغة واألدب .ج.1ص.179
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية .ص.112 -112
تمام ّ
(ّ )2
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

هذه األنظمة[...وقد] أطلق الباحثون على هذا المعنى الّذي تكشف عنه المباني التّحليلية
للّغة اسم المعنى الوظيفي( )Functional meaningواضعين إياه بإزاء المعنى
تدل عليه الكلمة المفردة كما في المعاجم ثم
المعجمي( )Lexical meaningالّذي ّ
المعنى

الداللي()Semantic meaning
ّ

أو

المعنى

المقامي( Contextual

 )meaningأي المعنى الّذي ال يكتفي بتحليل تركيب المقال وال بمعنى كلماته المفردة
المشجر اآلتي
واّنما يراه فوق ذلك في ضوء المقام( ،)1(»)Context of situationو
ّ
يبين ذلك:
ّ

ويمكن تلخيص ما سبق فيما يأتي:
ه

النحوي.
الصرفي +المعنى ّ
الصوتي +المعنى ّ
 المعنى الوظيفي= المعنى ّ -المعنى المعجمي= معنى الكلمة المفردة في المعجم.

الداللي= المعنى المقامي المنطوق المرتبط بالجانب االجتماعي والثّقافي.
المعنى ّحسان بالتّراث اللّغوي العربي
تمام ّ
ما سبق ذكره هو قيض من فيض هيؤ ّكد تأثّر ّ

وتبنيه صراحة ألفكاره تنظي ار
عامة ،ونظرية فيرث اللّغوية
خاصةّ ،
ّ
وبالفكر اللّغوي الحديث ّ
( )1تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.19
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

وتطبيقا .فقد تجاوز التّنظير لذلك إلى تجسيده تطبيقيا في كتابه اللّغة العربية معناها
الدراسات اللّغوية الحديثة في محاولة
ومبناها ،إذ يقول« :وهذا التّشقيق هو ما أسهمت به ّ
نطبقه على اللّغة العربية
الكشف عن المعنى اللّغوي ،وسنحاول في هذا الكتاب أن ّ

الفصحى»( .)1وقد انطلق في تنظيم قواعد اللّغة العربية من مبانيها األصلية وصوال إلى
عامة ،وأفكار عبد القاهر الجرجاني
معانيها ،مستندا في ذلك إلى نظريات علم المعاني ّ

يدعي لنفسه
في دالئل اإلعجاز
النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن ّ
خاصة ،إذ يقولّ « :
ّ
يسمى علم المعاني ،حتى ّإنه ليحسن في رأيي أن
هذا القسم من أقسام البالغة الّذي ّ

العالمة عبد القاهر رحمه
النحوية ...ولقد كانت مبادرة ّ
قمة ّ
الدراسة ّ
يكون علم المعاني ّ
النظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق من أكبر الجهود قيمة في سبيل
اهلل بدراسة ّ
إيضاح المعنى الوظيفي»(.)2

النحوي لدراسة العالقات بين األبواب
النحو هو ما يسلكه ّ
أن منهج ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

النحوية ،هذه األخيرة الّتي تتّضح حين
بدل الكلمات فينظر إليها في ضوء عالقاتها ّ
ب هم َح َّم ٌد َعِليا) ال نقنع
(ض َر َ
تتحول الكلمات بالتّحليل اإلعرابي إلى أبواب؛ ففي إعراب َ
ّ

وم َح َّم ٌد باب
ض َر َ
بكلمة َ
ب كما هي ،بل ّ
نسميها باسم باب نحوي هو الفعل الماضي ،ه
ِ
حسان استبعد داللة المعنى اللّغوي من التّحليل
الفاعلَ ،عليا باب المفعول به؛ أي ّ
تمام ّ
أن ّ
أن
أن ّ
ّ
لكل باب معنى وظيفيا مقتفيا في ذلك أثر بلومفيلد ،مشي ار إلى ّ
النحوي ،ورأى ّ

ولكنهم
أن اإلعراب فرع المعنى،
ّ
ّ
الصواب في قاعدة ّ
النحاة قديما قد كانوا في منتهى ّ

الداللي دون
طبقوا لمفهوم المعنى تطبيقا معيبا ،حيث صرفوها إلى المعنى المعجمي أو ّ
ّ
المعنى الوظيفي(.)3

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.79
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.12
تمام ّ
(ّ )2
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.772-772
تمام ّ
( )3ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالسياق،
إال ّأنه
حسان للقدامى ّ
يصرح بأصالة فكرة المعنى وارتباطه ّ
تمام ّ
ّ
رغم نقد ّ

و"لكل كلمة مع صاحبتها
"لكل مقام مقال"
ّ
ويظهر ذلك في قوله« :وحين قال البالغيونّ :
كل اللّغات
مقام" وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في ّ
حد سواء.
ال في العربية الفصحى فقط وتصلحان للتّطبيق في إطار ّ
كل الثّقافات على ّ
شهير()Context of situationيعلم ّأنه
ولم يكن "مالينوفسكي" وهو يصوغ مصطلحه ال ّ
مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقها»(.)1

حسان بأخذه لمصطلحي"المقام والمقال" من البالغة العربية وجعله
تمام ّ
رغم تصريح ّ

ولكن
الدين ال ّ
النحوية ،يستدرك محمد صالح ّ
قمة ّ
الدراسات ّ
شريف بقولهّ « :
علم المعاني ّ

الداللة
المقام ،ليس ّ
إال ترجمة لمصطلح مالينفسكي ،فهو من أوائل من دعا إلى دراسة ّ
حسان ينتسب إلى مدرسة لغوية
في سياقها االجتماعي[...و] يمكننا أن نعتقد ّ
تمام ّ
أن ّ

ذات منحى اجتماعي ما قد تكون المدرسة البريطانية وقد تكون مدرسة فيرث بال ّذات»(.)2

حسان ،وهو كما
تمام ّ
وهذا ما يؤ ّكده حلمي خليل بقوله« :هذا هو مفهوم المعنى عند ّ
السياق عند فيرث»(.)3
نرى مفهوم منتزع انتزاعا مباش ا
ر من نظرية ّ

حسان وجود صدى لمفهوم المقام في سياق الموقف ،رغم تفريقه بينهما
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

أن المقال منفصل عن المقام ويقال بحسبه؛ إذ
قائال« :الفرق بين المقام وسياق الموقف ّ
يتجز من سياق الموقف .ومع هذا لست أظ ّن
ّأ
لكل مقام مقال ،ولكن المقال جزء ال
ّ

ألنها من نوع مقام
البالغيين يحجمون عن إطالق لفظ المقام ليدلّوا على واقعة تصادفهم ّ

ما .فمناط التّباين إذن بين ما يقصده البالغيون بمفهوم مقتضى الحال ،وما يعنيه علم

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.127
تمام ّ
(ّ )1
حسان"اللّغة العربية معناها
النظام اللّغوي بين ال ّ
الدين ال ّ
( )2محمد صالح ّ
شريفّ .
تمام ّ
شكل والمعنى من خالل كتاب ّ
ومبناها" .ص.711-711
( )3حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.771-771
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

السكون والحركة ،أو بين المعيار
األسلوب بمصطلح سياق الموقف؛ وهو فرق ما بين ّ

والتّطبيق»(.)1

تام بالمفاهيم ،وال ينفي تأثّره بزعماء
من هنا يمكن القول ّ
تمام ّ
إن ّ
حسان على وعي ّ

النحو والبالغة
إال ّأنه
السياقّ ،
مقر بغرفه من ّ
ّ
نظرية ّ
متمسك بنهله من التّراث العربيّ ،

خاصة ،محاوال خلق مزيج متجانس من األصالة والمعاصرة.
ّ

عدد:
ثامنا -المعنى بين اإلفراد والتّ ّ
فإن األمر ال يعدو أن يكون إحدى الحالتين:
إذا قامت قرينة على المعنى ّ
النص معنى واحدا فقط؛ ومن أمثلة داللة القرينة
 -Iالمعنى المفرد :هو أن ّ
يؤدي ّ
على المعنى الواحد ما يأتي:
إال اهلل ال شريك له
 ال إله ّالصيف
 يأتي البرد في ال ّالحر في ّ
شتاء و يأتي ّ
 لمصر تاريخ حافل باألحداث العظامقدم(.)2
 طلب العلم وسيلة للتّ ّعدد واالحتمال،
تعدد احتماالت المعنى :من طبيعة المعنى المعجمي التّ ّ
ّ -II
تعدد معنى الكلمة المفردة
تؤدي ّ
كل منهما إلى األخرى؛ فإذا ّ
وهما صفتان متالزمتان ّ
تعدد
تعددت احتماالت القصد
يؤدي إلى ّ
وتعدد احتماالت القصد ّ
ّ
السياق ّ
المنعزلة عن ّ
للدخول في أكثر من
في المعنى،
وتعدد معنى الكلمة في المعجم يرجع إلى صالحيتها ّ
ّ
ب فمن معانيها:
ض َر َ
سياق ،نحو َ

حسان(.المصطلح البالغي القديم في ضوء البالغة الحديثة) .ص.79
تمام ّ
(ّ )1
حسان .اجتهادات لغوية .ص.121-129
تمام ّ
( )2هينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

 -عاقب

ر
في :ضرب زيد عم ا

 -ذكر

في :ضرب اهلل مثال

 -أقام

الصحراء
في :ضرب له ّ
قبة في ّ

 -صاغ

في :ضرب العملة

حدد
ّ -

في :ضرب له موعدا

 -سعى

في :ضرب في األرض

 -حسب

في :ضرب رقما في رقم(.)1

تاسعا -منافذ اللّبس ووسائل أمنه في المعنى المعجمي والمعنى
الداللي:
ّ
 -Iمنافذ اللّبس في المعنى المعجمي:
ولكنه معنى كلمة
أن المعنى المعجمي ليس معنى سياق وال جملة ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

متعددة
ولما كانت الكلمة الواحدة صالحة لالستعمال بطرق
ّ
مفردة معزولة عن سياقهاّ ،
تغير معنى
بد للمعنى المعجمي أن ّ
في جمل مختلفة كان ال ّ
يتعدد كما سبق ذكره في ّ

الرابع نافع،
ب)؛
الفعل
ّ
(ض َر َ
َ
األول موجع ،والثّاني واعظ ،والثّالث واق ،و ّ
فالضرب ّ
السابع حاسب .ومن هنا فالمعنى المعجمي للكلمة
السادس متعب ،و ّ
والخامس ملزم ،و ّ
مما يفتح باب إمكانية الوقوع
الواحدة قد ّ
تعدد بحسب الجمل المختلفة الّتي استعملت فيها ّ

النحو اآلتي:
في اللّبس على ّ

 الخطأ في فهم المعنى المقصود واحالل معنى آخر محلّه ،كأن يفهم (ضرب فياألرض) بمعنى هوى بالعصا عليها ضربا ،بدل فهم المعنى الصحيح وهو(سعة في
األرض).
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.171-171
تمام ّ
( )1هينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

سببين:
 -الخطأ في تحديد الكلمة صرفيا ،ألحد ال ّ

الصرفية ،صالحة ألن تمثّل أكثر من صيغة
أ -أن تكون الكلمة محايدة من ّ
الناحية ّ

واحدة ،نحو :يزيد (اسم أو فعل).

الصرفي ،كأن يقصد بالمصدر معناه أو معنى اسم المفعول ،نحو:
ب -التّضمين ّ

الفرق بين (هذا خلق اهلل = مخلوقه) ،و(ضرب لنا مثال ونسي خلقه = تكوينه).

 المشترك اللّفظي ،نحو( :عين) الّتي يقصد بها الباصرة والجارية والمخطوطة الّتي قبلالغين.
طهر(.)1
 -أسماء األضداد ،نحو( :القرء) ومعناه الحيض وال ّ

تعدد المعنى المعجمي:
 -IIوسائل أمن اللّبس عند ّ
الصرفية اسم فاعل أو اسم مفعول،أو بتحديد
الصرفي للكلمة؛ بذكر صيغتها ّ
 التّحديد ّالصرفية ،نحوَ " :د َغ َمهه ْم ا ْل َح ُّر َوا ْلَب ْرهد َك َمَن َع".
بنيتها ّ
 -شرح معنى الكلمة أو معانيها المختلفة الممكنة.

 -اقتباس نصوص تزيد معنى الكلمة وضوحا في ذهن مستعمل المعجم(.)2

الداللي:
-III
مسببات اللّبس في المعنى ّ
ّ

تمام
تؤدي إلى اللّبس على المستوى ّ
بآلية التّمثيل لألمور الّتي ّ
الدالليّ ،
يلخص ّ

الداللة واللّبس في فهمها ،فيما يأتي(:)3
مسببات غموض ّ
حسان ّ
ّ

ِ
تاما
األول :أن يكون صاحب ّ
السبب ّ
ّ
وم ْنشهئهه غير فاهم ما يقوله فهما ّ
النص ه

النحاة لدور العالمة اإلعرابية دون ربطه بدور
متكامال .وأوضح دليل على ذلك فهم ّ

النحوي ،وعدم ربطهم لهذه األمور في
الرتبة ودور األداة وغيرها من وسائل أمن اللّبس ّ
ّ
حسان( .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية) .ص.111-111
تمام ّ
( )1هينظرّ :
حسان( .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية) .ص.110
تمام ّ
( )2هينظرّ :
حسان( .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية) .ص 112وما بعدها.
تمام ّ
( )3هينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

تغير العالمة
نظام كلّي جعلهم ينسبون ّ
تغير في المعنى في مستوياته المختلفة إلى ّ
كل ّ

اإلعرابية فأعطوها من االهتمام أكثر من حقّها.

السبب الثّاني :عدم تحديد داللة اللّفظ في الجملة؛ فيفتح مجال تأويل المعاني
ّ

يحدد داللتها
السياق ّ
ّ
المتعددة لها ،أين ال ينبغي أن تحتمل أكثر من معنى واحدّ ،
ألن ّ

السياق هذا
على معنى واحد من معانيها في المعجم دون غيره .فإذا لم تحتم طبيعة ّ
إال معنى واحدا حتّى
التّحديد فذلك منبع اللّبس ،نحو :المصطلح العلمي الّذي ال يحتمل ّ
الداللة المعجمية إلى
السياق ،وكثي ا
محوال عن عموم ّ
خارج ّ
ر ما يكون االصطالح العلمي ّ

يؤدي إلى
الداللة االصطالحية ،والخطر هو الخلط بين هذين المستويين الّذي ّ
محدودية ّ
ضياع المعنى االصطالحي على حساب المعنى المعجمي.
السبب الثّالث :إهمال المعنى العرفي أو إهداره يسبب فوضى في الفهم ،ولبسا ال
ّ

لكل فرد أن يستخدم
نص ،فالمعاني المعجمية معان عرفية ،وينبغي ّ
يمكن أن يستقيم معه ّ

الكلمات بمعانيها العرفية؛ بمعنى ّأنه ال يكفي أن يستعمل كلمة ما وهو يقصد بها معنى
يخرب
في نفسه هو غير المعنى الّذي يعطيه المجتمع
وينص عليه المعجمّ ،
ّ
ألن ذلك ّ

الطبيعة االجتماعية للّغة.

الداللي؛ أي عدم األخذ بعين االعتبار التّطور ال ّداللي
الرابع :إهمال التّحول ّ
ّ
السبب ّ

معين في عصر من
للكلمات عبر العصور ،كأن تكون الكلمة ذات معنى معجمي ّ

يتحول هذا المعنى المعجمي إلى معنى معجمي آخر في عصر الحق ،نحو
العصور ّ
ثم ّ

المصنعة ،فاستعمال
النقل
ّ
(السيارة) من معنى القافلة إلى معنى مركبة ّ
تحول معنى كلمة ّ
ّ

الكلمة بمعناها القديم الّذي بطل دون معناها الجديد الّذي يمثّل العرف الحاضر يسبب
الداللة.
لبسا في ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالنص ،نحو قوله
السبب الخامس :عدم وضوح الماجريات؛ أي الظّروف المحيطة ّ
ّ
ك عن ا ْل َخم ِر وا ْلم ْي ِس ِر هق ْل في ِهما ِإثْم َكبير وم ِ
نافعٌ ِل ّلن ِ
اس َوِاثْ همههما أَ ْكَب هر ِم ْن
﴿ي ْسأ َ
َلون َ َ
تعالىَ :
ٌ ٌ ََ
ْ َ َ
َن ْف ِع ِهما﴾ البقرة  ، 719فللوصول إلى المعنى الكامل لْلية يجب العلم بما يحيط بها من

ولكنها ال
ظروف منها ّأنها تمثّل مرحلة من مراحل سخط اإلسالم على الخمر والميسرّ ،
َّ
ذين
تمثّل موقف اإلسالم األخير إزاءهما ،وهذا ما يتّضح من قوله تعالى﴿ :يا َاُّيها ال َ
فاجتَنِبوه َل َعلَّ هك ْم
األن
س ِم ْن َع َم ِل ال ّ
صاب و ْ
آمنوا ِإَّنما ا ْل َخ ْم هر َوا ْل َم ْي ِس هر و ْ
ش ْيطان ْ
ه
الم ِر ْج ٌ
َ
األز ه
ِ
ون﴾ المائدة  ،91فالجهل بظروف نزول اآلية كلّها يوقع في اللّبس والفهم الخاطئ
تهْفل هح َ
يحرمها.
يفضل االمتناع عن الخمر ّ
بأن اإلسالم ّ
ّ
ولكنه ال ّ

السادس :الخطأ في ترقيم الجملة بالوصل بدل الوقف أو العكس ،نحو قوله
السبب ّ
ّ
ِ
َّ
تعالى﴿ :فَوْي ٌل ِل ْلم ِّ
ون﴾ الماعون 0-1الّتي تق أر في
س ه
اه َ
ين ال َ
صل َ
ص َالت ِه ْم َ
ذين هه ْم َع ْن َ
ه َ
َ
ألن الوقف على ا ْلم ِّ
يؤدي إلى الوقوع في اللّبس والخطأ في
ين قبيح ّ
نفس واحدّ ،
صل َ
ه َ
يتوعد اهلل عباده المصلين.
المعنى ،كأن ّ

السابع :قصد التّعمية في المعنى ،كأن تقف عند نص واضح الوظائف
السبب ّ
ّ

شاعر:
ولكنه مشكل لظروف خارجة ،نحو قول ال ّ
مكتمل المعاني المعجميةّ ،
ِ
ِ
َخا َ ِ
اء
اء
لَ ْي َ
س َو ْ
ط لي َع ْمٌرو قَب ْ
ت َع ْيَن ْيه َ
ِ
ِ
فَا ْسأَل َّ
اء
يعا
َم ِدي ـ ٌ
ـح أ َْم ه َج ْ
اس َجم ً
الن َ
أَ

يرد اهلل له بصر عينه
ال يمكن الوقوف على معنى هذين البيتين ،أدعاء لعمرو بأن ّ
ومرد
السخط،
ّ
الرضا أم دعاء عليه بأن يذهب اهلل بعينه األخرى نتيجة ّ
العوراء نتيجة ّ

غّيب في القبر مع القائل.
أن المعنى المقصود ه
العجز عن تحديد المراد ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

السبب الثّامن :التّالعب باأللفاظ لقصد األلغاز ،نحو التّالعب بلفظ القلب والمقصود
ّ

به مقلوب نومك وهو كمون:

ش ْي ٍء َق َّل ِفي سو ِم َك
اسِم َ
َ
ع ِن ْ
ــــــــــــــك
َك َما ي َرى ِبا ْل َق ْل ِب ِفي َن ْو ِم
َ

ب َل َنا
َع ِر ْ
ُّها ا ْل َعطّار أ ْ
َيا أَي َ
ظ ٍ
ــــــة
تََراه ْبا ْل َع ْي َن ْي ِن فْي َيقَ َ

السبب التّاسع :المبالغة في استعمال األساليب المجازية الّتي تذهب بالمعنى
ّ

يؤدي إلى اللّبس والغموض ،نحو قول
مما ّ
الحقيقي المتعارف عليه جملة وتفصيال ّ

شاعر:
ال ّ

ت ل ْؤل ًؤا ِم ْن َن ْر ِج ٍ
ت
فَاَ ْم َ
سقَ ْ
ط َر ْ
س َو َ

ضت َع َلى ا ْلع ّن ِ
برِد
ع ْ
َو ْرًدا َو َ
اب ِبا ْل ْ

فكثرة المجازات أذهبت المعنى الحقيقي وجمال المجاز في اآلن نفسه ،لما في هذا البيت
من غموض يجعله سامعه في لبس دائم.
األول أن يكون صديقك
ّ
السبب العاشر :اإلخالل باإليجاز والتّزّيد باإلطناب ،فمن ّ

فقدمت
تقدم له مشروبا ،ثم يسألك سائل هل زارك صديقك باألمس ّ
قد زارك باألمس ولم ّ

السؤال ،وتكتفي بهذا في اإلجابة
ردا على ال ّ
له قهوة ،فتجيب بقولك" :ال" ّ
شطر األخير من ّ

ألن األولى بالجواب أن يكون ":ازرني
شطرين معا بواسطة اإليجاز
على ال ّ
ّ
المسبب للّبس ّ

كل هرم من األهرام الّتي بناها الفراعنة
ولم يشرب شيئا" .ومن الثّاني أن تقول" :لقد زرت ّ
ألنه أفاد وجود أهرام في غير مصر أو بناها غير الفراعنة،
في مصر" ،فهذا غامض ّ
ألن األهرام بناها
وع ّد ذلك من التّزّيد اإلطنابي لغياب الداعي في األسلوب ّ
للزيادةّ ،
ه
الفراعنة في مصر.
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الداللي:
 -IVوسائل أمن اللبس في المعنى ّ
تجنب العيوب
أن وسيلة أمن اللّبس على المستوى ّ
الداللي هي ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

الرياضي في األسلوب العربي كما
سالفة ال ّذكر ،ومحاولة إيجاد نوع من المساواة و ّ
الضبط ّ

فعل أصحاب اللّغات األخرى بلغاتهم(.)1

عاش ار -نظريات دراسة

حسان:
تمام ّ
أهمها عند ّ
المعنىّ :

الداللية:
 -Iنظرية الحقول ّ
ما تجدر اإلشارة إليه هو َّ
الدرس اللّغوي العربي لم يعرف نظريا مصطلح الحقل
أن ّ
الرغم من َّأنه قد
الداللي إالَّ بعد اطالعه على ّ
ّ
الدراسات اللّغوية الغربية الحديثة ،على ّ

الداللية تطبيق ًا في معاجم المعاني ،هذه األخيرة الّتي كانت نواتها األولى
عرف الحقول ّ
تصنف المداخل المعجمية بحسب الموضوعات .ويلجأ إليها مستعملها
في شكل رسائل
ّ

ليس عندما يعسر عليه المعنى واّنما إليجاد اللّفظ الموافق للمعنى للتعبير عما يجول في
وتجسدت في أكمل صورها عند الثعالبي (ت
محدد،
خاطره بدقّة وترتيب حول موضوع ّ
ّ

المخصص(.)2
179هـ) في فقه اللّغة وأسرار العربية ،وابن سيده (ت102هـ) في
ّ

لداللية
الدراسات ا ّ
كبير في ّ
يجمع أغلب ّ
الدارسين على ّ
أثر ٌ
أن اللّغويين العرب «لهم ٌ

طبيعة هي الّتي قادتهم في البدايات
الداللة ،وهذه ال ّ
بحكم تعاملهم الكبير مع المعنى أو ّ

حسان( .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية) .ص.111
تمام ّ
( )1يهنظرّ :
الداللية .دمشق .7117.ص 17وما بعدها.
( )2لالستزادة ينظر :أحمد عزوز .أصول تراثية في نظرية الحقول ّ

موقع اتحاد الكتّاب العرب .http://www.awu-dam.org :محرك البحث.google :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

األولى للتّأليف المعجمي إلى اللّجوء للتّأليف الموضوعي؛ أي ترتيب الكلمات حسب
أصال»(.)1
المعاني[... ،و] هدف أصحاب معاجم المعاني هو تقديم المعنى تبعا للمقاصد
ً
الداللي بترير( )Trierودراسته التنظيمية لحقل الذكاء
ارتبط الحديث عن الحقل ّ
(الفكر) في مفردات اللّغة األلمانية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميالدي .رغم
أن المصطلح لم يكن من إبداعهَّ ،
َّ
ألنه كان يستعمل الحقل ،الحقل المعجمي ،الحقل
سبق لترير
اللّساني للعالمات ،الحقل المفهوميّ ،
الدائرة المفهومية .وما يؤ ّكد نفي قصب ال ّ
الداللي بمعناه اللّساني ،وجود هذا المصطلح في عشرات المؤلّفات
في استعمال الحقل ّ

()

أول من ترك بصماته في دراسة الحقول
قبل صدور كتابه سنة 1911م.
ولكنه ّ
ّ
يعد ّ

الداللية ،إذ الفضل في تجميع األفكار الخاصة بها يعود إليه( ،)2ويمكن تلخيص طريقة

تحليله في اآلتي:
 َّمكون من مجموعة كلمات متسلسلة (حقول داللية).
إن معجم ألفاظ لغة ما ّ

التصورات).
محدداً لحقل المفاهيم (حقول
كل مجموعة من هذه الكلمات تغ ّ
 ّطي مجاالً ّ
ّ
يتكون من وحدات متقاربة
كل حقل من هذه الحقول سواء أكان معجمياً أم
 ّتصورياً ّ
ّ
الداللة ،مثل تجاور حجارات الفسيفساء(.)3

أن َّ
ومعنى ذلك َّ
وكل حقل
كل لغة تنتظم في حقول داللية(ّ ،)Semantic fields
تصوري( )Conceptual fieldوحقل معجمي( Lexical
مكون من :حقل
داللي
َّ
ّ
 .)fieldومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية الّتي تعمل بها مع كلمات أخرى في نفس الحقل

الدار
الرابع الهجري .طّ .1
الدين زرال .الظّاهرة ّ
( )1صالح ّ
الداللية عند علماء العربية القدامى حتّى نهاية القرن ّ
العربية للعلوم .بيروت7112 .م .ص.771
الداللي :سطور( )STORفي كتابه الذي صدر سنة .1911
( )من األوائل الذين استعملوا مصطلح الحقل ّ

الداللية .ص.11
( )2لالستزادة ينظر :أحمد عزوز .أصول تراثية في نظرية الحقول ّ
الداللة .ص.29
( )3لالستزادة ينظر :أحمد مختار عمر .علم ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أدى تحليلهما
الداللي إذا ّ
الداللي .وتكون كلمتان في نفس الحقل ّ
المعجمي لتمثيل الحقل ّ
تصورية مشتركة(.)1
إلى عناصر
ّ

حسان يؤثر استعمال مصطلح الحقول المعجمية على
تجدر اإلشارة إلى ّ
تمام ّ
أن ّ

يعد
أعم وأشمل من األولى؛ فالحقل المعجمي ّ
الحقول ّ
الداللية ،رغم ّ
أن التّسمية الثّانية ّ

أن معجم ّأية لغة
صوري الحقل ّ
الداللي .ويرى ّ
يكون مع الحقل التّ ّ
القسيم الثّاني الّذي ّ

طابع؛ فبعضها يعود إلى العقل
يقسم إلى حقول من المعاني ،وهذه األخيرة مختلفة ال ّ
ّ
شعبية
النفي ،وبعضها اآلخر يعود إلى العرف والثّقافة ال ّ
كتقسيم المفاهيم بين اإلثبات و ّ

النشاط والحرف اليدوية(.)2
كحقول القرابة وأنواع ّ

أن المفردات الّتي يشتمل
ّ
حسان المقصود بالحقول المعجمية في ّ
تمام ّ
يلخص ّ

تنوع مواقع مدلوالتها في
تتنوع دالالتها بحسب ّ
عليها المعجم ال تحمل معنى واحدا ،واّنما ّ

السامع
مجال المدركات.
وييسر ذلك بآلية التّمثيل ،نحو :إذا قال قائل":ر ه
أيت" يتوقّع ّ
ّ
أيت
أما إذا قال":ر ه
مفعول ّ
مما ال حصر له األمور الّتي يقع عليها البصرّ .
الرؤية واحدا ّ

ثمة اختالفا في االنتماء إلى حقول المفردات المعجمية يحول دون
الفضيل َة"ّ ،
تبين ّ
أن ّ

التقاء هذه المفردات في سياق واحد ،وهذا ما يعرف بالمفارقة المعجمية ونقيضها المناسبة

النحو( ،)3وتحيلنا
المعجمية ،هذه األخيرة الّتي ّ
تعد جزًءا من مفهوم قرينة التّضام في نظام ّ
السمات المعجمية الّتي تتّصف بها أو توصف من خاللها
أن المعجم ّ
إلى ّ
يحدد عددا من ّ

النبات أو الحيوان ،فإذا اكتفينا
مداخل المعجم ،فمثال الفعل (صلّى) ال يتّخذ فاعال من ّ

ألنها ليست أكثر من
فإنها ّ
تمدنا بالكلمات ذاتها ّ
السمات المعجمية ّ
بالقواعد الكبرى و ّ

( )1لالستزادة ينظر :عبد القادر الفاسي الفهري .اللّسانيات واللّغة العربية .ط .1منشورات عويدات .بيروت لبنان.
 .1922ص.121

حسان.البيان في روائع القرآن .ص.011
تمام ّ
( )2هينظرّ :
السنين من حقول العربية .ص .71مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .ص.117
حسان .حصاد ّ
تمام ّ
( )3ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ثم تحتاج إلى عنصر داللي يعيننا على أن نختار المعاني
مجموعة من القواعد ،ومن ّ

السطحية(.)1
المنسوبة إلى البنية ّ

حسان في تفريقه بين المعنى المعجمي والمعنى
ما يمكن استخالصه هو ّ
تمام ّ
أن ّ

فإنها
ّ
السياق ّ
الداللي ،يرى ّ
أما إذا اكتنفها ّ
األول منهما يكون في الكلمة المفردة فقطّ ،
أن ّ

تعدد معانيها من سياق
تفقد معناها المعجمي ،لوجود قرائن مختلفة تعطي للكلمة حظوة ّ
كل
فإنها ال تفقد ّ
معين ّ
أن الكلمة إذا كانت في سياق ّ
إلى آخر .والجدير بال ّذكر هو ّ
السياق تر ّجح معنى دون غيره من المعاني.
خصوصيات معناها المعجمي ،واّنما قرائن ّ

 -IIنظرية ال ّنظم:

النظم قد طرق األسماع منذ القرن الثّاني الهجري
تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح ّ

النحو؛ و ّأنه ليس مقصو ار
إما تلميحا أو تصريحا ،فقد تداوله العلماء في تناولهم القصد من ّ
ّ
يتعداه إلى تأليف الكلمات وارتباط الجمل ،كما تناولوه في
على حركات اإلعراب ،بل ّ
يتوصل بها إلى إعجاز القرآن الكريم( .)2وعلى سبيل التّمثيل
قضية اللّفظ والمعنى الّتي
ّ

ال الحصر نذكر:

قول سيبويه«:هذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة ،فمنه مستقيم حسن ،ومحال،
( )3
أن حسن ائتالف
ومستقيم كذب ،ومستقيم قبيح ،وما هو محال كذب»  .فيه إشارة إلى ّ

يؤدي إلى فساده.
يؤدي إلى صالحه ،وسوء نظمه ّ
نظم الكالم ّ

فرق فيه بين نظم
صرح بلفظ ّ
النظم في كتابه :نظم القرآن ،الّذي ّ
أما الجاحظ فقد ّ
ّ

كخلوها من تنافر الحروف
متحدثا عن شروط اللّفظة المفردة،
كالم اهلل ونظم سائر الكلم،
ّ
ّ

حسان(.إعادة وصف اللّغة العربية ألسنيا) .أشغال ندوة اللّسانيات واللّغة العربية .تونس-11.
تمام ّ
( )1لالستزادة ينظرّ :
 .1922/17/19ص.121

( )2ينظر :عبد العاطي غريب عالم .دراسات في البالغة العربية.ج .1ط .1منشورات جامعة بنغازي.1992 .
ص.10
( )3سيبويه .الكتاب.ج .1ص.70
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1
شعر ما رأيته متالحم
وجريانها على ألسنة العرب  .وفي البيان والتّبيين يقول«:وأجود ال ّ

األجزاء ،سهل المخارج ،فتعلم بذلك ّأنه قد أفرغ إفراغا واحدا ،وسبك سبكا واحدا ،فهو

()2
النظم عند الجاحظ
إن ّ
يجري على اللّسان كما يجري ال ِّدهان»  .ومن هنا يمكن القول ّ

السبك.
ّ
يتلخص في تالحم أجزاء الكالم ،وسهولة المخارج ،وحسن ّ

إال ّأنه لم يرق إلى مستوى
النظم منذ القرن الثّاني الهجريّ ،
رغم شيوع مصطلح ّ

النظرية ،إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجري ،مطلقا«دعوة
ّ
خير ،بدال
النحو على منهاج جديد يقوم على
صارخة إلى دراسة ّ
الحس وال ّذوق وحسن التّ ّ
ّ
يوجه العناية إلى اإلعراب ،وبيان األوجه الممكنة من
من ذلك المنهاج التّقليدي الّذي ّ

( )3
النظم في كتابه
الناحية اإلعرابية الّتي قد تفسد المعنى
وتشوهه»  ،فوضع أسس نظرية ّ
ّ
ّ

دالئل اإلعجاز ،إذ يقول«:ال نظم في الكلم وال ترتيب ،حتّى يعلّق بعضها ببعض ،ويبنى
()4
تمام
بعضها على بعض ،وتهجعل هذه بسبب من تلك»  .وبآلية تفصيل المجمل ،يشرح ّ

النحو اآلتي:
حسان مراحل إنتاج الكالم عند عبد القاهر الجرجاني على ّ
ّ

أن مقصود عبد القاهر الجرجاني من
حسان إلى ّ
تمام ّ
 -1مرحلة ال ّنظم :يشير ّ

النفس ،ومنها:
النحوية في ّ
النظمّ ،إنما هو نظم المعاني ّ
ّ

الزمن واالسمية وغيرها.
 معاني أقسام الكلم كالحدث و ّالصيرورة وغيرها.
الصيغ كالطّلب و ّ
 -معاني ّ

النحو كاإلسناد والتّعدية وغيرها.
 معاني أبوب ّ -معاني أساليب الجمل كالخبر واإلنشاء وغيرها.

