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 شكس ّعسفاٌ

 ّجّل هلل عّصأشكس   [411:األعساف] چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چامتثاال لقْلُ تعاىل 

ّٕ ّٔالو علٙ الّطالٗ ّالّضّ ،ّأبقٙ عطُٙ اليت أِنَعِى ًَِطالقدٓس ُح العل ُ الرٖ ىب

 ، ّبعد:ٍدٚلإلضالو 

ملا أضَه بُ مً كتْز صاحل بلعٔد؛ الّداألضتاذ كس اجلصٓل إىل أضتاذٖ املشسف و بالّشأتقّد

يف  ّجعلُ خري اجلصاٛ،ىٔا يف الّدٕ املتْاضع، فجصاِ اهلل عّي بحثجَد يف إمتاو ٍرا ال

َّقدو بالّشالعلناٛ، كنا أّتشمسٗ  جيتُ بني عٔد حْشٗ الّط ًَِٔلِضالَف كس اجلصٓل إىل أضتاذ

َّّ، ضاُِ بسّحفَّ ّزعاِ شفاِ اهلل جعل ّ ب اهلل ثساِأضتاذٖ املسحْو حمند حئاتً ط

ّاألضتاذًٓ الكسميني  ،ّش ختٔهعّصل ِضالَفكس مْصْل إىل أضتاذٖ ّالّش .٘ مثْاِاجلّي

ًِ ّإىل كّلالو شقسّش، ّْٓضف ميضس، عبد الّط  .ُتكتبيف العله  عّلنين حسفا م

 

 

 



 

 

 

 إهداء
َّ إىل رّب رفعْت إىل اليت إىل ، صالّ ْ يف كّلالعباد ٍدٍوا داع

أمُ أطال اهلل يف اخلري حمَاها، إىل  ؛علهمل تّت ما ُتنتعلَّاليت 

ٍزى  أمال يف أْن ،قاءسٌق الّشرأٍتى ٍبَع ثٌانُ العنز يف الذِ 

، إىل إخٌتُ ًالدِ حفظى اهلل ًرعاي بنَى حَث مل ٍصل؛

 أهدًنُ بسنْ الصَّرب.ف، ربالذٍن أهدٍتوه احِل
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د عميو أفضل الّصالة ، محمّ الم عمى رسولو الكريمالة والسّ والصّ  ،حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ  مة:مقد  
 :وبعد ،ينيم بإحسان إلى يوم الدّ عوعمى آلو وصحبو ومن تب ،وأزكى الّتسميم

قواعد العربية بما يوافق األعراف المغوية تقنين  ،زمن الخميل وسيبويو البحث المغوي لقد عرف
وبدايَة عصر . ىالقواعد تعميميا منحىبذلك لّشارحة، التي أخذت عصر الّنظم والُمتون األىميا، ثم تاله 

المسانيات عند  مّثل ظيور حيث المغوية؛سة الدِّراالّنيضة أخذ البحث المغوي عند العرب اتجاىا آخر في 
مت إليو أحدث ما توص   سعى من خاللالذي  ،العربيمبحث المغوي بالنسبة لالغرب، مرحمة انتقالية 

الّنحو العربي نظرية من خاللو يتجاوز  ،نظرية لسانية لمغة العربيةنموذج إلى البحث عن  ،نظرياتيا
 .؛ من حيث الوصف والتفسيرةالموروث

مسارا جديدا  تمّثم كانت قد، المغوية ساتالدِّراا في ا جديدً يً توجّ  الغربت المسانيات عند موكما مث  
يات الن ظر المغوية المغاربية  ساتالدِّراي تبنّ  لمبحث المغوي عند العرب عامة والمغاربة خاصة، وذلك بعد

في الفكر العربي ع عمى حقيقة البحث المساني الُمط مِ و  .قصد تطويع نماذجيا لقواعد المغة العربية ؛المسانية
سانيات الغربية لمقارئ ملامبادئ لقضايا المسانية، بين تقديم في طرحو ا تفر ق، يجده قد المعاصر ربيالمغا

بحثا  ؛المسانية الغربية تجاىات، وبين مسايرة االالوافد؛ قصد وضع أرضية معرفية حول ىذا العمم العربي
 سات التراثية؛ قصد الوصول بنتائجياالدِّراوبين الّتمسك ب، عن نموذج نظرية لسانية صالحة لمغة العربية

عمى حقيقة ىذا التباين الحاصل بين بيذا الموضوع وىو ما جعمنا نقف  إلى نتائج البحث المساني الحديث.
التي تعكس لنا أثر المسانيات في توجيو الدرس المغوي العربي المغاربي نحو المسانية، ىذه االتجاىات 

 تجاوزا لمرحمة القراءة التي شيدىا أصحاب ىذه االتجاىات عن ىذا العمم. المساني، نظيرتّ ال
في حقيقة الظواىر اإلنسانية بالنسبة لمعموم اإلنسانية، أو  البحث بما أنّ  :الموضوع اختيارب اسبأ

واىر الظواىر الطبيعية بالنسبة لمعموم الطبيعية، ال يكون إال وليد حاجة ممحة، أو دافع تخمقو أسرار الظ  
المتعمق بالبحث المساني اختياري ىذا الموضوع فيم حقيقتيا، فقد جاء  م عن رغبتو فينِّ تَ في نفس الباحث، 

 اآلتية: سبابألل ،في الفكر العربي المغاربي المعاصر
لبحث المساني في الغرب ا اتنظري تجاربمعظم المغاربي المعاصر غوي رس المّ الدّ خوض  -

بحاث تحميمية لممنجز في ىذه األ دراسات ، وىو ما يستدعيخاصة االتجاه الوظيفي واالتجاه التحويمي
 ىذه االتجاىات.مة نظريات تمثِّ المُ 
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 العربيأقطار المغرب راسة المسانية في ق بالدِّ موضوع كل اتجاه متعمِّ  مِ يْ إلى فَ الباحثين  حاجة -
الكتابات المسانية في فكرنا العربي المغاربي، تستدعي شرح وتحميل أىم مبادئ إّن إذ  ؛وكذا منيجو وغايتو

من  يدرك الحدود الفاصمة بين موضوع كل اتجاه كل اتجاه ومفاىيم كل نظرية؛ حتى يستطيع القارئ أنْ 
 .وكذا منيجو وغايتو ،قطاراأل هاتجاىات البحث المساني في ىذ

ذلك أّن النتائج التي  رس المغوي العربي بصفة عامة،في توجيو الدّ البحث المساني المغاربي أثر  -
 تمتّد عبر كامل األقطار العربية  ُيحقُِّقيا ليست محدودة النِّطاق عمى المغاربة فحسب؛ بل ىي نتائج

مب أو ثرىا يكون عاما بالسّ ، وبذلك فإّن أوترقيتو لبحث المساني عند العرباليستفيد منيا الكّل في تطوير 
 اإليجاب.
 العربية في فيم العديد من قضايا المغة، أبحاثنظريات و من بما تقدِّمو المسانيات مساىمة  -
، يجده قد أثبت جدارتو في المعاصر المغاربي ن في البحث المسانيعِّ مَ تَ المُ إّن إذ  العربي؛المغوي والتراث 

العديد من القضايا التي  فيمم الدارسين لأماكما فتح المجال  ،العربية في فيم عممية اشتغال البنى المغوية
 غوي العربي الموروث.رس الم  الد   بوفي ما جاء عالقا ت سرا ظمّ 

 طبيقة إشكاالت عمى مستوى التّ ، عد  في العصر المعاصرالعربي الموروث  الّنحوطرح  اإلشكالية:
وكذا عدم كفايتو في تفسير العديد من الظواىر المغوية في  ،صعوبتو عمى متعمميويا أىمّ كان ، نظيروالتّ 

ود فُ مع وُ  ذلكوقد تزامن  ،فرادى ومجمعيين المغويين جمع الباحثين اه ىدفتيسير قضية  تظم  لذلك و العربية، 
نقل ىذا العمم انصبت جيود بعض الباحثين في األقطار المغاربية عمى ف، الوطن العربيإلى المسانيات 

لمبحث في النظريات المسانية الغربية، البديل  الحل  أم ا البعض فقد انطمق في تمم س لقارئ العربي، إلى ا
 .العربي الّنحواإلشكال الذي يطرحو  امن خاللي تجاوزي ،لمغة العربية ةنظرية لسانية صالح نموذجعن 

كان لمنحو العربي أعالم يرون في الّنظرية الّنحوية العربية الموروثة، الّنظرية الُمثَمى لدراسة  يمسعيوأمام 
 المغة العربية.

في الفكر ق البحث المساني فر  ، تَ الذي يصبو كل اتجاه إلى تحقيقو اليدفا ليذا التباين في ووفقً 
 من حيث الموضوع والمنيج والغاية اتجاىات تتمايز في ما بينيا؛ثالثة عمى  العربي المغاربي المعاصر

ال موقفين متنافرين عمل عمى تقريب ىذا العمم إلى القارئ العربي، واتجاىان شك  مستقل بذاتو اتجاه منيا 
دراسة النظرية المثمى لالقائمة عمى العامل ية العربية الّنحو  الّنظريةتراثي يرى  اتجاهفي الدراسة المسانية، 

مت إليو  قَ وف ،ىاقواعدوصف حداثي يحاول التجديد في  واتجاه ،المغة العربية نظريات أحدث ما توص 
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، وىو ما الموروثة إيمانا منو بكفاءة ىذه النظريات مقارنة بنظرية النحو العربي البحث المساني في الغرب،
هل النَّظريات ما عالقة المغة العربية بالمسانيات؟ و : انطالقا من ىذه اإلشكاليةنتناول ىذا الموضوع  ناجعم

وما سبب  ؟ةالموروث ةالعربي يةالن حو النظرية ة لمغة العربية، تتجاوز ة نحوي  المسانية كفيمة بخمق نظري  
 ؟العربيةبالنسبة لطالب الجامعات قمَّة التحصيل المعرفي في البحث المساني 

 إثبات صحتيا حاولتعدة فرضيات، إلجابة عن ىذه اإلشكالية من كان المنطمق في ا الفرضيات:
 اآلتي: الّنحوعمى  ىيما لو صمة بالموضوع، و  بالبحث في كلِّ 

 ل  يشمل كُ  ي  مِّ نحو كُ عن  في بحثو ،ألنحاء الّمغاتة الخاصة الن ظر  أزال االمسانيات عممً أليست  -
 غات؟المّ 

 ؟لعربي القديم، والمسانياتفاصمة بين البحث المغوي احدود  دُ وجَ تُ  أال -
المسانية التي عممت عمى تقديم ىذا العمم لمقارئ  ت فييا الكتاباتعَ أليست اإلشكاليات التي وقَ  -
المعرفي في البحث المساني، بالنسبة لطالب الجامعات تحصيل الة قمّ ىي السبب الرئيس في العربي، 
 العربية.

 ي الفكر العربي المغاربي المعاصر فبين اتجاىات البحث المساني الحاصل التباين  نكُ يَ  ألم -
 كل اتجاه إلى تحقيقو.  صبويواليدف الذي منيج الموضوع و الاختالف في عن نابعا 

 قضايافي فيم العديد من ، عمى اختالفيا المغاربي المعاصرجاىات البحث المساني اتّ م يِ ُتسألم  -
 ؟بشكل خاص ونحوىا ،المغة العربية

 لمساني في الفكر العربي المغاربياقتضى ىذا البحث الوقوف عمى اتجاىات البحث ا المنهج:
 :خاللو من تمّ ، الذي بالمنهج الوصفي التحميمي

موضوع ومنيج وغاية كل اتجاه من اتجاىات وصف  إلى ضتتعرّ ؛ حيث وصف الظ اهرة -1
 المعاصر. البحث المساني في الفكر العربي المغاربي

 وما توصمت إليو. ،ىذه البحوث المسانيةمعطيات ونتائج تحميل  حيث تمّ  تحميل الظ اهرة؛ -2
بيان الحدود الفاصمة بين ىذه االتجاىات المسانية، ووجية نظرىا إلى  حيث تم  ؛ نقد الظ اهرة -3
 لمغوية في العربية. االظواىر 
وضع حدود فاصمة بين اتجاىات البحث المساني في الفكر العربي  حيث تمّ  التقعيد لمظاهرة؛ -4

 انطالقا من موضوع ومنيج وغاية كّل اتجاه. المغاربي المعاصر، 
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 ن اإلشكالية المطروحة في الموضوعإلجابة عبنية البحث وفق ما تقتضيو ا تجعم بنية البحث:
خاتمة تضمنت اإلجابة عن اإلشكالية عند تعقب المقدمة والفصل التمييدي، وتنتيي  ،ضمن أربعة فصول

 . خاصة وعامة التي يطرحيا البحث في شكل نتائج
 ، وكذا الفرضياتواإلشكالية التي يطرحيا وأسباب اختياره،تعريفا بالموضوع،  المقدمةنت ضمّ تقد و 

 بناء متنوإلييا في ، وأىم المصادر الُمسَتَند سات السابقةالدِّراو  ،فيو وبنية البحث ،الُمنَطَمق منيا
 عوبات التي اعترضتني في تناولو.والصّ 

 اتجاهات البحث المساني في الفكر العربي المغاربي المعاصر :الموسوم مهيديالت  الفصل أما 
، ثّم عالقتيا بالمغة العربية بشكل عام، ونحوىا بشكل خاصو  ،المسانيات فيوممضت فيو إلى تعرّ ف

إلى ضت ، وأخيرا تعرّ المغرب العربير اقطالعمم الوافد إلى أ ىذااتجاىات البحث المساني التي ظيرت مع 
 بالنسبة لمبحث المساني. رعاصَ والزمن المُ  خيارات قصر ىذا البحث عمى ىذه األقطار،

 اآلتي: الّنحولمقدمة والفصل التمييدي، فقد جاء كل منيا عمى ا التي َتَمتوأما الفصول 
 إلى وتعرضت فيو :في الفكر العربي المغاربي المعاصر الكتابة المسانية التمهيديةالفصل األول: 

من  إياىامتناوال  ،يب ىذا العمم إلى القارئ العربير تقعممت عمى التي  التمييديةأىم الكتابات المسانية 
عمم من  لموقوف عمى مدى تحقيقيا معايير الكتابة التمييدية أليّ  ؛حيث موضوعيا ومنيجيا وغايتيا

إشكاليات الكتابة المسانية التمييدية في فكرنا العربي المغاربي المعاصر، خاتما ىذا محددا بذلك ، العموم
 أنْ بيسمح ليا و الية في األوساط العممية، كتابة لسانية تمييدية ليا أكثر فعّ يحقق  الفصل بما يمكن أنْ 

وكذا  ،استيعاب مفاىيمو يا فيمن ينطمق ؛ حيثمصدرا لممعرفة العممية عن ىذا العمم تكون لمقارئ العربي
 .غويةلالستفادة منيا في أبحاثو المّ  ،مسايرة مستجداتو

 :صالح لعبد الرحمن الحاج الحديثة الخميمية الن ظريةلسانيات التراث: نموذج : الثانيالفصل 
عبد الرحمن الحاج صالح، متعرضا  اسيي أسّ ذج النظرية الخميمية الحديثة التنمو وتناولت في ىذا الفصل 

 حوي العربي الموروث؛ لكونيا جعمت من الد رس النّ ات التراثلسانيألىم مفاىيم النظرية تحت اسم 
التي مقارنة عرض المع  ،ع ىذه النظرية ومنيجيا وىدفياو محددا بذلك موض، موضوعا لدراساتيا المسانية

صت مُ ، خاتما ىذا الفصل بما خَ المسانية التي ظيرت متزامنة معيابينيا وبين االتجاىات أجراىا صاحبيا 
 .الّنظريةإليو من نتائج حول 
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 :التوليدية التحويمية لعبد القادر الفاسي الفهري الن ظريةلسانيات العربية: نموذج : الثالثالفصل 
 فقَ وِ  ،لقواعد المغة العربيةمو الفيري التوليدية التحويمية الذي قدّ  الّنظريةناولت في ىذا الفصل نموذج وت

المغة العربية  لكونو جعل ؛لسانيات العربيةتحت اسم اليدف الذي أعمن عنو في بداية مشروعو المساني، 
 و ومنيجيا وىدفيا، وأىم مفاىيميامتعرضا بذلك إلى تحديد موضوع نظريت، المسانية لدراستوموضوعا 

وكذا  ومفاىيميا، إلى تغييرات الرتبة ،المستدل عمييا في النظريةانطالقا من الرتبة األصمية لمغة العربية 
يت إلى مشروع جِّ ، خاتما الفصل ببعض االنتقادات التي وُ كما تناوليا الفيري قضية البناء لغير الفاعل

  قة بموضوعو وىدفو.الفاسي الفيري، وبعض النتائج المتعمِّ 
ناولت في ىذا الفصل وت :الوظيفي ألحمد المتوكل الن حولسانيات العربية: نموذج : الرابعالفصل 

الذي  الّنحو الوظيفي ظريةوفق نالوظيفي الذي قدمو أحمد المتوكل لقواعد المغة العربية،  الّنحونموذج 
موضوع ومنيج وغاية المتوكل إلى  بذلك متعرضااليولندي وأتباعو، ( Simon Dik) سيا سيمون ديكأسّ 

الذي قدم من الوظيفي  الّنحو، ثم نموذج النظرية عمى المغة العربيةىذه من مشروعو المساني حول تطبيق 
ىذا ، خاتما لقواعد المغة العربية في مستوياتيا الداللية والتركيبية والتداوليةجديدا خاللو المتوكل وصفا 

  ظرية.استخالصيا من الن   تمّ بأىم النتائج التي  الفصل
المستخمصة من ىذا البحث، عمى شكل نتائج منيا  معظم النتائجفقد جاءت متضمنة  الخاتمة اوأمّ 

، ومنيا ما عمى حدة ما تعمق بكل اتجاه من اتجاىات البحث المساني في الفكر العربي المغاربي المعاصر
 ق بيا بصفة عامة.تعمّ 

ألّن أرضيتو ؛ ىذا الموضوع لم يكن عمال تأسيسابحثي في  إن   :لمموضوع سات السابقةالدِّرا
حيث جاء البعض منيا متناوال المسانيات في الثقافة  ة سبقت بحثي فيو،د  دراسات عِ  ة منستمد  المعرفية مُ 

العربية بصفة عامة، والبعض منيا اقتصر عمى الخطاب المساني في الفكر العربي المغاربي، والَبعُض 
وأثره في البحث المساني العربي  في الغرب، البحث المساني اتتجاه من اتجاىا مقتصرا عمىجاء  اآلخر

 عمى الّنحو اآلتي:  بةٌ رت  وىي مُ 
 ؛2002 :عطاء محمد موسى ،ي في العالم العربي في القرن العشرينالّنحو مناىج الدرس  -1
 ؛1991مصطفى غمفان:  ،ات العربية الحديثةالمساني -2
 ؛2004عبد الحميد مصطفى السيد: : دراسات في المسانيات العربية -3
 ؛2009: المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ إسماعيمي عموي -4
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 ؛2013: يوسف منصر ،الخطاب المساني المغاربي، أصولو، مفاىيمو، إجراءاتو -5
 .2013 :العربي، عبد السالم شقروشظرية التوليدية التحويمية وأثرىا في البحث المساني النّ  -6