النظم .ط .1دار هومه .الجزائر .7119 .ص.91
( )1ينظر :صالح بلعيد .نظرية ّ
السالم هارون .دار الجيل .بيروت .ص.22
( )2الجاحظ .البيان والتّبيين .ج .تح :عبد ّ

النظم .مكتبة نهضة مصر .1921 .ص.177
( )3درويش الجندي .نظرية عبد القاهر في ّ
( )4عبد القاهر الجرجاني .دالئل اإلعجاز .ط .1ص.00
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النظم أن يعمد المتكلّم في مرحلة نفسية خالصة إلى اختيار ما يناسب غرضه من
وّ

هذه المعاني؛ إذ يوردها على خاطره قبل أن يبني لها الكلمات(فكرة البناء) ،أو يرتّب هذه
بالربط والمطابقة وغيرها (فكرة التّعليق).
يكون بينها العالقات ّ
الكلمات (فكرة التّرتيب) ،أو ّ
جل
النحوية لجملة
الر ه
حسان المعاني ّ
بآلية التّمثيل لمرحلة ّ
تمام ّ
َ
جاء ّ
النظم ،يحلّل ّ

اكبا:
ر ً

حدث  +زمن ماضي

حدث  +وصف

(ج ىء)
مالبسة

إسناد [اسمية  +رفع]

(ر ك ب)
( ر ج ل)

النظم يشتمل على
أن ال ّ
أن ّ
شق األيمن من تحليل هذا المثال ّ
يبين ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

أن بين الحدثين مالبسة
معان نحوية هي الحدث و ّ
الزمن الماضي والوصف بالحدث ،و ّ

يحدده معنيان هما االسمية
أن الحدثين قام بهما مسند إليه واحد ّ
في الوقوع إذا وقعا معا ،و ّ

فيبين أصول االشتقاق ،القابلة
أما ال ّ
الرفع ،وهذه المعاني ّ
شق األيسر منه ّ
وّ
النحوية ثابتةّ .

لالستبدال في نطاق مبدأ التّرادف ،كأن يستعمل (أتى) بدال من (جاء) و(محموال) بدال
من (راكبا)(.)1
النحوية المراد التّعبير عنها في نفس المتكلّم،
 -2مرحلة البناء :بعد نظم المعاني ّ

كل مجموعة منها
تأتي مرحلة بناء طوائف المعاني مش ّكلة في صورة مجموعات ،تنتمي ّ
الزمن ،مضاف إليهما األصل االشتقاقي المالئم
إلى كلمة واحدة ،كالجمع بين الحدث و ّ
تمام
لصياغة الفعل ،وهكذا مع بقية كلمات الجملة على غير ترتيب .وبآلية التّمثيل يشرح ّ

حسان ذلك:
ّ

على  +ركب  +حصان  +ال  +ه  +فارس

النظم والبنية العميقة) .مقاالت في اللّغة واألدب.
حسان( .بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي ّ
تمام ّ
( )1ينظرّ :
ج .7ص.112 -111
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

فهذه الكلمات يصدق عليها مفهوم البناء؛ إذ تتمثّل فيها أبنية الحرف والفعل واالسم وأداة
الضمير(.)1
التّعريف و ّ

ألن بنية الجملة
السابق توالت بصورة جزافيةّ ،
 -3مرحلة التّرتيب :كلمات المثال ّ

الرتبة
لم تتحقق رغم تحقّق أبنية الكلمات ،إذ يجب ترتيب عناصرها وفق شروط قرينة ّ
ألن رتبة الفعل "ركب"
في صياغة الجملة العربية ،لتصبح :ركب الفارس على حصانه؛ ّ

قبل رتبة الفاعل "الفارس" ،ورتبة الحرف "على" قبل مدخوله "حصان" ،ورتبة المضاف

"حصان" قبل المضاف إليه "ه"(.)2
مما يجعل
يتم توثيق األواصر بين كلمات الجملةّ ،
 -4مرحلة التّعليق :وفيها ّ

الربط
المعنى الكلّي للكالم واضحا بمساعدة القرائن ّ
السياقية .ويتحقّق التّعليق بالتّضام و ّ

والمطابقة ،وقد سبق التّعريف بهذه القرائن اللّفظية بشيء من التّفصيل في المستوى
يعد
أما ما
يخص المستوى المعجمي ،فهو الجانب الثّاني من التّوارد ،الّذي ّ
ّ
ّ
النحويّ .
الصورة الثّانية من صور التّضام إلى جانب التّالزم والتّنافي(.)3

التّوارد عالقة تقوم بين الكلمات في المعجم ،فقد يكون بين الكلمتين عالقة ترادف،
فإن ك ّل حقل
أو عالقة تضاد ،أو غيرها من العالقات ّ
فأما من ّ
الناحية الحقيقية ّ
الدالليةّ .

المسميات ،فالقول مثال هو حدث يسند إلى حقل
من األحداث يناسبه حقل آخر من
ّ

حق
أن من ّ
المسميات ّ
الصخرة"؛ أي ّ
الناطقة ،ومن هنا يصح "قال زيد" وال يصح "قالت ّ
ّ

أن التّعبير الحقيقي
كل حدث أن يسند إلى من
ّ
ّ
يصح منه على سبيل الحقيقة ،لكن لو ّ

كان الممكن الوحيد في اللّغة لضاقت على اإلبداع األدبي فرصته الثّمينة في التّر ّخص
النظم والبنية العميقة) .مقاالت في اللّغة واألدب.
حسان( .بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي ّ
تمام ّ
( )1ينظرّ :
ج .7ص.112 -110
النظم والبنية العميقة) .مقاالت في اللّغة واألدب.
حسان( .بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي ّ
تمام ّ
( )2ينظرّ :
ج .7ص.112 -110
النظم والبنية العميقة) .مقاالت في اللّغة واألدب.
حسان( .بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي ّ
تمام ّ
( )3ينظرّ :
ج .7ص.112 -112

- 111 -

الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالمجاز .والخروج من االستعمال الحقيقي إلى االستعمال المجازي محدود بما يطلق عليه
شاعر
في نطاق المعجم مصطلح قيود التّوارد ،فهي الّتي تجعل من اإلحالة أن يقول ال ّ
محمود حسن إسماعيل مخاطبا ا ّلنيل:

سـ ِ
شـ ِّ
ــــــــط َك ا ْل َج ِميـ ِ
ــــــــل
ــــــــم ْعت ِفـــــــــي َ
َ

ــــــــري ِل َّ
لن ِخيـــــــــل
ــــــــت الـ ِّ
َمـــــــــا قَالَـ ْ

ِ ()1

الريح
هنا يأتي دور علم البيان لتبرير إسناد فعل القول لغير فاعله الحقيقي ،فقالت ّ

الناطق
استعارة مكنية ،حيث اخترع ال ّ
الريح واإلنسان ّ
شاعر عالقة المشابهة بين هزيم ّ

يتسرب
الّذي يقول ،مع وجود قرينة حالت دون إرادة المعنى الحقيقي ،فامتنع اللّبس أن
ّ
إلى الفهم.

حسان ينتصر
إن كثرة نقاط التّقاطع بين فكرتي ّ
ّ
تمام ّ
النظم والبنية العميقة جعلت ّ

بعده مصدر إيحاء وتأثّر تشومسكي بأفكاره ،فوالد هذا األخير من
لعبد القاهر الجرجاني ّ
مرة
رجال ّ
الدين اليهود الّذين يعرفون العربية ّ
ألول ّ
جيدا ،ناهيك عن صياغة نحو العبرية ّ

في األندلس اإلسالمية على غرار نحو العربية ،وعليه فليس من المستبعد أن يكون األب

شامخ له قصب
قررها عبد القاهر الجرجاني ،فهذا العلم ال ّ
قد ترجم البنه نظرية ّ
النظم كما ّ

فرق بين
ّ
السبق في تحديد الفروق الجوهرية بين العميق وغيره من عناصر الجملة ،حين ّ
النفس وهو تماما البنية العميقة
النظم للمعاني في ّ
النظم والتّرتيب والبناء والتّعليق؛ فجعل ّ
ّ
عند تشومسكي ،وكالمه عن التّرتيب والبناء والتّعليق تذكير بقواعد التّحويل؛ فالبناء هو

الداللي من
السطحية الحاصلة بعد التّرتيب بواسطة الكلمات ،والتّعليق هو الجانب ّ
البنية ّ
السياق(.)2
هذه الكلمات الّتي في ّ

النظم والبنية العميقة ،إذ يقول:
يؤ ّكد محمد عبد الم ّ
طلب التّقاطع بين أفكار صاحبي ّ

أن المتكلّم يمتلك قدرة لغوية -أهتيحت له عن
«يكاد عبد القاهر وتشومسكي يتّفقان عل ّ

الرباط .ص 111وما بعدها.
تمام ّ
حسان( .التّضام وقيود التّوارد) .المناهل .ع .2يوليو ّ .1922
( )1لالستزادة ينظرّ :
النظرية والتّطبيق) .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .1ص( .22بين
النحو بين ّ
حسان( .تعليم ّ
تمام ّ
( )2لالستزادة ينظرّ :
النظم والبنية العميقة) .ج .7ص.111
عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1
يدعم مذهب
طريق ّ
أن حسام اللّحام ّ
النحو -تسمح له بتوليد عبارات ال نهائية»  .كما ّ

أن
أن مدار البحث في دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة قائم على ّ
حسان ،فيرى « ّ
تمام ّ
ّ

السطح انعكاس ضروري لبنية العمق»( .)2وعن مقصد تأليف األخير منهما يقول
بنية ّ

أن غرضي في هذا الكتاب الّذي ابتدأته ،واألساس الّذي وضعته ،أن
المؤلّف«:واعلم ّ
أفصل
أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وكيف تتفق ،ومن أين تجتمع وتفترق ،و ّ
ّ

أبين أحوالها في كرم منصبها في العقل،
أتتبع
ومشاعها ،و ّ
أجناسها وأنواعها ،و ّ
ّ
خاصها ه

وتم ّكنها في نصابها ،وقرب رحمها منه ،أو بعدها حين تنسب عنه»( .)3وبهذا يمكن
الجزم بأسبقية الفكر الجرجاني على فكر تشومسكي في البنية العميقة منذ القرن الخامس
الهجري.
السياقية:
 -IIIال ّنظرية ّ

السياق؛ إذ كان أثرها
أهم ّ
النظريات الّتي أثّرت في الفكر اللّغوي العربي نظرية ّ
من ّ

تمام
ّ
بينا على كثير من علماء العربية في العصر الحديث ،من بينهم :محمود ّ
السعرانّ ،

النظرية
حسان وكمال بشر ،فقد تتلمذوا على يد اللّغوي اإلنجليزي جون فيرث صاحب ّ
ّ

الدراسة العلمية
النهل مباشرة من فكره ،واألخذ من أصول ّ
مما م ّكنهم من ّ
ّ
السياقيةّ ،
الدرس العربي(.)4
الحديثة ،ونقل ذلك إلى ّ

المؤسس للمدرسة االجتماعية اإلنجليزية أو ما هيعرف
عد جون ريبير فيرث القطب
هي ّ
ّ

ألول قسم لعلم اللّغة في الجامعة البريطانية
بمدرسة لندن اللّغوية ،إذ بعد إنشائه ّ
( )1محمد عبد المطّلب .قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني .ط .1لونجمان .مصر1990 .م .ص.27

الدراسات األسلوبية .ط .1دار فضاءات .األردن7112 .م .ص.121
النظم في ّ
( )2حسام اللّحام .أثر نظرية ّ
( )3عبد القاهر الجرجاني .أسرار البالغة في علم البيان .تح :عبد الحميد هنداوي .ط .1دار الكتب العلمية.
لبنان7111.م .ص.72
الدرس اللّساني الحديث .مجلّة المخبر "أبحاث في اللّغة واألدب
السياق اللّغوي في ّ
( )4لالستزادة هينظر :غنية توميّ .
الرابط .lab.univ-biskra.dz :محرك
الجزائري".ع .2جامعة محمد خيضر .بسكرة الجزائر7111 .م .على ّ
البحث.google:
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الدرس اللّغوي بوضع نظرية لغوية
عام1911م ،خطى خطوة مهمة
ومتقدمة في عالم ّ
ّ
للدراسات اللّغوية الّتي بدأت في بريطانيا منذ نهاية القرن الثّامن
عامة جاءت
محصلة ّ
ّ
ّ
السنسكريتية باللّغتين اليونانية
عشر(ق12م) بكشف وليام جونز عن عالقة اللّغة ّ

شرقية ،ومنهم فيرث الّذي تأثّر باألعمال
والالّتينية ،فشغف الكثيرون بدراسة اللّغات ال ّ
اللّغوية القديمة ،ال سيما زمن تواجده بالهند(.)1
إن نقطة االنطالق الحقيقية لفيرث تمثّلت في اإلفادة من جهود العالم
ّ

()
أن الجدير بال ّذكر هو وجود بعض االختالف
األنثروبولوجي البولندي مالينوفسكي ،إال ّ

طبيعي الفعلي ،وفي
بأنه محيط الكالم ال ّ
السياق بينهما؛ فالثّاني منهما يرى ّ
في مفهوم ّ

األول منهما «حقل من العالقات( ،)Field of relationsعالقات بين
حين ّأنه عند ّ
أشخاص يقومون بأدوارهم في المجتمع مستعملين في ذلك لغات مختلفة ،ومرتبطين

لغويا م ّكنه من تكوين نظرية لغوية( ،)3حجر
متنوعة»( .)2وكون فيرث عالما
ّ
بحوادث ّ
أن عبد القاهر
فعرفت بنظرية فيرث اللّغوية ،رغم ّ
أساسها ّ
السياق ،إذ اقترن اسمه بها ه

النظرية.
الجرجاني قد سبقه بحوالي ثمانية قرون إلى هذه ّ

فإن أفالطون
ومنه هيمكن القول :إذا كان فيرث قد بلور هذه ّ
تأمل ونظرّ ،
النظرية بعد ّ

السياق ودوره
وأرسطو قديما ،وعلماء اللّغة العربية كعبد القاهر الجرجاني قد أدركوا أهمية ّ

( )1هينظر :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.111
( )أفضت به دراسته لألجناس البشرية إلى اهتمامه العارض باللّغة؛ فيرى ّأنها «تعمل كأداة تواصل ضمن نشاط
إنساني متعارف عليه ،فهي ضرب من النشاط ،وليست أداة تفكير ...وما الكلمات إال أدوات وال يكمن معنى األداة
طور.ط .7ديوان المطبوعات الجامعية .بن عكنون الجزائر.
إال من خالل استعمالها» أحمد مومن .اللّسانيات ّ
النشأة والتّ ّ

7110م .ص.122

شرق .القاهرة7117 .م .ص.11
الداللة .ط.1مكتبة زهراء ال ّ
( )2محمد سعد محمد .في علم ّ
السياق .ط .1مطابع جامعة أم القرى1171 .هـ .ص.129
( )3هينظرّ :
ردة اللّه الطّلحي .داللة ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

()1
(لكل مقام مقال) الّتي تصدق على دراسة
ولخصوا ذلك في عبارة
ّ
في الحدث اللّغوي ّ ،

سجلوه في كتب
المعنى في ّ
كل اللّغات ال في العربية فقط ،ولكن الّذين عرفوا هذا المفهوم ّ
الدعاية على المستوى العالمي(،)2
لهم تحت اصطالح المقام ،ولكن كتبهم هذه لم تجد ّ

النظرية إالّ على يد فيرث ،الّذي بلورها في شكل نظرية داللية متكاملة
فلم يذع صيت هذه ّ

الداللة الوصفي»(.)3
تهتم بدراسة المعنى ،تندرج تحت «إطار علم ّ
الجوانب ّ

السياق)؛ فالمعنى عنده
هيحاول فيرث من خاللها إثبات صدق مقولة (المعنى وظيفة ّ

عرف عليها في موقف
هو «مجموعة من العالقات والخصائص اللّغوية الّتي نستطيع التّ ّ

()4
تتحدد
أن الكلمات
ّ
معين ّ
ّ
السياق»  ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يرى « ّ
يحدده لنا ّ

أن هناك عالقة أكيدة بين نطق ما والموقف االجتماعي الّذي
السياق ،و ّ
داللتها من خالل ّ

بأنه في ُّ
مقيد»(.)5
تم فيه هذا المعنى يوصف ّ
تغير غير ّ
ّ

الدقيق للحدث اللّغوي أو الكالمي
أن الوصول إلى المعنى ّ
إن فيرث يرى ّ
هيمكن القول ّ

المكونة له ،ومحاولة تقعيدها وفقا
يبدأ بالكشف عن العالقات بين الوحدات اللّغوية
ّ

لخواصها التّركيبية ،وذلك بمراعاة ما يأتي:

السياق وقت
كل تحليل لغوي ،مع مالحظة ّ
السياق في ّ
كل ما يتّصل بهذا ّ
 -1اعتماد ّ
الكالم الفعلي.

النجار .اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين .دار الوفاء .اإلسكندرية7111 .م.
( )1لالستزادة هينظر :نادية رمضان ّ
بية(النص القرآني أنموذجا) .مجلّة جدلية
الداللة في اللّغة العر
السياق و ّ
ّ
ص .710حيدر جبار عيدان وغيره .جدلية ّ
السياق.ع .9مركز دراسات الكوفة .ص.12
ّ

( )2هينظر :تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها.ص.127
شريعة والمدارس اللّغوية الحديثة .مجلة اإلحياء .المملكة المغربية70 .
السياق بين علماء ال ّ
( )3إبراهيم أصبانّ .
الرابط .www.alihyaa.ma :محرك البحث.google :
دجنبر 7111م .على ّ
( )4حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.111

عياد حنا وغيره .معجم اللّسانيات الحديثة(انكليزي-عربي).ص.12-12
( )5سامي ّ
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للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرابع:
الـفـصـل َّ

 -7وجوب تحديد بيئة الكالم المدروس لضمان عدم الخلط بين لغة وأخرى أو بين لهجة
وأخرى.
عما بينها من عالقات للوصول
 -1وجوب تحليل الكالم إلى وحداته الجزئية للكشف ّ

إلى المعنى الّذي يتّصل بمستويات التّحليل اللّغوي المترابطة(.)1
السياق:
 –1أنواع ّ

السياق هما:
ترتكز نظرية فيرث اللّغوية على نوعين من ّ

الداخلي للّغة،
السياق اللّغوي :هو ّ
النص؛ أي باإلطار ّ
كل ما يتعلّق ببنية ّ
ّ - 1-1

وما يحتويه من قرائن مقالية تساعد على كشف المعنى ،وهذا األمر يستدعي العودة إلى
يتحدد معناها
الداللي( ،)2فالكلمة
ّ
النحويّ ،
الصرفيّ ،
الصوتيّ ،
مستويات التّحليل اللّغويّ :
()3
السياق اللّغوي في كلمة (صاحب)
بعالقاتها مع الكلمات األخرى داخل الجملة  .ومثال ّ

في الجدول اآلتي(:)4
-1

صاحب الجاللة

لقب

-7

صاحب البيت

مالكه

-1

صاحبي

صديقي

-1

صاحب رسول اهلل

رفيقه أبو بكر

-0

صاحب المصلحة

المنتفع

-2

صاحب المصلحة

المستحق

-2

صاحب نصيب األسد

المقتسم

( )1لالستزادة يهنظر :حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.111
( )2هينظر :عبد القادر عبد الجليل .علم اللّسانيات الحديثة.ص .017لالستزادة هينظر :خالد إسماعيل حسان .في
اللّسانيات العربية المعاصرة .دار الكتب المصرية .القاهرة7112 .م.ص22وما بعدها.
( )3لالستزادة يهنظر :خالد إسماعيل حسان .في اللّسانيات العربية المعاصرة .ص22وما بعدها.
الداللة والمعجم.ص.71
الجواد إبراهيم .دراسات في ّ
( )4لالستزادة يهنظر :رجب عبد ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ويمثّله العالم الخارج عن اللّغة بما له من صلة بالحدث
 -2-1سياق الحال « :ه

النفسية والثّقافية للمتكلّمين أو المشتركين
اللّغوي .ويمثّل في ال ّ
ظروف االجتماعية والبيئة ّ
في الكالم»(.)1

ومثال سياق الحال في كلمة(يرحم)(:)2
 -1يرحمك اهلل
 -7اهلل يرحمه

الدنيا.
الرحمة في ّ
لتشميت العاطس ،وطلب ّ
الرحمة في اآلخرة.
للتّر ّحم بعد الموت ،وطلب ّ

حسان:
تمام ّ
 –2نظرية ّ
السياق عند ّ

حسان اللّغوية ،فقد« أولى اهتماما
لقد
ّ
تمام ّ
احتل ّ
مهما في مؤلّفات ّ
السياق جانبا ّ

الداللة خاصة»(.)3
عامة و ّ
بالغاللمقام و ّ
أهميتهما في العملية اللّغوية ّ
السياق و ّ

بتبنيه نظرية فيرث اللّغوية
حسان في كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها ّ
تمام ّ
هي ّ
صرح ّ

لب نظرية
دون أن هينكر فضل علمائنا األوائل في دراسة المعنى ،هذا األخير الّذي هي ّ
عد ّ

الدراسات اللّغوية الحديثة في محاولة الكشف عن المعنى
السياق ،إذ يقول«:ما أسهمت به ّ
ّ
نطبقه على اللّغة العربية الفصحى مع تسليط أضواء
سنحاول في هذا الكتاب أن ّ
اللّغوي ،ه

توصل إليها علماؤنا األقدمون في حقل
المشرفة الّتي
النتائج الباهرة
المنهج الحديث على ّ
ّ
ّ
الدراسات
الكشف عن المعنى ،همعترفين طول الوقت بالفضل ألعظم رجلين من رجال ّ

اللّغوية في الثّقافة العربية وهما سيبويه وعبد القاهر»( ،)4فهما من القدماء الّذين لهم
سمي بسياق الموقف ،وان لم يعرفوه بمفهومه الّذي شاع وانتشر
الفضل في االهتمام «بما ّ

حدا له ،واكتفوا
في منتصف القرن الماضي على يد اللّغوي جون فيرث ،فلم يضعوا لنا ّ
( )1حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.110

الداللة والمعجم.ص.71
الجواد إبراهيم .دراسات في ّ
( )2لالستزادة يهنظر :رجب عبد ّ
النظرية والمنهجية) .ص.122
( )3مصطفى غلفان .اللّسانيات العربية الحديثة(دراسة نقدية في المصادر واألسس ّ
( )4تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.79
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النظرية ،فضال
ببعض المقوالت الّتي تصلح أن تكون ّ
مقدمات لجوانب مختلفة من هذه ّ

عن اهتمامهم بالجانب التّطبيقي له»(.)1

عد
حسان في أكثر من موضع هيشيد بدراسة المعنى ،هذا األخير الّذي هي ّ
ّ
تمام ّ
إن ّ

للدراسات اللّغوية الحديثة اهتمام خاص بدراسة المعنى،
السياق ،إذ يقولّ « :
جوهر نظرية ّ

الدراسات صدى من أصداء االعتراف باللّغة
أن المعنى في نظر هذه ّ
وي ّ
دعمه ّ
قويه ه
هي ّ
كظاهرة اجتماعية ،ولقد كانت العناية بهذا الجانب االجتماعي للّغة سببا في اعتبار

الداللي،
(المقال) عنص ا
الداللة ال يكشف إالّ عن جزء من المعنى ّ
ر واحدا من عناصر ّ
وينقصه أن يستعين بالمقام االجتماعي الّذي ورد فيه المقال حتّى هيصبح المعنى مفهوما

في إطار الثّقافة االجتماعية أو بعبارة أخرى ثقافة المجتمع»(.)2

أن داللة المقال( )Speech eventمنقوصة ال يمكن الوقوف
حسان إلى ّ
تمام ّ
هيشير ّ

عليها كاملة إالّ باالستعانة بالمقام( )Context of situationبمعطياته المختلفة
كالظّروف االجتماعية والبيئة الثّقافية وغيرها.
السياق بنوعيه ،فيورد
حسان بالمصطلحات العربية للحديث عن ّ
تمام ّ
يستعين ّ

للداللة على سياق
السياق اللّغوي ،ويورد مصطلح المقام ّ
مصطلح المقال ّ
للداللة على ّ

الحال.

السياب .لندن.7111.
السياق والمعنى دراسة في أساليب ّ
( )1عرفات فيصل ّ
النحو العربي .ط .1مؤسسة ّ
المناعّ .
ص.11
( )2تمام حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.72
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان:
تمام ّ
 1 -2الظواهر ّ
السياقية عند ّ
النظام وبين
يقررها ّ
حسان من التّقابل بين القواعد ّ
تمام ّ
الصوتية الّتي ّ
استخلصها ّ

السياقية
يلخص أشهر ال ّ
ال ّ
السياق ،وبآلية الجدولة ّ
ظواهر ّ
ظواهر الموقعية الّتي يفرضها ّ

في العربية الفصحى وهيكاآلتي(:)1
اتّجاه ال ّذوق العربي

 -1كراهية توالي األضداد

ال ّظاهرة الموقعية ال ّناتجة

تفسيرها

ظاهرة التّأليف
ظاهرة الوقف

الصمت وهو
ّ
الض ّدان هما الحركة وهي مظهر االستمرار ،و ّ

 -1كراهية توالي األضداد

ظاهرة المناسبة

 -1كراهية توالي األضداد

ظاهرة اإلعالل واإلبدال

الض ّدان قيمتان صوتيتان متنافرتان.
ّ

 -0كراهية توالي األمثال
 -2كراهية توالي األمثال

وصل
ظاهرة التّ ّ

النطق.
الض ّدان صوتان في تجاورهما ثقل في ّ
ّ

ظاهرة اإلدغام

المثالن أو المتقاربان صوتان مشتركان في أكثر

 -2كراهية توالي األمثال
 -2كراهية توالي األمثال

ظاهرة التّخلّص
ظاهرة الحذف

الساكنان المتواليان.
المثالن هما ّ

 -9كراهية توالي األمثال

ظاهرة اإلسكان

األمثال هنا حركات متوالية.

 -11كراهية توالي األمثال
 -11كراهية توالي األمثال

الكمية
ظاهرة ّ

ظاهرة اإلشباع واإلضعاف

النطق.
توقياألمثال هنا بتوزيع الحرمة والمد على ّ

الضعف بين األصوات وبين
القوة و ّ
توقياألمثال هنا بتوزيع ّ

 -17كراهية توالي األمثال

النبر
ظاهرة ّ

توقياألمثال يكون بتنويع المقاطع.

-2كراهية توالي األضداد

 -11كراهية توالي األمثال

ظاهرة التّنغيم

النطق
الصوتان المتنافران في ّ
ّ
الض ّدان هما ّ
مظهر التّوقّف.

السكون في ّأوله.
الصمت قبل ّ
النطق و ّ
المثالن هما ّ
خصائصهما.

األمثال نونات أو تاءات أو غير ذلك.

الكلمات.

النغمات.
توقياألمثال يكون بتنويع ّ

السياقية ،وفيما يأتي تفصيل بعضها
حسان ال ّ
ظواهر ّ
تمام ّ
بآلية تفصيل المجمل يشرح ّ
دون اآلخر الّذي سبقت اإلشارة إليه:

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص. 721- 721
تمام ّ
(ّ )1
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

1-2أ .ظاهرة التّأليف:
هي ظاهرة موقعية تقوم في اللّغة العربية الفصحى من تجاور الحروف في
الكلمةعلى أساس فكرة تقارب المخارج وتباعدها .وقد استعان بها نقاد األدب القدامى في
الصوتية ،الّذي بنوا على أساسه
الكشف عن التّنافر اللّفظي ّ
الناتج عن تقارب المخارج ّ
نقدهم لكلمة (مستشزرات) ولعبارة "وليس قرب قبر حرب قبر" ،ومرجع ذلك إلى ال ّذوق

العربي الّذي يأبى التّضاد أو التّنافر ،ويتّضح هنا ّأنه كلّما تباعدت مخارج الحروف حسن
بالنسبة لكلمة (هعخع) الّتي تعني نباتا يرعاه اإلبل ،فكلما تقاربت
تأليفها ،واألمر نفسه ّ
مخارج الحروف ساء تأليفها وأصبحت كلمة غير فصيحة .وتبنى دراسة ظاهرة التّأليف

الصوتية اآلتية(:)1
على المخارج واألحياز ّ
األول (الشفتان):
 ال ّحيز ّ
 .1الشفوي (ب م و).
 .7الشفوي األسناني (ف).
(مقدم اللّسان):
حيز الثّاني
ّ
 -ال ّ

 .1األسناني (ث ذ ظ)

 .1األسناني اللثوي (ت د ض ط س ز ص)
 .0اللّثوي (ن ل ر).
 .2الغاري (ج ش ي).
(مؤخر اللّسان والحلق):
حيز الثالث
ّ
 -ال ّ

 .2الطبقي (ك=)g

 .2اللّهوي (الحلقومي خ غ ق).
( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص. 729- 722
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

 .9الحلقي (ع ح).
 .11الحنجري(ء ه).
مؤسس على االعتبار العضوي المخرجي وثيق
ظاهرة الموقعية
إن دراسة هذه ال ّ
ّ
ّ

متعددة .وهيضاف إلى
الصلة بهذه األحياز الثّالثة التي يشتمل كل منها على مخارج
ّ
ّ
ندعي مثال ندرة تجاور أحد المطبقات
ذلك ،اعتبار القيمة الصوتية من تفخيم وترقيق ،كأن ّ
مع أحد الغاريات ،فالتّأليف مرتبط بدراسة المستعمل والمهجور من مواد اللّغة ،وهو بهذا
المعنى يرتبط بمعنى الكلمة العربية الفصحى.
1-2ب .ظاهرة الوقف:
السياق العربي ،ترجع إلى كراهية توالي
ّ
تعد ظاهرة الوقف واحدة من موقعيات ّ

الصمت
األضداد أو كراهية التّنافر ،فالحركة مظهر من مظاهر االستمرار في األداء ،و ّ

قصد الوقف عند تمام المعنى هو نقيض الحركة تماما ،فبينه وبينها تنافر .وللوقف وسائل

متعددة غير اإلسكان ،فله ما يأتي(:)1
ّ
الر ْوم :إضعاف صوت الحركة دون أن تختفي تماما على األذن.
بَّ -1
بالضمة ولكن مع اإلشارة بالشفتين إليها.
النطق
ب -2اإلشمام :عدم ّ
ّ
ب-3اإلبدال :هو إبدال األلف من تنوين المنصوب ،وتنوين إ ًذا ،ومن نون التّوكيد
الخفيفة ،وكذلك إبدال الهاء من تاء التّأنيث الّتي تلحق األسماء.
الس كت بعد الفعل المعتل المحذوف اآلخر نحو
بّ -4
الزيادة :هي زيادة هاء ّ

أعطه ،وكذلك بعد ما االستفهامية ،لحاجة الصيغة إليها.

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص. 727- 721
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ب -5الحذف :هو حذف التّنوين من آخر المنون مرفوعا كان أو مجرورا ،ومن
الض مير في به وله ،وحذف ياء المنقوص مع
آخر المقصور مطلقا ،وحذف إشباع
ّ

التّنوين في االسم المنقوص المن ّكر.

الساكن قبله ،لبيان حركة
ب -6ال ّنقل :تحويل حركة الحرف األخير من الكالم إلى ّ
ِ
إال إذا كان ما قبل اآلخر ممنوعا تحريكه.
الساكنينّ ،
اإلعراب ،أو التّخلص من التقاء ّ
ب-7التّشديد :خالف تضعيف الحرف ،وهو شبيه بقلقلة بطيئة للحرف الموقوف
السمعي،
عليه ،إذ ّ
أن تشديد الحرف األخير المس ّك ِن للوقف ،وسيلة من وسائل اإلبالغ ّ

أال يكون همزة
إلرادة التّأكيد ،أو أي معنى آخر مناسب .ويشترط في الحرف
المشدد ّ
ّ
نحو :بناء ،أو حرف لين بعد حرف متحرك نحو :ب ِقي و ِ
القاضي ،أو حرفا صحيحا مسبوقا
ّ
َ َ
بصحيح ساكن نحوَ :ب ْك ْر.
1-2ت .ظاهرة المناسبة:
حسان في كراهية
المناسبة( )Vowel harmonyظاهرة سياقية ّ
تمام ّ
يلخصها ّ

الضمة والكسرة من قبيل
أن الحركات القصار ،الفتحة و ّ
ال ّذوق العربي للتّنافر ،فالمعروف ّ
أن هناك حاالت
صوتي واحد مع الحركات ال ّ
طوال على التّرتيب األلف والواو والياء ،غير ّ

ولكنها تتنافر مع ما يجاورها،
أخرى ،يتطلب فيها موقع ما حركة معينة بحكم القاعدة
ّ

السياق ليفرض الحركة المناسبة.
فيتدخل ّ

النحاة العرب تحت عنوان المناسبة ،حركة واحدة هي الكسرة قبل ياء المتكلم
سجل ّ
ّ

حسان إلى ذلك عددا من حركات المناسبة
تمام ّ
نحو "هذا كتابي" ،وبآلية التّجديد يضيف ّ
في مواقع أخرى ،ومنها ما يأتي(:)1

الضم ،لمناسبة واو الجماعة في نحو :ضرهبوا.
ت -1بناء الماضي على ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص. 721 -721
تمام ّ
( )1ينظر ّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالضم في جميع حاالته اإلعرابية ،نحو:
ت -7تحريك عين المضارع المسند إلى واو الجماعة
ّ

يضرهبون ولن يضرهبوا ولم يضرهبوا.

بالضم عند إسناده إلى الواو نحوِ :اضرهبوه.
ت -1تحريك الم فعل األمر
ّ

ت -1تحريك الم الفعل المضارع المسند إلى ياء المخاطبة بالكسر ،لمناسبة الياء في جميع
الحاالت اإلعرابية ،نحو :تضربِين ولتضربِي ولم تضربِي.
ت -0تحريك الم فعل األمر عند إسناده إلى ياء المخاطبة بكسرة ،لمناسبة الياء ،نحوِ :اضربِي.
ت -2تحريك أواخر هذه األفعال جميعا ،بالفتحة عند إسنادها إلى ألف ِ
االثنين نحو :ضرَبا-

يضرَبان -لن يضرَبا -لم يضرَبا -اضرَبا.

فإن الفتحة الّتي على عين الكلمة -والّتي تهع ّد األلف
ت -2إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللفّ ،

مدا لها -تبقى بعد حذف األلف في بعض تصريفات الفعل ،لتكون قرينة على األلف المحذوفة
ّ
حيا.
النحاة حركة ّ
سميها ّ
يحي أصلها ي َ
وي ّ
الدليل بقولهم":والفتحة قبلها دليل عليها" ،نحوَ :
1-2ث.ظاهرة اإلعالل :يتّخذ اإلبدال بوصفه ظاهرة موقعية في اللّغة العربية
الصور اآلتية(:)1
ّ

ث -1إبدال الصحيح بالصحيح كإبدال الطاء من تاء االفتعال ،إذا كانت فاؤه حرفا مطبقا ،وهو
الصاد والضاد والطاء والظاء ،نحو :اصطبر،اضطرِ ،اطّلع ،اظطلم.
الصحيح باللّين ،كإبدال الهمزة بالواو والياء ،في كساء أصلها كساو وصحائفأصلها
ث -7إبدال ّ

صحايف.

بالصحيح ،كجعل ثانية الهمزتين حين تكون ساكنة في الكلمة نفسها مدا لحركة
المد
ث -1إبدال ّ
ّ
أوالها نحو :آثََر أصلها أَْأثََر.

رض ٌّي أصلها ِ
ث -1إبدال اللّين باللّين ،كجعل الواو ياء فيِ :
رض ٌو ،وجعل الياء واوا في :تقوى
ً
أصلها تقيى.

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.722 -721
تمام ّ
(ّ )1
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ث -0إبدال اللّين بالمد كجعل األلف ياء في هغ َزِّي ٌل تصغير غزال.

ياء ٍّ
مد في :دنانير جمع دينار ،وجعلها واوا ممدودة في:
المد
ّ
ث -2إبدال ّ
بالمد ،كجعل األلف َ

بويع المبني للمجهول من بايع.

أما ظاهرة اإلعالل ،فموضوعها حرفا اللّين وهما :الواو والياء ،وتكون في هذين
الحرفين بإحدى الطرق الثالث(:)1
ث .7القلب :إن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما هقِلبتا ألفا كما في قال وباع ،وال

ِ
كع ِور الّذي الوصف منه
تقلبان إذا س ّكن ما بعدهما أو كانتا عينا َ
لف َعل َ
كح َور ،أو لفَعل َ
على وزن أفعل ،أو ما كان في آخره زيادة تختص باألسماء كدوران.
ث.2ال ّنقل :إذا كانت الواو أو الياء عينا للفعل أو االسم الجاري مجرى المضارع مسبوقة

ِ
ِ
ومبِيعٌ
بساكن صحيح ،نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها نحوَ :يبيعه أصلها َي ْبيعه َ
أصلها َم ْب ِي ٌع ،إال إذا كان الفعل تعجبا نحو ما أ ْق َوَلهه.

ث.3الحذف :تحذف الواو والياء ،كما في :غاز من يغزو وقاض من يقضي،كما تحذف
فاء الثّالثي في المضارع مفتوح حرف المضارعة نحوِ :
يعد أصلها َي ْو ِع هد ،واألمر نحو:
ِعد أصلها ِا ْو ِع ْد ،وكذا حذف الهمزة من المضارع ،واسم الفاعل ،واسم المفعول ،نحو:
هي ْك ِرهم أصلها هي َؤ ْك ِرهم ،و هم ْك ِرٌم أصلها هم َؤ ْك ِرٌم ،و هم ْك َرٌم أصلها هم َؤ ْك َرٌم.
النظرية بعض الكلمات في اللّغة العربية
الناحية ّ
1-2ج.ظاهرة التّوصل :تبتدئ من ّ

الساكن الّذي بدأت به
بحرف ساكن ،وينبغي على المتكلم أن
يتوصل إلى ّ
النطق بهذا ّ
ّ
الكلمة بواسطة وسيلة صوتية ليست من بنية الكلمة ،كهمزة الوصل في :ال التّعريفية،

السداسي استخرج ،ومصادر الخماسي
أمر الثّالثي اضرب ،أمر الخماسي انطلق ،وأمر ّ

السداسي انطالق واستخراج ،وغيرها من الكلمات المحفوظة .فإذا وقعت إحدى الكلمات
و ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص. 722- 722
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بالس اكن حسب نظام البنية في أول الكالم ،نطقها المتكلم بهمزة الوصل ،أما إذا
المبدوءة ّ

ألن الحرف األخير في الكلمة
وقعت وسط الكالم ،فلن تكون هناك حاجة إلى الهمزةّ ،
حل محل
الساكن،
يتحمل وظيفة الوصل بواسطة الحركة الّتي يشكل بها ،في ّ
التي تالها ّ
ّ
تتحمل
حل حركة الهمزة ،فكلمة (المؤلّف) حين يبدأ بها الكالم
الهمزة ،وتحل حركته م ّ
ّ

ويحل الم قال وحركته
الهمزة ،غير ّأنها تختفي في وسط الكالم في نحو" :قال المؤلّف"،
ّ

الساكن
محلّها
ّ
عرفة بالم التّعريف ،المبتدئة ب ّ
الم ّ
ومحل حركتها .أضف إلى ذلك ،الكلمة ه
الداخلة عليها ،تصبح وسيلة للتّوصل إلى
الساكنة ّ
مثل كلمة (االستقالل) ،فالم التّعريف ّ
الل).
بالسين ،فتصبح أداة التّعريف متحركة ،فتهنطق الكلمة على صورة(ِل ْستِ ْق ْ
ّ
النطق ّ
ِ
السياق جزًءا من
1-2د.ظاهرة التّخلصّ :
الساكنين في ّ
إن ظاهرة التّخلص من التقاء ّ

النطقية .وفي اللّغة العربية طريقة للتّخلص من كرهت
سليقة العربي ،وعادة من عاداته ّ

الساكن األ ّول إذا كان صحيحا ،فهذه الكسرة ،ليست جزًءا من بنية الكلمة
التقائهما بكسر ّ
معين ِالتقى فيه
وال من هيكلها الحركي وال هي حركة إعرابيةّ ،
ولكنها عالمة على موقع ّ
ِ
الساكنين ظاهرة موقعّية من
ساكنان في وسط الكالم ،ومن هنا يكون التّخلص من التقاء ّ
ِ
عرض ا ْقتراحك" ،فالكلمة الثّانية تبدأ بحرف ساكن هو القاف
السياق ،ففي نحوِ":ا
ظواهر ّ

واأللف الّتي قبلها عالمة إمالئية على الوصل ،وال تنطق األلف هنا واّنما ينتقل المتكلم
من
في
"َل ْم

الساكنين كما
ّ
الضاد إلى القاف بواسطة كسرة التّخلص .ويكون التّخلص من التقاء ّ
َه ِل ِ
َّ
الكتَ ِ
البينة ،4وفي نحو هذه العبارة:
ذين َك َف هروا ِم ْن أ ْ
اب﴾ ّ
قوله تعالىَ﴿:ل ْم َي هك ِن ال َ
ظِ
بالسكون وأيضا (يطل) مجزومة بالسكون،
اري"(،فيكن) كلمة مجزومة
َيطه ِل ْانتِ َ
ّ

ِ
و(الّذين) و( ْانتظاري) مبدوءتان بساكن ،لذا َح َّ
لساكنين
ق لهذه الحالة التّخلص من التقاء ا ّ
أولهما.
بكسر ّ

ِ
بالسكون على آخر الكالم،
الساكنين عندما يكون الوقف ّ
تغتفر اللّغة العربية التقاء ّ

الص مت ،وتفادي فك المثلين المتحركين في وسط الكالم ،ولهما أن يلتقيا
وبعده سكون ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أول مثلين مدغمين،
في الوقف نحوْ :قب ْل– ْ
عي ْنْ -
قوْم ،كما يلتقيان إذا كان ثانيهما ّ
بع ْد– ْ

مشدد،
مد وبعدهما حرف ّ
وقد يكون أولهما حرف لين مشكال بالسكون ،أو أن يكون حرف ّ
طويمة –
الصاخة–
طامة-
نحو :الحاقّة– ال ّ
ّ
ّ
الصافات ،وتصغيرها نحو :حويقّةّ -
صويخة -صويفّة.
ّ

الساكنين ،دعت إليها ضرورة التّفريق بين
هناك صورة أخرى من صور اغتفار التقاء ّ
ام ًال ا ْل ِع ْلم ِإَلى ِ
ف تَ َق َّدم ح ِ
ص َل َّ
ص ِة" إذ يمكن لها
المَن َّ
الض ْي ه
َ َ
المعاني وهي كاآلتيَ " :وَل َما َو َ
َ
ام َل ا ْل ِع ْلم ِإَلى ِ
ف تَ َق َّدم ح ِ
ص َل َّ
ص ِة" ،والّذي يمنع اللّبس،
المَن َّ
الض ْي ه َ َ
أن تلتبس بعبارةَ " :وَل َما َو َ
َ
الساكنين في هذا الموضع ونحوه.
هو مد األلف في كلمة (حامال) فجاز التقاء ّ

النظام اللّغوي وبين مطالب
1-2ذ.ظاهرة الحذف :الحذف هو الفارق بين مقررات ّ

أن المضارع المرفوع المسند إلى ألف االثنين
السياق الكالمي ،كتقرير نظام اللّغة مثال ّ
ّ

مشددة مرّكبة من
أن توكيد المضارع يجري بنون
ّ
أو واو الجماعة ينتهي بنون الرفع ،و ّ

أن المضارع المسند إلى ألف االثنين أو واو الجماعة أ ّكد
نون ساكنة ونون متحركة ،ولو ّ

النظام اللّغوي قضى بتوالي ثالث نونات :نون الرفع
أن ّ
ّ
بالنون الثّقيلة ،لكان معنى ذلك ّ
مشددة) وهذا يصطدم بال ّذوق العربي الذي يكره
( +نون ساكنة  +نون متحركة= نون
ّ
الساكنة والمتحركة
الرفع وترك ّ
النون ّ
توالي األمثال ،فيتدخل ال ّذوق االستعمالي لحذف نون ّ

أن
اللّتان تبدوان معا في صورة وحدة صوتية ّ
يقرر نظام اللّغة ّ
مشددة .أضف إلى ذلك ّ

أن التّفاعل إذا جاء على صورة المضارع المبدوء
التّاء حرف من حروف المضارعة و ّ

بالتّاء ،فقد توالت فيه تاء المضارعة وتاء التّفاعل ،فتتدخل مطالب االستعمال لحذف
التّاء الثّانية ،نحو :ال تنابزوا أصلها ال تتنابزوا– ال تنازعوا أصلها ال تتنازعوا -وال
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان أ ّن دراسة ظاهرة الحذف هي دراسة
تمام ّ
تباغضوا أصلها ال تتباغضوا .وعليه يرى ّ
لحذف الحروف الصحيحة(.)1

حسان ماهية اإلسكان كالحذف في الفرق ما
1-2ر.ظاهرة اإلسكانّ :
تمام ّ
يلخص ّ

أن
بين مقررات النظام اللغوي ومطالب السياق االستعمالي؛ وبآلية التّمثيل يشرح ذلك ّ

النظام اللّغوي يقرر أ ّن الفتح يبنى عليه الفعل الماضي ،وذلك أخذا عن الماضي المسند
إلى المفرد الغائب ،ومن الضمائر الّ تي يستند إليها الماضي ضمائر متصلة متحركة أو
صيغة القياسية(فَ َع َل) إذا أسندت إليها تاء متحركة ،تصبح
مبدوءة بحركة ،ومن هنا فال ّ

ت) وهذا يتعارض وال ّذوق االستعمالي الذي يكره توالي أربعة متحركات ،فتهسكن الم
(فَ َعلَ َ
تمام
الفعل ،ويصبح الفعل مبنيا على ّ
الس كون بعد أن كان مبنيا على الفتح ،ولهذا يرى ّ
ض َرَبتَا،
ض َرَب ْ
حسان ّ
ض َرَباَ -
تَ -
بَ -
ض َر َ
يقرر الفتح للجميع بدليلَ :
ّ
أن نظام اللّغة ّ

الصيغ بين الفتح واإلسكان ،هذا األخير الّذي يتّضح في اإلسنادات
واالستعمال ّ
يوزع ّ
اآلتية(:)2

 .1إسناد الماضي إلى تاء المتكلم

ت
نحو :ضرْب ه

 .1إسناد الماضي إلى تاء المخاطب

ت
نحو :ضرْب َ
نحو :ضرْب ِت

 .7إسناد الماضي إلى تاء المتكلم
 .1إسناد الماضي إلى تاء المخاطبة
 .0إسناد الماضي إلى ضمير المخاطبين
 .2إسناد الماضي إلى ضمير المخاطبين
 .2إسناد الماضي إلى ضمير المخاطبات
 .2إسناد الماضي إلى ضمير الغائبات
( )1ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.792
( )2ينظر :تمام حسان .اللغة العربية معناها ومبناها .ص.111
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نحو :ضرْبَنا

نحو :ضرْبتهما

نحو :ضرْبتهم

نحو :ضرْبته ّن
نحو :ضرْبن

الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أن المقصود بالكمية اعتبار القيمتين
حسان ّ
تمام ّ
1-2ز .ظاهرة الكمية :يرى ّ

ط ول في الحروف الصحيحة تشديد ،والقصر إفراد،
الخالفيتين (الطول والقصر)؛ فال ّ
تفرق بين الصيغة واألخرى ،وبين
وال ّ
طول في حروف العلة ّ
مد ،والقصر حركة .والكمية ّ
الكلمة وأختها ،فالفرق بين فَ َع َل وفَ َّع َل فرق في اإلفراد والتّشديد ،والفرق بين فَ َعل وفاعل

المد والفرق بين لم والم فرق في الحركة والمد أيضا ،وهذه القيم الخالفية
فرق في الحركة و ّ

األهمية في المعنى.
الكمية لها عظيم
ّ
في ّ
المد
حسان ما يتّصل بالكمية كالكلمات المنتهية بحروف ّ
وبآلية التّمثيل ّ
تمام ّ
يبين ّ

بالساكن نحو" :الفتى العربي" و"القاضي
األلف أو الواو أو الياء ،وتتلوها كلمات مبدوءة ّ

المدة في
األول ،تفقد كميتها وتصبح من ناحية ّ
الفاضل" و"يدعو اهلل" فاأللف في المثال ّ
طول الفتحة ،والياء في المثال الثّاني تفقد الكمية وتصبح في طول الكسرة والواو في

الضمة.
المثال الثّالث تفقد طولها وتصبح في مقدار ّ
المدة التي يستغرقها نطق
حسان على وجود فرق بين كمية الحرف وبين ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

المدة هي الوقت الذي يستغرقه النطق ،فهي
النمطية اللّغوية ،و ّ
الصوت؛ فالكمية جزء من ّ
المدة تقاس بالثّواني والوحدات
جزء من تحليل الكالم .والكمية مقابالت وقيم خالفية ولكن ّ

الزمنية األكبر منها ،والكمية أيضا غير مرتبطة بمقاييس الزمان الفلسفي أما المدة،
ّ
مدة نطقه تكون أطول
بالزمان الفلسفي وقد يكون الحرف قصير الكمية ،لكن ّ
فمرتبطة ّ
المشدد.
من
ّ
النطق
تمام
حسان تقوية ّ
ّ
1-2س.ظاهرتا اإلشباع واإلضعاف :اإلشباع عند ّ

السياق ،ويمكن بحسب ظاهرتي
بالصوت وعكسه اإلضعاف ،وهما مرتبطان بالموقع في ّ
ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الد فعة الكالمية ثمانية مواقع بيانها كما
اإلشباع واإلضعاف رصد الحرف في مكانه من ّ
يأتي(:)1
 -1بداية النطق كموقع الكاف من َكتب
 -7الوسط بين حركتين كموقع التّاء من كتَب
 -1المشدد في الوسط كموقع الالم من َعلَّ َم

معلوم
الساكن في الوسط كموقع العين من ْ
ّ -1

 -0المتحرك بعد ساكن في الوسط كموقع الالم من معلهوم
استخرجت
الساكن قبل اآلخر المسكن بالوقف كموقع الجيم من
ْ
ّ -2
اضرب
الساكن المفرد في آخر الكالم كموقع الباء من
ْ
ّ -2

المشددة الساكنة بالوقف من استق ّْل.
الساكن المشدد في آخر الكالم كموقع الالم
ّ
ّ -2

فإن أضعف ما يكون الحرف ّإنما
فإذا هنسب إلى الحروف في هذا المواقع إشباعاّ ،

مشددا في آخر
طا بين حركتين (الموقع ،)7وأقوى ما يكون ّإنما يكون ساكنا
يكون وس ً
ّ
حسان لظاهرتي اإلشباع واإلضعاف بإمكانية إرجاع تقسيم
تمام ّ
الكالم (الموقع .)2ويمثّل ّ

الضمائر بين االتصال واالنفصال إلى ذلك؛ فالضمير المتصل مضعف والمنفصل مشبع؛
ّ

مضع ف بحسب موقعه من الكالم ،كما يبدو
مشبع ونطق
ولهذا األخير نطقان :نطق ّ
ّ
فيما يأتي(:)2
اإلشباع

اإلضعاف

الضمير المنفصل

الضمير المتصل

وه َو
ه
فهه َو

وه َو
ْ
فه َو
ْ

حسان ،اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.717 -711
( )1ينظر :ت ّمام ّ
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ص.111 -117
تمام ّ
( )2ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

لهه َو
هذا

أه َو
ْ
ذا

هذه –هذي

ذي

هؤالء

أوالء

فسرتا االختالف في صور بعض
حسان ّ
أن ظاهرتي اإلشباع واإلضعاف ّ
تمام ّ
يرى ّ

الظروف واألدوات كما يأتي:
منذ

مذ

لكي

كي

لعل

عل

لكن وا َّن و َّ
َّ
أن الثّقيلتان

أن المخففتان
لكن وا ْن و ْ
ْ

ويبدو اإلشباع واإلضعاف واضحا في المقابالت اآلتية:
رِّبي

ِّ
رب

يشفيني

يشفين

لم يكن

لم يك

يأمركم (بالتّحريك)
ه
ِ
ي
كتاب َ

يأمركم (باالختالس)
ْ
كتا ِبي

السياق:
 2-2طرق إيجاد الحدود الفاصلة بين الكلمات في ّ
حسان من اللّسانيين العرب المعاصرين الّذين
يرى محمد رشاد الحمزاوي ّ
تمام ّ
أن « ّ

اهتم بالكلمة
ّ
اهتموا بالمعجمية والمعجم ،في نطاق منهجية جديدة تستحق االعتبار ،و ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

( )1
مادة للمعجم،
وعدها ّ
وتحديدها قديما وحديثا»  ،بوصفها وحدات لغوية ال أصواتيةّ ،

معينة في
يدور حولها نشاطه؛ فالكلمة العربية عنده ،هي «صيغة ذات وظيفة لغوية ّ

تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم ،وتصلح ألن تفرد ،أو تحذف ،أو

السياق؛ وترجع في مادتها غالبا
تحشى ،أو ّ
يغير موضعها ،أو يستبدل بها غيرها ،في ّ
إلى أصول ثالثة ،وقد تلحق بها زوائد»(.)2

السباق إلى تعريف الكلمة العربية بشهادة
حسان كان ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ
تمام ّ
أن ّ

أما علماء اللّغة المحدثون فلم يحاول أحد منهم وضع تعريف
حلمي خليل الّذي يقولّ « :

للكلمة فيما نشروه من دراسات أو أبحاث في علم اللّغة .والتّعريف الوحيد -فيما نعلم-
حسان في كتابه مناهج البحث في اللّغة»(.)3
هو ما ّ
تمام ّ
قدمه ّ
حسان طرق إيجاد الحدود الفاصلة بين
تمام ّ
بآليتي تفصيل المجمل والتّمثيل يشرح ّ

السياق ،وهي الّتي تهعرف بالمفصل(:)4()Juncture()
الكلمات العربية في ّ

الرفع ،وال
السياق :مثل :ه
2-2أ .اإلفراد عن ّ
"ه ْم" تصلح مستقلّة لإلفراد في حالة ّ

تعد
الن
ألنها ليست كلمة مستقلّة ،واّنما ّ
الجر"بهم"ّ ،
ّ
تصلح لذلك في حالتي ّ
صب"إنهم" و ّ
ملحقة بكلمة هي جزء منها.

النشر الجامعي.
( )1محمد رشاد الحمزاوي .المعجمية :مقاربة نظرية
ومطبقة ،مصطلحاتها ومفاهيمها .مركز ّ
ّ
تونس .7111.ص.22
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص.722
تمام ّ
(ّ )2
مقدمة لدراسة التّراث المعجمي العربي .ص.12
( )3حلمي خليلّ .

( )عبارة عن سكتة خفيفة بين عدة كلمات بقصد تحديد مكان انتهاء الكلمة وبداية كلمة جديدة .لالستزادة ينظر:
حلمي خليل .الكلمة :دراسة لغوية معجمية .دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية .1992 .ص .12أحمد مختار
الصوت اللّغوي .ص.191
عمر .دراسة ّ
حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص 727وما بعدها.
تمام ّ
( )4ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

األول
"ه ْم أَنِفهوا ِم ْنهه ْم" ،يمكن حذف ّ
السياق :مثل :ه
2-2ب .الحذف من ّ
الضمير ّ

ألنه جزء من كلمة.
الضمير الثّاني ّ
من الجملة ّ
ألنه كلمة ،وال يمكن ذلك مع ّ

السياق :مثل" :كان المسلمون في القرن التّاسع الميالدي هم
2-2ت .الحشو في ّ

ألنه كلمة،
أصحاب أكبر م ْلك في ّ
الرفع (هم) أمكن حشوه في الجملة ّ
الدنيا" ،فضمير ّ

النصب بين المسلمين وأصحاب في مثل" :خاف العاَلم
في حين ال يمكن حشو ضمير ّ

ألنه جزء من الكلمة.
في القرن التّاسع الميالدي المسلمين أصحاب أكبر ملك في ّ
الدنيا" ّ
أمة أخرجت
2-2ث .اإلبدال في ّ
السياق :مثل" :المسلمون أخيار؛ بل هم خير ّ

للناس" ،فهم ضمير رفع يمكن استبداله بالمسلمين ،فنقول" :المسلمون أخيار؛ بل
ّ

الجر،
للناس" .واألمر خالف ذلك في حالتي ّ
أمة أخرجت ّ
النصب و ّ
المسلمون خير ّ
النيل" ،ففي الجملة
النيل" و"يقع بيته على شاطئ ّ
نحو":يقع بيت محمد على شاطئ ّ
مسدهما في الجملة الثّانية كلمة واحدة
سد
ّ
األولى (بيت) و(محمد) كلمتان مستقلّتانّ ،
جر مضاف إلى البيت ،ال يمكن ذكره دون
هي(بيته) ،والهاء جزء من كلمة ّ
ألنه ضمير ّ

السياق.
ذكر (محمد) لضرورة ذكر من يعود عليه ّ
الضمير في ّ

السادة األخيار" يمكن تغيير موقع
السياق :مثل":هم ّ
1-1ج .تغيير الموقع في ّ

السادة األخيار"؛ إذ
الرفع (هم) ،فتصبح
":السادة األخيارهم" ،على عكس":منهم ّ
ّ
ضمير ّ
الجر تبعا له ،واذا
الضمير وحده ّ
ال يمكن تغيير موقع ّ
ألنه ليس كلمة مستقلّة ،وحرف ّ
السادة األخيارهم"،
الضمير دون حرف
فإن المعنى ّ
غير موقع ّ
ّ
الجرّ ،
يتغير في"::من ّ
ّ

إن (هم) كلمة مستقلّة إذا كان ضمير رفع.
وعليه يمكن القولّ :

2-2ح .استخدام العالمات الموقعية في الكالم :مثل :واو العطف ،فهي عالمة
السياق العربي ،تعمل الفصل والوصل بين كلمتين مستقلّتين في
ّ
تدل على الموقع في ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

يعد دليال على نهاية كلمة سابقة
حد فاصل ّ
اآلن نفسه؛ فهي أداة عطف تربط بينهما ،و ّ
وبدء كلمة الحقة.
حسان:
تمام ّ
الربط في ّ
 3-2آليات ّ
السياق عند ّ
السياق مترابطا بواسطة ظواهر تكون حاضرة في طريقة تركيبه ووصفه،
يكون ّ

ولوالها لغابت عن الكلمات المتجاورة العالقات المتبادلة الّتي تجعل كل كلمة منها واضحة
الوظيفة في السياق ،وتنقسم اآلليات التي تخلق هذا الترابط إلى ثالثة أقسام هي(:)1
السياقي(:)Transitivity
3-2أ .التّماسك ّ
السياقي هو ترتيب الكلمات في سياق معين ،وهذا
حسان ّ
أن التّماسك ّ
تمام ّ
يرى ّ

النحوية؛ كأن هيأتى بالمبتدأ في صفحة ،ثم بالخبر
الصلة بترتيب األبواب ّ
التّرتيب وثيق ّ
السياقي،
بعده بصفحات ،فالّذي يجعل هذا الخبر مترابطا مع ذلك المبتدأ ّإنما هو التّماسك ّ

ولوال هذا األخير لظل المبتدأ يتطلب خبره .وبآلية التّمثيل يشرح العالقات المتشابكة بين:
ب هم َح َّم ٌد َعِليا"؛ فمحمد فاعل للفعل ضرب ،وعلي مفعول به وقع عليه فعل الفاعل،
"ض َر َ
َ
الصورة،
وضرب فعل في صيغة المفرد الغائب يتماسك مع محمد الّذي يطلبه بهذه
ّ
ونصب علي قضى برفع محمد وتعدي ضرب.
السياقي(:)Concord
3-2ب .التّوافق ّ
معينة في سياق الجملة من حيث اإلفراد
حسان ّ
بأنه المطابقة بين أجزاء ّ
تمام ّ
ّ
يعرفه ّ

يوضح ذلك ،نحو:
والتّثنية والجمع والتّذكير والتّأنيث والحضور والغيبة ،وبآلية التّمثيل
ّ

( )1ينظر :تمام حسان .مناهج البحث في اللغة .ص 712وما بعدها.
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للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

الرابع:
الـفـصـل َّ
الجملة

أنت تقوم
َ
هما يقومان

السياقي
جهات التّوافق ّ

مفرد – مذ ّكر -حاضر
مثنى -مذ ّكر -غائب
ّ
مؤنث -غائب
جمعّ -

هن يقمن
ّ
يخص الجدول التّصريفي فقط ،بل هو
السياقي ال
ّ
حسان إلى ّ
ّ
أن التّوافق ّ
تمام ّ
ينبه ّ

كل سياق لغوي ،كالمطابقة بين الفعل والفاعل في الجملة الفعلية ،أو بين المبتدأ
عام في ّ
والخبر في الجملة االسمية.
3-2ج .التأثير السياقي( Governanceأو :)Regimen
السياق إلى فرض عالقة متبادلة بين عناصر الجملة،
يؤدي التّماسك والتّوافق في ّ

الفعل والفاعل والمفعول ،أو بين المبتدأ والخبر ،ألن وظيفة الفاعل تتميز عن وظيفة
المفعول ،وهذا التميز أدى إلى رفع األ ّول ونصب الثّاني ،واختالف الوظيفة النحوية يؤثر

تفرق بينه وبين نسق من
في الجملة ،فالّذي يجعل ّ
السياق مترابطا ّإنما هو ظواهر فيه ّ

الكلمات الّتي لها مجرد المجاورة بال رابط ،نحو" :محمد بل في قم على راكب قبائل".