 ةقافة العربيّ سانيات في الثّ لمّ إلى اراسات ىذه الدِّ بين الث األولى من راسات الثّ الدّ  تضعر  وقد تَ 
سردا لمراحل تطور البحث المساني عند العرب  ،لعطاء محمد موسىحيث جاءت الدِّراسة األولى  ؛عامة

في أطروحتو الدكتوراه، متناوال البحث المساني في  مصطفى غمفانمنذ نشأتو إلى العصر الحديث. وتاله 
يرت في الوطن العربي حسب موضوعيا إلى ثالثة سانية التي ظقسِّما االتجاىات المّ ، مُ ةقافة العربيّ الثّ 

ة نقدية ليذه الكتابة المسانية التمييدية، ولسانيات التراث، ولسانيات العربية، مقدما دراساتجاىات: 
التي وقف من خالليا عمى الجممة العربية في  عبد الحميد السيدوتمتيا دراسة  ىات المسانية.االتجا

الدِّراسات العربية الت راثية، واالتجاىات المسانية التي عرفتيا الثقافة العربية )الوصفية، والتوليدية التحويمية 
قدية لمسانيات في الثقافة العربية ، فقد جاءت دراسة نحافظ إسماعيمي عمويوالتداولية(. وأّما دراسة 

عمى نيج الدِّراسة التي قّدميا أستاذه مصطفى غمفان، مقسما دراستو الباحث سار فييا كان قد  ،المعاصرة
 لسانيات العربية(.  ،حسب موضوع كل اتجاه )الكتابة المسانية التمييدية، لسانيات التراث

دراستو  يوسف منصر حصر حيث ا؛مبموضوعي تينمستقم اابعة فقد جاءتوأما الدِّراستان الثالثة والرّ 
متخذا  في حدود مكانية تعمقت بالخطاب المساني عند المغاربة،الدكتوراه،  التي أنجزىا في إطار أطروحتو

الكتابات المسانية لعبد الرحمن الحاج، وعبد الّسالم المّسدي، وعبد القادر الفاسي الفيري نماذج لتقييم ىذا 
في  عبد السالم شقروشقد اقتصر و  .بذلك قد أفرد بحثا مستقال لمبحث المساني المغاربي وىو الخطاب،

متعرضا إلى أىم ، التحويمي في الثقافة العربيةاالتجاه التوليدي عمى دراسة إطار أطروحتو الدكتوراه، 
 .ةقوا ىذه النظرية المسانية عمى المغة العربيالباحثين العرب الذين طبّ 

رصد واقع البحث المساني في  ،ساتالدِّراقيمة ىذه الجيود التي بذليا أصحاب ىذه من رغم بالو 
جاءت بو من الشمول، بالقدر الذي كانت قد تجاوزت فيو الذي قد  بالقدر إال أّنياالعربي بصفة عامة، 

اختالفيا ت جميع ىذه الدراسات عمى مَ ؛ حيث خَ خاصة بعض األبحاث المسانية في الفكر العربي المغاربي
، باستثناء الّدراسة التي قّدميا يوسف منصر، والتي وقف من خالليا الحديثة من نموذج الّنظرية الخميمية

 تتعامل مع موضوعيا باالختصار فيأّن ىذه الّدراسات  ناجدكما و . من حيث خطابيا ظرية؛النّ  ىذه ندع
فيم األسس التي لالقارئ  ُسّد حاجةال يَ  ، بمافي الثقافة العربيةشرح أسس ومفاىيم االتجاىات المسانية 

 . يعتمدىا كل اتجاه
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 سانية في فكرنا العربي المغاربيقدر اإلمكان بأىم االتجاىات المّ  م  لِ وقد حاولت من خالل بحثي أْن أُ 
ليا ض ألىم القضايا التي تعر   بالوصف والتحميل ،ساتالدِّراما تجاوزتو ىذه  بالتطرق إلى ،المعاصر
قيا من حدود تفصل ، وما يفرِّ يااالتجاىات المسانية؛ حتى يتسّنى لمقارئ اكتشاف ما يجمعىذه أصحاب 

 بعضيا عن بعض.
راجع متفرقة، كان أىميا التي تعمقت بأصحاب مفي بناء ىذا البحث إلى مصادر و  تستنداوقد 

كتاب  :حوَ المسانية التمييدية، نَ منيا الكتابات ؛ االتجاىات المسانية في الفكر العربي المغاربي المعاصر
 وكتابي ،خولة طالب اإلبراىيميل مبادئ في المسانياتوكتاب المسانيات البنوية لمطيب دب ة، في مبادئ 

وغيرىا من الكتابات  ،عبد الّسالم المسّديالمسانيات وأسسيا المعرفية، ومباحث تأسيسية في المسانيات ل
النظرية الخميمية الحديثة، وبحوث ودراسات  كتابي :صة نحوومنيا الكتابات المتخصِّ  .المسانية التمييدية

عبد ل والمعجم العربيوالمغة العربية،  المسانياتكتابي في المسانيات العربية لعبد الرحمن الحاج صالح، و 
كتاب لتداولية، و الوظائف اكتاب دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي، و كتاب ، و القادر الفاسي الفيري

 ألحمد المتوكل. نية الحممية إلى البنية المكونيةالب نَ مِ 
  ت جاىدا تخطيياحاولالتي  صعوباتبعض ال ،في ىذا الموضوعصادف بحثي لقد  :الصعوبات

التي ظيرت في  مسانيةر عن أصحاب االتجاىات الصدَ الذي  ،ىميا صعوبة الخطاب المسانيكان أ
 وكذا، خطابات البحث المغوي العربيالمصطمح المساني غير المألوف في غموض و ، المغرب العربي

 فات عديدة ألصحابيا.ؤل  ؛ بسبب توزعيا عمى مُ ىذه االتجاىات صعوبة احتواء مفاىيم



 

 

 
 الفصل التمهيدي:

 العربي الفكر يف اللساني البحث اجتاهات

 املعاصر املغاربي
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في العالـ الغربي بداية  احديث اعمم (linguistique)ظيرت المسانيات  مفهوم المسانيات: -أوال
مف  (Ferdinand De Saussure 1857-1913) دي سوسيرفو فردناف ما خم  مع القرف العشريف، 

ـ يكف قد تحّدد مفيـو لو  (Cours De Linguistique Générale)محاضراتو في المسانيات العامة 
لتأسيس عمـ  دي سوسيرىذه المحاضرات التي انطمؽ فييا إال بعد  ،بذاتو اقائم اعممالمسانيات بوصفيا 
 أوال:وىي ات التاريخية، تجاوز بيا قصور الدِّراسات المقارنة والدِّراسمبادئ تأسيسية  حقيقي لمغة، مفْ 

 ذلؾ ألّف كؿ واحد مف ىذهو  : تحديد منيجو؛ثالثا ، ثـّ تحديد موضوعو ثانيا:ثـ  ،ىذا العمـتحديد مادة 
 ترتبا ،نطؽِ ب األمور مف حيث المَ تترت   "البناء المعرفي يقتضي أفْ  إذ إفّ مفيوـ العمـ؛ سابؽ عف  المبادئ

 ؛يتقدـ تعريؼ العمـ لموضوعو عمى تعريفو لذاتو ،وفي ىذا المقاـ يخالؼ ما ىي عميو مف حيث الحاصؿ
حالما  ،ا الثانية فيضطمع بأمرىا ناقد العمـفيي إجراء داخمي، أم   مية األولى ينجزىا العارؼ بالعمـألّف العم

وفؽ  جاءتالمسانيات  نشأةو  1يستكشؼ مقوالتو ونواميس استداللو، فيذه العممية مف اإلجراءات الخارجية"
ـّ كاف  إذ ىذا التراتب المنطقي؛  والذي كاف لػ: دي سوسير موضوعيا ومنيجيا أوال، تحديد مادتياقد ت

أّما و  2""تتكوف مادة المسانيات مف جميع مظاىر المغة البشريةالفضؿ في تحديد كؿ منيا؛ حيث 
في  (La Langue)والحقيقي ىو المساف  "موضوع المسانيات الوحيدسوسير  فقد جعؿ دي ،موضوعيا

ؿ عمميا وحدة دراسية، ونحف مضطروف بقوة كؿ لساف يشكِّ  َلم ا"فإّنو  ،منيجياأما و  3ذاتو ومف أجؿ ذاتو"
سوسير إلى وضع منيجيف لمدراسة المسانية  فقد عمد دي 4األشياء أف نعتبره ساكنا مرة وتاريخيا مرة أخرى"

 .لثنائية الثبات والتغيرلخضوع المساف موضوع ىذا العمـ  ، وذلؾالتاريخية ةوىما الدراسة والوصفية والدراس
بعد توالي أعالـ المسانيات عقب  إال تحددّ قد  الذي لـ َيكفْ ىو ثانيا، و  ريؼ المسانياتظير تع وقد

في قولو  Martinet) (Andréمع آندري مارتيني  تحديد لمفيومياظير أوؿ  حيث ؛دي سوسيروفاة 
إال إذا اعتمدت عمى  ،اؿ عمى دراسة ما إّنيا عمميةقَ العممية لمغة البشرية، وال يُ سة الدِّرا"المسانيات ىي 

   باسـ بعض المبادئ الجمالية  ،اختيار ما ضمف تمؾ األحداثامتنعت عن اقتراح و مالحظة األحداث،
ّنو لمف األىمية بمكاف أفْ  وليس عمى  ،ميةُنِمّح عمى الخاصية العم أو األخالقية فالعممي يقابؿ المعياري، وا 

                                                           
 .32ص ، الدار التونسية لمنشر،6991عبد السالـ المسدي، المسانيات وأسسيا المعرفية، دط. تونس:  -1

2
- Ferdinand De Saussure, Cours De Linguistique Générale, sé. Algérie: 2002, Editions 

Talantikit, p13. 
3
- Ibid, p351. 

4
- Ibid, p145. 
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كما موضوع الدراسة والعممي في مقابؿ المعياري، يعني نقؿ الظاىرة  1سة"الدِّراالخاصية المعيارية ليذه 
 خضاعيا لمعيار أخالقي أو جمالي.ىي عميو في الواقع، دوف إ

ت معظـ القواميس المسانية ىذا التعريؼ؛ لما فيو مف تحديد لمخصائص التي قامت عمييا وقد تبن  
زة إياىا عف الدِّراسات المغوية التي كانت سائدة قبميا، فقد جاء في قاموس ميِّ المسانيات في عمميتيا، مُ 

العمـ الذي يدرس المغة اإلنسانية دراسة عممية  أّف "المسانيات ىي (Jean Dubois)المسانيات لجوف ديبوا 
ىذا التعريؼ تضمف حد ا لمسانيات و  2التعميمية" تقوـ عمى الوصؼ ومعاينة الوقائع بعيدا عف النزعة

انطالقا مف الصفتيف المتيف ميزتا المسانيات في عمميتيا، وىما المالحظة والموضوعية، وىما الصفتاف 
في قاموسو؛ حيث قاؿ:  (Georges Mounin)المتاف أثبتيما كذلؾ التعريؼ الذي أورده جورج موناف 

ـّ بالبنية الوظيفية )المسانيات اآلنية( والّتطور الزمني "ىي عمـ لمغة؛ َيعِني دراسة موضوعية وصفية، تي ت
تقوـ عمى  -حسب ىذه التعريفات–سة العممية لمغة والدِّرا 3)المسانيات التاريخية( لمغات الطبيعية اإلنسانية"

 وىما: ،سة المسانية؛ حتى تتحقؽ عمميتياالدِّراصفتيف اثنتيف، يجب توفرىما في 
في البحث العممي "مراقبة شيء أو حاؿ طبيعي أو غير طبيعي كما ي عنِ وىي تَ  المالحظة: -1

   أو سير كوكب ،أو ثورة بركاف ،كمراقبة نمو النبات ،يحدث، وتسجيؿ ما يبدو لغرض عممي أو عممي
ي في البحث العممي المساني معاينة وفحص الظاىرة عنِ وىي بيذا المفيـو تَ  4أو حاؿ مرضية أو عالجية"

سة، بما يمكف أّف ندركو بحواسنا؛ قصد استقراء النظاـ المساني الذي تسير وفقو دِّراالالمغوية موضوع 
د مف تحد  أوؿ شرط تَ  د  عموضوع المسانيات. وىذه الصفة )المالحظة( التي تُ  هالجماعة المغوية باعتبار 

المذيف ليس مف جنس المالحظة  ،خاللو عممية المسانيات، تبتعد بالبحث المساني عف الحدس والتخميف
 الحسية، وال مف طابع المعرفة العممية التي تسعى إلى إدراؾ الواقع كما ىو.

"أّف عمـ المغة تجريبي وليس لمالحظة التي تبتعد عف الحدس والتخميف ويتضح في تبني المسانيات ا
والتي حصمنا عمييا عف  ،احدسي أو تأممي، فيو يتعامؿ مع المعمومات الواضحة التي يمكف التثبيت مني

ال تنطمؽ في إصدار األحكاـ، إال مف خالؿ معاينة ذلؾ أّف المسانيات و  5بة"الّتجر طريؽ المالحظة أو 

                                                           
1
- André Martinet, éléments de la Linguistique Générale, sé. Paris: 1970, Armand Colin, p6. 

2
- Jean Dubois, Dictionnaire de Linguistique, sé. Paris: 1973, p300. 

3
- Georges Mounin, Dictionnaire De Linguistique, 3

e
 é. Paris: 2000, Qudrige, p204-205. 

 .969، مكتبة الشروؽ الدولية، مادة ؿ ح ظ، ص3114. القاىرة: 4مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الوسيط، ط -4
 .16، ص6، دار النيضة العربية، ج6991. القاىرة: 6ليونز، المغة وعمـ المغة، تر: مصطفى التوني، طجوف  -5
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وعف طريؽ المالحظة واالستقراء تِصُؼ ىذه القوانيف التي المغوية،  ةنيا مف مالحظة الظاىر واقعية تمكِّ 
 القواعد التي تحكمو. بذلؾ د المسانية، وتحدّ سة الدِّراينتظـ فييا ىذا المساف موضوع 

ي في البحث عنِ فة الثانية التي تقوـ عمييا عممية المسانيات، وىي تَ وىي الصِّ  الموضوعية: -2
وىي بذلؾ تعني وصؼ  1العممي "الصفة التي تكوف عمييا معمومات الشخص عند مطابقتيا التامة لمواقع"

عتماد عمى االدوف  ،ىي الفيصؿ في الحكـ عمى الظواىر ،الموضوعح طبيعة صبِ "بحيث تُ  ؛الواقع كما ىو
ي مطابقة عنِ وفي البحث المساني تَ  2ة ومعتقداتيا"خصيّ وال عواطفيا وآرائيا الشّ  ،ات الباحثةميوؿ الذّ 

ظ الحَ ، لمظاىرة المسانية باعتبارىا الواقع المُ المباشرة المعمومات المعطاة أو المسجمة عف طريؽ المالحظة
 سة بالموضوعية.الدِّرااتسمت  ،لظاىرة المسانيةواقع اما كاف الوصؼ مطابقا كمّ سة، و الدِّراوضوع وم

ّف الصفتيف  المتيف ميزتا المسانيات في عمميتيا مطمع القرف العشريف، قد جعمت المسانييف يصنفوف وا 
منيجية تعتمدىا العموـ الطبيعية  ا تعتمده مف إجراءاتمَ لِ  انيات ضمف حقؿ العموـ الّتجريبية؛ وذلؾالمس

يبية الّتجر المسانيات تنتمي إلى العموـ ّف "إبالمسانييف إلى القوؿ  أّدىما  وىي المالحظة والموضوعية، وىو
 : ألّنيا ؛الوصفية
 يا تقوـ عمى مالحظة الظواىر المغوية؛عمـ تجريبي؛ يعني أنّ  -
َنى بالظواىر المغوية عتُ فيي ال تندرج ضمنيا األحكاـ المعيارية،  المسانيات عمـ وصفي؛ يعني أفّ  -

 3كما نالحظيا."
ف المسانيات عمما تجريبيا؛ يعني أّنيا ال تنطمؽ إال مف وقائع لسانية حقيقية، تسمح بإمكانية وُ وكَ 

 موضوع الدراسةاأللسنة يعني أّنيا تنقؿ قوانيف انتظاـ  ؛اوصفي ا، وكونيا عمميامالحظتيا ووصؼ قوانين
 .)مبدأ الخطأ والصواب( ألحكاـ المعياريةليا ، دوف إخضاعكما ىي

تي سة المغوية الالدِّرامرحمة الثورة العممية عمى مناىج  ،صؼ األوؿ مف القرف العشريفؿ النِّ شكّ وكما 
صؼ شكؿ النّ فقد ، ةوالتاريخي ةالمقارنو  ةالمعياري كانت سائدة قبؿ المنيج الوصفي، والتي تشمؿ الدراسات

الثاني مف القرف العشريف ثورة عمى المنيج الوصفي البنوي، وذلؾ بعد ما طرح أصحاب الن حو التوليدي 
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التحويمي قضية التفسير، التي عدوا مف خالليا منيج الوصؼ غير كفيؿ بخمؽ نظرية لسانية عممية كافية 
ترقى إلى مستوى تفسيري، وال تكتفي بالمالحظة  ية العممية يجب أفْ الن ظر أّف حيث رأوا " المغة؛لدراسة 

أي وصؼ األنظمة المسانية إضافة  1بؿ تبحث في الكيؼ وفيما وراء الكيؼ" ؛الخارجية في جميع األحواؿ
قوانيف انتظاـ وي باعتبار محدودية مجالو في وصؼ الوصؼ البنإلى تفسير كيفية حدوثيا، وذلؾ ألّف 

وصفو رصد القوانيف إذ ال يتجاوز ؛ ريةة تفسيليس كفيال بخمؽ نظريّ  ،نيةاألنظمة المساالبنى المغوية في 
 .كيفية حصوليا كجزء مف البحث العممي المسانيى المغوية، دوف تفسير نَ البُ التي تحكـ 

نبيِّف  أفْ  وفيو نحاوؿ أّوال: مستوى الوصف"يرى تشومسكي أف  دراسة المغة يجب أْف تعتمد و 
حدِّده أشكاُؿ التعبيرات ا لمنظاـ الحوسبي الذي تُ نعطي تفسيًرا ُمحد د أي أفْ  خصائص المغات المعينة؛

أي بمبادئيا  ة المغوية؛فيو بطبيعة الممك ، ونيتـّ وثانًيا: مستوى التفسيرالمغوية ومعناىا في ىذه المغات، 
ـَ الثابت غير المتنوع ومتغيرات التنوع فييا. ونحف نحاوؿ عمى مستوى التفسير أفْ  الذي  ،نبيِّف النظا

ف تشومسكي لما كاف ىدفو ىو بناء  2غاِت اإلنسانية المختمفة الممكنة"نشتؽ  منو المّ  نستطيع حرفيا أفْ  وا 
، وتّتسـ بالعممّية التي اّتسمت بيا العموـ الّتجريبّية فقد كمِّية، تكوف جيازا واصفا لجميع المغاتنظرية لسانية 
الوصؼ والتفسير مالزمتيف النظرّية المسانية عمى نحو ما ىو في العمـو الطبيعية في دراستيا جعؿ صفة 

، بوصؼ الخصائص والقوانيف التي الوصفُيعَنى الجانب األوؿ منيا والذي ىو ؛ إذ الظواىر الطبيعية
كيفية نشوء وحدوث  ، باإلجابة عفالّتفسيرتحكـ األلسنة الّمغوية، وُيعَنى الجانب الثاني منيا والذي ىو 