فهذه الكلمات متراصة ينقصها التّماسك والتّوافق والتّأثير ،واذا توفّرتلها هذه العناصر
تصبح سياقا عربيا فصيحا(.)1
حسان:
تمام ّ
 4-2داللة قرينة ّ
السياق عند ّ
النظر إليه من
أن المقصود
بالسياق هو التّوالي ،يمكن ّ
حسان من ّ
ّ
تمام ّ
ينطلق ّ

زاويتين هما(:)2

النص).
السياق الكالمي(سياق ّ
أ -توالي العناصر الّتي يتحقّق بها ّ

حسان .مناهج البحث في اللّغة .ص. 711- 711
تمام ّ
( )1ينظرّ :
( )2ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.712
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ب -توالي األحداث الّتي هي عناصر الموقف الّذي جرى فيه الكالم(سياق
الموقف).
إما أن يكون قرينة نحوية أو معجمية أو داللية ،أما الثّاني فيكون إما
فاألول منهما ّ
ّ

ذا داللة واقعية أو ذهنية؛ فالواقعية مبناها على العرف أو أحداث التاريخ أو مواقع
أما ال ّذهنية فتنشأ
الجغرافيا أو العالقات العملية في إطار الموقف الّذي وقع فيه الكالمّ .
عن تداعي المعاني.

حسان آلية التّمثيل بشواهد قرآنية لتيسير التّمييز بين دالالت قرينة
تمام ّ
يعتمد ّ

السياق ،من خالل ما يأتي(:)1
ّ

4-2أ .قرينة العالقة النحوية:
ش ٰى﴾ طه-1
َنزْلَنا َعَل ْي َ
آن ِلتَ ْش َق ٰىِ ،إ َّال تَ ْذ ِك َرةً لِّ َمن َي ْخ َ
يقول تعالى﴿ :طهَ ،ما أ َ
ك ا ْلقه ْر َ

السياق لم يشتمل على مستثنى منه ،واّنما
 .1عادة ّ
(إال) تفيد االستثناء غير أن هذا ّ

(إال) وما لحقها عالقة استدراك ،فاتضح ّأنها بمعنى لكن ،بفضل قرينة
جعل بين ما سبق ّ
النص.
سياق ّ

ِ َّ
َّ
السياق دخلت
﴿وِان هك ٌّل ل َّما َجميعٌ ل َد ْيَنا هم ْح َ
ض هر َ
ون﴾ يس  .17في هذا ّ
ويقول أيضاَ :

ِ
إما أن تكون مخفّفة من الثّقيلة
إن على االسم ،ولم يأت بعدها ما يصلح للشرط ،فبقي لها ّ
ِ
ون
القترانها ب ّ
لما) وزيادة (ما) بعد الالم ،فيكون المعنى " َوِا َّن هك َّال م ْنهه ْم لَ هم ْح َ
ض هر َ
الالم في ( ّ
َج ِميعا" ،واما أن تكون (إن) للنفي و(لما) بمعنى ( َّ
إال) ،فألن الحروف تنوب عن بعضها،
ً
ّ

أخف وقعا من تقدير زيادة (ما) فيصبح المعنى " َو َما هك ّل ِإ ّال
إال)
النيابة عن ( ّ
ّ
كان تقدير ّ
ِ
ض هرون" وهذا بقرينة السياق طبعا.
َجميع لَ َد ْيَنا هم ْح َ

( )1ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص 712وما بعدها.
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

4-2ب .العالقات المعجمية:
النحوية في
النحوية فقط ،فقد تتوفّر ّ
كل ال ّ
شروط ّ
ال يتحقّق المعنى بواسطة العالقات ّ

الحجر فسلّ َم
صفر من المعنى ،نحو" :تألّم
ًا
ولكنه يكون
تاماّ ،
تركيب ما ،فيعرب إعرابا ّ
ه
على البر ِ
هان" ،فبين مفردات هذه الجملة مفارقة معجمية تحول دون الوقوف على المعنى.
تؤدي دور القرينة على المعنى،
أن العالقات المعجمية ّ
حسان ّ
تمام ّ
ومن هذا المنطلق يرى ّ

ك
اس التَّ ْق َوى َذِل َ
ّ
وييسر فهم ذلك بآلية التّمثيل من القرآن الكريم ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :وِلَب ه
ِ
ألن التّقوى ال لباس
اس التَّ ْق َوى"ّ ،
"وِلَب ه
َخيٌر﴾ األعراف ،72ففي اآلية مفارقة معجمية في َ
لها ،وعليه يعلّق المعنى بالكشف عن عالقة معجمية مقبولة بين اللّفظين ،كأن نبحث
أن لفظ "لباس" ال يطلق على
عن معنى يمكن أن نفهم منه اإلضافة الّتي بينهما ،فنجد ّ

ر للفعل"البس" أي "خالط" ،وبهذا يستقيم المعنى.
المالبس فقط ،واّنما يكون مصد ا
الداللي:
4-2ت .الجانب ّ

تحدد معنى من المعاني المحتملة،
أن ّ
كل نص يشتمل على قرينة ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ
ولوالها ما أ ِ
شواهد القرآنية نذكر منها :قوله
همن اللّبس .وبآلية التمثيل يسوق الكثير من ال ّ

ِ
َِّ
جل شأنهَ ﴿ :و ِم َّم ْن َخلَ ْقَنا
ون﴾ األنعام ،1وقوله ّ
ّ
ين َكفَ هروا بِ َرِّب ِه ْم َي ْعدله َ
جل وعال﴿ :ثهَّم الذ َ
ِ
همةٌ يه هدون بِالح ِّ ِ ِ
ون" في اآليتين على
َ
ون﴾ األعراف12؛ رغم ورود الفعل َ"ي ْعدله َ
ق َوبِه َي ْعدله َ
أ َّ َ ْ َ

يحدد معناه؛ ففي اآلية األولى أسند
صورة واحدةّ ،
النصين اشتمل على ما ّ
أن كال ّ
إال ّ
ِ
ون) إلى ضمير الّذين كفروا وتعلّق به الجار والمجرور(بِ َرِّب ِه ْم) ،ففه ِه َم منه ّأنهم
الفعل (َي ْعدله َ
ِ
بالحق،
أمة يهدون
ّ
يجعلون هلل عديال غيره .وفي اآلية الثّانية أسند الفعل(َي ْعدله َ
ون) إلى ّ
الحق معنى القسطاس.
ففه ِه َم من لفظ
ّ

الركائز وهي :اللّغة
تجدر اإلشارة إلى ّ
أن قرينة ّ
السياق تمتد على مساحة واسعة من ّ

الدالالت العرفية
النحوية ومفرداتها المعجمية وتشمل ّ
من حيث مبانيها الصرفية وعالقاتها ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

النفسية واالجتماعية
والعقلية والطبيعية ،كما تشتمل على المقام بعناصره
الحسية و ّ
ّ
( )1
شواهد
كالعادات والتّقاليد ومأثورات التّراث ،والعناصر الجغرافية والتّاريخية  .ومن ال ّ

السياق ما يأتي(:)2
الركائز الّتي تقوم عليها قرينة ّ
القرآنية على ّ
قول اهلل تعالى﴿ :وِان ي َك ه َِّ
ار ِهم لَ َّما س ِمعوا ِّ
الذ ْكر﴾
ون َ
ين َك َف هروا لَهي ْزِلقه َ
َ ْ َ
اد الذ َ
َ ه
ك بِأ َْب َ
صِ ْ

حسان القرينة
القلم .01هذا من قبيل القرينة المتعلّقة بالمبنى اللّفظي،
تمام ّ
ويسميها ّ
ّ
السياق هو التّأكيد
أن ّ
(إن) مخفّفة من الثّقيلة ،و ّ
أن ْ
الدليل على ّ
المبنوية ،ويرى ّ
أن معنى ّ

(إن)
ثم وجود ّ
وليس ال ّ
الالم في خبر ْ
شرط ،كون الفعل (يكاد) مرفوعا غير مجزومّ ،

شرط.
المخفّفة وعدم وجود ما يصلح لل ّ

ِ
ك ا ْل َغفهور هذو َّ ِ
اب﴾ الكهف .02
﴿وَرُّب َ
سهبوا لَ َع َّج َل لَهه هم ا ْل َع َذ َ
الر ْح َمة لَ ْو هي َؤاخ هذ ههم بِ َما َك َ
ه
َ
أن التّركيب يأذن أن يكون خبر
السياق على قرينة نحوية عالقية ّ
يتلخص في ّ
فاعتماد ّ

الرحمة) على زعم (الغفور) صفة للمبتدأ ،وا ّما جملة (لو
إما (الغفور) ،وا ّما (ذو ّ
المبتدأ ّ
يؤاخذهم) على زعم ما قبلها صفتين للمبتدأ.

ِ
ِ
ِ
ون ِل ْل َح ِّ
ون﴾ يونس  .22اعتمدت
اء هك ْم أَس ْحٌر َهـٰ َذا َوَال هي ْفل هح السَّاح هر َ
﴿أَتَقهوله َ
ق لَ َّما َج َ
الس ياق على المعجم ،فالمعنى المعجمي للفظ القول يقتضي مقوال محذوفا ،إن لم
قرينة ّ
ون ِل ْل َح ِّ
اء هك ْم َه َذا
يكن هذا المقول مذكو ا
ر ،وي ّ
حسان المحذوف بقوله ":أَتَقهوله َ
تمام ّ
ق َل َّما َج َ
قدر ّ

ِ
أن القول يفتقر إلى مقول ،وال تصلح جملة أَ ِس ْحٌر َهـٰ َذا؟
س ْحٌر" .وتأتي ضرورة التّقدير من ّ

يقدر المحذوف
ألن االستفهام ّ
ردد وعدم الجزم ،وعليه ّ
يدل على التّ ّ
أن تكون هذا المقول ّ
للحق ودعواهم ّأنه سحر.
خب ار مثبتا حتّى ينسجم مع اتّهامهم
ّ

في قولهِ :
﴿لَي ْأ هكلهوا ِمن ثَ َمرِه َو َما َع ِمَل ْتهه أ َْي ِدي ِه ْم أَ َف َال َي ْش هك هرو َن﴾ يس .10تعتمد قرينة

النافية؛ إذ
السياق أيضا على المعنى المعجمي لترجيح كفّة إعراب (ما) بين الموصولية و ّ
ّ
( )1ينظر :تمام حسان .البيان في روائع القرآن .ص.771

( )2ينظر :تمام حسان ،البيان في روائع القرآن .ص.712-717
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ولكن إيراد "أفال
أن بعضهم يعربونها اسما موصوال ،ويستدرك بقوله:
ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ
ألن أكلهم من
تشكرون" تعقيبا على" وما عملت أيديهم" ير ّجح داللة (ما) على ّ
النفيّ ،

مما عملت أيديهم.
ثمر لم تعمله أيديهم يستوجب ال ّ
شكر أكثر من أكلهم ّ

ند اللَّ ِـه َخ ْيٌر لِّ ْأل َْب َر ِ
ار﴾ آل عمران  .192آية من قبيل
وقوله ّ
﴿و َما ِع َ
جل وعالَ :

السياق على اللّ غة أي؛ ما بين عناصر الكالم من مناسبة أو مفارقة في
اعتماد قرينة ّ
المعنى ،إذ بإزاء المناسبة المعجمية بين البر والخير ،يمنع أن تكون "ما" نافية ،فكانت

إذن موصولة ،ومن ذلك أيضا قوله تعالىَ ﴿ :ف َم ْن
شرةٌ َك ِ
فدل
املَةٌ﴾ البقرة ّ 192
س ْب َعة ِإ َذا َر َج ْعته ْم تِْل َ
َو َ
ك َع َ َ
مبرأة من الشرطية.
ّ

ِ
ِ
ام ثَ َالثَ ِة أََّيام ِفي ا ْل َح ِّج
لَ ْم َيج ْد َفصَي ه
أن "إذا" خالصة للظرفية
الجمع على ّ

بالنص ،فشواهدها القرآنية كثيرة منها ما في
ظروف
أما ال ّ
النفسية المحيطة ّ
الحسية و ّ
ّ
اال يع ِرفه َ ِ ِ
ى أَصحاب ْاأل ْ ِ
َغَن ٰى َعن هك ْم
اه ْم َقالهوا َما أ ْ
﴿وَن َ
يم ه
اد ٰ ْ َ ه
َع َراف ِر َج ً َ ْ
ونههم بس َ
قوله تعالىَ :
فالرجال الّذين خاطبهم أصحاب األعراف
َج ْم هع هك ْم َو َما هكنته ْم تَ ْستَ ْكبِ هر َ
ون﴾األعراف ّ ،12

الحسية تجمع الغنى والكبرياء في الدنيا ،أما حالهم في اآلخرة فيجمع
كانت ظروفهم
ّ

عما إذا كان الكبرياء والغنى
العذاب والهوان ،لذا سألهم أصحاب األعراف سخرية وته ّكما ّ

النفي أي؛
السياق انتفت داللة المعنى على ّ
في الدنياقد أغنيا عنهم شيئا من اهلل ،وبقرينة ّ
"لم يغن عنكم جمعكم" ،بدليل "يع ِرفه َ ِ ِ
الرجال،
اه ْم" فمضمون ّ
يم ه
ه
َْ
النفي معلوم لهؤالء ّ
ونهه ْم بس َ
ِ َِّ
ين
فال حاجة إليضاحه ،كذلك بدليل مواصلة السؤال في اآلية التالية لهاَ :
﴿هـٰ هؤَالء الذ َ
س ْمته ْم َال َيَنالههه هم اهلله بِ َر ْح َمة﴾ األعراف.19
أَ ْق َ

الرضا وغيرها ،ففي نحو قوله
أما الظّروف ّ
النفسية كالحب والكراهية والغضب و ّ
ّ
ِ ِ ِ
ِ
ك ِفي الِّن ِ ِ
ِ ِ ِ
امى
ون َ
﴿وَي ْستَ ْفته َ
َ
ساء هقل اهلله هي ْفتي هك ْم فيه َّن َو َما هي ْتَل ٰى َعَل ْي هك ْم في ا ْلكتَاب في َيتَ َ
تعالىَ :
ِ
ِ
النس ِ
اء َّ
وه َّن﴾ ا ّلنساء.172
الالتِي َال ته ْؤته َ
ون أَن تَنك هح ه
ونهه َّن َما هكت َ
ب لَهه َّن َوتَ ْر َغهب َ
ِّ َ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

قصدا ،والتّقدير
السياق دالّة علىحذف حرف الجر
ً
فالظّروف ّ
النفسية متّكأ لقرينة ّ

يعم التّركيب
تنكحوهن" أو "وترغبون عن أن
"وترغبون في أن
ّ
ّ
تنكحوهن" ،وذلك حتّى ّ

مالهن(.)1
استبقائهن من أجل
الرغبة عنهن مع
الرغبة
ّ
ّ
ّ
فيهن و ّ
حالتي ّ

ِ
َِّ
ِ
يرا ِّم َن
وأما المحيط االجتماعي ،فمنه قوله تعالىَ :
﴿يا أَُّي َها الذ َ
آمهنوا إ َّن َكث ً
ين َ
يل ِ
ون َعن سبِ ِ
ِِ
الن ِ
ال َّ
الر ْهَب ِ
َحَب ِ
اهلل﴾ التّوبة،11
ار َو ُّ
َم َو َ
ْاأل ْ
ص ُّد َ
ان لََي ْأ هكله َ
َ
اس بِا ْلَباطل َوَي ه
ون أ ْ
بي -صلّى اهلل عليه وسلّم -وصحابته  -رضوان اهلل عليهم -يعلمون المقصود بهذا
ّ
فالن ّ
بالنسبة إليهم ترتكز داللته على الظّروف االجتماعية ،الّتي يعرفونهاوال
السياق ّ
الكالمّ ،
ألن ّ
طالع على سبب نزول اآلية.
إال باال ّ
نعرفها ّ

كذلك األمر في معرفة الحالفين في قوله﴿:ويحِلفهون بِ ِ
اهلل ِإَّنهه ْم لَ ِمن هك ْم﴾ التّوبة .02
ََ ْ َ
َِّ
ون َّ
ون هه َو أه هذ ٌن﴾ التّوبة .21والمعاهدين
الن ِب َّ
ي َوَيقهوله َ
ين هي ْؤهذ َ
﴿و ِم ْنهه هم الذ َ
والمؤذين في قولهَ :
ون َّن ِمن َّ ِ ِ
ين﴾
ضِل ِه َلَن َّ
اهلل َلئِ ْن آتَ َانا ِمن َف ْ
ص َّد َق َّن َوَلَن هك َ
﴿و ِم ْنههم َّم ْن َع َ
الصالح َ
َ
اه َد َ
في قوله َ
ِِ
التّوبة .20والمعوقين في قوله﴿:قَ ْد يعلَم اهلل ا ْلمع ِّوِق ِ
ين ِِإل ْخ َوانِ ِه ْم َهله َّم ِإلَ ْيَنا َوَال
ين من هك ْم َوا ْل َقائل َ
َْ ه ه هَ َ
ّ
يال﴾ األحزاب .12فكل هذه اآليات كانت تدور حول المحيط
ْس ِإ َّال َقِل ً
َيأْته َ
ون ا ْلَبأ َ
السياق واضحا لهم؛ أي ّأنهم
االجتماعي الذي يعيش فيه ّ
النبي وأصحابه ،فكان معنى ّ
النزول.
عرفوا المعنى من حاضرهم ،بينما نحتاج نحن اآلن إلى معرفة أسباب ّ

﴿ما َج َع َل
السياق ،نحو قوله ّ
أما العادات والتّقاليد فقد ترتكز عليها قرينة ّ
جل وعالَ :
اهلل ِمن ب ِحيرة وَال سائِبة وَال و ِ
صيَلة َوَال َحام﴾المائدة  ،111فالكفّار افتروا على اهلل الكذب
ه
َ َ َ َ َ َ َ
طاغوت .وقوله﴿:وَال ته ْك ِرهوا فَتَياتِ هكم عَلى ا ْلبِ َغ ِ
اء
بجعلهم هذه اإلبل من تقاليد عبادتهم لل ّ
ه
َ ْ َ
َ

َِّ
صًنا لِّتَْبتَ هغوا عرض ا ْلحي ِ
اة ُّ
ين
ِإ ْن أ ََر ْد َن تَ َح ُّ
الد ْنَيا﴾ ّ
ََ
ََ َ
النور .11وقوله تعالىَ« :يا أَُّي َها الذ َ

حسان .البيان في روائع القرآن .ص.771 -712
تمام ّ
(ّ )1

- 111 -

الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

آمهنوا َال َي ِح ُّل لَ هك ْم أَن تَ ِرثهوا ِّ
اء َك ْر ًها﴾ النساء ،19فما سبق إشارات إلى عادات وتقاليد
س َ
الن َ
َ
ِ
السياق عليها.
كانت للعرب ،فاتكأت قرينة ّ

النص إلى
السياق على اإلشارة إلى المأثورات والتّاريخ الّتي يفتقر ّ
تعتمد قرينة ّ
اويةٌ علَ ٰى عر ِ
َِّ
ِ
وش َها
ي َخ ِ َ َ
هه
معرفتها ،كما في قوله عز وجل﴿ :أ َْو َكالذي َم َّر َعلَ ٰى قَ ْر َية َوه َ
ِِ
ِ
ِ
ت
ت قَ َ
َماتَهه اهلله ِم َائةَ َعام ثهَّم َب َعثَهه قَ َ
قَ َ
ال َل ِبثْ ه
ال َك ْم َل ِبثْ َ
ال أََّن ٰى هي ْحيي َهـٰذه اهلله َب ْع َد َم ْوتهَا فَأ َ
طع ِ
ال بل لَّبِثْ َ ِ
سَّن ْه َوانظه ْر
ش َرا ِب َ
ام َ
ك َو َ
ض َي ْوم قَ َ َ
َي ْو ًما أ َْو َب ْع َ
ك َل ْم َيتَ َ
ت م َائ َة َعام فَانظه ْر ِإَل ٰى َ َ
ظ ِام َك ْي َ ِ
آيةً لِّ َّلن ِ
ِإلَ ٰى ِح َم ِ
وها لَ ْح ًما َفلَ َّما
اس َوانظه ْر ِإلَى ا ْل ِع َ
ك َوِلَن ْج َعلَ َ
ار َ
س َ
ك َ
ف هننش هزَها ثهَّم َن ْك ه
ِ
َعَل هم أ َّ
فالسياق يفتح نافذة التّاريخ
تََبَّي َن َلهه َق َ
اهلل َعَل ٰى هك ِّل َ
ال أ ْ
ير﴾ البقرةّ ،709
ش ْيء قَد ٌ
َن َ
األولين(.)1
من خالل أخبار وقصص ّ

 5-2ظالل المعاني في القرآن الكريم:
إال بعد إدراك
إن عالقة المعنى بظلّه عالقة وطيدة؛
فظل المعنى ال يمكن فهمه ّ
ّ
ّ

متعددة ،إذ تشمل األلفاظ
الداللة على المعنى
ّ
أن وسائل ّ
حسان ّ
تمام ّ
المعنى ،ويرى ّ

المبينة بآلية
واألحداث والمواقف واالنطباعات وغيرها من وسائل إدراك المعنى بأنواعه
ّ
التّشجير فيما يأتي(:)2

حسان .البيان في روائع القرآن .ص. 771- 771
تمام ّ
( )1لالستزادة ينظرّ :
تأمل لغة القرآن الكريم .ص.21
تمام ّ
حسان .خواطر من ّ
( )2ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

حسان إدراك الفرق بين أنواع المعنى الثّالثة،
تمام ّ
تمهيدا لشرح ظالل المعاني ّ
ييسر ّ

وهي(:)1

تدل
أ -المعنى العرفي :يعتمد في اإلدراك على القياس ،والمعنى العرفي هو ما ّ
الصرفية واألسماء واألفعال ومفردات المعجم،
الصيغ ّ
عليه العناصر اللّغوية من األدوات و ّ
وكل ما يشتمل عليه العرف اللّغوي من العناصر ،وتتّضح ظالل
وصور الجمل المختلفةّ ،

إال
ألن مصطلحات اإلعراب قد تغيب عنه ّ
المعنى للمعرب عند مزاولة إعراب الجملة؛ ّ
ثمة صالح المعنى العرفي بعد معرفة ظلّه للتّقعيد لتوالي
بعد معرفته بهذه ال ّ
ظالل ،ومن ّ

إال ّأنها تخضع للتّصنيف
إال مفردات المعجم فرغم طابعا العرفي ّ
الدالة عليهّ ،
العناصر ّ

النحوية دون التّقعيد ،وذلك من خالل بناء الجمل من عناصر
المعين على وضوح القواعد ّ
عامة بسياقين هما:
معجمية.
ّ
ويستدل على المعنى العرفي ّ

أ -1سياق ال ّنص :هو الجانب القولي بما فيه من عناصر التّركيب ،وما تنتظم به
من تصنيف وتأليف وعالقات وقرائن.

السنين من حقول العربية .ص.120-121
حسان .حصاد ّ
تمام ّ
( )1ينظرّ :
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

أ -2سياق الموقف  :هو ما يصاحب المنطوق من أوضاع تداولية مساعدة على
النزول في
بأنها عناصر الموقف ،الّتي ّ
تتلخص في أسباب ّ
فهم ما يقال ،توصف أحيانا ّ
إال بعد معرفة
النصوص ،كالقصيد الّتي ال يتحقّق فهمها ّ
القرآن الكريم ،والمقام في شرح ّ
مناسبة نظمها.

يلخصه لفظ إذن
ب -المعنى ال ّذهني :يعتمد في اإلدراك على االستنباط الّذي ّ
في تحليل المالبسات الستنباط األدلة ،فإذا وقعت جريمة قتل في مكان ما وذهب رجال
أول ما يطالبون به أن تبقى األوضاع المادية
البحث الجنائي إلى موقع الحادثةّ ،
فإن ّ

ظروف المصاحبة للحادثة ،ويكون نجاحهم في
الدقيق لل ّ
على حالها ،للتم ّكن من الفهم ّ
كشف غموض ما مرهونا بإدراكهم ال ّذهني للعالقات بين ما يصادفهم من األدلّة وبين
مدلوالتها ال ّذهنية.
ردة الفعل ،وقوامه ما يختلج
ج -المعنى االنطباعي :يعتمد على االرتداد أي ّ
بالرضا أو عدمه ،فلو ّأنك ألقيت التّحية إلى شخص
ّ
النفس من انفعال مسبب لإلحساس ّ

يدل في رأيك على ّأنه غير مقبل
فإن ذلك ّ
ما ،فلم تظفر منه ّ
بردها رغم يقينك بسماعهاّ ،
على االستجابة لك.

أن لهذا األخير جانبان؛ فمن قوله
بآلية التّمثيل للمعنى االنطباعي ّ
حسان ّ
تمام ّ
يبين ّ
ِ
آال ِء َرِّب هك َما ته َك ِّذَب ِ
ون
ان ،فَبِأ ِّ
َي َ
تعالى﴿:فََي ْو َمئِذ َّال هي ْسأ ه
ان ،هي ْع َر ه
س َوَال َج ْ
ف ا ْل هم ْج ِرهم َ
َل َع ْن َذ ْنبِه ِإ ْن ٌ
ِب ِسيماهم َفيؤ َخ هذ بِ َّ ِ
ِ
الرحمن  11-19يظهر الجانب البصري من المعنى
َ هْ هْ
الن َواصي َو ْاألَ ْق َدام﴾ ّ
ون
االنطباعي؛ فمعرفة المجرمين بسيماهم تغني عن سؤالهم .ومن قوله ّ
جل وعالَ ﴿:وَي ْأ هكله َ

ِ
ِ
َّ
ك
ض َدكا َد َّكاَ ،و َجا َء َرُّب َ
الم َ
التَُّر َ
ال هحبا َج َّماَ ،ك َّال ِإ َذا هد َّكت األ َْر ه
اث أَ ْك ًال ل َّماَ ،وهيحُّب َ
ون َ
السمعي من المعنى االنطباعي ،والّذي
َوا ْل َمَل ه
صفَّا﴾ الفجر 77-19يظهر الجانب ّ
صفا َ
ك َ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

يتلخص في ما يثيره اإليقاع ،هذا األخير الّذي ال تخطئه األذن ال ّذ ّواقة؛ إذ يبلغ في بعض
ّ

إال من ال إحساس له(.)1
المواقع درجة من الوضوح ال يغفل عنها ّ

أن الفرق
ّ
حسان بين المعاني سالفة ال ّذكر بآلية التّقابل المصطلحي فيرى ّ
تمام ّ
يميز ّ

أن المعنيين األخيرين فرديان ال
بين المعنى العرفي وبين المعنيين ال ّذهني واالنطباعي ّ

األول من وجهة نظر ظروف االستعمال؛ فمجال المعنى ال ّذهني
عرفيان ،يختلفان عن ّ
هو أسلوب التّفكير ،ومجال المعنى االنطباعي هو اإلحساس الفردي .واذا كان العرف

المتغيرات ،واذا كان االلتزام بالقيد
اجتماعيا ومن قبيل الثّوابت فاألسلوب فردي ومن قبيل
ّ

حرر من هذا القيد من مطالب اإلبداع
حرية المتكلّم من مطالب العرف ّ
فالنزوع للتّ ّ
على ّ

األسلوبي(.)2

حسان ظالل ا لمعاني على مستويات مختلفة ،منها:
ّ
تمام ّ
يوضح ّ

صي(نتيجة سياق الموقف):
 1-5-2من ظالل المعنى على المستوى ال ّن ّ

حسان ما يأتي(:)3
بآلية التّمثيل لظالل المعنى على المستوى ّ
تمام ّ
النصي يورد ّ

مبدوءا بحرف
1-5-2أ .داللة االستفهام اإلنكاري :إذا كان االستفهام اإلنكاري
ً
تيما
فإن ّ
األول قوله تعالى﴿:أََل ْم َي ِج ْد َ
نفيّ ،
ك َي ً
ظل المعنى هو اإلثبات أو األمر ،فمن ّ

َال
عز
وجل﴿:أ َ
ّ
الضحى2؛ أي لقد وجدك يتيما .وال ّ
شاهد على معنى األمر قوله ّ
آوى﴾ ّ
فَ َ
ِ
لون قَ ْو ًما َن َكثهوا أ َْي َم َانهه ْم﴾ التّوبة.11
تهَقات َ

النهي،
فإن ّ
النفي أو ّ
ظل المعنى هو ّ
أما إذا كان االستفهام اإلنكاري بغير حرف ّ
النفيّ ،
ّ
األول قوله تعالى﴿:أَفَ َغ ْي َر اهلل أ َْبتَ ِغي َح َك َما﴾ األنعام 111؛ أي لست أبتغي غيره.
فمن ّ
( )1ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.110
( )2ينظر :تمام حسان .اجتهادات لغوية .ص.112-111

تأمل لغة القرآن الكريم .ص 20وما بعدها.
( )3لالستزادة ينظر :تمام حسان .خواطر من ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ِ
ت ته ْك ِرهه َّ
ين﴾
عز
ّ
وال ّ
النهي قوله ّ
شاهد على معنى ّ
اس َحتَّى َي هك ه
وجل﴿:أَفَأ َْن َ
ونوا هم ْؤ ِمن َ
الن َ
﴿ال ِإ ْك َراهَ ِفي ِّ
الد ِ
ين﴾ البقرة  ،712ويمكن
ألنه َ :
يونس99؛ أي ال تكرههم على اإليمانّ ،
الناس.
النفي ليكون ّ
ظل المعنى ،ليس من شأنك أن تكره ّ
صرف هذا اإلنكار إلى معنى ّ

الدليل
حسان أن ال حذف ّ
أن هذا ّ
إال بدليل ،و ّ
تمام ّ
1-5-2ب .داللة الحذف :يرى ّ

الدليل على الحذف،
إذا تحقّق أصبح الحذف بذاته ّ
داال على ّ
ظل للمعنى ،يدركه من أدرك ّ
فالمفسرون
اك َما ا ْل َحاقَّةه﴾ الحاقة،1-1
ومن ذلك قوله تعالى﴿:ا ْل َحاقَّةهَ ،ما ا ْل َحاقَّةهَ ،و َما أ َْد َر َ
ّ

حسان
ثم فهموا منه االستفهام بواسطة (ما)،
لهذا ّ
ّ
تمام ّ
ولكن ّ
النص لم يروا حذفا ،ومن ّ

السؤال من اهلل لرسوله -صلّى اهلل عليه وسلّم-
يرى ّ
أن في ذلك مفارقة ،هي اعتقاد اتّجاه ّ

يدل على حذف (أفعل) بعد
عجب الّذي ّ
أما ّ
ظل المعنى المقصود فهو التّ ّ
وليس العكسّ .
اك
َد َر َ
﴿و َما أ ْ
﴿ما ا ْل َحاقَّةه﴾ بدليل تقدير(أفعل) في الجملة التّ ّ
(ما) في َ
َ
عجبية الّتالية مباشرة َ
ألنك على علم بما يحدث في يوم
َما ا ْل َحاقَّةه﴾ ،والّتي تعني :وما أعظم درايتك بالحاقّةّ 
الدين عن طريق الوحي.
ّ

وظل
عجب :قد يكون التّركيب استفهاميا
ّ
1-5-2ت .داللة االستفهام على التّ ّ

﴿ه ْل ثهِّو َ َّ
ون﴾ المطفّفين12؛ يرى
المعنى ّ
ار َما َك ه
تعجبا في مثل قوله تعالىَ :
انوا َي ْف َعله َ
ب ا ْل هكف ه
يدل على االستفهام ،واّنما المقصود هو
أن هذا التّركيب االستفهامي ال ّ
حسان ّ
تمام ّ
ّ

عجب :ما أسوأ ثواب الكفّار
التّ ّ
1-5-2ث .اختيار
اوَدتْهه الَّتِي
عز
ّ
ّ
﴿:وَرَ
وجل َ

وقوله﴿:وأَ ْلفََيا
يوسف،71
َ

ظل من المعنى :في مثل قوله
للداللة على ّ
نوع اللّفظ المفرد ّ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ك﴾
ت لَ َ
اب َوقَالَ ْ
ت َه ْي َ
هه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغلقَت األ َْب َو َ
ِّد َها َل َدى ا ْلَب ِ
اب﴾ يوسف 70؛ في هاتين اآليتين إشارة إلى
سي َ
َ

أشد الثالثة ضعفا
السالم ،امرأة العزيز ،والعزيز نفسه ،و ّ
ثالثة أشخاص هم :يوسف عليه ّ

أن العبارة
سيدتهّ ،
يوسفّ ،
لسيده العزيز ،كما كانت امرأة العزيز في مقام ّ
ألنه عبد ّ
إال ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

مجرد صاحبة البيت الّذي
القرآنية حوت ألفاظا ّ
تدل في اآلية األولى على ّ
أن امرأة العزيز ّ

سيد لها دون
سيدة عليه ،وفي اآلية الثّانية تخضع لسلطان ّ
يأوي إليه يوسف ،وليست ّ

الزوجية بينهما.
إشارة إلى العالقة ّ

القرينة(توسع
 2-5-2من ظالل المعنى في ضوء العالقة ال ّنحوية و
ّ

تمام
أسلوبي) :بآلية التّمثيل لظالل المعنى في ضوء العالقة ّ
النحوية والقرينة يورد ّ

لكل منها من
حسان طائفة من المعاني المنسوبة إلى الجملة بأصل الوضع وما يكون ّ
ّ
ظالل ،نحو(:)1

﴿وا ْل هم َ
صن بِأ َْنفه ِس ِه َّن ثَ َالثَةَ
طلّقَ ه
ات َيتََرَّب ْ
 المعنى األصلي خبر وظ ّل المعنى أمر ،في قوله تعالىَ :قههروء﴾ البقرة .772

ِِ
َن لِي َك َّرةً فَأَ هك ِ
 المعنى األصلي شرط وظ ّل المعنى تمن ،في قوله تعالى﴿:لَ ْو أ َّين﴾
ون م َن ا ْل هم ْحسن َ
َ
الزمر.02
ّ

﴿يا هب ْش َرى َه َذا هغ َال ٌم﴾يوسف.19
 المعنى األصلي نداء وظ ّل المعنى ّتعجب ،في قوله تعالىَ :
 3-5-2من ظالل المعنى في البالغة:بآلية التّمثيل لظالل المعنى في البالغة
لكل
حسان شواهد من المعاني المنسوبة إلى الجملة بأصل الوضع وما يكون ّ
تمام ّ
يورد ّ
منها من ظالل ،نحو(:)2

ِ َِّ
ين ا ْشتََروا َّ
الض َاللَةَ بِا ْلهه َدى﴾ البقرة  ،12فالمعنى األصلي :ال ّشراء،
 قوله تعالى﴿:أهولَئ َك الذ َأما العالقة فهي :المشابهة ،والقرينة هي :المفارقة المعجمية؛ فقد
والمعنى اآلخر :االستبدالّ ،

المشبه مقامه بما بينهما من وجه
المشبه به ،وأقيم
شبه ال ّشراء بمطلق االستبدال ،ثم حذف
ّ
ّ
الضاللة(الّتي هي ليست سلعة فتشترى) والهدى(الّذي
شبه ،فلوحظ ما بين ال ّشراء من جهة وبين ّ

السنين من حقول العربية .ص 121وما بعدها.
( )1لالستزادة ينظر :تمام حسان .حصاد ّ
تأمل لغة القرآن الكريم .ص.91
( )2لالستزادة ينظر :تمام حسان .خواطر من ّ
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

ليس ثمنا فيدفع) من جهة أخرى(وتلك هي المفارقة المعجمية الحائلة دون إرادة المعنى
ولما لم يكن ال ّشراء صالحا في هذا القصد أصبح االستبدال هو المقصود ،ول ّما لم
الحقيقي)ّ ،

يكن االستبدال مذكو ار كان ظال للمعنى.

ت ِف َينا َم ْر هجوا قَْب َل َه َذا﴾ هود 27؛ وظل المعنى ما يقصده
 قوله ّصالِ هح قَ ْد هك ْن َ
عز وج ّل َ
﴿:يا َ
مرجوا ،ونأسف ّأننا لم نعد نرجو فيك خيرا.
سيدنا صالح في ّأنك لم تعد اآلن
قوم ّ
ّ

يسميه
حسان على المستوى ّ
تجدر اإلشارة إلى ّ
تمام ّ
الداللي «يفصل بين ما ّ
أن ّ

النطق
منهج المعجم الّذي يدور حول الكلمة إيضاحا وشرحا ليجلو منها المعنى المعجمي و ّ

الداللة من حيث هو فرع من فروع علم اللّغة يدرس
والمعنى الوظيفي ،وبين منهج ّ
()1
الداللة.
يعد علم المعاجم سليل علم ّ
المعنى»  ،وهو بذلك يخالف من ّ

شيء في اعتماده
حسان مصيب بعض ال ّ
الدين ال ّ
يرى محمد صالح ّ
شريف ّ
تمام ّ
أن ّ

سماه اقتباسا عن العرب والغرب بالمقام،
على العامل االجتماعي في ّ
الداللة ،وهو ما ّ

البت في هذا األخير– أي المقام -وقلّة ما نعرفه عنه ،وانعدام المعطيات
ّ
أن صعوبة ّ
إال ّ

حسان
تمام ّ
التّجريبية الثّابتة ّ
الصالحة لتكوين نظرية علمية مضبوطة عنه ،جعل مشروع ّ
إال أخطاء أصحاب
الداللة بالمقام طموحا في غير محلّه ،ولم تكن أخطاؤه ّ
في دراسة ّ

إال ّأنه
مبر ا
بأن المقام أساسي في الكالم ّ
ر رأيه ّ
المدرسة البريطانية الحاملة لراية المقامّ ،
سياق يخرج عن اللّغة ،وال يمكن حصره علميا(.)2

السياق ما
الرأي في صعوبة
البت في المقام ،واستحالة اإلحاطة ّ
ّ
بكل مرجعيات ّ
وّ

السياق
يراه صالح ّ
الصعوبات ّ
فإننا نؤ ّكد ّ
أن البحث في ّ
الدين زرال إذ يقول«:ومع هذه ّ
أن المعرفة اإلنسانية
يفترض ّ
مسبقا اإلحاطة بالمرجعيات المعرفية ما استطاع ،فمع إق اررنا ّ

( )1حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.710

حسان
(النظام اللّغوي بين ال ّ
( )2لالستزادة ينظر :محمد صالح الدين الشريفّ .
تمام ّ
شكل والمعنى من خالل كتاب ّ
اللّغة العربية معناها ومبناها) .ص.772-772
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الرابع:
الـفـصـل َّ

للدرسين المعجمي و َّ
الد اللي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
جهود ّ

بأن المعطيات تبقى دائما نسبية وليست
أقل من ذلك بكثيرّ ،
ّ
إال ّأنه بالمقابل يجب التّذكير ّ
مطلقة»(.)1

حسان ،يقول حلمي خليل:
وعن مركزية المقام في علم ّ
تمام ّ
الداللة الوصفي عند ّ

الداللة الوصفي ال يقوم كلّه حول فكرة المقام ،واّنما نظرية فيرث من بين
أن علم ّ
«الواقع ّ
األهمية البارزة في التّحليل اللّغوي .وفكرة المقام
النظريات الوصفية الّتي تعطي للمقام هذه
ّ
ّ
تمام هي نفسها فكرة المقام عند فيرث بعناصرها المختلفة ،الّذي صاغ من
عند ّ
الدكتور ّ

ولكنها بال شك
السياق نظرية علمية قد تلتقي في بعض جوانبها مع آراء القدماءّ ،
فكرة ّ

مما جعل منها نظرية لغوية كاملة في دراسة المعنى
تختلف من حيث التّنظير والتّطبيقّ ،
بما له من صلة بالمبنى»(.)2

الداللة الوصفي ،وأساسا ينبني عليه
حسان بفكرة المقام َم ْرَك ًاز لعلم ّ
ّ
تمام ّ
إن اعتقاد ّ

شق االجتماعي من وجوه المعنى هو رأي صحيح ،حتّى وان كان سياقا خارجا عن
ال ّ
أن
الرغم من ّ
اللّغة ،فما يحويه من قرائن ير ّجح معنى دون غيره من المعاني« .وعلى ّ

أن
السياق أو فكرة المقامّ ،
علم ّ
إال ّ
الداللة المعاصر يتناول جوانب أخرى غير نظرية ّ

ألن التّحليل اللّغوي
السياق تش ّكل بال ّ
شك ركنا هاما من أركان علم ّ
الداللة اآلنّ ،
نظرية ّ

النص ،وهو معنى فارغ
للنص أو الكالم ال يعطينا ّ
إال المعنى الحرفي ،أو معنى ظاهر ّ
ّ
()3
بد من االعتماد على ما يحيلنا
تماما من محتواه االجتماعي والتّاريخي»  ،وعليه فال ّ
ً

السياق من دالالت.
إليه ّ

الرابع الهجري.ص.121
( )1صالح الدين زرال .الظّاهرة ّ
الداللية عند علماء العربية القدامى حتّى نهاية القرن ّ
( )2حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي .ص.711
( )3حلمي خليل .الكلمة "دراسة لغوية معجمية" .دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية .1992 .ص.127
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خـــــاتــــــــمــــة

خاتمة
تم
تمام ّ
حسان ،والتّ ّ
تم عرضه من جهود ّ
درج في مستويات التّحليل اللّغوي ّ
من خالل ما ّ

متوصل إليها ما
النتائج ال
توصل بها إلى تيسير ا ّ
لدرس اللّغوي العربي ،وأهم ّ
ّ
تقصي اآلليات الّتي ّ
ّ
يأتي:

ترجيح مصطلح التّيسير دون غيره من المصطلحات الّتي تتداخل معه باستبعاد بعضها،
طور ،وجعل التّيسير شامال لبعضها اآلخر ،نحو:
نحو :اإلحياء ،واإلصالح ،والتّعريب ،والتّ ّ
وعد التّجديد الّذي يحمل معنى اإلتيان بالجديد آلية من آليات
التّسهيل ،والتّبسيط ،واإليضاحّ ،
حسان.
تمام ّ
التّيسير عند ّ
متبنيا تنظي ار وتطبيقا آليات
حسان مختلف أبواب البحث في اللّغة العربيةّ ،
تمام ّ
طرق ّ

الرسم وآلية الجدولة وآلية التّجريب الّتي تنضوي تحتها آلية رفع بصمات
تنوعت بين آلية ّ
مختلفةّ ،
باألشعة ،وآلية التّشجير ،وآلية التّقابل المصطلحي الكامنة في القيم
الصوت وآلية التّصوير
ّ
ّ

الخالفية؛ فك ّل نظام من أنظمة اللّغة العربية ينبنيعلى طائفة من المقابالت أي أنواع التّخالف،
وذلك للوصول إلى غايته المنشودة ،وهي التّيسير اللّغوي في مختلف المستويات اللّغوية الّتي
إن هذه العمليات
تتمايز فيما بينها من ناحية ،وتتكامل من ناحية أخرى .وعليه يمكن القول ّ

الدرس اللّغوي
فيسرت فهم ّ
واألدوات هس ّميت باآلليات ّ
ألنها ساهمت في االختصار أو االقتصادّ ،
العربي.

حسان بين الفونيتيك
في المستوى
تمام ّ
ّ
الصوتي ،وبآلية التّقابل المصطلحي ّ
فرق ّ

الصحاح والعلل ،وبين
والفونولوجيا ،وبين الكالم واللّغة كما ّأنه ّ
الصوت والحرف ،وبين ّ
ميزبين ّ
الرخاوة ،الجهر والهمس ،اإلطباق والتّغوير ،والتّفخيم
ّ
الصفات التّصنيفية لألصوات اللّغوية كال ّشدة و ّ

الدقة الّذي تعتمده اللّسانيات كمبدأ هيس ِهم
والتّرقيق ،فكان ذلك التّقابل بمثابة التّيسير من خالل مبدأ ّ
في توضيح معالمها ،ويدفعها أكثر نحو العلمية.
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خاتمة
الدرس
الصوتي القديم ممثّال في سيبويه ،وبين ّ
إن االختالف الكامن بين معطيات ّ
ّ
الدرس ّ

الضاد
حسان ،في نسبة األصوات إلى المخارج نحو اختالفهم في ّ
تمام ّ
ّ
الصوتي الحديث ممثّال في ّ

تغير
والواو غير ّ
فإن بعضها قد ّ
بتطور األصوات؛ ّ
المدية ،واختالفهم في ألقاب المخارج ،قد هي ّ
فسر ّ
ويعدها
معينّ ،
يعدها ّ
الضاد  -فليس غريبا أن ّ
الصوتي القديم من مخرج ّ
نطقها  -مثل ّ
الدرس ّ

فسر باستفادةالمحدثين من علم التّشريح
ّ
الصوتي الحديث من مخرج آخر .كما قد هي ّ
الدرس ّ

الصوت كاألجهزة الفسيولوجية :البالتوغراف والكيموغراف واألجهزة
واستعانتهم بأجهزة دراسة ّ
الصوتية الفيزيائية :السيلوغراف ،وهذا عين التّيسير طبعا.
ّ

حسان مبدأ "الغاية ته ّبرر الوسيلة"؛ فللوصول إلى غايته المنشودة وهي تيسير
ّ
تمام ّ
تبنى ّ

النظام األبجدي العربي وسيلة لذلك،
ّ
الرموز األجنبية إلثراء ّ
الدرس ّ
الصوتي ،اتّخذ من آلية استعارة ّ

أن هذا الح ّل ال هيقبل بصدر رحب ،وقد وقف على هذه الحقيقة فعال.
مع يقينه الثّابت من ّ

تنبه إلى مقطع الوصل (ح ص) وهو مقطع قصير مغلق يكون
ّ
حسان ّأول من ّ
تمام ّ
يعد ّ
في حالة االبتداء ،نحوِ( :ا ْسـ) في ِا ْستَ ْخ َرَج ،إذ ال يتحقق في االستعمال ،واّنما هينظر إليه في صورة

الخام.
خام في
(ص ح ص) ،كما ّأنه ّ
ّ
تنبه إلى مقطع الوقف (ص م ص ص) ،نحوّ :

النبر وموازين التّنغيم في اللّغة العربية بشكل
حسان ّ
ّ
بحق ّأول من استنبط قواعد ّ
تمام ّ
يعد ّ

ومقنن ،بتطبيق آلية التّنظير والتقعيد لتيسير دراسة ظواهر صوتية مطّردة ممارسة في اللّغة
منظّم ّ
العربية.

تعددت
حسان في مسعاه التّيسيري على آليات ّ
تمام ّ
أما في المستوى ّ
الصرفي فقد اعتمد ّ
ّ

وتنوعت بين آلية التّقابل المصطلحي في تفريقه بين معاني التّقسيم ومبانيه وبين معاني التّصريف
ّ

الصيغ :التّعريف والتّنكير ،التّأنيث والتّذكير ،اإلفراد والجمع،
تم التّفريق بين ّ
ومبانيه ،وعلى أساسها ّ
حسان بين ثالثة اصطالحات يتّصل بعضها
جرد و ّ
الزيادة ،االسم والفعل .وبنفس اآللية ّ
تمام ّ
التّ ّ
ميز ّ
يعبر عنه مورفيم
أن الباب وسيلة تقسيمية ّ
ببعض هي :الباب ،المورفيم والعالمة؛ وخلهص إلى ّ

معين .والمورفيم وحدة صرفية في نظام المورفيمات متكاملة الوظيفة ،وك ّل نظام مورفيمي له
ّ
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خاتمة
يعبر عن المورفيم تعبي ار
أما العالمة فتوجد في ّ
النطق ،وهي العنصر الّذي ّ
عالقة بنظام األبوابّ .
الصوت بالحرف .وهكذا كان هذا
شكليا ،والعالقة بين العالمة والمورفيم أشبه ما تكون بعالقة ّ
الصرف العربي.
هامة لتيسير فهم ّ
تمام ّ
حسان في أبنية العربية وسيلة ّ
التّنويع الّذي استحدثه ّ

النقض والتّجديد المنهجي في دراسته ألقسام الكلم
النقد و ّ
حسان على آليات ّ
تمام ّ
كما اعتمد ّ

النقد والّنقض رفض التّقسيم الثّالثي القديم
الّتي اعتمد فيها على معياري المبنى والمعنى ؛ فبآلية ّ
بأن
للكلم :اسم ،وفعل وحرف ،وذهب في كتابه :مناهج البحث في اللّغة مذهب إبراهيم أنيس ّ

النظر في هذا التّقسيم
ثم أعاد ّ
أقسام الكالم العربي أربعة هي :االسم ،والفعل ،والضمير ،واألداةّ .

الرباعي معتمدا آلية التّجديد المنهجي ليجعله سباعيا في كتابه :اللّغة العربية معناها ومبناها،
ّ

موضحا أسس
الضمير ،والخالفة ،والظّرف واألداة،
ّ
الصفة ،والفعل ،و ّ
وهذه األقسام هي :االسم ،و ّ

السباعي من حيث المبنى والمعنى.
التّقسيم ّ

السباعي وانتصر
حسان في تقسيم الكلم
ٌ
ّ
محمود ،فحتّى من عارض تقسيمه ّ
تمام ّ
إن جهد ّ

تمام
للتّقسيم الثّالثي لم يستطع أن يبخسه حقّه في اإلبداع؛ فعز ّ
الدين مجدوب الّذي نفى عن ّ
َّ
السياقية
حسان فهمه للقدامى من جهة ،واستعابه لمنهج اللّسانيات الحديثة ممثال في نظرية فيرث ّ
ّ

حد قوله -أن يغمطه حقّه في الحدس بمبدأ الجمع بين المعنى
من جهة أخرى ،لم يستطع -على ّ

أن انبهاره بنظرّية أستاذه هو الّذي منعه
والمبنى
المكمل لمبدأ ائتالف الكلم ،ورأى – مستدركاّ -
ّ
من إبصار قيمة المبدأ الّذي حدس به.

أن أصل االشتقاق
النقد و ّ
حسان بآلية ّ
النقض للقديم وآلية التّجديد بإعطاء البديل ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

المجرد كما قال الكوفيون ،واّنما األصول
ليس المصدر كما قال البصريون ،وال الفعل الماضي
ّ

أن
الثّالثة ،وهي :فاء الكلمة وعينها والمهاّ ،
وعدها أصل اشتقاق الكلمة وذوات رحمهاّ ،
وينبه إلى ّ
الضمائر والظّروف واألدوات
هذا االعتبار يقتضي أن تكون ك ّل كلمات اللّغة العربية مشتقّة ما عدا ّ

أن
حسان االشتقاق دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم ،ويرى ّ
تمام ّ
وبعض الخوالف .ولهذا َي هع ّد ّ
ِ
الصرفيون بها عن طريقهم إلى طريق
سماها -أن َي ْعد َل ّ
األجدى في دراسة مشكلة االشتقاق – كما ّ
- 191 -

خاتمة
صح إيجاد رابطة بين الكلمات فينبغي أالّ نجعل واحدة منها أصال لألخرى واّنما
المعجميين .فإذا ّ

المادة ،فنجعل هذا
بالربط بين الكلمات بأصول
ّ
– على ّ
حد قوله -نعود إلى صنيع المعجميين ّ
الربط باألصول الثّالثة أساس منهجنا في دراسة االشتقاق؛ فك ّل من المصدر والفعل الماضي
ّ

مشتق منها.

النحوية ،وقد
قمة ّ
الدراسة ّ
حسان من ّ
تمام ّ
أن علم المعاني هو ّ
في المستوى ال ّنحوي ينطلق ّ

النظر إليه من مختلف الجوانب :الجانب المنهجي،
تنوعت آليات نقده ل ّلنحو العربي ّ
لتعدد زوايا ّ
ّ
الجانب التّقعيدي ،الجانب التّعليمي والجانب التّأليفي.

للنحو
تتقاطع أغلب ّ
النشأة األولى ّ
حسان في مسألة أصالة ّ
تمام ّ
الدراسات مع ما ذهب إليه ّ

العربي ،وهي حجر األساس إذا ما قورنت بمسألة االختالف في بداية التّأثير ،الّتي ال اختالف
حسان أصالة الفكر
النحو العربي
النشأة بزمن يضمن نضج ّ
في كونها بعد ّ
تمام ّ
وتطوره ،فأثبت ّ
ّ
النشأة األولى،
النحوي
أس من أسس عروبته في مرحلة ّ
عامة و ّ
بأي ّ
خاصة ،ولم يمسس ّ
ّ
اللّغوي ّ

وتقصى من خاللها مكامن تأثّره بالمنطق والفلسفة
النحو العربي
فبعد أن وظّف آلية استقراء ّ
ّ

المقدمات خلهص إلى نتيجة
السريانية ،وبعد عرضه لجملة من ّ
إما مباشرة أو عن طريق ّ
اليونانية ّ

مر بمرحلتين:
أن ّ
ّ
النحو العربي ّ

النحو فيها
األول والثّاني ،وكان ّ
 -1أوالهما تتمثّل في مرحلة الميالد و ّ
النشأة األولى ،أي القرن ّ

الصوري األرسطي .وما حواه من
عربيا خالصا معتمدا المنهج االستقرائي ،خاليا من المنطق ّ
أي تفكير أو ثقافة.
أفكار منطقية ال تخرج عن نطاق ما هو طبيعي مادي ال يخلو منه ُّ

النحاة العرب أن
طور ،أي بعد القرن الثّاني ،وفيها لم يستطع ّ
 -7ثانيهما تتمثّل في مرحلة التّ ّ

خاصة بعد عصر
الصوري القياسي
ّ
السحرية ،وال من نفوذ منطقه ّ
يتخلّصوا من قبضة أرسطو ّ
عامة ومقوالته
التّرجمة ،فاستفحل تأثّر ّ
النحو العربي فيها بالفلسفة اليونانية والمنطق األرسطي ّ

حسان التّنظير لهذه المسألة،
العشر
تمام ّ
ّ
خاصة ،وبصورة واضحة ال يمكن إنكارها .وقد تجاوز ّ
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أن
ورصدها تطبيقيا من خالل ذكره لمجاالت تأثّر ّ
النحاة بالفكر اليوناني بعد القرن الثّاني؛ أي ّ
النحو هيكل بنيوي كامل ،ومن شأن البنية أن تكون جامعة مانعة ،ومن هنا
هذا األثر جاء و ّ

المتقدمين وال يعني نشأة
اقتصر التّأثير على ال ّشروح والجدل في المسائل ،وهو تأثير ال يعني
ّ
النحو على ّأية حال.
ّ
تبنى فكرة إعادة عرض
للنحو ،و ّ
حسان التّنظير بالتّطبيق في مسعاه التّيسيري ّ
ّ
تمام ّ
دعم ّ

النحاة بمضمونه وان لم يعنوا بصياغته،
النحو في صورته المتكاملة لبناء هيكل نظري ضخم ،التزم ّ
ّ

مفصل وتفصيل
النقد و ّ
النقد ونقد ّ
تنوعت بين ّ
النقض والتّجديد المنهجي واجمال ال ّ
وذلك وفق آليات ّ
الدراسات
المجمل وتوضيح الغامض وتيسير العسير ،حسب اجتهاده ال ّشخصي أو على ضوء ّ

اللّسانية الحديثة.
النحوي إلغاء مطلقا ،واّنما جعله قرينة واحدة وهي اإلعراب على
حسان العامل ّ
تمام ّ
لم يلغ ّ

حسان دون ملل
سموها نظرية العاملّ .
خالف ّ
تمام ّ
ويردد ّ
النحاة القدامى الّذين جعلوه نظرية كاملة ّ
أن العالمة اإلعرابية بمفردها ال تعين على تحديد المعنى ،وال قيمة لها دون غيرها من القرائن،
ّ

السطحية،وهو
ضجة لم يكن أكثر من مبالغة ّ
أدت إليها ّ
أن ما أثير حول العامل ّ
النحوي من ّ
وّ
النظرة ّ
الداللية للحركة اإلعرابية ،فهي فونيم في الكلمة كغيرها من الفونيمات له قيمته
بهذا ال ينفي القيمة ّ

تغيرها محقِّقًا لما في نفس المتكلّم من معنى
عما في ّ
النفس من معنى ،فيكون ّ
وأثره في اإلفصاح ّ

يريد اإلبانة واإلفصاح عنه.

الدرس اللّغوي العربي ،فهو ّأول من
السّباق إلدخال مصطلح اإلفصاح إلى ّ
ّ
حسان ّ
تمام ّ
يعد ّ

أدرك الوظيفة التّأثرية االنفعالية الستعمال اللّغة للتّعبير عن موقف نفسي ذاتي.