 .ىذه الّنسب أو القوانيف التي تحكـ ىذه األلسنة؛ أي بكيفية نشوء الممكة الّمغوية عند الّناطقيف
ثالثة  ،بإضافة تشومسكي فكرة التفسير مقوما ثالثا لمدراسة المسانيةتعتمد  وقد صارت المسانيات

 ، عمى أساس "أفّ الموضوعية والتفسيرالمالحظة و ، وىي لمغة العمميةالدراسة مقومات أساسية لتحقيؽ 
إذ كيؼ يقتصر لعالـ عمى المالحظة وعمى الوصؼ  ...التعميؿ ىو أيضا مف مميزات المعرفة العممية 
سب والقوانيف واألنظمة إلى وىو السؤاؿ عف كيفية خروج النِّ  ،ويترؾ اإلجابة عف أىـ سؤاؿ يمقيو عمى نفسو

مف القرف العشريف، مف مجرد وصؼ البنى المغوية  النصؼ الثانيفي وبيذا انتقمت المسانيات  3الوجود"
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، وأصبح بذلؾ كؿ مف الوصؼ والتفسير منيجيف مالزميف كيفية حصولياوقواعد انتظاميا إلى تفسير 
 نظرية لسانية تنشد لنفسيا مقاـ الدِّراسة العممية. الدِّراسة العممية لمغة، أو أي  

تطرح المسانيات باعتبارىا عمما غربي المنشأ، التساؤؿ عف  :والمسانيات المغة العربية -ثانيا
والحقيقة إّف اإلجابة عف ىذا  ،العالقة التي تربط ىذا العمـ بالمغة العربية في انتمائيا لمجنس العربي

والتي تعني؛ الظاىرة التي  تناوليا ىذا العمـ،في المادة التي ي الن ظرسوى إعماؿ منا التساؤؿ ال تستدعي 
زه عف الباحث في كؿ مف الظواىر األخرى التي ُتعتَبر مادة لعمـو ميِّ غؿ عمييا الباحث المساني، وتُ يشت

ال تخرج عف جميع مظاىر المغة البشرية، فإّف المغة العربية  ف مفْ أّف مادة المسانيات تتكو   ماأخرى. وب
يعكس  ما ىو قدرحّد ذاتو، ب ، ال يعكس الجنس فيوانتماءىا لمجنس العربي، كونيا ظاىرة لغوية بشرية

 األعراؼ المغوية التي تواضع عمييا أىميا.  وفؽَ  نظاميا المساني
"كنز َيد ِخُره األفراد الذيف  دي سوسيرالذي ىو بتعبير و  ،وبما أّف موضوع المسانيات ىو المساف

ؿ دماغ أو عمى ينتموف إلى جماعة واحدة، عف طريؽ ممارسة الكالـ، وىو نظاـ نحوي يوجد بالقوة في ك
نحو أدؽ إنيا موجودة في أدمغة مجموعة مف األفراد؛ وذلؾ ألف المساف ليس تاما في دماغ واحد منيـ 

لساف تواصمي قاـ عمى ىي كذلؾ  العربية فإفّ  1"اعةعمى الوجو األكمؿ إال عند الجمبمفرده، وال وجود لو 
زمف عصر السميقة المغوية أو عيد  ،كاف قد عرؼ استقراره في أدمغة الناطقيف األعراب ،نظاـ نحوي

تكوف موضوعا لمسانيات، طالما  أفَ تعبير تشومسكي، وىو ما يسمح ليا المتحدثيف األصمييف أو المثالييف ب
 ؛في شموليتيا نة()المدو َتعتِبر كؿ نظاـ تواصمي صالح لمبحث المساني، شريطة توفر المادة المغوية أّنيا 

 .اتمكِّف المساني مف الوقوؼ عمييا بالوصؼ واالستقراء لقوانينيحتى ي
ما كاف ليا مف مكانة في المجتمع العربي قديما؛ وقد ُحِفَظت المغة العربية في مدونات لغوية، لِ 

، وكذا حيث ارتبطت بأمور دينيـ ودنياىـ، فحمؿ لنا تاريخيا مف المدونات الشعرية والنصوص األدبية
تسمح لنا  سانية،ظاىرة لكما يكفي لموقوؼ عمييا  وص الدينية )القرآف الكريـ، والحديث الّنبوي(النص

خذ مف مدونات المغة تتّ  قبؿ، وىذا يعني أّنو بإمكاف المسانيات أفْ  فْ وصؼ مِ تُ  بوصفيا كما لو أّنيا لـْ 
سواء مف وجية نظر  ،في مستوياتيا المغوية دراستيا العمميةلوف موضوعا تكُ  أفْ ، تصمح العربية مادة أولية

"العربية لغة كسائر المغات توليدي التحويمي؛ ألّف االتجاه البنوي، أو االتجاه الوظيفي، أو االتجاه ال
وتشترؾ معيا في عدد مف الخصائص  ،بصفتيا لغة تنتمي إلى مجموعة المغات الطبيعيةو البشرية، 

                                                           
1
- F. D. Saussure, Cours De Linguistique Générale, p32. 



  البحث المساني في الفكر العربي المغاربي المعاصر اتجاهات                          تمهيديالفصل ال

 

64 

 ة( وتضبطيا قيود ومبادئ تضبط غيرىا مف المغات، وبصفتيا عربية تختّص الليّ والدّ  ،ةركيبيّ والتّ  ،ةوتيّ )الصّ 
نّ  بمجموعة مف الخصائص التي ال توجد في كؿّ   كؿوىذا يعني أّف  1"ما توجد في بعض المغاتالمغات، وا 

قائمة عمى نظاـ صوتي يحكـ قوانينيا الصوتية، ونظاـ صرفي يحكـ بناىا أو األلسنة  الظواىر المغوية
وأّف وجو الخالؼ بيف جميع مظاىر المغة البشرية، ىو في  ،ونظاـ تركيبي يحكـ بناىا التركيبية ،فيةصر ال

  .القوانيف التي تسير عمييا ىذه المستويات
وتفسير عممية  ياىو الكشؼ عن ،األلسنة التي تحكـواألنظمة  القوانيفسانيات إزاء ىذه وميمة المّ 

مف " وىنا تكوف المطالبة، اإلنگميزيعف انتمائيا إلى الجنس العربي أو الفرنسي أو  الن ظر بغّض  توليدىا
أو نطالب بمسانياتنا الخاصة، أشبو بمف يطالب بالرياضيات العربية أو  بالعربيةتختص  المسانيات أفْ 

مف حيث ىو  ،اتوإننا قد نخرؽ بذلؾ منطؽ العمـ في حد ذ الفيزياء العربية أو الكيمياء العربية وغيرىا، بؿْ 
أو المحمية التي  ،اإلنساف أـ الطبيعة، بغض الّنظر عف الخصوصيات النوعية تناوؿ لمظاىرة سواء كانت

ألف المبدأ الذي يقـو عميو أي عمـ مف العموـ، ىو مبدأ الّشمولية الذي مف خاللو  2"ذاؾ قد تعتور ىذا أو
، ِبغضِّ الّنظر عف الجنس الذي تنتمي اإلنسانية أو الطبيعية موضوعا لو كؿ ظاىرة مف الظواىر ُتصِبح
 .إليو

ويت ضح مف كؿ ىذا أّف المسانيات باعتبارىا عمما غربي المنشأ، ال تتعارض والمغة العربية باعتبارىا 
 الظواىر اإلنسانيةمغوية كجزء مف ال ةىر سانيات عمما إنسانيا موضوعو الظاوليدة البيئة العربية؛ إذ ُتعد  الم

 رى )عمـ االجتماع، أو عمـ النفس(إنسانية أخاألخرى )االجتماعية أو النفسية( التي ىي موضوعات لعموـ 
أو عمى غرار العموـ الطبيعية )الفيزياء، أو الطِّب، أو الفمؾ( التي تتخذ الظواىر الطبيعية )المادة، أو 

ستيا العممية، وىذا ما يجعؿ المسانيات ُممَؾ اإلنسانية الكائنات الحية، أو حركة األجراـ( موضوعا لدرا
 تنتمي إلى جنس ُمحد دتقتصر عمى ظاىرة لغوية ة عامة، وال جمعاء؛ إذ َتدُرس الظاىرة المغوية بصف

ـ يِ قة العمـ بموضوعو، فإّما أْف ُتسعال ىي بيف المغة العربية والمسانياتالتي تجمع العالقة وتكوف بذلؾ 
ـ بذلؾ يِ يات الوصؼ و التفسير حقيقية، فُتسحيث تكوف معط وضوعيا؛لم دقيؽٍ  وتفسيرٍ  وصؼٍ بالمسانيات 

ّما أْف ال ُتسفي تطوير نحو المغة العربية أو األنحاء  ـ في ذلؾ؛ حيث تكوف معطيات يِ المغوية األخرى، وا 
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ات األخرى منيا غير وافرة فتكوف استفادة المغة العربية أو المغ ؛بة الحقائؽ العمميةجانِ والتفسير مُ الوصؼ 
 الحظ؛ نتيجة الخطأ الذي قد يقع فيو الباحث المساني في تصوره الظاىرة المغوية.

 الن حو مف المسانيات و ال  يستوجب البحث في العالقة التي تربط كُ  العربي والمسانيات: النَّحو -ثالثا
ني عمييا، حتى نجيب عف السؤاؿ الذي يطرحو العربي والصفة التي بُ  الن حوالعربي، الوقوؼ عمى نشأة 

 العربي مف المسانيات؟ الن حوالعربي بالمسانيات؟ وما موقع  الن حوعالقة  ما وىوىذا العنواف، 
وصفا شامال عمى يد الّنحاة األوائؿ، بانتياء القرف الرابع اليجري قد عرفت كانت المغة العربية 

المستوى المعجمي والصوتي والصرفي والتركيبي، وذلؾ وفؽ منيج وصفي لمستوياتيا المغوية، التي تشمؿ 
الفصحاء. وُتُعد  بذلؾ دراستيـ المساف العربي دراسة وصفية؛ عرب قائـ عمى المالحظة واالستقراء لكالـ ال

ي حددوا الفترة الزمنية الت" حيث؛ كانياني والمرفت حصرا مف حيث إطارىا الزملكوف مدونة االستقراء قد ع
نة بعض دو  مت المُ مِ ا المكاني فقد شَ وأمّ  1"ابعدى 611و يجرةقبؿ ال 611قروف، منيا  ةُيحتج  بمغتيا بثالث
وعنيـ ُأِخَذ المساُف العربيٌّ مف بيف  ،الذيف عنيـ ُنِقمت المغة العربية وبيـ اْقُتِدي" كاف إذ ؛القبائؿ دوف غيرىا

هذيل وبعض  ثـّ ... فإف ىؤالء ىـ الذيف عنيـ أكثُر ما ُأِخذ ومعظمو قيس وتميم وأسد ىـ:  ،قبائؿ العرب
طمبا لممدونة الفصيحة اقتصرت و  2"ولـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ ِكنانة وبعض الطائيين

فكانت ىذه القبائؿ الست ىي  ،ية عمى استقراء لغة القبائؿ التي لـ تخالط المغات األخرىالن حو سات الدِّرا
 غيرىا مف األمـ المغوية األخرى. القبائؿ التي توفرت عمى شرط الفصاحة؛ البتعادىا عف

جسدىا تاريخ عمـ المغة بشكؿ عاـ؛ إذ  ،عبر مراحؿ تأسيسية في نشأتياجاءت المسانيات لقد و 
سات الدِّرائر األمـ، ثـ ظيرت بعدىا ثـ العرب، ثـ عند سا ثـ اليوناف، ؿ دراسة لغوية عند الينود،كانت أوّ 

سات التّاريخية التي ظيرت الدِّراسات المقارنة و الدِّراالمغوية في طابعيا الفيمولوجي في أوربا، ُمَتجسِّدة في 
بعد القروف الوسطى، وسادت خالؿ أواخر القرف الثامف عشر والقرف التاسع عشر، والتي بدورىا كانت قد 

وىو ما يوّضح أّف المسانيات ىي نتاج الدِّراسات القرف العشريف، في  سانياتمّيدت الطريؽ لظيور الم
نّ و "التراثية اإلنسانية جمعاء  ما ىي موجودة صمة القربى ليست فقط بيف التراث المغوي العربي والمسانيات، وا 

                                                           
 .9، دط. الجزائر: دت، شركة دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، صالن حومحمد خاف، مدخؿ إلى أصوؿ  -1
. بيروت: 6الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيوطي، المزىر في عمـو المغة وأنواعيا، تح: فؤاد عمي منصور، طعبد  -2
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وىو ما يؤكِّد أّف المسانيات ليست عمما غريبا عف الدِّراسات   1"تراث المغوي العالمي والمسانياتأصاًل بيف ال
ليست إال  حقيقتياأو غيرىا مف الدِّراسات المغوية لمينود أو اليوناف أو الروماف؛ ألّنيا في  العربيةالمغوية 

 ضافةإلاعمى مبدأ  امتقوكّؿ العموـ  في مراحميا األولى،امتدادا لمدراسات المغوية التي شيدتيا اإلنسانية 
، غير أّف إضافتيا كانت نوعية أكثر منيا كمية، لما وضعتو بالنسبة لمدراسات المغوية المسانيات بما فييا

ىرة وما اعتمدتو مف مبادئ وأسس وتقنيات حديثة، أكسبتيا مشروعية العمـ في دراستيا الظا ،مف منيج
 العممية والعممية. لالستفادة منيا في مجاالت حياتو إلنسافلالمغوية، وفتحت آفاقا جديدة 

ت عميو يّ نِ جاءت ُمواِفقة لما بُ قد يا العربي، أنّ  الن حوالصفة التي ُبِني عمييا  مىعظ الحَ والمُ 
قوانيف المساف العربي لنا العربي تعكس  الن حوقواعد  إذ إفّ  منيجيا وموضوعيا؛المسانيات عمما لمغة في 

فَؽ ما اتخذتو المسانيات بع في بنائيا جاء وصفيا، و ت  المنيج المُ  حاالت استقراره، كما أف  في حالة مف 
ح أّف  ليسا بالضدين؛ كونهما يشتركان العربي والمسانيات  الن حوالمنيج الصالح لموضوعيا، وىذا ما ُيوضِّ

إنما  الن حو"كؿ ما أطمقوا عميو اسـ ما جاء بو دي سوسير في قولو إّف  ، وحسبفي الموضوع والمنهج
ال تقـو إال باالعتماد عمى  ،الن حوىو تابع إلى اآلنية؛ ألّف مختمؼ العالقات التي ىي مف مشموالت 

أي وصؼ حالة مف  ؛اآلنية مسانياتؽ عمى الطمِ نُ  "يمكف أفْ كما أضاؼ في سياؽ آخر  2حاالت المغة"
مف حيث ىي نظاـ  ؛بدراسة المغة الن حودا ليذه الكممة ... وييتـ اسـ نحو بالمعنى الدقيؽ ج ،حاالت المغة

الّنحو العربي ال يتعارض د أّف وىذا ما يؤكِّ  3ف مف وسائؿ التعبير، فقولؾ نحوي يضاىي قولؾ آني"متكوِّ 
في المساف موضوعا لمدراسة، كما أّف كالىما  كالىما يشترؾمع المسانيات مف حيث الموضوع والمنيج؛ إذ 

ؤاؿ يبقى السّ  لكف  و  ،يشترؾ في المنيج الوصفي الذي قامت عميو المسانيات في أروبا مطمع القرف العشريف
دت باعتبارىما يشتركاف في ما جاءت بو مف أسس حدّ  مف المسانيات،العربي  الن حومطروحا حوؿ موقع 

 عمميتيا؟
العربي، واألسس التي قامت عمييا المسانيات، تجعمنا  الن حوصفة التي قاـ عمييا إّف وقوفنا عمى ال

فيو  )المسانيات( انيا الثّ سانيات بقروف، أمّ المّ  باعتباره سبؽ ،ة سابقةممارسة تطبيقيّ  )الّنحو(نرى األوؿ 
نظير ليس مف قبيؿ االختراع، بؿ ىو أقرب إلى منطؽ إعادة االكتشاؼ؛ ذلؾ ة الحقة "والتّ ممارسة تنظيريّ 

                                                           
 49، اتحاد الكتاب العرب، ع6993: "التراث المغوي العربي والمسانيات" مجمة التراث العربي، دمشؽ مازف الوعر -1
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2
- F. D. Saussure, Cours De Linguistique Générale, p149. 

3
 - Ibid, p199. 
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ي، ثـ الن ظر غير أْف ُيصر ح بإطارىا التنظيري  مفْ  ،أّف المعرفة قد تكوف متحققة بالفعؿ عمى سبيؿ اإلدراؾ
 ؿ قبموي أّنيا كانت متحققة بالفعيأتي َمف يصوغيا عمى شكؿ منيج أو نظرية، فتنتسب إليو نسبة ال تنف

الذي لـ يكف بعض الناس يعيرونو  ،يالن ظر فضؿ المكتشؼ يكوف بتسميط الضوء عمى الجانب  ولكف  
؛ إذ  1االىتماـ وىـ يطبقونو خطوة خطوة" المعرفة العممية تكوف إدراكا سابقا عف وىذه طبيعة نشأة العمـو

لتي يسمكيا العقؿ في تحقيقو التنظير ىو اكتشاؼ الطرؽ ا التنظير، فيي ممارسة لمعمـ، في حيف أف  
 واىر. الظّ  التي تحكـ قوانيفالالعممية، أو في إدراكو ومعرفتو  المعرفة
ح التساؤؿ عف طرَ ، فإنو قد يُ سابقة تطبيقيةالعربي ممارسة  الن حوعمما تنظيريا و ا المسانيات نَ دِّ عَ بِ و 

لمغة ما الذي يمكن أن تضيفه المسانيات  ، والذي مفاده:بالنسبة لألنحاء المغوية إمكانيات المسانيات
  العربي قواعدها؟ النَّحود لنا فت في مرحمة متقدمة من تاريخها، وجسَّ صِ قد و  أّنها باعتبار  العربية

ات ال يتعارض مع ، ولكف ما تأتي بو المسانيبيا مف المغات البشرية نحوىا الخاصإّف لكؿ لغة 
ية، فكؿ عمـ يقوـ عمى االستفادة مف تجربة الن حو قدر ما ىو إضافة نوعية لمدراسات ب األنحاء المغوية

 . في بناء معرفة عممية جديدة ُينَطَمؽ منياإما بتجاوز أخطائو أو بجعؿ نتائجو أرضية معرفية ابؽ، السّ 
تجاوز وصفو الذي ال ي ؽ االتجاه البنويفْ و  تقد جاء ايجدى ،األنحاء المغوية الموروثةوالمتمعف في 

 فيىذه األنحاء  قصورقد كشفت  ،استمرارية البحث في ىذا العمـ لكف   ،قواعد تركيب البنى المغوية
 الظاىرة المغوية األخرىيا الوصؼ الشامؿ لمستويات قمحدودية مجاليا في الوصؼ البنوي، دوف تحقي

التوليدية التحويمية بالنسبة  ظريةنّ فمثمت ال ،ىذه البنى المغوية إنتاجودوف تفسيرىا عممية ( تداوؿالداللة و )ال
، متجاوزة إياه إلى التّفسير البنوي ثورة عمى منيجيا القابع في مجرد الوصؼ ،لمدراسات المسانيات السابقة