منضما بذلك إلى كمال
غوي
حسان عدم صالحية القياس ّ
النحوي منهجا للبحث اللّ ّ
تمام ّ
ّ
يؤ ّكد ّ

مؤيدي رفض ابن مضاء القرطبي للقياس .لكن تجدر اإلشارة
بشر ومحمد عيد وغيرهم من طائفة ّ
الصوغ القياسي ال هي ُّ
عد خيانة،
حسان يؤ ّكد على ّ
إلى ّ
أن اعتراف المنهج الوصفي بفكرة ّ
تمام ّ
أن ّ
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لغوي ،دون تقييم واصدار أحكام،
فهو لم يعترف بها كفكرة منهجية واّنما الحظها ووصفها كنشاط ّ

ألن المنهج الوصفي يتّخذ االستقراء والوصف بدل القياس والمعيار آليات علمية لدراسة اللّغة.
ّ

يتم بآلية تطبيق المنهج المناسب لمعاينة الوقائع كما هي ،ال كما يجب
فإن تيسير ّ
وعليه ّ
النحو ّ
أن تكون؛ أي باالستناد إلى منهج اللّسانيات الحديثة المرتكز على الوصف القائم على التّحليل

واالستقراء وهما آليتان بديلتان عن آليتي القياس والتّقعيد.
الصواب والخطأ أو المستوى
حسان ما لمنهج ّ
النحاة وما عليه فيما يتصل بفكرة ّ
تمام ّ
أبرز ّ

بالنظر إلى اللّغة على ّأنها جهاز عرفي أوجدها المجتمع لقضاء حاجاته ،فهي آداته
الصوابيّ ،
ّ

النحاة في أخذها -أي اللّغة -بمبدأي
الّتي البد أن تخضع لالعتبارات االجتماعية .ويعترف ّ

أن القياس إن جاز االعتراف بفائدته في حياة اللّغة وفي
حسان ّ
تمام ّ
ّ
السماع والقياس .ويرى ّ
أما
استخدامها عمليا ،فال يمكن قبوله كفكرة منهجية في بحوث اللّغة ّ
ألنه فردي وليس اجتماعياّ ،

حسان على
تمام ّ
السماع-في نظره -فهو الفيصل في ّ
ّ
الصواب والخطأ ،ومن هذا المنطلق يحكم ّ

النحاة قواعدهم وأصولهم فيما هسمع عن العرب خطأ منهجي في جملته وتفصيله ،وليس
أن تحكيم ّ
ّ

ضده.
السماع ّ
من ّ
حق ّ
النحوي غير الفصيح أن يخطّئ األعرابي الفصيح إالّ إذا وجد ّ

الرواة ال يخلو من
النظر إلى منهج ّ
أن ّ
حسان ّ
تمام ّ
الرواية و ّ
النحاة القدماء من حيث ّ
يرى ّ

بالسليقة الّتي هيقصد بها الخليقة ،وخليقة اإلنسان-
ّ
األولون ّ
النقد،فهو وثيق ّ
الصلة بما اصطلح عليه ّ

حسان -أن يتواصل بواسطة لغة يكتسبها في الطّفولة بأق ّل توجيه همتَ َع َّمدمن محيط
تمام ّ
في نظر ّ
أن تَ َعلُّ َم الطّفل
السليقة؛ أي ّ
األسرة الصغيرة والكبيرة ،وهذا هو األساس الّذي ينبني عليه معنى ّ

حسان ،فقد كان العربي يكتسب لغته الفصحى من خالل
تمام ّ
أمه ومجتمعه هو ّ
السليقة عند ّ
لغةَ ّ
النوع من
يسمى هذا ّ
الممارسة واالستعمال دون أن يدرك ما لها من نظام نحوي أو صرفي ،وكان ّ
وظنوها ِجبِلَّةً وخليقة ،وهذه األخيرة
أن األقدمين أخطأوا فهمها ّ
حسان ّ
تمام ّ
االكتساب ّ
السليقة .ويرى ّ

السليقة الّتي هي اكتساب لغة بعينها،
– أي الخليقة -هي انطباع اإلنسان على اتّخاذ لغة ما تعين ّ

ويبرر
وعملية االكتساب في ديمومة مادامت الحياة االجتماعية
تطورّ .
ّ
مستمرة ،ومادامت اللّغة في ّ
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أن العربي كان عبدا للّغة العربية مسلوب
حسان حكمه على األقدمين ،بتخطئة افتراضهم ّ
تمام ّ
ّ
النحو.
مما أدى إلى الخطأ في منهج البحث في ّ
اإلرادة من تحوير نطقه بهاّ ،

النحاة ،فأشار إلى كثير من حاالت
الروايات الّتي اعتمد عليها ّ
تمام ّ
حسان توثيق ّ
ناقش ّ

بالنسبة
السماع المباشر ،مثلما هو ال ّشأن ّ
سجلها تاريخ ّ
التّزييف والوضع الّتي ّ
النحاة عن طريق ّ

السماع
إلى ابن دريد الّذي كان ّ
الرواية و ّ
الرواة عن طريق ّ
وضاعا بشهادة نفطويه واألزهري ،وتاريخ ّ

الراوية في الكوفة ،األمر الّذي يفتح
وحماد ّ
غير المباشر ،كما هو حال خلف األحمر في البصرةّ ،

مس
النحو ،واتّهام أصالتها
باب الطّعن في بعض شواهد ّ
وصحتها ،وهو ليس ّ
ّ
بالهين ّ
ألن ما ّ

صحته دليل.
بعضه ينعكس على الك ّل ،وال يسلم منه إالّ ما قام على ّ

حسان في ضوء نظرية تضافر القرائن كبديل
تعددت آليات تيسير ا ّ
ّ
لدرس ّ
تمام ّ
النحوي عند ّ

النحو؛ أل ّن نجاح
النظرية الّتي تقوم على فكرة التّعليق كفكرة مركزية في ّ
عن نظرية العامل ،هذه ّ
النحوي،
الصرفي و ّ
عملية التّعليق يثمر عنه وضوح المعنى الوظيفي على مستوى ّ
الصوتي و ّ
النظام ّ

وهذا هي ُّ
للرجل بعبقرية
أقر ّ
عد اعترافا بحسن صنيع عبد القاهر الجرجاني ،وتأكيدا لرجحان كفّة من ّ
طنه إلى
النظير ،لصدق جهده وخصوبة فكره وعمق فلسفته اللّغوية ،ناهيك عن تف ّ
لغوية منقطعة ّ
ّ
أن اللّغة مجموعة من العالقات وليست مجموعة من األلفاظ.
ّ

فالمتأمل في أبواب الّنحو
خلهص البحث إلى وجود جذور لنظرية القرائن في التّراث العربي،
ّ

يجد لها أث ار معنويا على سبيل التّلميح ،أو أث ار لفظيا على سبيل التّصريح ،ومن هنا يمكن القول
متأصلة في نظرية
إن البذور األولى لنظرية القرائن مبثوثة في التّراث اللّغوي العربي ،وجذورها
ّ
ّ

وبين معالمها ،بعد أن نهل من هذا
ّ
حسان أرسى أسسها ّ
النظم لعبد القاهر الجرجاني ،إالّ ّ
تمام ّ
أن ّ
السياق ،والّتي نجد
المنبع األصيل ،كما ّأنه اقتفى أثر أستاذه فيرث الّذي أقام نظريته على فكرة ّ
أن
السياق في فهم الحدث اللّغوي ،إالّ ّ
لها حضو ار عند علماء اللّغة قديما من خالل إدراكهم ألثر ّ

أن
توسع فيرث في معالجة الظّروف اللّغوية لتحديد المعنى ،محاولة منه إثبات صدق المقولة ب ّ
ّ
يكون نظرية لغوية متكاملة ،أصبحت أساس
المعنى وظيفته ّ
السياق ،ضمن لهذا األخير أن ّ
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حسان بذكائه اللّغوي أن يربط بين فكرة التّعليق
تمام ّ
المدرسة اللّغوية االجتماعية .وبهذا استطاع ّ

السياق عند فيرث ،وانتهى هذا التّأثير عنده إلى
ّ
النحوي عند عبد القاهر الجرجاني وبين نظرية ّ

تبناه ،وبنى عليه فكرة تضافر القرائن.
المنهج الوصفي الوظيفي ،الّذي ّ

تمام
النحوية هي التّسمية
إن نظرية تضافر القرائن ّ
ّ
ّ
المرجحة للتّجديد المنهجي لما جاء به ّ

حسان تكمن في فكرة
حسان؛ ذلك ّ
تمام ّ
ّ
أن هذه القرائن مبثوثة في التراث اللّغوي العربي ،وبصمة ّ
تضافرها ،على عكس نظرية العامل الّتي تقوم على قرينة واحدة هي الحركة اإلعرابية.

حسان لبيته ال ّشعري المفرغ
إن ما ّ
ّ
تمام ّ
قدمه أحمد سليمان ياقوت من تعليق على إعراب ّ

عد اعترافا
األول لبدائل إعرابية لما أتى به الثّاني ،ي ّ
من المعنى المعجمي فيه نظر؛ ذلك ّ
أن اقتراح ّ

تيسر إعرابها على
ضمنيا لمبدأ األخير منهما ،ب ّ
محملة بمعان وظيفية ّ
أن هذه الكلمات الهرائية ّ

حسان جاء على ضوء ما
أما االختالف بين اإلعرابين ّ
نحو ّ
فمرده إلى ّ
تمام ّ
أن إعراب ّ
معين .و ّ

أن أحمد سليمان ياقوت قد تص ّرف في هذا
يطابق ضبط ال ّشاهد ال ّشعري بشكل ّ
معين ،في حين ّ
يؤدي ال محالة إلى تغيير المحل اإلعرابي.
أدى إلى تغيير بناء الصيغ الّذي ّ
مما ّ
ّ
الضبط ال ّشكلي ّ

السياق،فحاز
الصرفي البسيط و ّ
حسان بين ّ
الزمن ّ
النحوي المعتمد على ّ
الزمن ّ
تمام ّ
ّ
فرق ّ

الريادة بذلك؛ فبآلية التّفريق والتّركيز على القيم الخالفية في الظواهر الموقعية ي ّسر هذه المفاهيم،
ّ

المكون الثّاني– إلى جانب الحدث -لصيغة الفعل؛ وبآليتي التّمثيل
الزمن هو
م ا
أن ّ
شير إلى ّ
ّ
(ي ْف َع هل) و(ا ْف َع ْل) وما كان
يوضح ذلك؛ فصيغة (فَ َع َل) ونحوها تد ّل على
والجدولة ّ
المضي ،وتد ّل َ
ّ
الزمن الّذي تد ّل عليه صيغة
أن ّ
حسان على ّ
تمام ّ
على قبيلهما على الحال أو االستقبال .ويؤ ّكد ّ

ِ
أما إذا وضعت
الفعل عند اإلفراد هو زمن صرفي؛ و ّ
أن ّ
الصيغة بمفردها مفهوم صرفي ص ْرفّ ،

الصرفي.
النحوي يطغى على ّ
إن ّ
الزمن ّ
السياق ف ّ
الزمن ّ
في ّ

النحاة ال لقيمة عملهم ،وهو طعن في أصول المنهج
أن التّقويم لمنهج ّ
حسان على ّ
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

دونه بها سيبويه ليجد صرحا
أن الناظر في ّ
ال في ّ
النحاة أنفسهم ،و ّ
النحو العربي على ّ
الصورة الّتي ّ
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شدة الحاجة إلى األدوات؛ وأولى
يتم بناؤه في حقبة يسيرة مع ّ
عاليا من الفكر يعجب المرء أن ّ

السليم.
هذه األدوات المنهج ّ

النص
تبرر وسيلتهم؛ فحرصهم على حماية ّ
أن غاية ّ
حسان إلى ّ
تمام ّ
النحاة العرب ّ
يشير ّ

محدد ،ودفعهم إلى اختيار اللّغة األدبية الّتي
معين ،ومكان ّ
القرآني من اللّحن ألزمهم بتحديد زمان ّ

النحو ،ملتمسا لهم أعذا ار يمكن
نزل بها القرآن الكريم دون لغة التّخاطب العادية ليستخرجوا منها ّ
تلخيصها فيما يأتي:

يتهيأ لها
 ّالسبق؛ فقد كانوا طالئع في اإلبداع ،وعذر الطّليعة ّأنه لم ّ
للنحاة العرب قصب ّ
مما سبق ،فحسبها أن أنارت الطّريق ومهّدتها دون أن تكون عالة على حكمة موروثة.
االستفادة ّ

النصوص المنطوقة ،بل
ألنهم لم يعتمدوا ّ
النحاة ال تستقيم على إطالقها؛ ّ
 نسبة القصور إلى ّسطورها بين لهجة وأخرى ،ومع ذلك فقد الحظوا
تفرق
استنبطوا قواعدهم من ّ
مادة مكتوبة ال ّ
ه
الناحية التّركيبية.
اختالف أشكال الفصحى على ألسنة القبائل من ّ

ألنهم
لومهم ّ
 ّإن المنهج الحديث المسلّط على عملهم لم يكن معروفا آنذاك ،وعليه ال هيعقل ه
خالفوا مقاييس وطرق منهجية لم يكن لها وجود في زمانهم ،وا ّال كانت األحكام غير عادلة.

إن التّسليم بما سبق ذكره يجعلنا ندين لنحاتنا األقدمين باالعتذار ،ونلتمس لهم العذر – كما
ّ -

منسجما تمام االنسجام مع الظّروف
ألن صنيعهم كان
حسان -ونعترف لهم بالجميل؛ ّ
تمام ّ
يقول ّ
ً
الّتي صادفتهم.

حسان ّأول األمر بنظرية بلومفيلد؛ الّذي يرى أ ّن المعجم
تمام ّ
في المستوى المعجمي تأثّر ّ

خاصين به داخل اللّغة .وهو
غير مستق ّل ،وليس بذي بنية أو نظام
ذيل ّ
ّ
للنحو ،فهو تابع له ،ه
الصوتية
بذلك َي هع ّد المعجم هم َمثِّال لل ّشذوذ واالستعماالت
الخاصة في اللّغة ،مقارنة ببقية نظم اللّغة ّ
ّ
أن محتويات
حسان عدل بعد ذلك عن هذه األفكارّ ،
الصرفية و ّ
ليتبنى فكرة ّ
النحويةّ .
تمام ّ
و ّ
ولكن ّ
المعجم مترابطة بعالقات وثيقة يقوم المعنى على أساس االعتراف بها في إطار نظام على غرار

سائر أنظمة اللّغة .والمعجم عنده جزء من اللّغة ال من الكالم ،ومحتوياته الكلمات المختزنة في
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مقيدة بين جلدتي المعجم ،وهي ذات طبيعة صامتة في كلتا الحالتين .وهو
ذهن المجتمع أو ال ّ

الدين ال ّشريف.
الرأي األرجح على نقيض ما ذهب إليه محمد صالح ّ
ّ

الداللة؛ إذ ّأنه في المستوى
يعد علم المعاجم سليل علم ّ
حسان من ّ
تمام ّ
يخالف ّ

يسميه منهج المعجم الّذي يدور حول الكلمة إيضاحا وشرحا،
ّ
الداللي يفصل بين ما ّ
الداللة من حيث هو
النطق والمعنى الوظيفي ،وبين منهج ّ
ليجلو منها المعنى المعجمي و ّ

فرع من فروع علم اللّغة يدرس المعنى.

النشاط المعجميّ ،إال ّأنه يرفع راية آلية نقد
السبق للعرب في ّ
حسان بقصب ّ
تمام ّ
يعترف ّ

يعد انتقاصا من
قدمه من نقد ال ّ
الضعف ،وما ّ
المعاجم العربية ،فيرى ّأنها تعاني بعض نقاط ّ

قيمتها ،بقدر ما ينظر إليه بعين إلزام المحدثين بهذه المالحظات ،إذ توفّر لهم ما لم يتوفّر لغيرهم
من القدماء.

قدم لمستعمله معلومات عن
تتلخص في إلزامية أن ي ّ
أن وظيفة المعجم ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

النطق والكتابة األصواتية لها ،كيفية كتابتها،
الكلمة المراد الكشف عن معناها ،نحو :طريقة ّ

معين.
الصرفي ،وشرحها بذكر معانيها
ّ
المتعددة الّتي يصلح ك ّل واحد منها لسياق ّ
مبناها ّ

حسان عالقة المعجم بغيره من العلوم األخرى ،نحو :الجراماطيقا؛ هذا العلم الّذي
تمام ّ
يؤ ّكد ّ

أن المعجم ق ّمة الجراماطيقا
يجمع القواعد الفونولوجية والمورفولوجية والتّركيبية و ّ
الداللية ،فيرى ّ

أن التّفريق بين الحقيقة والمجاز من موضوعات
أن عالقة المعجم بعلم المعاني تكمن في ّ
وتاجها ،و ّ
أن المفارقة المعجمية منشأ المجاز،
الثّاني منهما ،والمناسبة المعجمية منشأ الحقيقة ،في حين ّ

قمة علم المعاجم؛ إذ يصلح أن يكون أساسا
وشرطه وجود العالقة والقرينة .و ّ
أن علم البيان العربي ّ

نظريا وعمليا لهذا األخير.

شق
حسان فكرة تشقيق المعنى ،وعمد إلى تحليل ك ّل ّ
في المستوى ّ
الداللي ّ
تمام ّ
تبنى ّ

النحو اآلتي:
باستقاللية ،على ّ
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النحوي.
الصرفي +المعنى ّ
الصوتي +المعنى ّ
 المعنى الوظيفي= المعنى ّ -المعنى المعجمي= معنى الكلمة المفردة في المعجم.

الداللي= المعنى المقامي المنطوق المرتبط بالجانب االجتماعي والثّقافي.
 المعنى ّحسان إلى المعنى من زاويتين هما :المعنى المفرد و تعدد احتماالت المعنى.
تمام ّ
ينظر ّ

الداللي.وبآليتي
الضوء على منافذ اللّبس ووسائل أمنه في المعنى المعجمي والمعنى ّ
ويسلّط ّ
حسان طرق إيجاد الحدود الفاصلة بين الكلمات العربية في
تمام ّ
تفصيل المجمل والتّمثيل يشرح ّ

السياق ،الحذف منه ،الحشو فيه ،اإلبدال فيه ،واستخدام العالمات
السياق ،وهي :اإلفراد عن ّ
ّ
الموقعية في الكالم.

حسان:
تمام ّ
من أهم نظريات دراسة المعنى عند ّ
أعم
نظرية الحقول ّ
الداللية ،ويؤثر استعمال مصطلح الحقول المعجمية ،والتّسمية األولى ّ

صوري
وأشمل من الثّانية؛ فالحقل المعجمي ّ
يكون مع الحقل التّ ّ
يعد القسيم الثّاني الّذي ّ

أن المفردات الّتي يشتمل عليها المعجم ال تحمل
الحقل ّ
الداللي ،هذا األخير الّذي ي ّ
تلخص في ّ
تنوع مواقع مدلوالتها في مجال المدركات.
تتنوع دالالتها بحسب ّ
معنى واحدا ،واّنما ّ

حسان ،وبآليتي تفصيل المجمل
النظم،
ّ
نظرية ّ
تمام ّ
وتعد المعين العربي الّذي نهل منه ّ

النظم ،مرحلة البناء ،مرحلة
والتّمثيل يشرح مراحل إنتاج الكالم عند صاحب الّنظرية ،وهي :مرحلة ّ
النظم للمعاني في
أن عبد القاهر الجرجاني جعل ّ
حسان ّ
تمام ّ
التّرتيب ،مرحلة التّعليق .واستخلص ّ
النفس وهو تماما البنية العميقة عند تشومسكي ،وكالمه عن التّرتيب والبناء والتّعليق تذكير بقواعد
ّ
السطحية الحاصلة بعد التّرتيب بواسطة الكلمات ،والتّعليق هو الجانب
التّحويل؛ فالبناء هو البنية ّ

بعده مصدر
السياق .وبعدها انتصر لعبد القاهر الجرجاني ّ
ّ
الداللي من هذه الكلمات الّتي في ّ

إيحاء وتأثّر تشومسكي بأفكاره.
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خاتمة
حسان من خالل أستاذه فيرث
ّ
تمام ّ
النظرية ّ
السياقية ،وتعد المعين الغربي الّذي نهل منه ّ

لسياق اللّغوي ،وهو ك ّل
صاحب هذه ّ
السياق هما :ا ّ
النظرية اللّغوية الّتي ترتكز على نوعين من ّ

ويمثّله العالم الخارج عن اللّغة بما له من صلة بالحدث
ما يتعلّق ببنية ّ
النص .وسياق الحال ،ه
بتبنيه نظرية فيرث اللّغوية
حسان في كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها ّ
اللّغوي .ه
تمام ّ
وي ّ
صرح ّ
السياق ،ويسلّط
دون أن هينكر فضل علمائنا األوائل في دراسة المعنى الّذي هي ّ
عد ّ
لب وصلب نظرية ّ
السياقية في العربية الفصحى.
ّ
الضوء على بعض الظّواهر ّ

أن ظ ّل المعنى ال
أن للمعاني ظالال ،وبآلية التّمثيل من القرآن الكريم يؤ ّكد ّ
حسان ّ
تمام ّ
يرى ّ

متعددة؛ إذ تشمل األلفاظ
الداللة على المعنى ّ
أن وسائل ّ
يمكن فهمه ّإال بعد إدراك المعنى ،ويرى ّ

واألحداث والمواقف واالنطباعات وغيرها من وسائل إدراك المعنى بأنواعه :المعنى العرفي بسياقيه:

حسان ظالل
سياق ّ
النص وسياق الموقف ،المعنى ال ّذهني والمعنى االنطباعي .و ّ
تمام ّ
يوضح ّ
النحوية
صي(نتيجة سياق الموقف) ،العالقة ّ
المعاني على مستويات مختلفة ،منها :المستوى ّ
الن ّ

ينة(توسع أسلوبي) ،والبالغة.
والقر
ّ

للدرس اللّغوي العربي لم يكن مستلبا
حسان في مسعاه التّيسيري ّ
تمام ّ
وخالصة القول :إ ّن ّ

بالحداثيين ،ولم ينكر فضل التراثيين وال أسبقيتهم ،وجمع بين الجيد من الحسنيين :التّراث والحداثة؛

الدرس اللّغوي،
فقد كان
مؤصال للتّراث اللّغوي؛ إذ غرف منه وأشاد بجهود القدامى المحمودة في ّ
ّ

إالّ ّأنه لم ينظر إلى معطياته الموروثة على ّأنها مسلّمات ثابتة ،بل ّإنها ستظ ّل بحاجة إلى مراجعة

تحولت إلى متن جامد يش ّل حركة التّفكير،
واعادة نظر حتّى تستطيع أن تواكب الجديد ،واالّ ّ

األولين ،بل اعترف بفضلهم
ونهل من ّ
النظريات اللّسانية الحديثة؛ وهو بذلك لم يتن ّكر لجهود ّ
ولكنه ألقى ضوءا جديدا كاشفا على التّراث اللّغوي العربي عماده المنهج الوصفي؛
وحسن صنيعهمّ ،

مجسدا في نظرية تضافر القرائن اللّغوية ،الّتي أسال فيها صاحبها حب ار كثي ار احتفاء بها في
ّ
الدكتوراه؛ حيث
مؤلّفاته ومقاالته ومحاضراته،
وفصلها طالّبه في رسائل الماجستير وأطروحات ّ
ّ
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خاتمة
الدارسين إلى وصفها بمدرسة
عكف ك ّل واحد بدراسة قرينة من القرائن ،األمر الّذي دفع ببعض ّ
النحوية.
القرائن ّ
تفرع عنها من
وفي األخير أرجو أن أكون قد وفّقت في اإلجابة على إشكالية البحث ،وما ّ

تساؤالت ،فإن أصبت فمن اهلل – ج ّل وعال -وان أخطأت فمن نفسي ،ولكن إن فات هذا العمل

خصص أبحاث جامعية أخرى
فإنه لم يفته االجتهاد والتّ ّ
الكمالّ ،
حدي .وفي هذا المقام أقترح أن ته ّ

الدراسات اللّسانية الحديثة
توازن بين موضوعات األصالة و موضوعات المعاصرة ،وترصد أصداء ّ
في التّراث اللّغوي العربي.
الدين األصفهاني:
وأختم بحثي بما قاله العسقالني لعماد ّ
﴿ ّإني رأيت ّأنه ال يكتب إنسان كتابا في يومهّ ،إال قال في غده :لو هغيِّر هذا لكان أحسن ،ولو

قدم هذا لكان أفضل ،ولو تهرك هذا لكان أجمل .وهذا من أعظم
زيد كذا لكان يستحسن ،ولو ّ
النقص على جملة البشر﴾.
العبر ،وهو دليل على استيالء ّ
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تمام
أوال -التّعريف بصاحب
ّ
ّ
المدونة ّ

حسان(1918م2111-م):
ّ

الدراسات اللّغوية
عرف بأمير
ومجدد ّ
ّ
حسان عمر محمد داود ،ه
تمام ّ
اسمه الكامل ّ

السابع والعشرين من شهر يناير سنة 1912م ،بقرية الكرنك،
الحديثة .هولد في اليوم ّ
األمة الّذين أهتيح لهم
محافظة قنا بصعيد مصر .ينتمي إلى الجيل ال ّذهبي ،من علماء ّ

وجوده على رواية حفص
التّكوين ّ
الديني والعلمي ّ
الرصين والمب ّكر؛ فقد حفظ القرآن الكريم ّ

تم له ذلك سنة1979م .وفي سنة1911م غادر قريته في
وهو في ّ
سن الحادية عشر ،إذ ّ
شهادة االبتدائية سنة
الديني األزهري ،وفيه
تحصل على ال ّ
الكرنك ليلتحق بمعهد القاهرة ّ
ّ

السنة بمدرسة دار العلوم
1911م ،وعلى ال ّ
شهادة الثّانوية سنة1919م ،ليلتحق في نفس ّ
العليا سابقا ،كلّية دار العلوم بجامعة القاهرة حاليا ،أين حصل على دبلوم هيعادل اللّيسانس

في اللّغة العربية سنة1911م ،وبعد عامين أمضاها في دار العلوم لدراسة التّربية وعلم
تخرجه
ّ
األول على دفعة1910م ،هلي ّ
عين بعد ّ
النفس حصل على إجازة التّدريس ،وكان ّ
النموذجية الّتي ما طال مكوثه بها؛ فسرعان ما اختارته دار
النقراشي ّ
معلّما بمدرسة ّ
العلوم معيدا بها ،وأوفدته في بعثة دراسية إلى جامعة لندن عام1912م ،أين تعلّم اللّغة

الدراسة بمعهد
اإلنجليزية بإتقان بعد سنة واحدة من التحاقه بالجامعة ،إذ انتظم في ّ
شرقية واإلفريقية ،وحصل فيها على شهادة الماجستير في علم اللّغة العام،
الدراسات ال ّ
ّ
فرع األصوات اللّغوية ،وذلك سنة 1919م ،في موضوعه الموسوم:
دراسة صوتية للّهجة الكرنك في صعيد مصر.
)The Phonetics of EL Karnak Dialect(Upper Egypt
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الدكتوراه سنة 1907م
بعد ثالث سنوات ،وفي الفرع اللّغوي نفسه
تحصل على درجة ّ
ّ

في موضوع:

دراسة صوتية وفونولوجية للّهجة عدن في جنوب بالد العرب.
)The Phonetics & Phonology of an Aden of Arabic (South Arabia

سافر من أجل موضوعه الميداني إلى عدن هليقيم بها ستّة أشهر من شهر ماي إلى

الدكتوراه عاد إلى مصر
شهر نوفمبر سنة 1901م .وبعد شهر واحد من حصوله على ّ
عين في أغسطس 1907م أستاذا مساعدا بكلّية دار العلوم قسم فقه اللّغة سابقا وقسم
هلي ّ
شرقية حاليا.
السامية وال ّ
اللّغة و ّ
الدراسات ّ

أرسلته كلّية دار العلوم إلى أمريكا عام 1902م ،الختيار أجهزة حديثة لمخبر
النتائج منها.
األصوات اللّغوية ،والتّدريب على استخدام هذه األجهزة وكيفية استخراج ّ

تسنى له اختيار جهازي
وخالل شهر من ّ
الزمن في جامعة ميتشجان (ّ )Michigan

األوسيلوغراف( ،)Osillographوالسبكتروغراف( ،)Spectrographوهما جهازان
سسة فولبرايت( )Fullbreghtاألمريكية للكلّية الّتي تمتلك جهاز
أهدتهما مؤ ّ

فس ّخرت األجهزة االلكترونية الثّالثة لتحليل
الكيموغراف( )Kymographمن قبل ،ه
األصوات إلنشاء معمل لغوي متكامل.

النحو
هرقّي إلى درجة أستاذ مساعد سنة1909م  ،لينتقل من قسم فقه اللّغة إلى قسم ّ

مما دفعه سنة  1921م إلى الموافقة على انتدابه للعمل
الصرف والعروض
و ّ
ّ
مضطراّ ،
النيجيرية ،أين مكث خمس
مستشا ا
ر ثقافيا بسفارة الجمهورية العربية المتّحدة في العاصمة ّ

تقدم بإنتاجه العلمي إلى كلّية دار العلوم للحصول على درجة أستاذ
سنوات ،وأثناء ذلك ّ
الصرف سنة  1921م .وبعد سنة عاد إلى مصر وشغل منصب رئيس
كرسي في ّ
النحو و ّ
لمدة عامين .أعير بعدها إلى جامعة الخرطوم
الصرف ووكيل كلّية دار العلوم ّ
قسم ّ
النحو و ّ
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للدراسات اللّغوية ،وعهدت إليه برئاسته.
سنة 1922م ،وهناك كلّفته الجامعة بإنشاء قسم ّ
عين بعد عامين عميدا للكلّية ،وكلّف
وفي سنة 1921م عاد إلى منصبيه سالفي ال ّذكر ،هلي ّ
الدائمة للّغة العربية (وهي لجنة ترقيات األساتذة تابعة للمجلس
مع العمادة بأمانة اللّجنة ّ
األعلى للجامعات المصرية) طيلة ثالث سنوات من1921م إلى1921م.
كرسيها
وظل على
أنشأ الجمعية اللّغوية المصرية وترأسها خالل سنة 1927م ،
ّ
ّ

وظل
بالرباط،
ّ
إلى أن سافر إلى المغرب نهاية 1921م ،معا ار إلى جامعة محمد الخامس ّ

بها بعد أن أحيل على التّقاعد المب ّكر-حسب طلبه -سنة 1922م ،ليعود إلى مصر في
صيف 1929م ،لينتخب عضوا بمجمع اللّغة العربية بالقاهرة يوم االثنين  11أفريل
الناطقين بها
1922م ،واكتفى-إلى جانب كونه أستاذا في معهد اللّغة العربية لغير ّ

بجامعة الملك عبد العزيز سابقا وأم القرى حاليا -بعمله في المعهد ،إذ هكلّف بإنشاء قسم

الناطقين
يتخرج فيه معلّمو اللّغة العربية لغير ّ
جديد هو :قسم التّ ّ
خصص اللّغوي التّربويّ ،
ليتم تعيينه نائبا
بها ،وكان على كرسي رئاسة القسم إلى أن ّ
قدم استقالته سنة1991مّ ،

لرئيس وحدة البحوث والمناهج بالمعهد .وواصل عطاءه العلمي بالمعهد إلى أن انتهى

النظامية .ليعود بعد ستّة عشر عاما قضاها بم ّكة
عقده بالجامعة بسبب بلوغه
السن ّ
ّ

ليستقر بمصر مع عائلته ،إلى أن وافاه األجل -رحمه اهلل -عن عمر يناهز
مكرمة
ّ
ال ّ
 91سنة ،وذلك يوم الثالثاء الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة 7111م ،بعد مرض لم
يطل استدعى عملية جراحية في المخ.
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ثانيا-تراجم بعض األعالم الواردة في البحث:
 إبراهيم أنيس)1906م1977-م(:ال
باحث لغوي مصري ،ولد بالقاهرة ،التحق بدار العلوم العليا،
َّ
وتخرج فيها حاص ً
مدرس ًا في المدارس الثّانوية .وفي جامعة
على دبلومها العالي في سنة 1911م .وعمل ّ
الدكتوراه سنة 1911م .ونال عضوية
لندن حصل على البكالوريوس سنة 1919م ،ثم ّ

المجالت العربية ببحوثه ومقاالته اللّغوية ،ومن
مجمع اللّغة العربيةسنة 1921م .تزخر
ّ
شعر -في اللّهجات
مؤلفاته:األصوات اللّغوية -من أسرار اللّغة العربية -موسيقى ال ّ
العربية -داللة األلفاظ -مستقبل اللّغة العربية المشتركة.
 أرسطو بن نيقوماخوس (384ق.م – 322ق.م):هو تلميذ أفالطون وفيثاغورس ،ولد ببلدة سطاغيرا ،خالف اليونانيين في عبادة
الس ّم ،توفي في جزيرة أوبا .مؤلّفاته
األصنام،
فاضطر ملكهم إلى حبسه ،وقيل ّإنه سقاه ّ
ّ
الزمن ،حتّى جمعها أندرونيقوس
دونها تالميذه وشتّتها ّ
عبارة عن محاضرات فلسفية ّ

أهم نظرياته عن:المعرفة -المقوالت العشر -الفضائل العقلية -المدينة.
الروديسي ،و ّ
 -األزهري (282ه371 -ه):

هو أبو من صور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن األزهر ،ولد بهراة وهي من
المؤرخون يجمعون على ّأنه توفي بمسقط رأسه
أشهر مدن خراسان سنة 727ه ،يكاد
ّ

قمة تآليفه الّتي نذكر منها على سبيل التّمثيل :كتاب
سنة 121ه.يعد تهذيب اللّغة ّ
السكيت -تفسير
عز
ّ
األدوات -تفسير أسماء اه ّ
وجل -تفسير إصالح المنطق البن ّ

السبع الطّوال -تفسير شواهد غريب الحديث.
ّ
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 برجشتراسر (1222()BergsträsserGotthelfم1911-م):هو قوتهلف برجشتراسر ،ولد يوم 10:أفريل 1222م ،درس الفلسفة واللّسانيات،
وفي سنة 1910م أصبح أستاذا دائما بجامعة إسطنبول ،وبين سنتي 1911م و1912م
درس اللّهجات العربية في سوريا وفلسطين ،توفي يوم 12:أوت 1911م .ومن أشهر
مؤلّفاته :التّطور ال ّنحوي.
 تروبتسكوي نيكوالي سير جفيتش( )Nikolay Sergeevitch Trubetskoy(1891م1938 -م):
األول لعلم األصوات
هو عالم لساني روسي هولد بموسكو ،وتوفي بفيينا ،هو
ّ
المؤسس ّ

أن الفونيمهو أصغر وحدة فونولوجية ،وهو عبارة
الوظيفي ،ومن آرائه في هذا المجال ّ

الصوتية الّتي لها القدرة على تمييز الكلمات له كتاب :مبادئ الفونولوجيا.
عن ّ
النماذج ّ
 -تشومسكي (1928()Avram Noam Chomskyم):

هو أفرام نعوم تشومسكي ،ولد يوم 12 :ديسمبر 1972م ،في مدينة فيالدلفيا
بالواليات المتّحدة األمريكية ،تتلمذ على يد أستاذ اللّغويات هاريس بجامعة بنسلفانيا،
الصرفية في اللّغة العبرية
الصوتي للوحدات ّ
خرج هو :دراسة التّركيب ّ
وعنوان رسالته للتّ ّ

النحو التّوليدي ،حصل على درجة
الحديثة ،والّتي كانت بمثابة محاولة أولى لبناء قواعد ّ

دكتوراه الفلسفة في اللّغويات سنة 1900م .من مؤلّفاته:البنى التّركيبية -مالم ال ّنظرية
الصوتية
التّركيبية -البنية المنطقية لل ّنظرية اللّسانية -اللّسانيات ّ
الديكارتية -األنماط ّ

في اللّغة اإلنجليزية -اللّغة والفكر.