ذا كاو " مف البحث المساني ءجز  المستوى الداللي جعمياب ،لة تحقيؽ دراسة شاممة لمستويات المغةوِ حامُ و  ف ا 
سات الدِّراسات المغوية، بما فعمتو في ساحة ىذه الدِّراثورة في عالـ  عد  يُ  الوصفية البنيويةظيور المدرسة 

سات الفيمولوجية لمغات، فإّف ظيور المدرسة التوليدية التحويمية، في الدِّرالت مسارىا مف قصرىا عمى فحو  
حيث بيرت ىذه الثورة  القرف العشريف؛ر بع األخير مف ىذا ثورة لغوية كبرى في ال -أيضا– عد  أمريكا يُ 
وقد تزامنت معيا  2"والشرؽ العربي العديد مف العمماء في أمريكا وأروبا -بما قدمتو مف نيج جديد– ةالمغوي

                                                           
 .22-23، صالتفسير - التحميؿ – العربي: االستقراء الن حوحسف خميس الممخ، التفكير العممي في  -1
 6994لمغوي الحديث، دط. القاىرة: حساـ البينساوي، أىمية الربط بيف التفكير المغوي عند العرب ونظريات البحث ا -2
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في  يةلمو الشيا المستوى التداولي إلى البحث المساني حاولت تحقيؽ نظرية الّنحو الوظيفي والتي بضمِّ 
  .الظاىرة المغويةوصؼ 
ا خالف، تطورات مستمرة عمى مستوى التنظيرالمسانيات تشيد  أفّ  نظريات البحث المساني دؤكّ وت

، وىو ما يجعؿ األنحاء المغوية تتحوؿ لمغاتالتركيبية قواعد الألنحاء المغوية التي تعرؼ قالبا واحدا ىو ل
 ي يمكف أفْ ف األمور التومجة ليا في مرحمة سابقة. نتِ كانت مُ  ية المسانية بعد أفْ الن ظر إلى مستفيد مف 

 :1"ما يأتي  المسانيات لألنحاء المغويةميا تقدِّ 
المبادئ العامة التي تقوـ عمييا البنيات الذىنية لمغات الطبيعة، أي اآلليات المعرفية ـ تقدِّ  -

 واإلدراكية لمغة؛
األرضية المنيجية لبناء األنحاء، وتبرير اختيارىا مف حيث صياغتيا وأشكاليا وعالقتيا  ـتقدِّ  -
 مثؿ التعميـ والبساطة والوضوح؛ ،انطالقا مف الشروط الداخمية والخارجية الالزمة في األنحاء ،بالمغات
وبالتالي  ،ية بشكؿ أعـ وأوضح وأبسطالن حو تساعد المسانيات في الكشؼ عف حقيقة البنيات  -

موؿ عميـ والشّ ؽ فييا درجات عالية مف التّ صياغة تتحقّ  ،يمكف لمنحو إعادة صياغة القواعد المعيارية
 قة والوضوح؛والبساطة والدّ 

في كثير مف األفكار الموروثة  الن ظرتساعد عمى فيـ أعمؽ لمغات ذاتيا، مما يمكف مف إعادة  -
 مثؿ تركيب الجممة.

ّف و  ر نفسيا بنفسيا، إال مف خالؿ ما تطوِّ  ال يمكنيا أفْ  ،باعتبارىا قواعد ثابتةنحاء المغوية األا 
مو مف وما تقدِّ  ،ية المسانيةالن ظر ـ في تحديثيا حسب طبيعة يِ ُتس ،يضيفو الباحث المساني مف أفكار نوعية

البنوي لقواعد يا تعتمد الوصؼ كانت األنحاء كم   ،القرف العشريفمف  النصؼ الثاني ؿمستجدات، فقبْ 
ية الوظيفية مف خالؿ نظرتيا التواصمية لمغة، بنظرية تعكس أسُسيا الن ظر جاءت  المغة، ثـ ما لبثت أفْ 

يساىـ في تحديث القواعد السابقة مف ىذا المنظور وكذلؾ  وىو ما يمكف أفْ  ،وظائؼ الوحدات المغوية
عمى  صؼ في المنيج العممي إلى التفسيرلو الذي تجاوز ا ،التوليدي التحويمي الن حوكاف األمر بظيور 

غير كاؼ لوحده الستخالص نظرية تتسـ  ،يات المسانية السابقةالن ظر الوصؼ الذي تعتمده  أساس أف  
إلى  لمغة البشرية، وىذا ما يدؿ عمى حاجة األنحاء المغويةبالشمولية في وقوفيا عمى جميع ظواىر ا

                                                           
 .94، صات في الثقافة العربية المعاصرةالمسانيحافظ إسماعيمي عموي،  -1
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، بحثا عف نظرية تتصؼ بالشمولية المستجدة في البحث المسانيية الن ظر معطيات  وفؽَ  ،رستمِ المُ  لتحديثا
 .مظواىر المغويةمف حيث الوصؼ والتفسير ل

ومما تجدر اإلشارة إليو ىو أّنو يجب أال نتعامؿ مع المسانيات عمى أساس أّنيا تَُفوؽ األنحاء 
يما نابع مف اجتيادات خاصة، وىذا ما يجعؿ المسانيات تبقى يْ مَ رصانة مف حيث التنظير؛ بؿ إّف كِ المغوية 

"مرحمة مف مراحؿ الفكر المغوي وسيمة لتطوير األنحاء المغوية، وبالنسبة لمنحو العربي فإّنو باعتباره 
إسقاط عشوائي عميو، فاالستفادة مف المسانيات كعمـ لو مبادئ نظرية ومنيجية لخدمة  العربي، ال يقبؿ أيّ 

قد يخطئ  ،ألّف نظريات البحث المساني ليست إال جيدا خاصا 1يكوف عف وعي" العربي، ينبغي أفْ  الن حو
ىو  إّنماوقد يصيب صاحبيا في ما قد وقؼ عميو مف الظاىرة المغوية، والخطأ ىنا ال ينتسب إلى العمـ 

المسانية عمى قواعد ية، وىذا ما يفرض عمى الباحث المساني الُمطبِؽ لمنظرية الن ظر منتسب إلى صاحب 
حتى يتجنب  ضاعيا لمتجريب عمى المغة العربية؛اقد لمنظرية قبؿ إخؼ النّ وقِ يقؼ مَ  المغة العربية، أفْ 

ا تصؼ إمّ  ظرية المسانيةية المسانية، باعتبار أّف النّ الن ظر إخضاع الظواىر المغوية في العربية لقوانيف 
 رىا ال غير.أو تفسِّ المغوية الظاىرة 

ظم ت الّدراسات المغوية في  :البحث المساني في الفكر العربي المغاربي المعاصراتجاهات  -رابعا
األقطار العربية، ُمنصب ة طواؿ قروف عديدة عمى ما ورثتو مف الدراسات المغوية القديمة، إلى غاية عصر 
الّنيضة العربية، الذي كاف البداية الفعمية التصاؿ الحضارة العربية بالحضارة الغربية، واطالع الثقافة 

يعية الغربية، وقد كانت المسانيات إحدى العمـو اإلنسانية التي عرفيا العربية عمى العموـ اإلنسانية والطب
الوطف العربي، عف طريؽ البعثات العممية التي كانت ُترَسؿ خارج األوطاف العربية نحو أوربا، والتي لـ 

حو يكف لألوساط العممية في البمداف العربية قبميا، خروج عف حدود الّدراسات المغوية الموروثة، مف النّ 
 والبالغة العربية، وفقو المغة، والدراسات المعجمية. 

عمي عبد الواحد وكاف أّوؿ كتاب َعَمَؿ عمى تقريب ىذا العمـ الحديث إلى القارئ العربي كتاب 
الصادر  )عمم المغة("جرت العادة أف ُيربط ظيور أوؿ ُمؤل ؼ في عمـ المغة الحديث بكتابو  ذيالّ  وافي،
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تدريسو بجامعة القاىرة، وىذا الكتاب أّلفو  مغة العربية بالقاىرة بعد إصدارهقرّر مجمع ال وقد 1"1491سنة 
ُمؤل ؼ ُيعَتّد بو ...  -عمى ما أعمـ–صاحبو عمى حّد قولو حيف "لـ ُيكَتب في ىذا العمـ بالمغة العربية 

عمـ، وقمت بتدريسو مدة وقد وقفت قسطا مف جيودي عمى ىذا ال–حياؿ ىذا رأيت أّف الواجب ُيحتِـّ عمي 
وقد وقؼ عمي عبد الواحد وافي عمى ىذا العمـ مف خالؿ  2أْف أقوـ بأوؿ محاولة في ىذا السبيؿ" -طويمة

مدخؿ تمييدي تعّرض فيو إلى أىـ البحوث المغوية التي تندرج تحت ىذا العمـ، وأىـ مناىج البحث في 
 فيفصميف تعمقا بنشأة المغة عند اإلنساف، والثاني  فيجاء األوؿ  ،ة، ثـ أردؼ المدخؿ ببابيف رئيسيفالمغ

 طور المغوي.ستة فصوؿ تعمقت بحياة المغة وتفرعيا إلى ليجات، وفصائؿ المغات والتّ 
ىذه المباحث التي طرقيا عمي عبد الواحد وافي، قد غَمبت عمييا النزعة التاريخية  ونجد أّف أكثر

س عمييا ف قد تعّرض لممبادئ الحقيقية التي تأس  كُ أوربا، ولـ يَ التي سادت أواخر القرف التاسع عشر في 
ويرجع سبب إغفاؿ صاحب الكتاب ليذه المبادئ  .ىذا العمـ بداية القرف العشريف مع فردناف دي سوسير

نشأ عميو في ْفَؽ ما يذا العمـ، و بـ معرفتو العممية إلى كونو قد قدّ  ،واألسس التي قاـ عمييا ىذا العمـ
العممية المغوية في أوربا، والتي ظّمت كراسي الفيمولوجيا التاريخية في جامعاتيا مسيطرة طواؿ  دراستو

كانت غالب الكراسي المخصصة لعمـ  6919إلى غاية إذ " ؛منتصؼ القرف األوؿ مف القرف العشريف
ولـ ُتمَغ  ية أو اإلنگميزية سية أو الكالسيكب بكرسي الفيمولوجيا الفرنمقّ تُ  ،المساف الفرنسي والالتيني واليوناني

وصارت بعدىا ُتمق ب بكرسي عمـ  6919ىذه الكراسي إال بعد أف تزعزعت الجامعة الفرنسية بحوادث مايو 
ومع ىذا يبقى  افي يطغى عميو الطابع الفيمولوجيوىذا ما جعؿ كتاب عمي عبد الواحد و  3المساف الفرنسي"

عقب شروع بعض  عرب، بعد توالي مؤلفات ىذا العمـالفضؿ لو في رسـ مسار جديد لمبحث المغوي عند ال
أفراد البعثات الطالبية في العودة إلى بالدىـ، وعمميـ عمى محاولة تقديـ أسسو ومفاىيمو لمقارئ العربي؛ 

حاب المنيج الوصفي الذيف "ُيؤر خ ليـ حيث ظيرت بوادر الكتابة المسانية في المشرؽ العربي مع أص
بفضؿ جيوده التي  ،خ في الثقافة العربية( فقد ساد ىذا االتجاه وترسّ 6911-6911) إبراهيم أنيسبعودة 

وجيود بعض العائديف الجدد مف المدرسة نفسيا التي تخرج منيا  ،عرفت أبرز تجمياتيا في جيود تالمذتو

                                                           
، المدارس 3111. الدار البيضاء: 6مصطفى غمفاف، المسانيات في الثقافة العربية الحديثة: حفريات الن شأة والتكويف، ط -1

 .91لمنشر والتوزيع، ص
 .1-4، ص، نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع3114. القاىرة: 9عمـ المغة، طعمي عبد الواحد وافي،  -2
 .629ث ودراسات في عمـو المساف، صعبد الرحمف الحاج صالح، بحو  -3
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، وقد سارت ىذه محمود السعرانو كمال بشر، وتمام حسان، ووبعبد الرحمن أيوكاف مف أبرز ىؤالء 
  االتجاىات في تيارات ثالثة واضحة، صاحبت النظرة المغوية الحديثة وىي:

 الوصفية ونقد التراث المغوي العربي؛ -
 الّتحميؿ البنوي لمغة؛ -
 1تطبيؽ الّنظرية الحديثة عمى المغة العربية." -
ح تنوع ىذه االتجاىات المسانية، التي شكمتيا الحركة العممية لمطالب العائديف مف الجامعات وضِّ ويُ 

األربعينات مف القرف ، قد أخذت مسارىا في المشرؽ العربي بداية الكتابة المسانيةاألوربية، أّف بوادر 
ذا بالنسبة الستينات، وى قد عرفت ىذا العمـ إال مع بدايةلـ تكف بمداف المغرب العربي إال أّف ، العشريف

 -رحمو اهلل عمى حد تأريخ محمد يحياتف-فييما نشأة البحث المساني ارتبطت  فيلتونس والجزائر المت
وىما:  ،اف بالبحث المغويعنيَ إنشاء مؤسستيف عمميتيف تُ " بسنوات الستينات التي عرؼ فييا ىذاف القطراف

ومعيد العمـو  ،تونسابع لجامعة التّ  ،واالجتماعية قسـ المسانيات بمركز الدراسات واألبحاث االقتصادية
 الديإيذانا بمسنوات الستينات ىاتيف المؤسستيف  ت نشأةكانقد و  2"ابع لجامعة الجزائرالمسانية والصوتية الت  

ىذا التاريخ ال ُيمثِّؿ نشأة البحث المساني بالنسبة لممغرب  ، إال أفّ فيْ طرَ في ىذيف القُ  البحوث المسانية
تنظيـ أوؿ لقاء  1491"سنة  تـّ  أيف السبعينات، منتصؼدراية بيذا العمـ إال لـ يكف عمى الذي  األقصى،

 (Meniere) ومنيار( Klito)ي وكميطو مو الفاسلساني سيميائي وطني بكمية اآلداب بالرباط، نظ  
بإيعاز مف الفاسي، َمث ؿ االنطالؽ الفعمي لمبحوث المسانية السيميائية  (Colane) وكوالف ،والمتوكؿ
صّرح  الحديث وال رواده، كماارسوف المغاربة عمى اطالع بيذا العمـ ا قبؿ ذلؾ فمـ يكف الدّ وأمّ  3بالمغرب"

بكمية اآلداب، كاف كنت طالبا في شيادة فقو المغة  1419بذلؾ عبد القادر الفاسي الفيري قائال: "في سنة 
 األستاذ محمد بنتاويت التطواني رحمو اهلل، يدّرس مادة فقو المغة المقارف فييا بعض أوصاؼ الفارسية

نا واألستاذ تقي الديف الياللي رحمو اهلل، يدرس العبرية مع بعض المقارنة بالعربية، لكنّ  والتركية والعربية
 Deا قد سمع بػ نّ كثير مِ  فْ كُ بالمسانيات العامة، ولـ يَ  معشر الطمبة في ذلؾ الوقت لـ يكْف لنا اتصاؿ

Saussure . في نفس السنة عثرت مصادفة عمى كتاب دي سوسير في مكتبة بفاس، وقرأتو ولكنني
                                                           

 .44حافظ إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -1
 .616ص، يوسؼ منصر، الخطاب المساني المغاربي، أصولو، مفاىيمو، إجراءاتو -2
ظريات الن  المغة العربية و ندوة أعماؿ عبد القادر الفاسي الفيري "مالحظات أولى عف تطور البحث المساني بالمغرب"  -3

 .3، ص3111 ، الرباط:المسانية كمية اآلداب فاس
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 ة بالمشرؽنَ قارَ مُ  المغرب العربي أقطارويرجع سبب ىذا التأخر في المعرفة المسانية في  1"وجدتو صعبا
ؿ معظـ دوؿ المغرب نَ لـ تَ  إذ؛ ة المغاربية في الكتابة المسانيةإلى تغييب المستعمر األجنبي المشارك

 .مف القرف العشريف وبداية الستينات ،صؼ الخمسيناتتمنبعد العربي استقالليا إال 
تنمية وبعد ُمِضيِّ عشر سنوات عمى تنظيـ كمية اآلداب بالرباط، الممتقى الوطني الذي عمؿ عمى 

نة . وُنظِّمت في السّ 1491الوعي بضرورة البحث المساني "تأسست جمعية المسانيات بالمغرب سنة 
، طمبت 1499متدخال. وفي نفس السنة  16أوؿ ندوة دولية كبرى شارؾ فييا ما يقارب  1499الموالية 

وىو  األقطار العربية( اليونسكو مف عبد القادر الفاسي تنظيـ أوؿ ندوة عربية حوؿ )تقّدـ المسانيات في
مع تأسيس  قد ظيرو  2اعتراؼ دولي أوؿ بمكانة المغاربة في تشكيؿ المجاؿ المساني في العالـ العربي"

مف خالليا  شرع فات تأسيسية لمكتابة المسانية في المغرب العربي،ؤل  جمعية المسانيات بالمغرب عدة مُ 
عف  تصدر ي الكتابات التي إلى القارئ العربي، وىعمى تقريب ىذا العمـ لسانيو بمداف المغرب العربي 

تحميؿ نتائج ىذا العمـ؛ قصد مقارنتيا بنتائج الدرس المغوي  أو عمى ،الكتابة المسانية التمهيديةأصحاب 
و تطبيؽ نتائج ىذا العمـ أ ،لسانيات التراثعف أصحاب  تصدر ىي الكتابات التي العربي الموروث، و 

 . لسانيات العربيةعف أصحاب  تصدر كتابات التي ي العمى المغة العربية، وى
موضوع ومنيج  فيىذه االتجاىات المتباينة في البحث المساني عند المغاربة،  الفوارؽ بيف َتظيرُ و 
وتتوزع مواضيع ىذه  ،؛ المادة التي يتناوليا كّؿ اتجاهبالموضوعونقصد  .كؿ اتجاه منيا عمى حدة وغاية
 : عمى النحو اآلتي -حسب كؿ اتجاه- المغاربي اىات في البحث المسانياالتج

 النظريات المسانية: مبادئيا، ومناىجيا، وما يتصؿ بيا؛ -
 التراث المغوي العربي القديـ؛ -
 المغة العربية موضوعا لمدراسة المسانية. -

                                                           
 .6ص ،المرجع نفسو -1
ظريات الن  ندوة المغة العربية و أعماؿ  "مالحظات أولى عف تطور البحث المساني بالمغرب" عبد القادر الفاسي الفيري -2

 .3ص ،المسانية
 ستاذ مصطفى غمفاف في إطار ىذا التصنيؼ ألنواع البحوث المسانية حسب الموضوع والمنيج والغاية، ىو مف اقتراح األ

 .(ظرية والمنيجيةالن  : دراسة نقدية في المصادر )المسانيات العربية الحديثة في المسانيات دكتوراهال توأطروح
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زع ىا، وتتوّ نشدُ فيو الوسيمة التي يتخذىا كؿ اتجاه؛ قصد الوصوؿ إلى غايتو التي يَ  المنهجوأما 
الُمعتَمدة في البحث العممي المساني الصادر عف أصحاب ىذه االتجاىات، حسب كؿ  العمميةالمناىج 

 المقارن. المنهج الوصفي، والتاريخي، و ، بيف: اتجاه
  فالقصد بيا؛ اليدؼ الذي يرومو كؿ اتجاه مف خالؿ بحثو المساني، وتتوزع األىداؼ  الغايةوأما 