 جون روبيرت فيرث(1891( )John Rupert Firthم1961-م):السياقية ،كان أستاذ للّسانيات العامة
هو لغوي بريطانيا
متخصص في ّ
النظريات ّ
ّ

في جامعة لندن ما بين .1921 -1911:له كتاب.Paper in linguistics :
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 جيرولد كاتز(1917()Jerrold Katzم7117 -م):هو فيلسوف ولساني أمريكي ،ولد يوم 11:جويلية 1917م بواشنطن ،شغل منصب
أستاذ ف لسلفة ولسانيات في جامعة نيويورك ،وبهذه المدينة توفي يوم 12 :فيفري 7117م.
من مؤلّفاته :فلسفة اللّسان.
 جيري فودور )1935( (Jerry Fodorم):هو فيلسوف وعالم نفس أمريكي ،ولد في مدينة نيويورك ،وتلقى تعليمه الجامعي
في جامعة كولومبيا ،ثم تخصص في جامعة برنستون وفيها حاز على الدكتوراه
النفس منذ سنة 1921م ،من مؤلّفاته:لغة الفكر.
يدرس الفلسفة وعلم ّ
سنة 1921مّ .
 -أبو الحسن األخفش (

؟

215 -ه):

الب ْلخي ،المعروف باألخفش األوسط،
هو األخفش سعيد بن مسعدة المجاشعي َ

الناس بالكالم وأحذقهم بالجدل ،له منزلة عند
نحوي ،لغوي ،عروضي ،كان من أعلم ّ

البصريين والكوفيين ،أخذ عن سيبويه والخليل بن أحمد ،يزعم لنفسه ّأنه أعلم بالكتاب

من صاحبه سيبويه ،توفي سنة 770ه ،من مؤلّفاته :كتاب األوسط في ال ّنحو -معاني

القرآن -االشتقاق -المقاييس في ال ّنحو.

الخِليل بن أحمد الفراهيدي(100هـ 170 -هـ(:
 َهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي  ،أبو عبد الرحمن :من

أئمة اللّغة واألدب ،وواضع علم العروض ،درس لدى عبد اهلل بن أبي إسحاقالحضرمي
النحوي .ولد ومات في البصرة .من مؤلفاته أول معجم في
وهو أيضا أستاذ سيبويه
ّ

العربية :معجم العين -كتاب ال ّنغم -كتاب العروض -كتاب الشواهد -كتاب ال ّنقط
شكل -كتاب اإليقاع -كتاب معاني الحروف.
وال ّ
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 ديالس أوليري (1872( )De Lacy O’learyم1957 -م):شرقية
هو مستشرق إيرالندي ،وهو أستاذ بجامعة بريستول ويتقن العديد من اللّغات ال ّ
ومنها العربية ،له كتاب :الفكر العربي ومكانه في التّاريخ.
شريف الجرجاني (746ه816 -ه):
 ال ّشريف أبو الحسن الحسيني الحنفي ،ولد في جرجان ،في الثّامن
شرق ال ّ
هو عالم ال ّ
همته منذ صغره إلى دراسة العربية
من شعبان ستة أربعين وسبعمائة للهجرة ،صرف ّ

مصنفاته عن
النقلية ،تزيد
النحو ،وكثي ا
ّ
ر من العلوم العقلية و ّ
وعلومها ،ألّف كتبا في ّ

الخمسين ،وهي في مجملها كتب صغيرة أو رسائل قصيرة ،أو شروح وحواش على متون

السادس من ربيع
مشهورة ،بعضها بالعربية وبعضها بالفارسية ،وافته المنية يوم األربعاءّ ،

الثّاني ،سنة ست عشرة وثمانمائة ،ودفن في قبر بناه لنفسه ،بالقرب من الجامع العتيق
المسمى بمحلّة سواحان ،داخل سور شيراز.من مؤلّفاته :اإلشارات والتّنبيهات -األصول
ّ
المنطقية -التّعريفات.

عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (148ه180-ه( :النحاة ،اسمه عمرو بن بحر
هو أحسن تالميذ الخليل مطلقا ،اللّغوي البصري إمام ّ

بن قنبر ،هكنيته أبو بشر ،ولقبه سيبويه الّذي يعني رائحة التّفاح(:سيب  +ويه) ،أخذ
النحو واألدب عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب .والكتاب أحد أهم مؤلفاته في
النحو.
النحو،
ّ
وعرف بقرآن ّ
ّ
ويعد أول كتاب منهجي ينسق ويدون قواعد اللّغة العربية ،ه
 أبو الفت عثمان ابن جني ( 322هـ  392 -هـ):النحو فيها على يد أحمد بن
هو عالم نحوي كبير ،ولد بالموصل ونشأ بها ،تعلم ّ

ر األدب في صباه على يد أبي
محمد الموصلي األخفش ،ويذكر ابن خلكانأن ابن جني ق أ
أن
الصالت بينهما ،حتّى نبغ ابن جني بسبب صحبته ،حتى ّ
علي الفارسي حيث توثّقت ّ

أن ابن
الرغم ّ
أستاذه أبا علي ،كان يسأله في بعض المسائل ،ويرجع إلى رأيه فيها .على ّ
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النقل عن أناس ليسوا بصريين
جني كان يتّبع المذهب البصري في اللّغة ّ
إال ّأنه كان كثير ّ
سر صناعة اإلعراب -اللّمع في ال ّنحو.
في ّ
النحو واللّغة ،من مؤلّفاته :الخصائصّ -

فردينان دي سوسير )1857( (Ferdinand de Saussureم1913-م):هو عالم لغويات سويسري أ ّسس المدرسة البنيوية في اللّسانيات في القرن العشرين .وهو من

عد
أشهر علماء اللّغة في العصر الحديث حيث اتّجه بتفكيره نحو دراسة اللّغات دراسة وصفية ب ّ

السبب في هذا التّحول الخطير
اللّغة ظاهرة اجتماعية وكانت اللّغات تدرس دراسة تاريخية ،وكان ّ

السنسكريتية .ولد دي سوسير في جنيف ،وكان مساهما كبي ار
في دراسة اللّغة هو اكتشاف اللّغة ّ
عد اللّسانيات فرعا من
في تطوير العديد من نواحي اللّسانيات في القرن العشرين .كان ّأول من ّ

الصوتية ،اقترح دي سوسير تسميته( )semiologyويعرف حاليا
علم أشمل يدرس اإلشارات ّ

العامة.
بالسيميوتيك أو علم اإلشارات .جمعت محاضراته في :دروس في اللّسانيات
ّ
 -عبد القاهر الجرجاني (411ه471 -ه):

الدار،
الرحمن الجرجاني ،فارسي األصل ،جرجاني ّ
هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد ّ

سك
وجرجان مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان ،كان شافعيا ،عالما ،أشعريا ،ذا هن ه

النبوية .من أشهر
ودين ،توفّي سنة إحدى -وقيل أربع -وسبعين وأربعمائة من الهجرة ّ
مؤلّفاته :أسرار البالغة -دالئل اإلعجاز.

كمال محمد علي بشر (1921م):وجوده بال هكتَّاب ،والتحق
ولد بمحلة دياي مركز دسوق محافظة كفر ال ّشيخ ،حفظ القرآن َّ
ولما أنهى المرحلة االبتدائية به انتقل إلى المعهد الثّانوي األزهري باإلسكندرية
بمعهد دسوق ّ
الدينيّ .
لعامين ،ومنه انتقل إلى معهد طنطا لينال منه ال ّشهادة الثّانوية .التحق بدار العلوم جامعة القاهرة

الدراسات اإلسالمية (تقدير ممتاز– ّأول الفرقة) 1912م .حصل
ونال منها ليسانس اللّغة العربية و ّ
النفس 1912م .هبعث إلى إنجلت ار للتّخصص
على دبلوم المعهد العالي للمعلّمين في التّربية وعلم ّ
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في علم اللّغة ،ومن جامعة لندن حصل على درجة الماجستير في علم اللّغة المقارن ،1901
أما نشاطه في التّأليف فواسع ومتنوع،
وعلى درجة ّ
الدكتوراه في علم اللّغة واألصوات 1902مّ .

ومنه :قضايا لغوية -علم األصوات -دراسات في علم اللغة -علم اللغة االجتماعي -خاطرات
مؤتلفات في اللّغة والثقافة -اللّغة العربية بين الوهم وسوء الفهم -التّفكير اللّغوي بين القديم
والجديد.
 ابن مضاء اللّخمي القرطبي (511ه592 -ه):الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن
هو أبو العباس أحمد بن عبد ّ

مهند بن عمير اللّخمي القرطبي ،نسبة إلى مسقط رأسه قرطبة ،ينحدر من
مضاء بن ّ

السابع
أسرة تشتهر بالفروسية وال ّ
شجاعة ،ولد بقرطبة سنة011ه ،ومات بإشبيلية في ّ
المؤرخون على ّأنه ألّف كتبا ثالثة،
عشر من جمادى الثّانية سنة 097ه ،يكاد يتّفق
ّ

الرد على ال ّنحاة -المشرق في ال ّنحو -تنزيه القرآن
األول ،وهيّ :
لم يظهر منها إالّ ّ

عما ال يليق بالبيان.
ّ
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المصطل باللّغة العربية:

أحادية المقطع

المصطل باللّغة اإلنجليزية:
monosyllabic word

الرخاوة
االحتكاكّ /

Friction

أحشاء

Infixes

االستمرار

Continuant

السفلى
األسنان العليا و ّ

Upper and Lower Teeth

أسناني لثوي

Denti-alveolar

أسناني

Dental

أصوات العلّة

Vocoids

األضراس

Moler

اإلطباق/التّفخيم
أطراف الثّنايا

Velarization
Dental articulation

أعجاز

Suffixes

النطق
أعضاء ّ

Organs of speech

األكوستيكي

Accoustic

األلوفون

Allophone

شدة
االنفجار/ال ّ

Plosive

األنفي

Nasale

األنياب

Canines
Vocalcords/Vocalbonds

الصوتية
األوتار ّ
األوسيلوغراف

Osillograph

البلعوم

Blottalstop
Regimen/ Governance
Pharyngalization

التأثير السياقي
التّحليق
ردد
التّ ّ

Frequency
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Kymography
Palatalization

الكيموغرافيا/عرجات الذبذبية
ّ ّالت
التّغوير

التّقديم والتّأخير
التَّكراري

Foregrounding
Rolled

التّالزم
السياقي
ّ التّماسك
التّنغيم

Collocation
Transitivity
Intonation
Concord

السياقي
ّ التّوافق
الجانبي

Lateral

الجدار الخلفي للحلق

Back wall of Pharynx

جدول اإلسناد

Predication Table

جدول التّصريف

Conjugation Table
Aspect

الجهة

Voice/Voicing

الجهر
النطق
ّ حركات أعضاء

Articulatory movements

حقل العالقات

Field of relations

حقلتصوري
َّ

Conceptual field
Lexical field

حقل معجمي

Semantic fields

حقول داللية
حلقي

Pharyngal

حنجري

Glottal
Artificial Palate/Palatograph

البالتوغرافيا/الصناعي
ّ الحنك

الدرجة
ّ

Pitch

الصوتية
ّ ال ّذبذبة

Sound vibration

طيفي
ّ الراسم ال
ّ

Praat
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الرباعيات الجانبية
ّ
رسام الحنك اإللكتروني

Latralincisor
Electropalatograph

السبكتروغراف
ّ

Spectrograph

سعة ال ّذبذبة

Amplitude

السمعي
ّ

Audiotory

السيمانتيم/نواة المعنى المعجمي

Semanteme

جدول اإللصاق

Morphological Scatter

شفتان
ال ّ

Lips

شفوي أسناني

Labio-dental

شفوي

Bi-labial
Consonants

الصحاح
ّ

Prefixes
Correlations

صدور

الصفات التّصنيفية
ّ
صوت مرّكب

Affricate

الصوت
ّ

Sound

طبق/الحنك اللّين
ال ّ

Soft palate

طبقي

Velar

بقية
ال ّ
ط ّ

Velar Articulation

طرف اللّسان

Blade of Tongue

ظواهر التّطريزية
ال ّ

Prosodic features

السياقية
العالقات ّ

Syntagmaticrelations

العلل /حروف العلّة

Vowels

الصوتي
علم التّشكيل ّ
علم اللّغة التّطبيقي

Phonology
Applied Linguistics

العلو
ّ

Loudness
- 109 -

مـلحق المصطلحات
Palate

الحنك/الغار

Platal

غاري

Nasal cavity

فتحة األنف

Physiological

الفسيولوجي

Lower jaw

الفك األسفل
الفونيم

Phoneme

الفيزيائي

Physical

القواطع األمامية

Rontel incisor
Quality or Timbre

قيمة الصوت أو جرسه

International phonetic transcription

الدولية
ّ الصوتية
ّ الكتابة
الكالم

Speech
Monosyllabic word

كلمة أحادية المقطع

Polysyllabic word

كلمة متعددة المقاطع

Kymograph

الكيموغراف

Alveole

اللّثة

Alveolar

لثوي

Epiglottis

لسان المزمار

Language

اللّغة

Linguistics

اللّغويات

Noise

اللّفظ

Uvula

اللّهاة

Uvalar

لهوي

Articulations

المخارج

Information

مساعد البحث

Semantics

علم المعنى/الداللي
ّ المستوى
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Morphology

الصرفي/علم بناء الكلمة
المستوى ّ

Phonetics

الصوتي/علم األصوات
المستوى ّ

Lexicology

المستوى المعجمي/علم المعجم

Syntax

النحوي/علم التّراكيب/علم
المستوى ّ
بناء الجملة

Idiomatic

مسكوك
الداللي
المعنى ّ

Semantic meaning

المعنى المعجمي

Lexical meaning

المعنى المقامي

Contextual meaning

المعنى الوظيفي

Functional meaning

المفصل

Juncture

المقابل االستبدالي

Substitution counter

المقال

Speech event

المقام/سياق الحال

Context of situation

مقدم اللّسان
ّ

الرقبة
منطقة الحنجرة أمام ّ

Front of Tongue
Larynx in the front part of the neck

الصرف
منهج ّ

Morphology

المنهج الوصفي

Desriptive linguistics

المنهج

Method

الموجة الصوتية

Sound wave

مؤخر اللّثة
ّ

Post-alveola

مؤخر اللّسان
ّ

Back of Tongue

المقيد
المورفيم
ّ

BoundMorpheme

الصرفي
المورفيم /المبنى ّ

Morpheme
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الحر
المورفيم ّ
الداللة العدمية
الصفريّ /
المورفيم ّ

FreeMorpheme
ZeroMorpheme

األولي
ّ
النبر ّ

Primarystress

النبر الثّانوي
ّ

Secondarystress

نصف حركة /نصف علّي

Semi-Vowel
Articulatory

النطقي
ّ
النظام
ّ

System

النحوية
نظرية القرائن ّ

Theory of Gramatical Clues

نظرية القرائن

Theory of the signs
Paradigmatic/Syntagmatic
Aspiration

النظمي/االستبدالي
ّ
نفخة بسيطة

الصلب
نهاية الحنك/الحنك ّ

Post- Palatal

الهمس

Voiceless

وقفة حنجرية

Glottal Stop
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص
المصادر والمراجع العربية:

.1
.7

إبراهيم أنيس .األصوات اللّغوية .ط .0مكتبة األنجلو .مصر1929 .م.
إبراهيم أنيس .من أسرار اللغة.ط .2مكتبة األنجلو المصرية1922.م.

.1

مقدمة لنظرية المعجم .ط .1دار الغرب اإلسالمي.
إبراهيم بن مراد.
ّ

بيروت1992.م.

النحو وتيسيره في العصر الحديث (دراسة
 .1إبراهيم عمر سليمان زبيدة .حركة تجديد ّ
تحليلية تقويمية) .ط.1دار الكتب الوطنية .بنغازي ليبيا7111.م.
.0
.2
.2

النحو .دار اآلفاق العربية7111 .م.
إبراهيم مصطفى .إحياء ّ
جني .الخصائص.ج.1ج .7تح :عبد الحكيم بن محمد .المكتبة التّوفيقية.
ابن ّ
ابن جني .المنصف(شرح كتاب التّصريف للمازني) .ج .1تح :إبراهيم مصطفى

وغيره .ط .1إدارة إحياء التراث القديم .اإلسكندرية(.دت).

المقدمة (ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم
 .2ابن خلدون.
ّ
شأن األكبر) .تح :خليل شحادة .در الفكر .بيروت لبنان7111 .م.
من ذوي ال ّ
السيد أحمد صقر .طبعة دار إحياء
الصاحبي في فقه اللّغة .تح:
 .9ابن فارس.
ّ
ّ
الكتب العربية .القاهرة(.دت).
 .11ابن قتيبة .تأويل مشكل القرآن .تح :أحمد صقر .طبعة الحلبي1910 .م.
 .11ابن مالك .متن ألفية ابن مالك .تع :عبد اللطيف بن محمد الخطيب .ط .1دار
العروبة .الكويت7112 .م.
النحاة .تح :محمد حسن محمد حسن إسماعيل.
الرد على ّ
 .17ابن مضاء القرطبيّ .
ط .1دار الكتب العلمية .لبنان7112.م.
 .11ابن منظور .لسان العرب.ج .1دار المعارف .القاهرة.
الدين عبد
 .11ابن هشام .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .ج .7تح :محمد محي ّ
طالئع7111.م.
الحميد .دار ال ّ
الدين عبد الحميد.
الصدى .تح :محمد محي ّ
 .10ابن هشام .شرح قطر ّ
الندى وبل ّ
المكتبة العصرية .لبنان7111 .م.
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 .12أبو بكر حسيني .الصوائت العربية قراءة في مصادر التراث اللغوي .ط .1دار
الكتاب الحديث .القاهرة7111 ،م.
النحو العربي .دار المعرفة الجامعية.
 .12أحمد سليمان ياقوت .ظاهرة اإلعراب في ّ
1991م.
 .12أحمد مختار عمر .البحث اللّغوي عند العرب (مع دراسة لقضية التّأثير
والتّأثّر).ط .2عالم الكتب .القاهرة7111 .م.
الصوت اللّغوي .عالم الكتب .القاهرة1992 .م.
 .19أحمد مختار عمر .دراسة ّ
الداللة .ط .0عالم الكتب .القاهرة1992 .م.
 .71أحمد مختار عمر.علم ّ

طور.ط .7ديوان المطبوعات الجامعية.
 .71أحمد مومن .اللّسانيات ّ
النشأة والتّ ّ
الجزائر7110 .م.
النحوي عند سيبويه .ط.1
للنظر ّ
 .77إدريس مقبول .األسس االبستمولوجية والتّداولية ّ
عالم الكتب الحديث .األردن7112 .م.

الدار المصرية للتّأليف والتّرجمة.
السالم هارونّ .
 .71األزهري .تهذيب اللّغة .تح :عبد ّ
القاهرة1921.م.
 .71األشموني .شرح األشموني على ألفية ابن مالك .ج .7تح :حسن حمد .دار
ط.7الكتب العلمية .بيروت لبنان7111 .م.
الداللية .ط .1دار األمان.
الزمن في اللّغة العربية بنياته التّركيبية و ّ
 .70امحمد المالخّ .
الرباط7119 .م.
ّ
النحوي للّغة العربية (محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية
 .72برجشتراسر .التّطور ّ
وصححه وعلّق عليه :رمضان عبد التّّواب .ط .7مكتبة الخانجي.
عام 1979م) .أخرجه
ّ
1991م.

النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي.
 .72بكري عبد الكريم .أصول ّ
ط .1دار الكتاب الحديث .الجزائر1999.م.
 .72تحسين عبد الرضا الوزان .الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في
ضوء علم اللغة الحديث .ط .1دار دجلة ،األردن7111 .م.
حسان .اجتهادات لغوية .ط.1عالم الكتب .القاهرة7112 .م.
تمام ّ
ّ .79
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النحو -فقه
حسان .األصول" دراسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العربّ :
تمام ّ
ّ .11
اللّغة -البالغة" .عالم الكتب .القاهرة7119.م.
للنص القرآني" .ط.1
 .11تمام حسان .البيان في روائع القرآن "دراسة لغوية وأسلوبية ّ
عالم الكتب .القاهرة1991 .م.

الناطقين بها.شركة م ّكة
حسان .التّمهيد في اكتساب اللّغة العربية لغير ّ
تمام ّ
ّ .17
النشر1921 .م.
للطباعة و ّ

حسان .الفكر اللّغوي الجديد .ط .1عالم الكتب .القاهرة7111.م.
تمام ّ
ّ .11
الدار البيضاء7111 .م.
حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .دار الثّقافةّ .
تمام ّ
ّ .11

حسان .اللّغة العربية معناها ومبناها .ط .0عالم الكتب7112 .م.
تمام ّ
ّ .10
الدار البيضاء1921 .م.
حسان .اللّغة بين المعيارية والوصفية.دار الثّقافةّ .
تمام ّ
ّ .12
السنين من حقول العربية .ط.1عالم الكتب .القاهرة7117 .م.
حسان .حصاد ّ
تمام ّ
ّ .12

تأمل لغة القرآن الكريم .ط .1عالم الكتب .القاهرة .
تمام ّ
حسان .خواطر من ّ
ّ .12
7112م.

تمام
ّ .19
تمام
ّ .11

حسان .مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن .ط .1عالم الكتب .القاهرة7111 .م.
ّ
حسان .مقاالت في اللّغة واألدب .ج .1ج .7ط.1عالم الكتب .القاهرة7112 .م.
ّ

النحوية .ط.7عالم الكتب .القاهرة7111 .م.
حسان.الخالصة ّ
تمام ّ
ّ .11
السالم هارون .دار الجيل .بيروت.
 .17الجاحظ .البيان والتّبيين .ج .1تح :عبد ّ

(دت).

السالم هارون .ط .7مطبعة مصطفى بابي الحلبي.
 .11الجاحظ .الحيوان .ج .1تح :عبد ّ
مصر1920.م.
 .11جميل صليبا .المعجم الفلسفي (باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية
الالتينية).ج . 1الشركة العالمية للكتاب .بيروت لبنان1991.م.
و ّ

الصرف .دار الحكمة .الوصل1999 .م.
 .10حاتم صالح ّ
الضامنّ .
الدراسات األسلوبية.ط .1دار فضاءات.
النظم في ّ
 .12حسام اللّحام .أثر نظرية ّ

األردن7112 .م.
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 .12حسن حمائز .التّنظير المعجمي والتّنمية المعجمية في اللّسانيات المعاصرة مفاهيم
ونماذج تمثيلية .ط .1عالم الكتب الحديث .األردن7117 .م.
النحوي في ضوء محاوالت التّيسير الحديثة.
 .12حسن منديل حسن العكيلي .الخالف ّ
الضياء .عمان األردن.7112 .
دار ّ

النحوي الحديثة (دراسة وتصنيف
 .19حسن منديل حسن العكيلي .محاوالت التّيسير ّ
وتطبيق) .ط .1دار الكتب العلمية .بيروت لبنان7117.م.

تمام
 .01حسين رفعت حسين .الموقعية في النحو العربي (دراسة سياقية) .تقديمّ :

حسان .ط .1عالم الكتب7110 .م.
ّ
 .01حلمي خليل .العربية وعلم اللّغة البنيوي (دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث).
دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية1992.م.

 .07حلمي خليل .الكلمة "دراسة لغوية معجمية" .دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية1992.م.
النهضة العربية.
 .01حلمي خليلّ .
مقدمة لدراسة التّراث المعجمي العربي .ط .1دار ّ
بيروت1992 .م.
النحوية لدى القدماء (دراسة تحليلية في ضوء المناهج
 .01حليمة عمايرة .االتّجاهات ّ
المعاصرة) .ط .1دار وائل .األردن7112 .م.
 .00خالد إسماعيل حسان .في اللّسانيات العربية المعاصرة .دار الكتب المصرية.

القاهرة7112 .م.

الدرس اللّغوي القديم والحديث .ط .1دار المسيرة.
النحوي في ّ
 .02خالد الكندي .التّعليل ّ
عمان7112 .م.

المتعددة
 .02خالد اليعبودي .آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللّسانية الثّنائية و
ّ

اللّغات .ط .1دار ما بعد الحداثة .فاس7112 .م.

النهضة.
 .02خديجة الحديثي .أبنية
الصرف في كتاب سيبويه.ط .1مكتبة ّ
ّ
بغداد1920.م.

النحاة (المدارس والخصائص).ط .1عالم
النحو و ّ
 .09خضر موسى محمد محمودّ .
الكتب7111.م.
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النحو .تح :عز الدين التّنوخي .مطبوعات إحياء التّراث
 .21خلف األحمرّ .
مقدمة في ّ
القومي .1دمشق1921 .م.
 .21خليل أحمد عمايرة .في التّحليل اللّغوي (منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التّوكيد
النفي اللّغوي وأسلوب االستفهام).ط .1مكتبة المنار .األردن1922 .م.
اللّغوي و ّ

الدين قباوة .ط .1مؤسسة
النحو .تح :فخر ّ
 .27الخليل بن أحمد الفراهيدي .الجمل في ّ
الرسالة .سوريا1920 .م.
ّ
 .21الخليل بن أحمد الفراهيدي .العين .تح :مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي .دار

الرشيد .بغداد1921 .م.
ّ
 .21الخليل بن أحمد الفراهيدي .العين .تح :مهدي المخزومي وغيره .ج( .1دط).
سلسلة المعاجم والفهارس( .دت).
النظم .مكتبة نهضة مصر1921 .م.
 .20درويش الجندي .نظرية عبد القاهر في ّ
الداللة والمعجم .دار غريب7111 .م.
الجواد إبراهيم .دراسات في ّ
 .22رجب عبد ّ

السياق .ط .1مطابع جامعة أم القرى1171 .هـ.
ّ .22
ردة اللّه الطّلحي .داللة ّ
 .22رمضان عبد التّواب .المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي .ط .1مكتبة
الخانجي .القاهرة1992.م.

النحو العربي (دراسة موازنة بين القديم
 .29زهير غازي زاهد .موضوعات في نظرية ّ
الزمان .بغداد7111 .م.
والحديث) .ط .1دار ّ
السبع .طبعة مكتبة المعارف .بيروت( .دت).
ّ .21
الزوزني .شرح المعلّقات ّ
 .21زينب عفيفي .فلسفة اللّغة عند الفارابي .دار قباء .القاهرة1992 .م.

 .27سامي عياد حنا وغيره .معجم اللّسانيات الحديثة (إنكليزي-عربي) .ط .1مكتبة

لبنان1992.م.

السمع والكالم (صوتيات اللّغة من اإلنتاج إلى
 .21سعد عبد العزيز مصلوح .دراسة ّ
اإلدراك) .ط .7عالم الكتب .القاهرة7110 .م.
 .21سعد عبد العزيز مصلوح .في اللّسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات.

ط.7عالم الكتب .القاهرة7110 .م.
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 .20سمير شريف استيتيه ،األصوات اللغوية (رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية) .ط .1دار وائل.
عمان7111 .م.
 .22سيبويه .الكتاب .ج .7ط .1طبعة بوالق .المكتبة الكبرى األميرية .القاهرة1112 .هـ.
السالم محمد هارون .ط.0مكتبة الخانجي.
 .22سيبويه.الكتاب .ج.1ج .1تح :عبد ّ
القاهرة7119 .م.
سيوطي .المزهر في علوم اللّغة وأنواعها .مج .7-1ط .1دار التّراث.
 .22ال ّ
القاهرة.مصر7112.م.
السيوطي .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .ج .7تح :عبد العال سالم مكرم.
ّ .29
طبعة دار البحوث العلمية .بيروت .دت.

الدين تونسي .ط .1شركة ابن باديس
 .21ال ّ
شريف الجرجاني .التّعريفات .تح :نصر ّ
للكتاب .الجزائر7119 .م.
النحو .ط .1دار المعارف .مصر1927 .م.
 .21شوقي ضيف .تجديد ّ
النظم .ط .1دار هومه .الجزائر7119 .م.
 .27صالح بلعيد .نظرية ّ

 .21صبحي صالح .دراسات في فقه اللّغة .ط.11دار العلم للماليين1921.م.

الداللية عند علماء العربية القدامى حتّى نهاية القرن
الدين زرال .ال ّ
ظاهرة ّ
 .21صالح ّ
الدار العربية للعلوم .بيروت7112 .م.
الرابع الهجري .طّ .1
ّ
تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة .ط.1دار الفكر
 .20طالل عالمةّ .

اللّبناني1991 .م.

النحو بين القديم والحديث(.دط) .دار المعارف .مصر.
 .22عباس حسن .اللّغة و ّ
1922م.
الجبار توامة .التّعدية والتّضمين .ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر.
 .22عبد
ّ
1991م.
الداللة أصوله ومباحثه في التّراث العربي .إتّحاد الكتاب
 .22عبد الجليل منقور .علم ّ
العربي .دمشق7111 .م.
الرحمان الحاج صالح .بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية .ج .7-1موفم
 .29عبد ّ

للنشر7112 .م.
ّ
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الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر(1917م-
الرحمان العارف .اتّجاهات ّ
 .91عبد ّ
1920م) .ط .1دار الكتاب الجديد المتّحدة .بيروت لبنان7111.م.

تمام ح ّسان رائدا لغويا "كتاب تذكاري".ط.1عالم الكتب7117.م.
 .91عبد ّ
الرحمان العارفّ .
الصباح.
الرحمان ّأيوب .دراسات نقدية في ّ
النحو العربي( .دط) .مؤسسة ّ
 .97عبد ّ
الكويت( .دت).