 :اآلتيعمى النحو  -حسب كؿ اتجاه-
 القارئ العربي؛ إلىتبسيط المعرفة المسانية وتقريبيا  -
 التوفيؽ بيف نتائج الدرس المغوي العربي القديـ، ونتائج الدراسات المسانية الحديثة؛ -
  1اقتراح وصؼ جديد لمغة العربية أو تفسير جديد لمظواىر المغوية في العربية. -

كتابات البحث المساني في  ،مف حيث الموضوع والمنيج والغاية نةىذه االتجاىات المتباي تمث متوقد 
التي مع أىـ الكتابات المسانية التمييدية،  ؛ حيث ظير االتجاه األوؿالمعاصر في الفكر العربي المغاربي

( 1499مف خالؿ النصوص:  المسانيات) يكاف لمتونسييف فييا الّسبؽ والّريادة بعد صدور كتاب
 (1491)أىـ المدارس المسانية: كتاب  و ( لعبد السالـ المسّدي،1491المعرفية:  و)المسانيات وأسسيا

وظير االتجاه الثاني )لسانيات التراث( مع )النظرية الخميمية الحديثة( لعبد  ،لعبد القادر المييري وزمالءه
 )لسانيات العربية( وظير االتجاه الثالث بعض الكتابات المسانية في التراث،وكذا  ،الرحمف الحاج صالح

نماذج الّنظريات المسانية  ،العائديف مف الجامعات األوربية واألمريكية مغاربةتطبيؽ بعض المسانييف المع 
عبد القادر الفاسي  طّبؽ مف خاللوالذي  ،نموذج النظرية التوليدية التحويمية نحوعمى المغة العربية، 

أحمد المتوكؿ  قّدـ مف خاللو الذي النحو الوظيفي نموذج نظريةو  ىذه النظرية عمى المغة العربية، الفيري
ىذه عمى الوقوؼ  الموضوعمف خالؿ ىذا  وقد حاولنا .مف منظور ىذا االتجاه لقواعد المغة العربيةوصفا 

، بداية بالبحث المساني التمييدي مف غايةيدؼ إليو تما مدى تحقيؽ  حتى نستشؼ؛ االتجاىات المتباينة
 لسانيات العربية.ثـ التراث، لسانيات ثـ 

موضوع ىذا  حصرنا إفّ  خيارت البحث المساني في الفكر العربي المغاربي المعاصر: -خامسا
إال  فْ كُ ، لـ يَ المغرب العربي متعمقة بالبحث المساني المعاصر في بمداف حدود زمانية ومكانية فيالبحث 

الجيود المسانية لممغاربة في البحث المغوي كاف اليدؼ مف ورائيا تبياف  اختيارات موضوعية، وفؽَ 

                                                           
، سمسمة رسائؿ ظرية والمنيجيةالن  : دراسة نقدية في المصادر واألسس ةينظر: مصطفى غمفاف، المسانيات العربية الحديث -1

 .96، ص6996وأطروحات جامعة الحسف الثاني عيف الشؽ، كمية اآلداب والعمـو االنسانية، الرباط: 
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إذ إنيا تبقى رائدة، مف حيث " ؛المشارقةيف يِ المسانِ لجيود  كرافٌ نُ دوف أْف يكوف ليذه االختيارات  ،المعاصر
كانت قد  التي 1"وبخاّصة الجامعة المصرّية ،الّمسانّية في العالـ العربيّ  ليا الفضؿ في ظيور الثّقافة إفّ 

ؿ مف اطمع عمى يا أو  نّ ؽ والريادة؛ مف حيث إبوىي بذلؾ تكتسح مجاؿ السّ  ،يد ليذا العمـعماحتضنت أوؿ 
أىـ  عف ضـّ  منعتنااالختيارات الموضوعية التي  ّف ىذهوا   قافة العربية.إلى الثّ  ووأّوؿ مف نقم ،ىذا العمـ

 اآلتية:لألسباب جاءت قد في تاريخ البحث المساني العربي عامة، البحوث المسانية 
قصرنا موضوع ىذا البحث عمى البحث المساني في المغرب  إفّ  خيارات المغرب العربي: -1
مقارنة بما ىو رائج المنجزة في ىذا القطر، قد جاء لألىمية التي تكتسييا ىذه البحوث المسانية ، العربي

، مساىمة ةف المغاربييالباحثيف المسان األبحاث المسانية التي صدرت عف َعد  إذ تُ  ؛عامة في الثقافة العربية
عمى المغة العربية نتائج ىذا العمـ ما تمّيزت بو مف تطبيؽ ى فإضافة إل ،والتطبيؽ عمى مستوى التنظير

نحو البحوث التي قّدميا كؿ مف عبد  ،في بناء أحدث نظرياتو كواقع لساني يعيشو العربي، كانت مساىمة
معظـ المسانييف االعترافات التي قّدميا  يؤّكد ذلؾو  ،حمد المتوكؿالرحمف الحاج صالح، والفاسي الفيري، وأ

، عمى نحو ما ىو في الشيادات التي نقّدميا في ىذا المجاؿلباحثيف المسانييف المغاربة بجيود امشارقة ال
  :2حو اآلتيعمى النّ 
مف المؤسؼ أّف البحث المساني في الثقافة العربية  :(عوديةالسّ ) بن قبالن المزيني حمزة -

 يف وفي عدد أقؿ مف الباحثيف الجادِّ  ،المعاصرة ال يزاؿ محصورا في عدد قميؿ مف الجامعات العربية
بعض الباحثيف  وأذكر عمى وجو التخصيص ما ُينَجز ِمْف بحث جاد في الجامعات المغربية، وأشير إلى

 .ويأتي في مقّدمتيـ األستاذ الدكتور عبد القادر الفاسي الفيري البارزيف المغاربة
مناىج المسانيات الحديثة لـ تأخذ موقعيا المناسب في خارطة البحث  :(قطر) مرتضى جواد باقر -

حيث تبدو ىناؾ بوادر  ؛العممي في العالـ العربي... االستثناء الوحيد والبارز ليذا نجده في المغرب
 .تأسيس لمثقافة المسانية

تونس والجزائر والمغرب  :يمكف أْف يكوف إخواننا العرب مف أىؿ المغرب (:األردن)هادي نهر  -
 .قد قطعوا شوطا ال بأس بو في الّدراسات المسانية

                                                           
: نقال عف "ساني المغاربي اتجاىاتو ومضامينوالخطاب الم" يوسؼ منصر -1

http://www.aljabriabed.net/n96_08mansar.htm  ،62-1-3162. 
حافظ إسماعيمي عموي، وليد أحمد العناتي، أسئمة المغة أسئمة المسانيات، حصيمة نصؼ قرف مف المسانيات في الثقافة  -2

 .41-92-211-341-11األماف، ص، دار 3119. الرباط: 6العربية، ط

http://www.aljabriabed.net/n96_08mansar.htm
http://www.aljabriabed.net/n96_08mansar.htm
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التجارب اعتقد أّف حركة البحث المساني في تونس والمغرب مف أىـّ  (:تونس)الطيب البكوش  -
 .نسبيا في البالد العربية كما وكيفا

المغرب متميز في محيطو في مجاؿ المسانيات بدوف شؾ، فقد اتخذ  :(المغرب)أحمد المتوكل  -
البحث المساني في بالدنا مناحي متعددة، رادىا وأسيـ في إنمائيا وتطويرىا باحثوف مف مستوى رفيع، لـ 

المعطى المغوي المحمي بمختمؼ مكوناتو، بؿ اجتيدوا في تطوير  يكتفوا بتطبيؽ النظريات المسانية عمى
غناء  .تمؾ النظريات نفسيا انتقادا وتعديال وا 

ضافة إلى ىذه الشيادات نجد أىـّ البحوث المسانية المغاربية، قد ظّمت مسايرة مستجدات البحث  وا 
، مقارنة الثقافة العربية مة فييمنظرياتو، ما جعميا تحتؿ مكانة  المساني في الغرب، وأىـ تطورات

وفؽ ما جاءت بو المسانيات في المراحؿ األولى مف  ،بالبحوث المسانية التي قدميا بعض المسانييف العرب
 .التنظير المساني، وليس وفؽ ما توّصمت إليو في آخر إنجازاتيا

 هوقد قّدر  ،ارسالدّ  اي يعيشيتال سنواتر بالعاصَ المُ  زمفيرتبط ال خيارات الفكر المعاصر: -2
قصرنا ىذا  فّ وا   ،وىو الزمف الذي يحصر موضوعنا، عاشمف المُ بالخمسيف عاما األخيرة مف الزّ  مؤرخوفال

رات لما فيو مف تغيّ  لذاتو؛ بقدر ما ىو مقصود ،ةنَ دو  حصر المُ  القصد منو البحث عمى ىذا الزمف، ليس
 الّنصؼ الثاني مف القرف العشريف عرؼ"حيث المغوي العربي عامة والمغاربي خاصة؛  في البحثجذرية 

إّف  :الحؽ أْف ُيَقاؿ فَ تَفوُؽ حجما ونوعا عمى ما كاف ُعِرؼ قبمو، ومِ  ،اشتغاال متميزا بالقضية المغوية
صؼ األوؿ. كاف ؼ عند لغويي النّ رِ لغويي الّنصؼ الثاني مف ذلؾ القرف، تميزوا بوعي أوسع مما عُ 

ذا صح أْف نَ تفرِّ د مجرد أخبار مُ عُ ولـ يَ  ما وواضحا،نظ  العيـ عمى تجارب الغير مُ اطِّ  أسماء  د  عُ قة، وا 
، فإّننا ال نكاد نجد في النصؼ األوؿ مْف يستحؽ أْف يترتب العشريف المغوييف في الّنصؼ الثاني مف القرف

ّنصؼ صؼ األوؿ مف القرف العشريف نجد الوخالفا لمن 1في الالئحة ما عدا األب أنستاس ماري الكرممي"
الثاني قد عرؼ الوطف العربي في الفترة الممتدة خاللو، عدّة أبحاث لسانية ذات جيود قيمة؛ مف حيث 

 إبراىيـ أنيسنحو  صدرت عف أصحاب البعثات الّطالبية إلى الجامعات األوربية واألمريكية،  الكـ والّنوع
 المييري، وعبد القادر المشرؽ العربيفي ، ومازف الوعر ، وميشاؿ زكرياعبد الرحمف أيوب، وتماـ حسافو 

 وعبد السالـ المسدي، وعبد الرحمف الحاج صالح، وعبد القادر الفاسي الفيري، وأحمد المتوكؿ في المغرب
 .العربي

                                                           
 .31، صي، أسئمة المغة أسئمة المسانياتحافظ إسماعيمي عموي، وليد أحمد العنات -1
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ني موضوعو الظواىر المسانيات عمـ إنساىو أّف في ىذا الفصؿ،  مما تقّدـوما يمكف استخالصو 
األخرى التي تجعؿ الظواىر اإلنسانية  األخرى، العموـ اإلنسانية وذلؾ عمى غرار بقية ،المسانية عامة

 الطبيعية التي تجعؿ موضوع دراستيا الظواىر الطبيعيةعمى غرار العموـ أو  ،دراستيا العمميةموضوعا ل
وغيره جمع المجتمع العربي ما ي، و عالقة العمـ بموضوعوالمسانيات ىو بالمغة العربية  جمعؾ فإف ما يلبذو 

 .االجتماعية عالقة المعرفة العممية بالتنمية المجتمعات بالمسانيات، ىومف 
ىذا العمـ الوافد عف  متباينةرؤى  ،المعاصر الكتابات المسانية في الفكر العربي المغربي لنا عكستو 
يرى في الموروث النحو والبالغي ما  ؛ حيث نجد منيا مفْ وغايةموضوع مف  قيافي ما يفرِّ  ،ونظرياتو

الدرس  بيف في مقارنتيـ، مف نتائج مت إليوفي ما توصّ  ما يفوقيا تكتشفو نظريات البحث المساني أو
ومنيا مف  ،لسانيات التراث، وىي الرؤية التي انبثقت عف أصحاب وبيف ىذه الّنظريات المغوي الموروث

عف نموذج نظرية لسانية  لمبحث التطور الذي يجب مسايرة مستجداتو، يرى في نظريات البحث المساني
في المسانيات  يرى، ومنيا مف لسانيات العربيةوىي الرؤية التي انبثقت عف أصحاب صالح لمغة لعربية، 

ُتمكِّف األوساط العممية مف استثماره أرضية معرفية لو في الجامعات العربية، العمـ الذي يستوجب وضع 
 .الكتابات المسانية التمهيديةف أصحاب وىي الرؤية التي انبثقت ع، في الدراسات المغوية
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لقد استمزم وضع ثقافة لسانية في  :الكتابة المسانية التمييدية في الفكر العربي المغاربي المعاصر
إلى سياق  الغربي المغرب العربي خاصة والعالم العربي عامة، نقل ىذا العمم من سياقو المعرفي بمدان

ضع جديد في البحث المغوي أمام ضرورة إقامة و  ،"وجدت المسانيات العربية نفسيا حيثالثقافة العربية؛ 
كان مرتبطا بضرورة نقل المسانيات الغربية من سياقيا المعرفي  ،إّن قيام مثل ىذا الوضع حيثو العربي؛ 

لتقديم  أكبر؛ دالمسانيين المغاربة بذل جين عمى فإنو كا 1إلى سياق ثقافة أخرى، ىي الثقافة العربية"
ووجدت بذلك المسانيات طريقيا إلى األوساط العممية  ،ذا العمم إلى القارئ العربي عامةمعرفتيم العممية بي

ليذا العمم في جامعات  معرفية رضيةالتي عممت عمى وضع أ ،عن طريق الكتابات المسانية التمييدية
 ن العربية.لبمداا

  مقارئ العربيل بيذا العمم الكتابات المسانية التمييدية إلى تبسيط المعرفة المسانيةوتيدف معظم 
ر مباشرة بين ىذا مثِّل عالقة غييالكتابة المسانية ىذا النوع من وبما أّن المسانيات ذات منشأ غربي، فإن 

 يبقى صاحب الّسمطة العمم في ممارستو نقل ىذوباعتبار الُمؤلِّف وسيطا ناقال، فإّنو  ،القارئىذا الِعمم و 
ُتخِضع القارئ لإليمان بيا سواء أكانت ، ة ىذا العممطبيع عنالمعرفة التي يوردىا  إنّ  إذ؛ عمى ىذا القارئ

المعرفة م في نشر يِ سييدية سالحا ذا حدين، فيي كما تُ صحيحة أم خاطئة، وىذا ما يجعل الكتابة التم
ة الحقائق بَ جانِ من التحصيل المعرفي، في حالة ما إذا كانت مُ  م في التقميصيِ ستُ  العممية، بإمكانيا أنْ 

 العممية لطبيعة العموم. 
فين المغاربة في الكتابات المسانيات التمييدية، عمى نشر معرفتيم المؤلِّ  معظمِ  ولقد انصبت جيودُ 

في تحصيل  ،العممية بيذا العمم، ما وفّر عمى القارئ العربي عمى اختالف مستوياتو المسافة والزمن
اطالع وكثرة  ىامصدر طبيعة قصر حسب تأو المعرفة ىذه تسع قد ت ،عن المسانياتالعممية  المعرفة
قد ساىمت بشكل  ،الكتابات المسانية التمييدية التي تضمُّيا المكتبات العربية مما ال شك فيو أنّ ف"، القارئ

في تقريب المسانيات إلى القارئ العربي ... لقد نجحت ىذه الكتابات في ميمتيا التاريخية  ،إيجابي وعممي
 داخل األوساط الثقافة العربية ... غير أنّ  ،محققة بذلك ىدفيا األساس في نشر الفكر المساني الحديث

بدأ اليوم يتراجع ألسباب عديدة بعضيا  ،فات األولىؤل  ىذا ال يمنعنا من القول بأن النجاح الذي حققتو المُ 

                                                           
 2004. القاىرة: 1مساني العربي، طشاط الالن  فاطمة الياشمي بكوش، نشأة الدرس المساني العربي الحديث: دراسة في  -1

 .22إيتراك لمنشر والتوزيع، ص
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وىذا ما  1وبعضيا يرتبط بمسائل أخرى تخرج عن طبيعة ىذه الكتابة" ،يتعمق بالكتابة التمييدية نفسيا
يدعونا إلى طرح ىذا التساؤل: ما إشكاليات الكتابة المسانية التمييدية، كعامل ساىم في تراجع البحث 

سنحاول الوقوف  ،موضوعنا يتطرق ليذا النوع من الكتابة المسانية المساني في الوطن العربي؟ وبما أنّ 
 ةالمغاربي األقطارفر عمييا مكتبات التي تتوّ  ،عميو من خالل بحثنا في أىم المصادر المسانية التمييدية

 والوقوف عمى نماذج بالتحميل؛ قصد اإلجابة عن ىذه اإلشكالية. 
ىو تبسيط المعرفة المسانية لمقارئ العربي  ،واحد فٌ الكتابات المسانية التمييدية ىدَ  َيجَمع ُمعَظمَ 

من مثل )مدخل إلى المسانيات، مقدمة في  ،لقارئاعناوينيا التي تناشد ىذا  ويتحدد معظميا من خالل
في المسانيات  المسانيات، مبادئ في المسانيات، المدارس المسانية المعاصرة، مدخل إلى المدارس المسانية،

العامة، مبادئ المسانيات البنوية( وعمى أساس ىذه العناوين نحاول سرد معظم ما ُألِّف في فكرنا العربي 
مثيل ال الحصر، وقبل عمى سبيل التّ  ىذا الّنوع من الكتابة المسانيةفات في ؤل  المغاربي المعاصر من مُ 

عمى منيا ُموز عة بين الُمقَتِصَرة  ،الُمؤل فات المسانية التمييدية التي نذكرىا إلى أنّ  ُنِشيرة المسرد الحظَ مُ 
وبين من إلى القارئ العربي )بنوي، أو توليدي تحويمي، أو وظيفي( بعينو أو اتجاه لسانية تقديم نظرية 

كما نشير  ،عام شكلالتأليف ب أثناءكانت سائدة قبل و مت عمى تقديم كل النظريات المسانية الغربية التي عمِ 
منيم من اقتصرت جيودىم عمى التأليف في المسانيات  ،فات المسانية التمييديةؤل  أصحاب المُ  إلى أنّ 

لسانيات العربية، حسب توجو كل إلى الكتابة في لسانيات التراث و  ومنيم من تجاوزىا ،التمييدية فحسب
 :حو المسرد اآلتي، عمى نحو ما يوضّ باحث

 مؤلفات المسانين المغاربة في المسانيات التمييديةمسرد ألىم 
 السنة الُمؤلِّف العنوان

 4431 عبد السالم المسدي المسانيات من خالل النصوص
 4431 عبد السالم المسدي المسانيات وأسسيا المعرفية

                                                           
 .107المسانيات العربية الحديثة، صمصطفى غمفان،  -1
 بين التأليف في المسانيات التمييدية )بحوث  ،قد توزعت جيوده المغويةالذي صالح الحاج األستاذ عبد الرحمن  عمى نحو

ظرية الخميمية الحديثة( وكذلك الن  ودراسات في عموم المسان(، ولسانيات التراث )بحوث ودراسات في المسانيات العربية، و 
التي تعرض إلييا من خالل مؤلفو )المسانيات الوظيفية  ،حمد المتوكل في توزع جيوده المغوية بين المسانيات التمييديةأ

ظرية لمسانيات الوظيفية، وبين لسانيات العربية في تطبيقو لمنظرية الغربية عمى المغة الن  مدخل نظري( لعرض المفاىيم 
وبين لسانيات التراث في مؤلفو )المنحى الوظيفي في الفكر  ة العربية الوظيفي(و المغالعربية في مؤلفو )دراسات في نح
 المغوي العربي: األصول واالمتداد(. 
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 4431 عبد القادر المييري وآخرون أىم المدارس المسانية

 1987 مبارك حنون مدخل لمسانيات سوسير

 1987 إدريس السغروشني مدخل لمصواتة التوليدية

 4434 أحمد المتوكل المسانيات الوظيفية: مدخل نظري

 4441 أحمد حساني مباحث في المسانيات 

 2000 خولة طالب اإلبراىيمي مبادئ في المسانيات

 1004 الطيب دّبة مبادئ المسانيات البنوية دراسة ابستمولوجية تحميمية

 1001 أحمد مومن المسانيات النشأة والتطور

 2004 محمد محمد يونس عمي مدخل إلى المسانيات

 1001 نعمان بوقرة المدارس المسانية المعاصرة

 1001 شفيقة العموي محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة

 1002 عبد الرحمن الحاج صالح بحوث ودراسات في عموم المسان

 1003 التواتي بن التواتي عمم المسان مفاىيم في

 1003 التواتي بن التواتي المدارس المسانية في العصر الحديث ومناىجيا في البحث

 1003 السعيد شنوقة مدخل إلى المدارس المسانية

 1040 عبد السالم المسدي مباحث تأسيسية في المسانيات 

 1040 مصطفى غمفان مفاىيميا موضوعيا طبيعتيا،، تاريخيا: في المسانيات العامة

عمى محاولة وصل القارئ  ،لقد عممت معظم ىذه الكتابات المسانية التمييدية التي يوضحيا المسرد
ق بيذا العمم منذ نشأتو تتعمّ  ،ن البعض منيا في متونو محاورفتضمّ  بيذا العمم )المسانيات( الُمبَتِدئ العربي
ق ، والبعض اآلخر تناول محاور تتعمّ ايجو ومدارسو وروادىومن وومبادئن التأليف، متناوال مفيومو حتى زم

عمل من يا. وأما منيجيا فقد سمك معظميا منيجا تاريخيا وبيذا تحد د لنا موضوع ،جاه دون غيرهباتّ 
عمل من خاللو عمى نقل  وصفيا منيجاو خاللو عمى تتبع مسار ىذا العمم والتطورات التي شيدىا، 

ت الغاية التعميمية ىي اليدف الوحيد الذي جمع فقد ظمّ  تيا. وأما غايم أىم اتجاىاتومفاىيمو ومفاىي
معظميا، لكن اإلشكال يبقى مطروحا حول أثر الكتابة المسانية التمييدية في تراجع البحث المساني في 
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"كثرة ه(: 303أوطان المغرب العربي، ىل يرجع إلى عددىا المتراكم؟ فينطبق عميو قول ابن خمدون )ت
م يِ سبالقدر الذي قد تُ  ،عمم من العمومألّن الكتابة التمييدية ألي  1التآليف في العموم عائقة عن الّتحصيل"

د عن حقيقة العمم وموضوعو، في حالة قيام التراكم المعرفي بعِ في نشر المعرفة العممية بالقدر الذي قد تُ 
يميا لمقارئ، وذلك عمى اعتبار أن "الكتابة حول طبيعة العمم عمى التناقض في المفاىيم المراد تقد

م في يِ سالمعرفة وتقريبيا من القارئ، تُ  م في نشريِ سالعموم سالح ذو حدين؛ فيي كما تُ التمييدية في كل 
َتُحول دون  ،ل مع مرور األيام إلى عقبة ابستمولوجيةوبالتالي تتحوّ  ؛جعل ىذه المعرفة عبارة عن أوىام

أم أّن السبب يعود إلى عدم التوازن بين الموضوع والمنيج والغاية التي ترسميا  2"قدم العممي المنشودالتّ 
 ىذه الكتابات في تقديميا المعرفة المسانية؟

ّن الحقيقة التي ال يجب نكرانياو  فات من فضل في نشر المعرفة المسانية في ؤل  ىو ما ليذه المُ  ،ا 
قولنا يكون بالعكس؛ أي قمة التأليف في العمم ىي العائقة عن التحصيل؛ ألّن  األوساط الثقافية، وعميو فإنّ 

ىي التي تعمل عمى انتشاره وفيم حقيقتو، فما قد ال يورده مؤل ف يعمل عمى إيراده مؤل ف  وكثرة التآليف في
ن مصدر ا خمط المفاىيم؛ فتصحيحيا ال يتأتى مأمّ و  .آخر، وما يغيب عن مؤلِّف يستحضره مؤلِّف آخر

بل يتأتى من كثرة التآليف التي تمكِّن من إدراك الحقيقة العممية لممعمومةـ بعدما يتأكد عمى المصادر  ؛واحد
 الموردة ليذا العمم من أّنيا عمى تناقض فيما بينيا، ما يطرح البحث عن المعمومة السميمة أو الصحيحة.

من الكتابات المسانية التمييدية  الوقوف عمى نماذجمني ستدعي ا ماويبقى اإلشكال مطروحا 
 بالتحميل، قصد معاينة مدى تحقيقيا التوازن بين موضوعيا ومنيجيا وغايتيا، عمى نحو ما ىو آٍت:

تستمزم  ،تقديم أي عمم من العموم لمقارئ كموضوع لمكتابات التمييدية إنّ  موضوع:ال من حيث -أوال
مع اإلطار الزماني والمكاني المذين نشأ  ،يتعرض لتحديد مفيوم ىذا العمم المراد تقديمو ف أنْ من المؤلِّ 

  كل عمم من العموم يقوم عمى ىذه األركان طالما أنّ  ؛فييما، كما تستمزم تحديد موضوعو ومنيجو
ومن  ،ين إلى حينأّن تطور العمم يخضع في نشأتو لمتطور الفكري الذي يتغير من ح ، باعتبارومذاىبو

وىذا كمو ألن القارئ ال يمكنو معرفة ماىية  ؛يمون في تطويره، ثم وظيفة ىذا العممباحث آلخر ممن يس
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مت الكتابات المسانية التمييدية ىذه المعايير في تقديميا عمم المسانيات العمم إال من خالليا. فيل تمثّ 
 موضوعا لكتاباتيا التمييدية؟

التمييدية التي تروم تقديم أحد االتجاىات المسانيات المشيورة التي يذىب صاحب إحدى الكتابات 
اىتمامو في مؤل فو انصب عمى  شيدتيا المسانيات في نشأتيا األولى، في تحديد موضوع كتابتو، إلى أنّ 

"التعريف باألسس التي قامت عمييا المسانيات البنوية، وشرحيا وتحميل أبعادىا وتتبع آثارىا مع كل مبدأ 
و مفيوم بما يساعد عمى فيم المبادئ والنظريات البنوية فيما دقيقا وافيا، وعمى تبيين حدودىا وفوارقيا أ

في أبعادىا المفيومية، وعالقاتيا المنطقية، وعمى تصنيفيا والمقابمة فيما بينيا في ظل تموضعيا، ضمن 
وُوفِّق بذلك صاحب ىذه الكتابة التمييدية في تحديد موضوعو، بالرغم من إغفالو  1اتجاىاتيا المختمفة"

وظيفة ىذا العمم؛ إذ تطرق في تقديمو لو إلى حّده كما وضعو الغربيون، بعد تفريقو بين فقو المغة وعمم 
المغوية  مصطمحات العموم من ي،عمى القارئ العربالتباس األمر  ة والفيمولوجيا والمسانيات؛ خشيةالمغ

السائدة في وسطو، ومصطمح ىذا العمم الحديث. كما تطرق إلى موضوع ىذا العمم وىو المغة، مشيرا إلى 
أّن تحديد موضوع ىذا العمم بالشكل الدقيق حول ماذا يدرس من المغة "خاضع لمذاىب لسانية متعددة 

ناىجيا في ه المذاىب وممتعرضا بعد ذلك ليذ 2بل ومتناقضة أحيانا" ؛ووجيات نظر منيجية مختمفة
الكتابات  عمى منوالو جلّ سارت واضعا القارئ في إطارىا الزماني والمكاني، فيل  ،دراسة الظاىرة المغوية

 التمييدية في موضوعيا؟
فين في الكتابة المسانية التمييدية إلى أّنو يروم من خالل كتابو "تقديم المضامين يذىب أحد المؤلِّ 

  األصول األولية: من دعائم ذىنية ل عشرتو ليذا العمم المتنامي، والبحث عنطُ لمن لم تَ  ،المسانية
وضوابط منيجية، ومصادرات أولية، واستثمارات نفعية، وفي كل ذلك تتجمع األسس المعرفية التي ننشد 

وظيفة لمنيجو، كما تعّرض موضوع ىذا العمم وحدِّه و لد صاحب الكتاب قد تعّرض بذلك ونج 3استكناىيا"
نا نجده قد أغفل معظم المذاىب المسانية وروادىا التي ا العمم وطرق استثماره في تعميمية المغات، إال أنّ ىذ

تقّمب بينيا ىذا العمم عبر مراحل مختمفة، إال في بعض إشارتو إلى االتجاه البنوي واالتجاه التوليدي 
القارئ. فيل يكفي القارئ وقوفو عمى التحويمي في حديثو عن المسانيات وتعميم المغات، بما ال يسد حاجة 
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ليتزود بالمعرفة العممية لمسانيات  تعاممت مع موضوعيا باالنتقاء والتقميصىذه الكتابة التمييدية التي 
 ويستثمرىا في بحثو المساني؟

ونجد كتابة تمييدية أخرى جعمت موضوعيا مدخال إلى المدارس المسانية، متناولة "موضوع 
وطرق تحميل بعض  ،يا ومناىجياسِ زة عمى نشوئيا وأسُ ركِّ مُ  ،العممية، راصدة مدارسيا المسانيات وأىدافيا

مع بعض األصول في تراث الدرس المغوي  ،النظريات المغوية فييا، ومقارنتيا في بعض الحقائق العممية
نْ  1عند العرب" يا قد ربطت في أنّ  معظم معايير الكتابة التمييدية، إاللضيا في تعرِّ تابة ىذه الكُوفَِّقت  وا 

راسات المغوية والدّ  ،القارئ في بعض المذاىب بين نتائج المسانيات الغربيةموضوعيا )المدارس المسانية( 
في ما توصمت إليو ىذه  بق التاريخي لمعرببيان السّ من خالليا ف يدِ ستُ ا نةقارَ في شكل مُ  ،عند العرب
المقصود بتوليد الجمل في ىذا المنيج  التوليدي "إنّ التجاه ل ضعر  قول صاحبيا حين تَ  نحو ،االتجاىات

ما كان مقبوال نحويا ودالليا. وقد أشار إلى ىذا عمماء العربية بقوليم: الجممة الصحيحة تركيبيا والفصيحة 
ّنو لمن الميمّ  2معنى" حة النحوية وعدميا فكرة الصّ إلى  ،نشير في ىذا المقام أنْ  وفي سياق آخر قولو "وا 

 3في االستعماالت المختمفة عمى مستوى الصوت والصرف والنحو والداللة" ،النحوي العربي في التراث
ىذا العمم إلى القارئ صارت كونيا ناقمة  منْ إذ  ؛خرجت عن موضوعياوىنا تكون الكتابة التمييدية قد 

باحثة في التراث، فيل توجد لسانيات عند العرب، تكفي القارئ استنباط مفاىيميا دون حاجة منو إلى ىذا 
العمم؟ ثم إذا كان الدرس المغوي عند العرب فيو نماذج تحميمية لمظاىرة المغوية تكافئ عمم المسانيات، فما 

خمط بين موضوع ا العمم. أليست كتابة من ىذا القبيل ىي بمثابة الحاجة لتقديم الكتابة التمييدية ليذ
ن اإليمان بتراثو أو ىذا بيْ  ،، وستضع القارئ في حيرة من أمرهالكتابة التمييدية والدراسات المغوية التراثية

 مو ىذه الكتابة التمييدية. العمم الذي تقدِّ 
نّ  عموي "ال تخمو من تعسف  يحافظ إسماعيمن خطابين عمميين مختمفين كما يقول المقارنة بيْ  وا 

فراط وتأويل، ألّن التأصيل الذي تتحدث عنو ىذه المقارنات يقوم عمى تجاىل األصول االبستمولوجية  وا 
عناء  الُمبَتِدئف القارئ كمِّ نُ  ترتكز عمييا القراءة، فيل من المقبول أنْ  لكل عمم، والتي من المفروض أنْ 

ثبات التقاطع بين خطابين ىدفيا إ ،ت، ونشحنو بمقاربات مبنية عمى تأويالتالدخول في مثل ىذه المقارنا
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ّن المُ و  1ومنطمقا ومنيجا" ،بل متباعدين زمنا ومكانا ؛مختمفين نة بين خطابين عمميين بقصد استخالص قارَ ا 
يكون القارئ قد اكتسب أسسا عممية عن طبيعة الخطابين  أوجو التشابو واالختالف، ال تكون إال بعد أنْ 

وموضوعيما ومنيجيما، أين يمتمك المعرفة العممية التي تجعمو عمى دراية تامة باألسس التي يقوم عمييا 
ز التشابو الذي يجمع يميّ ، لالمغوي العربي واألسس التي يقوم عمييا خطاب التراث ،الخطاب المساني

 باعد بينيما.ق التّ لذي يحقِّ والفارق ا ،الخطابين
فات المسانية التمييدية عمل صاحبيا عمى تقديم المدارس المسانية المعاصرة ونرى إحدى الُمؤل  

 إلى التعريف برائد كلّ  لكتابتو التمييدية، فعمد إلى "الحديث عن المدارس المسانية، متطرقا اموضوع
نشأتو وتكوينو العممي وجيوده المسانية، باإلضافة إلى جيود زمالئو في تطوير النظرية  حيث من مدرسة؛

ا كان مجيء ولم   2المسانية، ثم التعريف باألصول العامة ومنيج البحث المعتمد في ىذه المدرسة أو تمك"
 ف إلى التعرضؤلِّ المسانيات قد ميدت لو مراحل تأسيسية جسدىا تاريخ عمم المغة بشكل عام، عمد المُ 

ممدارس المسانية ومناىجيا كجزء من لثم الغرب، ثم  ،يثة عند العربمدراسات المغوية القديمة والحدل
فَ  قا بذلك في وضعو القارئ في اإلطار الزماني الدراسات المغوية الغربية في شكل عمل تأريخي، ُمو 

ض منو إلى التعريف ة، لكن دونما تعرّ والمكاني ليذ العمم، وفي تعرضو لمعظم معايير الكتابة التمييدي
وال لوظيفتو، فيل المسانيات باعتبارىا  ،راسات القديمةدا لو يفصمو عن الدّ بيذا العمم لمقارئ، وال جعل ح

الموضوع والمنيج  حيثمن المسانيات تمثل استمرارية؛  عمما قائما بذاتو والدراسات القديمة سيان، أم أنّ 
يفصل بين المسانيات كعمم قائم  القارئ في ىذا األمر لنْ  أنّ  القديمة؟ ال شكدراسات المغوية والغاية لم

لم تضع لو حدودا فاصمة بين المسانيات الكتابة التمييدية  بذاتو، والدراسات المغوية القديمة؛ بسبب من أنّ 
 والدراسات القديمة. ،كعمم لو موضوعو ومنيجو وىدفو

منذ ظيور  ،"حوصمة عن تطور التفكير المساني البشريونجد كذلك كتابة تمييدية أخرى تناولت 
محاولة إطالع القارئ بأىم القضايا التي تطرحيا المسانيات عند تناوليا ظاىرة  ،دي سوسير إلى يوم الناس
متعرضة  3وعمدت في عرضيا إلى التعريف بأىم المذاىب المسانية الغربية" ،المسان بالدراسة والتحميل
 حميل المساني لمظاىرة المغوية حسب كلّ وطرق الت   ،وأىم اتجاىاتو ،العمم وموضوعوبذلك إلى مفيوم ىذا 
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الداللي، ونجد األمثمة التوضيحية في التحميل ثم التركيبي ثم الصرفي ثم بدءا بالمستوى الصوتي  ،اتجاه
لمُمسَتيَدف بيذه وىذا ما ُيمثِّل تغييب الواقع المغوي المساني في معظميا من الواقع المغوي الفرنسي، 

 مقارئ العربي. المغة العربية كواقع ل؛ أي الكتابة التمييدية
ضاف إلى ذلك أّن فصول ىذه الكتابة التمييدية في عرضيا المذاىب المسانية، ُمقس مة حسب وي

 فيل المذاىب المسانية التي عرفتيا والصرفية والتركيبية والداللية( مستويات الظاىرة المغوية )الصوتية
وبين من  ،قة بين من تناولت األصواتالمسانيات، ظيرت حسب تناوليا مستويات الظاىرة المغوية، متفرِّ 

وبين من تناولت الداللة؟ أم أّنيا خضعت في نشأتيا لتسمسل  ،وبين من تناولت التركيب ،تناولت الصرف
بنوية، وظيفية  :وجيات النظر إلى الظاىرة المغوية حيثمن كمت عبره مذاىب لسانية مختمفة؛ زمني، تش

سموكية، توليدية تحويمية؟ كما أّن ىذه النظريات ظيرت متفاوتة زمنيا ومكانيا، وىو ما تجاوزتو ىذه الكتابة 
 يذا العمم عمى ىذا الّنحولناقمة ال شّك في أّن كتابة و موضوعيا )مبادئ المسانيات(.  في تقديم ،تمييديةال

ال تضع القارئ في اإلطار الزماني يا ومدى توفرىا عمى المعرفة المسانية إال أنّ  ،من قيمتيا العمميةبالرغم 
 . والمكاني لتتبع المسار التاريخي لممذاىب المسانية وأعالميا

 وجاء في إحدى الكتابات التمييدية، التي جعمت موضوعيا )المدارس المسانية المعاصرة( أنّ 
دراستيا "نظرة سريعة عميقة وشاممة حول تطور التفكير المساني بأسموب عممي دقيق، يصبو ألن يكون 

ويسقط عنيا التعريفات المعقدة  ،واضحا وظيفيا، يعكس خصوصيات ومبادئ كل مدرسة عمى حدة
حسب ما ونجدىا في تناوليا موضوعيا  1والقراءات األولية لتاريخ المسانيات: كمفيوم، منشأ، وتطور"

تعرضت إليو من ىذا العمم )المفيوم والمنشأ والتطور( تعتمد في حديثيا عن االتجاه البنوي مصادر عربية 
يا "نظام من أنّ  -حسب تعريف البنويين-تراثية وأخرى حديثة أو معاصرة، من مثل قوليا عن مفيوم المغة  

معززة قوليا بتعريف ابن جني ليا، بأن  2ل"والتواص ،والتخاطب ،اإلشارات التي تشير لممقصود بنية التبميغ
"المغة أصوات يعّبر بيا الناس عن أغراضيم، قصد اإلبانة واإلفيام، فمكل واحدة منيا لفظ إذا ُذكر ُعِرف 
بو مسماه، ليمتاز عن غيره، ويغني ذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخف، من تكمف 
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ومساىما في تطويرىا، أم ُيعدُّ بنويا  ،ي عمما من أعالم المسانيات الغربيةابن جنُيعدُّ فيل  1إحضاره"
 كاتجاه من اتجاىاتيا؟ 