الصوتي للبنية العربية .بيروت1921 .م.
الصبور شاهين .المنهج ّ
 .91عبد ّ
شباب .اإلسكندرية1929 .م.
طور اللّغوي .مكتبة ال ّ
 .91عبد ّ
الصبور شاهين .في التّ ّ
 .90عبد العاطي غريب عالم .دراسات في البالغة العربية.ج .1ط .1منشورات جامعة بنغازي.
1992م.
 .92عبد القادر الفاسي الفهري .اللّسانيات واللّغة العربية .ط .1منشورات عويدات.
بيروت لبنان1922 .م.

 .92عبد القادر المهيري .نظرات في التّراث اللّغوي العربي .ط .1دار الغرب اإلسالمي.

لبنان1991 .م.

 .92عبد القادر عبد الجليل .علم اللّسانيات الحديثة (نظم التّح ّكم وقواعد البيانات).ط.1
دار صفاء .عمان7117 .م.

 .99عبد القاهر الجرجاني .أسرار البالغة في علم البيان .تح :عبد الحميد هنداوي.
ط .1دار الكتب العلمية .لبنان7111.م.
النحوية في أصول العربية .تح :زهران
 .111عبد القاهر الجرجاني .العوامل المئة ّ
البدراوي .ط .7دار المعارف .مصر1922.م.
 .111عبد القاهر الجرجاني .دالئل اإلعجاز .تع :محمود محمد شاكر .ط .1دار
المدني .القاهرة1997 .م.
النحو العربي بين األصالة والتّجديد (دراسة وصفية نقدية
 .117عبد المجيد عيسانيّ .
النحوية) .ط .1دار ابن حزم .لبنان7112 .م.
لبعض اآلراء ّ

الصوتي
النظام
الناصر .شرح صوتيات سيبويه (دراسة حديثة في ّ
 .111عبد المنعم ّ
ّ
للعربية من خالل نصوص كتاب سيبويه).ط .1دار الكتب العلمية .بيروت

لبنان7117.م.
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النحو العربي (دراسة نقدية) .ط .1دار
 .111عبد الوارث مبروك سعيد .في إصالح ّ
القلم .الكويت1920 .م.
النحو العربي .ط .1مؤسسة
السياق والمعنى دراسة في أساليب ّ
 .110عرفات فيصل ّ
المناعّ .
السياب .لندن7111.م.
ّ

النحوي قراءة لسانية جديدة .ط .1دار محمد علي
 .112عز ّ
الدين مجدوب .المنوال ّ
الحامي .الجمهورية التونسية1992.م.

(المدخل،النشأة والتّأسيس).ط .1دار الفكر.لبنان.
النحو
 .112عصام نور ّ
ّ
الدين .تاريخ ّ
1990م.
 .112عصام نور الدين .علم األصوات اللغوية (الفونيتيكا) .ط .1دار الفكر اللبناني.
بيروت1997 .م.
 .119علي عبد الواحد وافي .فقه اللّغة .ط .2دار نهضة مصر .القاهرة( .دت).

شكل والوظيفة .مكتبة
الساقي .أقسام الكالم العربي من حيث ال ّ
 .111فاضل مصطفى ّ
الخانجي .القاهرة7112 .م.
النشاط اللّساني".
 .111فاطمة الهاشمي ب ّكوش .نشأة ّ
الدرس اللّساني الحديث "دراسة في ّ
للنشروالتّوزيع7111 .م.
ط.1إيتراك ّ

النحو العربي .ط .1دار الوسام
 .117فصيح مقران .المدخل الجامع في أصول نظرية ّ
العربي .الجزائر7111 .م.
 .111الفيروزآبادي .القاموس المحيط .ج .1ج .7ج .1دار العلم للجميع .بيروت لبنان.

(دت).
 .111كمال بشر .دراسات في علم اللّغة (القسم الثاني) .ط .7دار المعارف .القاهرة.

1921م.

 .110كمال بشر .علم األصوات .دار غريب .القاهرة7111 .م.
الدجلة .األردن7119 .م.
 .112كوليزار كاكل عزيز .القرينة في اللّغة العربية .ط .1دار ّ
 .112مجمع اللّغة العربية .المعجم الوسيط.ج .1ج .7إخ :إبراهيم مصطفى وغيره .ط.7

العامة للمعجمات واحياء التّراث1927 .م.
اإلدارة
ّ
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الصحاح .رتّبه :محمود خاطر .ط .1دار الفكر .لبنان.
الرازي .مختار
ّ
 .112محمد ّ
7111م.
النحوية .ط .1دار
ح العوامل ّ
 .119محمد بن مهدي ظافر العمراني .التحفة المهدية شره
اآلثار .القاهرة7112 .م.
الدفاع عن القرآن الكريم (أصالة اإلعراب وداللته على
 .171محمد حسن حسن جبلّ .

طباعة الحديثة( .دت).
المعاني في القرآن الكريم واللّغة العربية) .ط .7البربري لل ّ

الصغير .نحو التّجديد في دراسات الجواري .مطبعة المجمع العراقي.
 .171محمد حسين ّ

العراق1991 .م.

ومطبقة ،مصطلحاتها ومفاهيمها .مركز
 .177محمد رشاد الحمزاوي .المعجمية :مقاربة نظرية
ّ
النشر الجامعي .تونس7111.م.
ّ

 .171محمد رشاد الحمزاوي  .من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا .ط .1دار الغرب

اإلسالمي1922 .م.
شرق .القاهرة7117 .م.
الداللة .ط.1مكتبة زهراء ال ّ
 .171محمد سعد محمد .في علم ّ

النحاة( .دط) .منشأة
 .170محمد سعد محمد .مباحث التّخصيص عند األصوليين و ّ
المعارف.اإلسكندرية( .دت).
الرسالة.
 .172محمد سمير اللّبدي .معجم المصطلحات ّ
النحوية و ّ
الصرفية .ط .1مؤسسة ّ
بيروت1902.م.

الدينية .القاهرة.
 .172محمد صبري راضي .تجديد دماء اللّغة العربية .ط.1مكتبة الثّقافة ّ

7112م.

طلب .قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني .ط .1لونجمان.
 .172محمد عبد الم ّ
مصر1990 .م.

الرديني .فصول في علم اللّغة العام .دار الهدى.
 .179محمد علي عبد الكريم ّ
الجزائر7112.م.
النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم
النحو العربي في نظر ّ
 .111محمد عيد .أصول ّ
اللّغة الحديث.ط .1عالم الكتب1929.م.
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النهضة العربية.
 .111محمود أحمد نحلة .مدخل إلى دراسة الجملة العربية .دار ّ
بيروت1922.م.
 .117محمود فهمي حجازي .علم اللّغة العربية (مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث

السامية)( .دط) .دار غريب(.دت).
واللّغات ّ
شركة
الربط في تركيب الجملة العربية .ط .1ال ّ
 .111مصطفى حميدة .نظام االرتباط و ّ
للنشر لونجمان .مصر1992 .م.
المصرية العالمية ّ
 .111مصطفى غلفان .اللّسانيات العربية الحديثة (دراسة نقدية في المصادر واألسس
شق .كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
النقدية والمنهجية) .جامعة الحسن الثّاني.عين ال ّ
سلسلة رسائل وأطروحات رقم .11:مطبعة فضالة .المغرب( .دت).

الرياض7111 .م.
 .110منصور بن محمد الغامديّ .
الصوتيات العربية .مكتبة التّوبةّ .
الرائد العربي .بيروت لبنان.
 .112مهدي المخزومي .في ّ
النحو العربي "نقد وتوجيه" .ط .7دار ّ
1922م.

 .112موريس أنجرس .منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية :تدريبات علمية .تر:
زئر1991 .م.
بوزيد صحراوي وغيره .ط .7دار القصبة .الج ا
النجار .اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين .مراجعة :عبده
 .112نادية رمضان ّ
الراجحي .دار الوفاء .اإلسكندرية7111.م.
ّ
 .119نور الهدى لوشن .مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي .المكتبة الجامعية.
اإلسكندرية7111 .م.

 .111هادي نهر .دراسات في اللّسانيات (ثمار التّجربة) .عالم الكتب الحديث .األردن.
7111م.
النحو العربي عرضا ونقدا .ط .7دار
 .111وليد عاطف األنصاري .نظرية العامل في ّ
الكتاب الثّقافي .األردن7111 .م.
المجالت والمواقع اإللكترونية:
المقاالت و ّ

النحوي بين القدماء والمحدثين) .قسم
 .1ابتسام عبد الكريم رمضان(.مؤ ّ
شرات العمل ّ
اللّغة العربية .كلّية اآلداب .جامعة عمر المختار .الجبل األخضر .البيضاء .ليبيا.
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السياق بين علماء ال ّشريعة والمدارس اللّغوية الحديثة) .مجلة اإلحياء.
 .7إبراهيم أصبانّ ( .
الرابط .www.alihyaa.ma :محرك البحث:
المملكة المغربية 70 .دجنبر 7111م .على ّ

.google

الصوت والبنية) .على
 .1أحمد القرشي( .الخالف بين سيبويه والخليل في
ّ
محرك البحث.Ask :
الرابطّ .https://uqu.edu.sa/majalat/:
ّ
الداللية .دمشق .7117.موقع اتحاد
 .1أحمد عزوز .أصول تراثية في نظرية الحقول ّ
الكتّاب العرب .http://www.awu-dam.org :محرك البحث.google :
الحرة ويكيبيديا.
 .0اإلخوانّ ( .
تمام ّ
الراسخين) .الموسوعة ّ
حسان رمز من جيل العلماء ّ
الدكتور ّ

منشور يوم7119-12-11:م.

النحو العربي وجهود في التّيسير) .مجلّة اللّغة العربية.
معوقات تعلّم ّ
 .2إسماعيل ونوغيّ ( .
األول 7111م.
ع .11الجزائر .السداسي ّ
حسان في ضوء نظرية تضافر
 .2بلقاسم بن محمد بن عودة( .تيسير ّ
تمام ّ
النحو عند ّ
النحوية واللّغوية بين التّراث والحداثة.
القرائن) .مجلة الباحث .ع .7مخبر ّ
الدراسات ّ
جامعة ابن خلدون .تيارت7111.م.
الرحمن( .الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر
 .2بهاء ّ
الدين عبد الوهاب عبد ّ
طائف .مايو 7110م.
النحوي) .خواطر نحوية .جامعة ال ّ
القرائن في ّ
الدرس ّ

النحاة) .المناهل.ع  1 .11نوفمبر1922م.
.9
النحو وأصول ّ
حسان( .أصول ّ
تمام ّ
ّ
حسان(.إعادة وصف اللّغة العربية ألسنيا) .أشغال ندوة اللّسانيات واللّغة
تمام ّ
ّ .11
العربية .تونس1922/17/19-11.م.
حسان( .أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية) .حوليات كلّية
تمام ّ
ّ .11
دار العلوم .الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية مطبعة جامعة القاهرة1929.م.
الرباط.
تمام ّ
حسان( .التّضام وقيود التّوارد) .المناهل .ع .2يوليو 1922مّ .
ّ .17
النحاة العرب) .حوليات دار العلوم1929 .م1921-م.
حسان( .منهج ّ
 .11تمام ّ
حسان) .منشور يوم7111-17-72 :م على
 .11جابر قميحة( .أستاذي الحبيب ّ
تمام ّ
الدكتور ّ
محرك البحث.google :
الساعة.11:19:م ّكة
ّ
الرابطّ .ikhwanonline.com :
المكرمة .على ّ
ّ
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 .10جميل حمداوي( .منهج القرائن وأثره في التّحصيل المدرسي) .المجلة التّربوية.
النشر العلمي .الكويت1992 .م.
مج .11ع .11مجلس ّ

النحو إلى عصر ابن مضاء القرطبي) .مجلّة اللّسان
 .12حازم سليمان الحلي( .تيسير ّ
الرباط1992 .م.
العربي.ع .11مكتب تنسيق التّعريبّ .

الصرف .نادي البيان لألدب
 .12حسن الحفظي .محاضرات في علم ّ
الفكر.الرابط.Nady Albayan Lladabwalfikr/posts/244830905633469 :
و
ّ

محرك البحث.google :
ّ
الداللة في اللّغة العربية "الّنص القرآني
السياق و ّ
 .12حيدر جبار عيدان وغيره( .جدلية ّ
السياق.ع .9مركز دراسات الكوفة7112 .م.
أنموذجا") .مجلّة جدلية ّ

 .19حيدر محمد جبر( .التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان) .مجلّة كلّية اآلداب.
محرك البحث.google :
الرابطّ .http://www.iasj.net/ :
جامعة بغداد.عّ .117:

الدكتور مهدي
النحو الوصفي بين ّ
 .71حيدر محمد عيدان وضرغام علي محسنّ ( .
حسان "دراسة في موارد االتفاق واالختالف") .كلّية اآلداب.
المخزومي و ّ
تمام ّ
الدكتور ّ
محرك البحث.google:
الرابطّ .http://www.uokufa.edu.iq:
جامعة الكوفة.على ّ
النحو العربي
 .71خالد بن عبد الكريم بسندي( .محاوالت التّجديد والتّيسير في ّ

الرياض7112 .م.
"المصطلح والمنهج :نقد ورؤية") .مجلة الخطاب الثّقافي.عّ .11
 .77خالد بن عبد الكريم بسندي( .نظرية القرائن في التّحليل اللّغوي) .مجلّة اتّحاد
الرياض .المملكة
الجامعات العربية .مج .1ع .7جامعة الملك سعود .قسم اللّغة العربيةّ .
السعودية7112 .م.
العربية ّ

النقد اللّساني) .مجلة األستاذ.
حسان في معيار ّ
تمام ّ
 .71خالد خليل هادي وغيرهّ ( .
ع7111 .711م.

حسان -رحمه اهلل -سراج علماء العربية المعاصرين) .تاريخ الّنشر:
تمام ّ
 .71خالد فهميّ ( .
المكرمة.
مكة
.12:11
الساعة:
على
7111-17-77م.
ّ

محرك البحث.google :
الرابطّ .www.ikhwanonline/com:
ّ
تنبه سيبويه إلى الفرق بين الحروف األصلية أو بين الفونيم واأللوفون.
 .70خديجة إيكرّ .

الساعة.11:12:
منتديات هرواء األدب .فضاء اللّغة "األصوات" .تاريخ ّ
النشر7117/11/10:مّ .
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الدين.الغرفة
محرك البحث .Ask :وملتقى إحياء علوم ّ
الرابطّ .www.ruowaa.com :
على ّ
الساعة:
الصوتية .التّعديل األخير بواسطة :أ.د.خديجة إيكر يوم7117/11/70 :م .على ّ
ّ
محرك البحث.Ask :
الرابطّ .almolltaqa/com :
.11:17على ّ
حسان وأثره في البحث األكاديمي المغربي).
 .72ديوان أصدقاء المغربّ ( .
تمام ّ
الدكتور ّ

الرابط . fayade@yahoo.de:يوم 7111/11/11م .محرك
مقال منشور على ّ
البحث.Ask :

النعيمي( .جهود التّجديد والتّيسير عند شوقي ضيف وعبد
 .72زينب مديح جبارة ّ
الرحمان أيوب) .مجلّة واسط للعلوم اإلنسانية .ع.10
ّ

 .72سهيلة طه محمد البياتي( .المنهج الوصفي في كتاب "في النحو العربي نقد وتوجيه"

الرابعة آب
ّ
س ّر من رأى .مج.1عّ 11
للدكتور مهدي المخزومي(ت .))1991مجلّة ه
.السنة ّ
7112م.
النحو وتجديده) .مجلّة
 .79صادق فوزي دباس( .جهود علماء العربية في تيسير ّ
القادسية في اآلداب والعلوم التّربوية .ع.7/1مج7112 .2م.

 .11صالحة حاج يعقوب( .المقام والقرينة الحالية ودورهما في المعنى) .قسم اللّغة
العربية

وآدابها.

الجامعة

اإلسالمية

العالمية

بماليزيا.

الرابط.Niknajah@iiu.my:مح ّرك البحث.google :
ّ
النحو
 .11صباح عباس السالم وغيره( .جهود ّ
الدكتور نعمة رحيم ّ
العزاوي في تجديد ّ
وتيسيره) .مجلة جامعة كربالء.ع .17مج .1تشرين أول.7110
الصوتي عند سيبويه "عرض ،مشكالت ،تقييم") .على شبكة
.17
صدام الفايزّ ( .
ّ
الدرس ّ

الساعة .19:10 :على
شعبان 1111هـ .على
األلوكة .المجلس العلمي.
ّ
محرك البحث.Ask :
الرابطّ .majles.alukah.net /38007/:
ّ
بمدرسي اللّغة العربية).
الرحمان الحاج صالح( .أثر اللّسانيات في ّ
النهوض ّ
 .11عبد ّ
مجلّة اللّسانيات .ع .11 :الجزائر1921 .م1921 -م.

النحو والعلوم األخرى الستخالص درس
الربط بين علم ّ
أهمية ّ
 .11عقيلة لعشبيّ ( .
السداسي
نحوي
ميسر) .المجلس األعلى للّغة العربية .مجلّة اللّغة العربية .عّ .72:
ّ
األول.7117
ّ
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النحو العربي عند المحدثين).
 .10عيسى متقي زادة( .دراسة المحاوالت التّيسيرية في ّ
سادسة.ع-7111 .11
مجلّة اللّغة العربية وآدابها .جامعة إعداد
السنة ال ّ
المدرسينّ .
ّ
7111م.

الدرس القديم
 .12غانم قدوري الحمد( .مخارج حروف العربية :عددها وترتيبها بين ّ
.محرم1111هـ.
وّ
الدرس الحديث "عرض ومناقشة") .مجلّة الحكمة.عّ 12
محرك البحث.Ask :
الرابطّ .http://vb/tafsir/net/tafsir19744/:
ّ
الدرس اللّساني الحديث) .مجلّة المخبر "أبحاث في اللّغة
السياق اللّغوي في ّ
 .12غنية توميّ ( .

الرابطlab.univ- :
واألدب الجزائري" .ع .2جامعة محمد خيضر .بسكرة الجزائر7111 .مّ .
 .biskra.dzمحرك البحث.google:
مجدد
حسان عمر ّ
تمام ّ
 .12قسم اللّغة العربية بكلّية التّربية جامعة األنبار .ندوة علمية بعنوانّ ( :
الدراسات
ّ

اللّغوية

في

العصر

الحديث).يوم:

7111-17-19م.

الرابط:
ّ

محرك البحث.google :
.ww.uonbar.edu.iq/News.Details.php?ID=261
ّ
بلبشير(.الدراسات اللّغوية بين األصالة والمعاصرة) .مجلّة األثر.ع.2
 .19لحسن
ّ
جامعة ورقلة .الجزائر .ماي 7119م.

الدراسات التّراثية والمعاصرة) .مجلّة
 .11ليلى كادة( .مدارات مصطلح اإلفصاح في ّ
المخبر :أبحاث في اللّغة واألدب الجزائري.ع .7جامعة محمد خيضر .بسكرة الجزائر.

الرابط .lab.univ-biskra.dz :محرك البحث.google:
7110مّ .
الدراسات اإلسالمية
النحو العربي) .مجلّة كلّية ّ
 .11محمد أبو المكارم قنديل( .مزاعم التّجديد في ّ
والعربية للبنات بالمنصورة .جامعة األزهر .ع1922 .11م.

 .17محمد الودغيري( .اللّساني وغير اللّساني قراءة في المصطلح) .مقال منشور
شبكة
الساعة.AM 11.71:منتدى اللّغة العربية على ال ّ
يوم7111-11-11:م .على ّ

محرك البحث.google :
الرابط االلكترونيّ www.m-a-arabia.com :
العالميةّ .
 .11محمد بن إبراهيم الحمد( .فقه اللّغة "مفهومه-موضوعاته-قضاياه")7112.م.

.محركالبحث.google:
الرابطhttp://islamhouse.com:
ّ
ّ

 .11محمد خير الحلواني( .نظرة في كتاب األصول) .مجلّة المناهل.ع .71المغرب.

1927م.

- 190 -

قائمة المصادر والمراجع

النحو ،موضة أم ضرورة؟) .بحث منشور في أعمال ندوة
 .10محمد صاري( .تيسير ّ
النحو .منشورات المجلس األعلى للّغة العربية .الجزائر7111.م.
تيسير ّ

شكل والمعنى من خالل كتاب
النظام اللّغوي بين ال ّ
 .12محمد صالح الدين ال ّ
شريفّ ( .
حسان :اللّغة العربية معناها ومبناها) .مجلّة حوليات الجامعة التّونسية .كلّية اآلداب
تمام ّ
ّ
والعلوم اإلنسانية .ع 1929 .12م.

النظرية اللّسانية في التّراث العربي
 .12محمد عبد العزيز عبد ّ
الرفاعي( .قراءة ّ
الدايم ّ
بين المنظورين العربي والغربي "مراجعة وتعليق وتحليل") .الرابط:
محرك البحث.Google :
ّ .http://www.alarabiah.org
حسان) .مجلّة الوعي اإلسالمي .ع.002
 .12محمد عويس( .رحيل أمير ّ
تمام ّ
النحو ّ

الكويت .ديسمبر -يناير.7117ا ّلرابطwww.alwaei.com/Site/index.php ?cID=738:

محرك البحث.google :
ّ
النحو العربي) .الكتاب التّذكاري
 .19محمد عيد( .تأثير ّ
الدرس اللّغوي الحديث في ّ
لالحتفال بالعيد المئوي لكلّية دار العلوم .مطبعة عبير .القاهرة1991 .م.
الصوتية في ضوء البحث اللّغوي الحديث).
 .01مهين حاجي زاده( .دراسة آراء سيبويه ّ
الرابط.www.sid.ir/fa/ :
مجلّة التّراث األدبيّ .
السنة الثّانية .ع1122/11/0.12هـّ .

محرك البحث.Ask :
ّ
 .01نائل محمد إسماعيل( .حركات اإلعراب بين الوظيفة والجمال -دراسة وصفية
غزة .يناير7117م.
تحليلية .)-مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية .مج .71عّ .1

 .07يوسف جمل .في رحيل األعالم و العلماء .منشور يوم7111-11-70 :م .على
محرك البحث:
ّ
الرابطّ . www.dewan.co.il/News-5,N-4479.htm :
الساعةّ .11:11:
.google
الرسائل العلمية والبحوث المخطوطة:
ّ
الصوتية في التّراث العربي (دراسة وتقويم).
 .4آمنة بن مالك .مصطلحات ّ
الدراسة ّ
رسالة دكتوراه دولة في فقه اللّغة .إش :خليل ابراهيم العطية4991 .م.
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.7
.

رضا زالّقي .صفة القلقلة وحروفها بين وصف القدامى والمحدثين-دراسة مخبرية-

(بحث

مخطوط

مقدم
ّ

لمركز

البحث

العلمي

الصوتيات)7112 .م.
العربي( .)C.R.S.T.D.L.Aفرقة ّ

والتّقني

لتطوير

اللّغة

النحو العربي(رسالة دكتوراه) .جامعة
 .1عبد الجبار توامة .القرائن المعنوية في ّ
الجزائر .معهد اآلداب واللّغة العربية1991.م1990 -م.
الدراسات اللّغوية المعاصرة في مصر1917م-
 .1عبد الرحمن العارف .اتّجاهات ّ
1920م( .رسالة دكتوراه في اللّغة) .إشراف :تمام حسان1991.م.

النحو العربي( .بحث
 .0عبد الرحمن العارف .المنهج الوصفي وأثره في تيسير ّ
مقدم إلى المؤتمر الثاني للّغة واألدب) .المنعقد في كلّية اآلداب والعلوم .جامعة
مخطوط ّ
إربد األهلية .في الفترة 12-12 :يوليو7111م.
المصادر والمراجع األجنبية:
Ferdinand De Saussure. Cours in general linguistics. Translated
from the French by Baskine, William Collins. London.1974.
Loreto Todd. An introduction to linguistics.Ed8.Longman York
press.1995.
New Oxford “learner’s Pocket Dictionary”.4 Edition. Oxford University
Press. United Kingdom. 1993.
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1.

2.

3.

فهرس الـمحتويات

فهرس المحتويات
م ـ ـقـ ِّـدمـ ــة

أ -د

الفصل التّمهيدي :الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم

22-9

توطئة

11

أوال -اآلليات
ّ

11

ثانيا -ماهية التّيسير

77-10

الدرس اللّغوي العربي
ثالثا -حدود ّ

12-77

الصوتي
 -Iالمستوى ّ

72-70

الصرفي
 -IIالمستوى ّ

17-79

النحوي أو التّركيبي
 -IIIالمستوى ّ

17-11

 -IVالمستوى المعجمي

11-17

الداللي
 -Vالمستوى ّ

12-10

حسان روافده العلمية ومرجعياته الفكرية
تمام ّ
رابعا -فكر ّ

22-12

الصوتي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
الفصل األول :جهود ّ
توطئة

أوال -اللّغة والكالم
ّ

712-22
21-22
27-21

الصوت
ثانيا -الحرف و ّ

21-27

ثالثا -الفوناتيك والفونولوجيا

22-21

 -Iعلم األصوات

120-22

الصوتي
 -IIعلم التّشكيل ّ

712-120

الصرفي
حسان وآليات تيسيره ّ
للدرس ّ
تمام ّ
الفصل الثّاني :جهود ّ

791-712

توطئة
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711-719

فهرس المحتويات
حسان
أوال -دعائم ّ
تمام ّ
النظام ّ
الصرفي عند ّ
ّ
 -Iمباني التّقسيم

710-711
717-711

 -IIمباني التّصريف

711-717

-IIIالعالقات العضوية بين مباني التّقسيم ومعانيه ومباني التّصريف ومعانيه

710-711

ثانيا :ماهية المورفيم

712-710

ثالثا :أقسام الكلم

712-719

السباعي من حيث المبنى
 - Iأسس التّقسيم ّ

777-771

II

السباعي من حيث المعنى
 -أسس التّقسيم ّ

712-777

الصرفي
الصرفية والميزان ّ
الصيغة ّ
رابعاّ :

727-712

حسان
تمام ّ
خامسا :نظام االشتقاق وأبعاده عند ّ

721-727

الصرفية أو اللّواصق
سادسا :الملحقات ّ

729-721

الصرفية
 -Iأنواع الملحقات ّ

722-720

الصرفية
 -IIمعاني الملحقات ّ

729-722

الصرفي
سابعا :الجدول التّصريفي والتّوزيع ّ

721-729

ثامنا :ظاهرة اإلدغام

791-727

للدرس َّ
النحوي
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
الفصل الثالث :جهود ّ

112-791

توطئة

حسان
تمام ّ
أوال -التّوفيق المعرفي عند ّ
ّ

790
111-790

النحوي
حسان ّ
للدرس ّ
تمام ّ
ثانيا -آليات نقد ّ
 -Iالجانب المنهجي

 -IIالجانب التّقعيدي

111-111
111-111
117-111
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 -IIIالجانب التّعليمي والجانب التّأليفي

111-117

حسان
ثالثا -آليات تيسير ّ
الدرس ّ
تمام ّ
النحوي عند ّ

112-111

 -Iفي ضوء نظرية تضافر القرائن كبديل عن نظرية العامل

117-111

الصرفي
النحوي و ّ
 -IIفي ضوء التّفريق بين ّ
الزمن ّ
الزمن ّ

112-117

للدرسين المعجميو َّ
الداللي
الفصل َّ
حسان وآليات تيسيره ّ
تمام ّ
الرابع :جهود ّ
توطئة

حسان
تمام ّ
أوال -المعجم عند ّ
ّ

121-112
119-112
171-119

ثانيا -المعجم بين اللّغة والكالم

171-171

حسان بنظرية بلومفيلد في المعجم
تمام ّ
ثالثا -تأثّر ّ

177-171

حسان
تمام ّ
رابعا -عالقة المعجم بالعلوم األخرى عند ّ
-Iعالقة المعجم بالجراماطيقا

172-171
171

-IIعالقة المعجم بعلم المعاني

171

-IIIعالقة المعجم بعلم البيان

172-170

حسان
تمام ّ
خامسا-مآخذ المعجم العربي في نظر ّ

172-172

حسان
تمام ّ
سادسا -وظائف المعجم عند ّ
النطق
 -Iطريقة ّ

111-172
172

 -IIالهجاء

172

 -IIIالتّحديد الجراماطيقي

172

شرح
 -IVال ّ

179-172

حسان
تمام ّ
سابعا -تشقيق المعنى عند ّ

111-179
111-111

عدد
ثامنا -المعنى بين اإلفراد والتّ ّ
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فهرس المحتويات
الداللي
تاسعا -منافذ اللّبس ووسائل أمنه في المعنى المعجمي والمعنى ّ

119-111

ر -نظريات دراسة المعنى
عاش ا

121-119

الداللية
-Iنظرية الحقول ّ

117-119

النظم
 -IIنظرية ّ

112-117

السياقية
ّ –III
النظرية ّ

121-112

خ ـ ــات ـ ـ ـ ـمـ ــة

190-127

ال ـمــالح ـ ـ ـ ـ ــق

192

ملحق األعالم

012-192

ملحق المصطلحات

011-012

ملحق صور البحث

012-011
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:الملخص
ّ

"حسان
ّ  "آليات تيسير: موضوع بحثنا الموسوم بـ
ّ الدرس اللّغوي العربي في فكر ت ّمام
الدرس
ّ  المتعلّق بمجال تيسير،حسان
ّ تمام
ّ يتجلّى في محاولة استنباط آليات إجرائية لقراءة فكر

 مع إبراز الجوانب التّراثية – في، انطالقا من نظريات ومناهج قديمة وحديثة،اللّغوي العربي
 باإلشارة إلى ما يجب القيام به للكشف،هذا المجال– والّتي بقيت عديمة التّوظيف واالستغالل
 خدمة، لرسم منهج قويم يم ّكن من ربطها بقضايا اللّسانيات الحديثة،النظريات واآلراء
ّ عن تلك

. بمقتضيات روح العصر،للّسان العربي

Résumé:

.الدرس اللّغوي العربي
ّ - التّيسير- اآلليات:الكلمات المفتاحية

La présente thèse, ayant pour titre: "Mécanismes de faciliter
l’études linguistiques à base d’idées de Tammam Hassan", aspire
à mettre en relief un ensemble de mécanismes de procédure
linguistique, permettant de déduire les moyens de faciliter l’études
linguistiques des idées de Tammam Hassan, inhérentes aux
différentes théories –dans le domaine– tant anciennes que
contemporaines pour valorisation de ces "mécanismes" nous
permettant l’actualisation des études linguistiques arabes.
Mots clés : Mécanismes -faciliter- le cour linguistique Arabe.
Abstract:
The present research titled: :"Mechanisms facilitating the
Arabic linguistic lesson understanding in Tammam Hassan’s spirit",

starts with formulating the different mechanisms that help to read
Tammam hassan’s spirit. Tries to make the Arabic linguistic lesson
easy by using many ancient and modern theories. These latters
reveal the idea which are related to our neglected Arabic
patrimony. Moreover, some people forget it totally, and the
acknowledged patrimony should be revealed and linked to the
linguistics by restructing its form andcontent.
Key words: mechanisms- facilitating- Arabic linguistic lesson.