العربية في المسانيات )ميشال  اتالكتابمن  كتابليذه الكتابة التمييدية في سياق آخر وُيعتَمد 
وقضية الفصل  ،عن المنيج الوصفي والتاريخي حديثالفي مصدرا زكريا، األلسنية عمم المغة الحديث( 

"فالوصف المغوي وتعميم المعطيات المغوية ال يصبح ممكنا، إال حين نفصل بين  تقول حيث ؛بينيما
ومثل ىذا القول مبثوث في مصدره  2الحالة اآلنية والراىنة لمغة، وبين نشوء المغة وتطورىا وتحوالتيا"

( في قولو "وسواء وجينا المالحظة في دراسة دي سوسير)وصادر عن صاحب ىذه الفكرة  ،األصل
فنا ذلك مِّ كل ظاىرة من الظواىر صعيدىا الخاص بيا، كُ  فإّنو يمزم أن نحلّ  ،آنية أو زمانية جيةً وِ  ،المسان

ىنا يّتضح لنا أّن ىذه الكتابة التمييدية قد ضيعت المصادر األساسية أو األصمية لموضوعيا و  3ما كمفنا"
أو أي اتجاه لساني  ،األصل في الحديث عن االتجاه البنوي ألنّ  انيات، المفيوم المنشأ، التطور()المس

؛ أي أعمال أصحاب االتجاه المساني أنفسيم؛ توثيقا لممعمومة األصل آخر، يتطمب أن ُينقل من مصادره
واالرتكاز األصمية، ذلك ألّن إىمال المصادر المسانية األساسية أو و  ،ا في شموليتيا وصحتياونقال لي

نتيجة ممارسة الكتابة  ،لمفاىيم المسانيةايشكِّل ممارسة اختزال ؛ عمى مصادر تمييدية لسانية ناقمة
ىذا العمم إال معمومة أّن القارئ ىنا لن ينال من فيمو التمييدية لطبيعة النقل عمى النقل. وال شك في 
 وال ممارسة البحث فيو. ،قاصرة، ال تمكنو من استيعاب مفاىيم ىذا العمم

موضوعيا  نجد أّنيا تتعامل في نقل ،الكتابات المسانية التمييدية بعضومن خالل وقوفنا عمى 
)المسانيات= مفيوميا، نشأتيا، وظيفتيا، مدارسيا( لمقارئ باالنتقاء والتقميص، أو تزاوج بين موضوعين بين 

راثية عند العرب، مع عدم الفصل بينيما بما يشكل والدراسات المغوية الت ،الكتابة التمييدية لمسانيات
لى جانب تغييب الواقع المغوي لمُمسَتيَدف بيذه الكتابة التمييدية؛ بما يعني  خروجا عن موضوعيا. وا 

نجدىا تيمل المصادر األساسية أو األصمية، واالرتكاز عمى مصادر  غياب التطبيق عمى المغة العربية،
حدد لنا من خالل كل ىذا إشكالية الكتابة التمييدية في تناوليا موضوعيا تمييدية لسانية ناقمة، لتت

 )المسانيات(. 

                                                           
 .12ابن جني، الخصائص، نقال عن: شفيقة العموي، محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة، ص -1
 .11ميشال زكريا، األلسنية عمم المغة الحديث، نقال عن: شفيقة العموي، محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة، ص -2

3- F. D. Saussure, Cours De Linguistique Générale, p145. 
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تيدف معظم الكتابات المسانيات التمييدية إلى تقريب ىذا العمم، أو تبسيط  :الغاية من حيث -ثانيا
احب صذكر قد ف .القارئ العربي ىو ؛واحد ىدفيجمعو  يالمقارئ العربي، ونجد معظم بوالمعرفة المسانية 

ىذا الكتاب )مبادئ المسانيات البنوية( ىي الغاية التي ينشدىا من تأليفو  أنّ  إحدى الكتابات التمييدية،
صورة  لمقارئ الكريمَما تتبناه من مفاىيم ونظريات؛ حتى يقدِّم و  ،ع المدارس واالتجاىات البنويةتقديم "جمي

وعن تطوراتو المنيجية  ،ا المذىب المساني الكبيرمتكاممة الجوانب واألطراف عن ىذ ،واضحة المعالم
ز ركِّ أّنيا تُ التمييدية ظ عمى ىذه الكتابة الحَ وما يُ  1والتاريخية خالل مشواره الطويل في القرن العشرين"

نوع القارئ الذي تضعو غاية ليا، مع "أّن منيا  يدٍ دعمى تقديم اتجاه من االتجاىات المسانية، لكن دون تح
 أو ،نوعية ثقافتو العامة حيث من سواء ،كتابة المسانية التمييديةالقارئ المتمقي بالنسبة إلى ال تحديد طبيعة

كبيرا في مدى تحقيق الميمة الممقاة عمى  امستواه المعرفي في مجال البحث المغوي، يمعب دور  حيثمن 
والمتمثمة في تيسير المعرفة وتقريبيا من ذىن القارئ العربي سواء كان قارئا  ،ىذا الضرب من الكتابة

تحديد  دونمن و   اءما نعرف جميور معين من القرّ أم لو معرفة نسبية بالمسانيات، فمكل كتاب ك ،عاديا
وذلك ألّن  2ية"جدِ ر أّن عممية التأليف ستكون مُ ال نتصوّ  ،مستواه ووعيو حيثمن لطبيعة الجميور القارئ؛ 

حسب مستواه المعرفي والثقافي، ومنو فإّن و  ،تُبَنى عمى نوع المعرفة التي يحتاجيا القارئ ،الكتابة التمييدية
تحديد نوع القارئ يسبق عممية الكتابة، ألّنيا تضع لممؤلف حدودا فاصمة في كتابتو التمييدية، بين المعرفة 

فإّن  ،ص، ومن دون ىذا التحديدلتي يحتاجيا القارئ المتخصِّ ، والمعرفة االُمبَتِدئالتي يحتاجيا القارئ 
 ت كتابتيا. سَ الكتابة التمييدية ستظل بعيدة عن تحقيق الغاية التي ألجميا أس  

ونرى أّنو عمى شاكمة ىذه الكتابة والغاية قد جاءت معظم الكتابات التمييدية، فقد كتب أحدىم أّن 
ة وما بعدىا، ويرمي إلى تقديم راسة الجامعيّ ب المسانيات في الدّ ال  عممو ُصمِّم "ليكون منيجا مالئما لطُ 

المفاىيم المسانية األساسية التي يحتاج إلييا المبتدؤن في دراسة المسانيات، وذوو الثقافة العامة، والميتمون 
ليا؛ إذ من  ىدفاولكّن اإلشكال في تحديد الغاية، أّنيا أغفمت نوع القارئ الذي تضعو  3بيذا الحقل"

قافة في مجال المعرفة ص، والطالب لمث، والمتخصِّ الُمبَتِدئالكتابات التمييدية من لم تفرِّق بين القارئ 
عميمية الجامعية، والوظيفة البحثية جاءت إحدى الكتابات التمييدية "تتقاطع فييا الوظيفة التّ  حيث ؛المسانية

                                                           
 .9الطيب دبة، مبادئ المسانيات البنوية، ص -1
 .118حافظ إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -2
 . 5، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ص2004. بيروت: 1محمد محمد يونس عمي، مدخل إلى المسانيات، ط -3
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يكون ُمؤل ف واحد ذو موضوع واحد، ذا طبيعة تعميمية  كيف ألنْ و  1األكاديمية، والوظيفة التيسيرية الثقافية"
في ىذا  الُمبَتِدئلمقارئ  -فؤلِّ ب المُ سْ حَ -وفي الوقت نفسو عممية وثقافية؟ ىل تستوي القدرات المعرفية 

ما ىو معيود عن الكتابة التمييدية ألي عمم و العمم )المسانيات( والباحث فيو، والذي يطمب ثقافة لسانية؟ 
نو من فك المفاتيح التي تمكِّ  الُمبَتِدئأّنيا "تمتزم بالجانب التعميمي التبسيطي، وبإعطاء القارئ  ،من العموم

ويتضح من ىذا  2مستغمقات المسانيات، وتمكينو من مبادئيا، وىذا ما تنطق بو عناوينيا وخطاب مقدماتيا"
ية الكتابة التمييدية، وأما عممية نقميا لمقارئ ىي غا الُمبَتِدئأّن عممية تبسيط المعرفة المسانية لمقارئ 

صة في المسانيات، إذ يختمف تبسيط المعرفة المسانية عن عممية ص، فيي غاية الكتابة المتخصِّ المتخصِّ 
مثانية التي تحتاج إلى الترجمة من مصدر المعرفة ل اخالف، وتجزيئاألولى تحتاج إلى تحميل نقميا، ألّن 

 س لوؤس  المستيدفة، وىذا ما يجعل الكتابة التمييدية في حالة خروجيا عن اليدف المُ المسانية إلى المغة 
 ونوع المعرفة المراد تقديميا. ،ع نوع القارئيِّ ضتُ 

سانس( وبين يفي ىذا العمم )طمبة الم الُمبَتِدئونرى في كتابة تمييدية أخرى عدم التمييز بين 
كتابة تمييدية "ُمستمَدة من  حيث عمد صاحبيا إلى تأليف؛ صين )طمبة الماجستير(الباحثين المتخصِّ 

محاضرات ُقدِّمت إلى طالب ما بعد التدرج، السنة األولى ماجستير تخصص عموم المسان العربي، ومن 
 3المحاضرات التي قدمت أيضا إلى طالب الجذع المشترك لتحصيل الميسانس في المغة العربية وآدابيا"

لمسايرة  ،ص؛ لمتعرف عمى مبادئ ىذا العمم، أم إلى المتخصِّ الُمبَتِدئابة إلى فيل توجو بعدىا ىذه الكت
 ىذا العمم ومستجداتو؟ 

قد عمدت إلى تحديد الُمستيَدِف بكتابتيا المسانية ، خرىأ كتابات تمييديةالكتابات  خالفا ليذهنجد و 
 ؛صالتي يحتاجيا المتخصِّ  الموضوعاتو  ،الُمبَتِدئالتي يحتاجيا  الموضوعاتكغاية ليا؛ تجنبا لمخمط بين 

حول تطور  ،سانس، تعطييم من خالليا نظرة سريعة عميقة وشاممةيو كتابتيا إلى "طمبة الموجِّ تُ  حيث
 التفكير المساني بأسموب عممي دقيق، يصبو ألن يكون واضحا وظيفيا، يعكس خصوصيات ومبادئ كلّ 

 لتاريخ المسانيات: كمفيوم، منشأ دة، والقراءات األوليةويسقط عنيا التعريفات المعق   ،مدرسة عمى حدة

                                                           
 .6، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ص2010. بيروت: 1عبد السالم المسدي، مباحث تأسيسية في المسانيات، ط -1
 .118حافظ إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -2
 .5السعيد شنوقة، مدخل إلى المدارس المسانية، ص -3
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ى بقية ل الذي كان عمىو األص ،سانسيطمبة الم عمى لغايتيا التمييدية ىذه الكتابة َقْصرَ  نّ وا   1وتطور"
 سانسيطمبة الم مى المسانية ف بيذا الّنوع من الكتاباتستيدَ تسير ِوفَقو؛ ألن المُ  أنْ  الكتابات التمييدية

أو راغبون في استثمارىا في مجاالت معرفية  ،مبتدئون في المسانيات ،دة من القراءحدّ "فئة مُ  باعتبارىم
ترسم حدودا لموضوعيا وفق ما تيدف إليو  وىنا عمى الكتابة التمييدية أنْ  2قد وغيرىما"كاألدب والنّ  ،أخرى

ذا كان القارئ  عن ىذا  وضع مبادئ عامة الوحيد يكونموضوعيا فإّن ىو غايتيا،  الُمبَتِدئمن غاية، وا 
 .بة من قبلكتسَ تناسب وقدراتو العقمية والمعرفية المُ بما ي، العمم وأىم اتجاىاتو ليذا القارئ

 إال أنّ ىدفيا عمى طمبة الميسانس،  رِ المسانية التمييدية لغايتيا، وقصْ  ومع تحديد بعض الكتابات
نْ  ؛ودقيق ليذا القارئ ،إلى تحديد صائب ظ أّن مؤلفات كثيرة أخرى لم تيتدِ و "الممح فات ؤل  كانت مُ  حتى وا 

التي يحتاجيا  الموضوعاتوىذا ما أوقع الكثير من الكتابات التمييدية في الخمط بين  3تمييدية تبسيطية"
لتقع بعدىا في إشكال منيجي ىو أّن المعرفة التي  ؛صالتي يحتاجيا المتخصِّ  الموضوعاتو  الُمبَتِدئ

بل التي  ؛الُمبَتِدئالمعرفة التي يحتاجيا القارئ ىي ليست  ،ف بالكتابة التمييديةستيدَ لمقارئ المُ وردىا ت
ن عنو في العناوين والمقدمات. كما أّنيا عمَ وذلك لخروجيا عن اليدف المُ  ،صيحتاجيا القارئ المتخصِّ 

وال ىي سارت في مسار  ،ةفال ىي سارت في مسار الكتابة التمييدي ،ر غير واضحة الغايةظيَ أحيانا تَ 
 صة.الكتابة المتخصِّ 

من فضل في رسم مبادئ عامة عن المسانيات لمقارئ  ،وليس من الموضوعية نكران ما ليذه الجيود
قصور معظم ىذه الكتابات المسانية التمييدية ىو اضطرابيا في تحديد العربي بصفة عامة، لكن 

المسانية التمييدية  اتبصاحب الكتاأ من الكثيرأبعد وىذا ما  ف بكتاباتيا من القراء؛ستيدَ غايتيا، أو المُ 
 الُمبَتِدئالتي يحتاجيا  الموضوعاتالخمط بين  من خاللو ونب، يتجنّ مود لموضوعيعن وضع حد

 التي تندرج تحت مسمى )مدخل ُمؤل فاتيم ص، كما أّن عناوينالتي يحتاجيا المتخصِّ  الموضوعاتو 
 تركيب في محوريا دورا (مدخل) المفظةفييا  لعبت" مقترنة بالمصطمح الدال عمى ىذا العمم، قد ومبادئ(
عمى تعمل من خاللو الكتابات التمييدية  4"استدراجي تأثيري فعل عمى دالالتيا في تنطوي إذ ؛العنوان

تمتزم بتعيداتيا  اليا "أغمبفي  وىي ،خصيصا يوعمى أساس أّنيا مؤلفات موجية إلجذب القارئ المبتدئ 
                                                           

 .6-5المعاصرة، ص شفيقة العموي، محاضرات في المدارس المسانية -1
 .6، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ص2010. بيروت: 1مصطفى غمفان، في المسانيات العامة، ط -2
 .118ص، حافظ إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة -3
 .146ص ،يوسف منصر، الخطاب المساني المغاربي، أصولو، مفاىيمو، إجراءاتو -4
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وىنا يكون  1ح بو عناوينيا ومقدماتيا شيء، وما تقدمو محتوياتيا يبقى شيئا آخر"صرِّ مع قرائيا، فما تُ 
ومتن الكتاب  الُمبَتِدئالعنوان الموجو إلى القارئ إّن  مييدية؛ حيثاإلشكال الذي تخمقو ىذه الكتابات الت

 ئمبتداللقارئ إلى او وج  بو العنوان أّنو مُ ي وحِ إذ ما يُ  ؛يض، متمثال في تضييع القارئ كمياعمى طرفي نق
من أدرك ضالتو  الُمبَتِدئال القارئ  ىنابنا، و  مستويات متعددة كما مرّ إلى و وج  ي بو المتن أّنو مُ وحِ وما يُ 

القارئ ية إلى مستوى أعمى منو، وال وج  لكون خطابو مُ  ؛ق المعرفة المسانيةنطمَ أو جعمو مُ  ،ىذا الكتاب
و وج  ا في عنوانو من إييام بأنو مُ مَ ل ما فيو من معرفة عممية، لِ ص أنزل مستواه إلى الكتاب وحص  المتخصِّ 

 إلى غيره. 
نّ  ، تستمزم تحديد قارئ الكتاب قبل العنوان كأساس ىذا النوع من الكتابات المسانيةاالنطالق في  وا 

كتابتو التمييدية وفق  لبناءد المستوى، حد  افتراضي مُ  ف من قارئؤلِّ ينطمق المُ  لبناء متن الكتاب؛ حيث
الغاية التي ينشدىا، أما في حالة ما إذ ُبِني متن الكتاب عمى قارئ عشوائي، فإّن متن الكتاب سيتعارض 
مع العنوان والمتمقي ال محالة، وىو ما "يخمق فجوة بين ما يحفز المتمقي عمى القراءة وبين ما يقرأه فعال 

ينيا لم تحرص عمى انسجام عناو  ،فات المسانية التمييديةؤل  انتظاره، فأغمب المُ  قِ فُ عمى أُ  مما يشوش
المتون بما جاء في المقدمات، التي تجعل من كل ما  ال تفي أغمبُ  حيثبوخطاب مقدماتيا مع متونيا؛ 

و مما يوجِّ  ؛ما يقرأ ي القارئ نفسو غير مشدود إلىفِ مْ ا. فيَ تزخر بو من آراء وأفكار ومشاريع نظرية وىمً 
 الكتابة المسانية عدم وضع بسبب 2فيتحول ذلك إلى إشكاالت لمتمقي" ،ةعمنَ القراءة نحو أىداف غير مُ 

؛ بل تنطمق في بناء متن الكتاب من قارئ افتراضي غير محدد الُمبَتِدئالمتن الذي يتناسب ومعرفة القارئ 
عنيا في العنوان، فال  نِ عمَ يخرج الكتاب عن الغاية المُ  ، وىنامستويات متعددة المعرفي، أو يضمّ  المستوى

نا في متنو المعمومات التي يحتاجيا تضمِّ ص، وال مُ إلى المتخصِّ  ايوج  عنوانو مُ  عْبريكون بذلك الكتاب 
 .الُمبَتِدئ

ينحصر في تقديم ىذا العمم التمييدية، الكتابة المسانية موضوع بما أّن  :المنيج من حيث -ثالثا
فإن طبيعة ، التأليف حولوبداية منذ نشأتو إلى حين  أو تقديم أحد اتجاىاتو، ما نشأ عميو وما آل إليو وفق

منيج تنيج  التمييدية، يجب أنْ  اتلكتابليذه ا، باعتباره غاية المبتدئ ن العموم لمقارئنقل أي عمم م
لنقل  ومنيج الوصف؛، أو ىذا االتجاه لوضع القارئ في اإلطار الزماني والمكاني ليذا العمم التأريخ؛

                                                           
 .128إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، صحافظ  -1
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ن ان المنيجاىذو  .لتبسيط المعرفة المسانيةوالتحميل؛ المفاىيم المسانية إلى القارئ كما وضعيا أصحابيا، 
المسانية التمييدية. ونقف عمى ىذه الكتابات تفرضيما طبيعة الموضوع والغاية المستيدفة من ىما الّمذان 

، حتى نتمكن من رصد مدى ييدية، في محاولتيا تحقيق غايتياتابات التمالمنيج الذي تتوخاه بعض الك
 بع. ت  الكتابة التمييدية في المنيج المُ  تحقيقيا معاييرَ 

 بين يدي القارئ الكريم، أىمّ  يعرضّن كتابو "إيذىب صاحب إحدى الكتابات التمييدية إلى القول 
بمسارىا وخصائصيا و يعّرف بمقوالتياالمفاىيم والنظريات التي قامت عمييا المسانيات البنوية، وأن 

الذي تبمورت فيو ضمن توجياتيا، ومدارسيا المختمفة، وأن يسعى إلى نقدىا وتأصيميا بالوقوف  التطوري
ويتضح من ىذا  1ولوجية"وخضعت ألطرىا االبستم ،عمى أىم األسس الفكرية والمنيجية التي انبثقت منيا

التي تؤّطر البحث  والنظريات ،والتعريف بمقوالتياالمسانية القول أّن الباحث سمك في عرضو أىم المفاىيم 
، منيج الوصف، وفي تتبعو مسار النظريات المسانية منيج التأريخ، وىذان المنيجان يتناسبان مع المساني

نْ  قمنا الوصف؛ فيعني نقل المفاىيم المسانية ألصحاب النظريات كما وضعيا  موضوع الدراسة. وا 
 أصحابيا، أما تبسيطيا فيكون بالتحميل، أو التطبيق عمى المغة المنقول إلييا ىذا العمم، باعتبار أنّ 

زماني والمكاني ليذا العمم المسانيات عمم موضوعو المغة، ونقصد بالتأريخ؛ وضع القارئ في اإلطار ال
الكتابة التمييدية أو الكتابات التمييدية ىذه التزم صاحب ىاتو أو نظرياتو، فإلى أي مدى تتبع مسار اتجاو 

 األخرى ىذين المنيجين؟ 
يذىب صاحب ىذه الكتابة التمييدية في نقمو الثنائية السوسيرية )المسان، الكالم( كمفاىيم لسانية 

المسانيات العامة( إلى القول: "وتشمل دراسة  لالتجاه البنوي، عن كتاب دي سوسير )محاضرات في
(La Langue)ة غجزئين: األول: جوىري غرضو المّ  (Langage)المسان 

ذلك الجانب الذي يتميز بكونو  
اجتماعيا في ماىيتو ومستقال عن الفرد، وىذا الجانب من الدراسة ىو نفسي فحسب، والثاني: ثانوي 

بما فيو التصويت، وىذا الجزء ىو نفسي  (parole) بو الكالم وغرضو الجزء الفردي من المسان، ونعني
ّن نقال من ىذا القبيل عمى أساس وصف صاحب الكتابة التمييدية موضوع ىذا العمم 2فحسب" سيوقع  ،وا 

، وما قد يخرج عن لعممليذا ا اموضوعيكون  قد افي الخمط بين مالقارئ حين قراءة كتاب دي سوسير 
ألّن حقيقة ىذا أىو المسان؟ أم الكالم؟ أم المغة في مجموعيا الكمي لتشمل المسان والكالم؟  :مجال دراستو

                                                           
 .9الطيب دبة، مبادئ المسانيات البنوية، ص -1
 .71، صالمرجع نفسو -2
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وىي  ،أوردىا دي سوسير في بحثو عن موضوع ىذا العمم ،ةالقول المنقول تخمط بين مصطمحات ثالث
 1ات الحقيقي؟""ما موضوع المساني :بعد أن طرح ىذا التساؤل في بداية كتابووذلك )المغة=المسان+الكالم( 

جانب فردي وجانب اجتماعي، وال يمكن تصور  (Le Langage)ثم انطمق في تحديده قائال: "لمغة 
ثم فصل  2فقط ..." (La Longue)نحصر اىتمامنا في ميدان المسان  دون اآلخر ... ويجب أنْ  أحدىما

تشمل  (Langage)قائال "فدراسة المغة  بين ىذه المصطمحات في الباب الرابع من كتابو دي سوسير
  جتماعي في جوىره ومستقل عن الفردوىو ا (La Langue)قسمين؛ قسم جوىري، موضوعو المسان 

؛ أي  (Langage)وىذه الدراسة دراسة نفسية بحتة، وقسم آخر ثانوي، موضوعو الجانب الفردي من المغة 
وىو نفسي فيزيائي ... وسوف نقصر اىتمامنا عمى بما في ذلك عممية التصويت،  (La parole)الكالم 

 ظام لغوي( اجتماعي يحكم قوانينياأّن المغات البشرية تتكون من لسان )ن وبما 3لسانيات المسان وحدىا"
ليفصل بين مجالين  ؛ىذه الثنائية دي سوسيروضع  ،ل ىذه القوانين في عممية النطقث  موكالم فردي يت

 ويقف عمى المجال الذي حّدده موضوعا ليذا العمم.  ،مختمفين
دونما  ،ترجمة النصوص المتضمنة المفاىيم المسانيةمعظم الكتابات المسانية التمييدية ل جِ تَ رْ وتَ 
 ففيرجمة، وىذا ما يوقعيا في إشكالية خمط المفاىيم المسانية عمى القارئ. في التّ ألصحابيا تخصص 

تشكِّالن ثنائية  نجده يتعرض لثنائية الدال والمدلول باعتبارىما ،التمييدية ىذه الكتابةموضع آخر لصاحب 
 (consapt)العالمة كيان نفسي ذو وجيين، وىما التصور  أنّ  دي سوسيرقائال: "يرى  ،العالمة المغوية

ويضع  (image acoustique)والصورة السمعية  (signifiant)مصطمح الدال  دي سوسيرويضع لو 
ث لطبيعة األشياء التي نتحدّ  التصور الذىنيىذا القول يكون  بَ حسْ و  4"(signifié)المدلول  ليا مصطمح

. فيل المدلول، واألصوات السمعية التي نتحدث بيا عن ىذه األشياء ىي الدالعنيا في عالمنا ىو 
سمعية صوتية الشيء الُمسَمى ىو الذي يدل عمى االسم في مادتو الصوتية؟ أم أّن االسم باعتباره صورة 

 ى؟ سم  ىو من يدل عمى الشيء المُ 
ّن حقيقة ىذين المفيومين تتحدد حين نقرأ قول و  "نقترح االحتفاظ بكممة عالمة : دي سوسيرا 

(signe)  ّوتعويض التصور الذىني  لمداللة عمى الكل(consapt)  والصورة السمعية(image 

                                                           
1
- F. D. Saussure, Cours De Linguistique Générale, p15. 

2
- Ibid, p16-17. 

3
- Ibid, p30-32. 

 .77المسانيات البنوية، صالطيب دبة، مبادئ  -4
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acoustique)  عمى التوالي بالمدلول(signifié)  والدال(signifiant)"1  الدال ىو  أنّ  ىناويتضح
 الصورة السمعية، والمدلول ىو التصور الذىني؛ أي عكس ما قال بو صاحب الكتابة التمييدية. 

تعامل الكتابة التمييدية في منيجيا الوصفي مع المعطيات المسانية ويمكننا القول إذن: إّن 
لمقارئ، يوقع صاحب الكتابة التمييدية في خمط المفاىيم الُمَترجمة بسطحية دون تحميميا قبل نقميا 

 ، وىذا ما يشكل عقبة أمام استيعابو مفاىيم ىذا العمم.الحقيقي ياالمسانية ويبعد القارئ عن مفيوم
ع في بَ تّ ا عن منيجو المُ أمّ  ،ع من طرف صاحب الكتابة التمييديةبَ ت  ىذا عن المنيج الوصفي المُ و 

فقد ُوّفق في تتبعو مسارىا منذ نشأـتيا  ،لمسانية التي تندرج ضمن االتجاه البنويالتأريخ ألىم البحوث ا
 مستعينا بالرسوم البيانية التي توضح لمقارئ مذاىبيا وأعالميا. 

 نَ د مِ جِ نَ  تتبعيا مسار المسانيات في الغرب؛ حيثوىذا ال ينطبق عمى معظم الكتابات التمييدية في 
"ثالثة موضوعات أساسية في  تاريخيا في تناولووصفيا  اتخذ منيجا نْ الكتابات التمييدية مَ أصحاب 

الدراسات المسانية الحديثة ىي المسانيات وفروعيا المختمفة، والمغة: تعريفيا، وخصائصيا، ووظائفيا 
اتجاه من اتجاىات التي ُتعدُّ وحين نقف عمى المدرسة الوظيفية  2والمدارس المسانية وأصوليا الفمسفية"

سانيات الغربية التي تعرضت إلييا ىذه الكتابة التمييدية، نجدىا تقف عند نشأتيا مشيرة إلى بعض الم
ورومان ياكبسون  (Vilem Mathesius 1882-1945) أمثال فيالم ماثيسيوس أعالميا األوائل

(Roman Jakobson 1896-1982)  ونيكوالي تروبتسكوي(Nikolai Trubetzkoy 1890-1938) 
التطورات الحاصمة من غم رّ بالوينتيي حديثيا عن ىذا عند ىؤالء األعالم كحد لمحديث عن ىذا االتجاه، 

الّنحو في كتابيو  (Simon Dik)التي شيدىا ىذا االتجاه مع "أصاحب الّنحو الوظيفي كسيمون ديك 
 The Theory of) 9191( ونظرية النّحو الوظيفي Functional Grammar) 4423الوظيفي 

functional Grammar)"3 ويتضح لنا ىنا أن ىذا االتجاه استمر بعد ىؤالء األعالم األوائل، إال أّن .
، وىذا ما 1001سنة كان صدورىا  تاريخ مع أنّ  ،ع التطورات المشيودة لوىذه الكتابة التمييدية لم تتبّ 

 المسانية. التجاىاتا مثِّل عدم مسايرة ىذه الكتابة التمييدية لمتطور العممي الذي تشيدهيُ 

                                                           
1
- F. D. Saussure, Cours De Linguistique Générale, p913. 

 .5محمد محمد يونس عمي، مدخل إلى المسانيات، ص -2
يحيى بعيطيش، نحو نظرية نحوية وظيفية لمنحو العربي، أطروحة دكتوراه في المسانيات الوظيفية الحديثة، إشراف: عبد  -3

 .78-77، ص2006ة منتوري قسنطينة، الجزائر: اهلل بوخمخال، جامع
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تحميل  ،منيجيا الوصفي عوزُ يُ  االتمييدية مالمسانية الكتابات  نَ ونستنتج من خالل ىذا أّن مِ 
لم تقف في تأريخيا ليذا العمم عبر مراحل تاريخو  مايا المفاىيم المسانية قبل نقميا لمقارئ، كما نجد من

 نْ طور المشيود لنظرياتيا المسانية؛ بل نجدىا تعمل مِ والتّ  ،ع مسار االتجاىات المسانية الغربيةعمى تتبّ 
وليس وفق ما آلت إليو، دون  ،عمى تقريب نظريات لسانية ِوْفَق ما كانت عميوىذا المنيج )التأريخ( خاللو 
 .اتجاىاتووتطور  ،ى مستجدات ىذا العممالقارئ عم ياِإْطاَلع

وقوفنا عمى  بعد الفكر العربي المغاربي المعاصر:إشكاليات الكتابة المسانية التمييدية في  -رابعا
، وتحميمنا في فكرنا العربي المغاربي المعاصر ت المسانية التمييديةالكتابا أىم ،موضوع ومنيج وغاية

ال بّد أن  عرضياوقبل  .، وأثرىا في تراجع البحث المسانيياعمى تحديد أىم إشكالياتنأتي  ؛منيا انماذج
ض ليا، ليست من باب اإلنقاص من القيمة العممية لمعظم نشير إلى أّن ىذه اإلشكاليات التي نتعرّ 

مسانية عن ىذا العمم في الثقافة الالفضل في زرع  كلّ ة التمييدية؛ بل يبقى ليا الفضل الكتابات المساني
في موضوعيا ومنيجيا؛ حتى نصل أوساطنا العممية، ولكن من باب ضرورة الرفع من مستواىا العممي 

بحث مستجدات اللمعرفة المسانية، وجعمو مسايرا إلى مستوى أحسن من ا -كغاية ليذه الكتابات-بالطالب 
 المساني وتطوره:

ة، موضوعا لكتاباتيا تتناول معظم الكتابات المسانية المدراس المسانية الغربي موضوعيا: حيثمن 
قتصر عمى تناول اتجاه اكان قد ومنيا ما  أو مدارسيا بصفة عامة، واتجاىاتياالمسانيات تناول إذ منيا ما 

منذ بداية التأليف فيو إلى يومنا  ،لكن اإلشكاليات الي ظمت عالقة بيذا النوع من الكتابة المسانية ،بعينو
 تكمن في: ،ىذا حول موضوعيا

معظم الكتابات المسانية التمييدية وظيفة ىذا العمم كجزء أساسي من موضوعيا؛ وىذا ما  إىمال -
 يبعد القارئ عن فيم وظيفة ىذا العمم الذي ىو بصدد قراءتو، ودوره في الحياة العممية والعممية.

  يةالمسان الموضوعاتألبواب  تعامل معظم الكتابات التمييدية مع موضوعيا، باالنتقاء والتقميص -
االتجاىات  نائيا جلّ ساىمت في ب ،و سمسمة من األحداث العمميةأنّ  ،مع أّن ما ُعرف عن عمم المسانيات

ما يخمق فجوة لدى القارئ بين بدايات ىذا العمم وما  ممارسة االختزال في نقل ىذا العمم، ىوو  ،المسانية
 ىو عميو اآلن.

والدراسات  ،الكتابة التمييدية لمسانيات خمط بعض الكتابات المسانية التمييدية بين موضوع -
كونيا ناقمة ىذا العمم إلى القارئ  نْ مِ إذ  ؛لعرب، بما يشكل خروجا عن موضوعياالمغوية التراثية عند ا
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ّن مقارنة من  .تصير في بعض األحيان باحثة في التراث، بيدف المقارنة بين المسانيات والتراث العربي وا 
العتبارين اثنين  ي عمويئ ىدفيا كما يقول حافظ إسماعيمخطِ سانية التمييدية تُ ىذا القبيل في الكتابة الم

 : 1عمى األقل
 راث المغوي، وفي ىذه الحال لن يجد داعيا لمرجوع إلى المسانيات ا بالتّ م  مِ إما أْن يكون متمقييا مُ  -

مبادئ المسانيات ىي ما حفظو وعرفو  وع من المقارنة يجعمو يعتقد أنّ ألّن ىذا النّ  ؛أو تعميق معرفتو بيا
 من مبادئ تراثو المغوي، كما توحي إلى ذلك ىذه المقاربات.

ما أنْ  - تثبتو ىذه  حاول أنْ تطابق الوىمي الذي فيجد في التّ  ؛يكون قارئا جاىال بالتراث المغوي وا 
 تكفيو ىمّ  ،م لوقد  كما تُ واصل مع تراثو المغوي؛ ألّن المسانيات أشكال التّ  سببا كافيا لقطع كلّ  ،الكتابات

، فال ىو أثبت مكانة معا فات النحوية، وفي كمتا الحالتين فإّن الكاتب يخطئ اليدفينصن  الرجوع إلى المُ 
 وال ىو أثبت أىمية المسانيات ،التراث المغوي

المغوي لمُمسَتيَدف بيذه الكتابة التمييدية؛ بما تغييب بعض الكتابات المسانية التمييدية الواقع  -
النظرة السمبية اتجاه  يعني غياب التطبيق عمى المغة العربية كواقع ليذا القارئ؛ وىذا ما خمق نوعا من

في تكوين  ،واالكتفاء بالعرض النظري المجرد ،حيث "ساىم تغييب التطبيق عمى المغة العربية ؛المسانيات
وأىميتيا بالنسبة لمغة العربية لدى الميتمين  ،لفكرية السمبية إزاء جدوى المسانياتجممة من القناعات ا

بحث قضايا المغة العربية من  أنّ بالمسانيات غير المختصين فييا؛ بل ذىب بعضيم أبعد من ذلك معمنا، 
وذلك  2باطمة"دعوة  ،عمى نمط الدراسات المغوية الغربية ،وجية لغوية حديثة لتطوير قواعد المغة العربية

، وىذا ، وىي المغات اليندو أوروبيةياست لسِّ المسانيات ال تصمح إال لمغات التي أُ  أنّ بفكرة يمان اإلبعد 
ناتج عن عدم االقتناع بجدوى المسانيات في بحث قضايا العربية، بالرغم من وجود األبحاث المسانية التي 

   المسانية، نحو ما قدمو ميشال زكريا، ومازن الوعرتؤكد صالحية المغة العربية لنموذج النظريات 
والفاسي الفيري، وأحمد المتوكل وغيرىم ممن  طبقوا النظريات المسانية عمى المغة العربية، وساىموا في 

 من قضايا المغة العربية، وعممية اشتغال بناىا التركيبية. فيم العديد
المسانية األساسية أو األصمية، واالرتكاز عمى إىمال البحوث المسانية التمييدية المصادر  -

لتمييدية لطبيعة مصادر تمييدية لسانية ناقمة في نقميا مفاىيم ىذا العمم؛ وىو ما يعني ممارسة الكتابة ا

                                                           
 .123حافظ إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -1
 .120صمصطفى غمفان، المسانيات العربية الحديثة،  -2
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رة ؛النقل عمى النقل دون نقل معرفة عممية جديدة عن ىذا العمم  ،مما يدخل عمميا في باب البحوث الُمكر 
 .العربي لمقارئ

في الفكر العربي  التمييدية ست الكتابة المسانيةإّن الغاية التي ألجميا تأسّ  :تياغاي حيث من
إال أّن معظم الكتابات المسانية التي نحت ىذا  ، ىي وصل القارئ العربي بيذا العمم،المعاصر المغاربي

 :إلى، وذلك راجع ليات سَ سِّ خرجت عن الغاية التي ألجميا أُ كانت النوع من الكتابة، 
اضطراب معظم الكتابات المسانية التمييدية في تحديد غايتيا، أو المستيدف بكتاباتيا من القراء؛  -

ود لموضوعو، يتجنب من خالليا الخمط بين بة المسانية التمييدية عن وضع حدوىذا ما يبعد صاحب الكتا
 ص.التي يحتاجيا المتخصِّ  الموضوعات، و الُمبَتِدئالتي يحتاجيا  الموضوعات

غاية ليذه الكتابات المسانية التمييدية، رغم ما توحي بو عناوينيا من  الُمبَتِدئعدم وضع القارئ  -
؛ لمخطاب العالي الذي الُمبَتِدئن معا، القارئ يْ أّنيا موجية إليو خصيصا، وىو ما يعمل عمى تضييع القارئَ 

ا يوحي بو مَ ص؛ لِ والقارئ المتخصِّ يتضمنو المتن وىو ما يبتعد بو عن إيجاد ضالتو في ىذا الكتاب. 
وىو ما يخمق بالنسبة إليو نوعا من اإلييام، بأّن المعرفة التي يتضمنيا  ،و إلى غيرهوج  العنوان من أّنو مُ 

والقارئ  ،الُمبَتِدئع عمى كمييما )القارئ ضيُ تَ النسبة إليو. وفي كمتا الحالتين الكتاب، معرفة سابقة ب
 دة من الكتابة التمييدية. ص( فرصة االستفاالمتخصِّ 

ىذا النوع من الكتابة المسانية، ىو منيج التأريخ لتتبع  يستمزموالمنيج الذي إّن  :يامنيج من حيث
مسار ىذا العمم وأىم اتجاىاتو، وكذا منيج الوصف لنقل المفاىيم المسانية، وكذا التحميل لتبسيط المعرفة 

 المنيج الُمت بع ؛ ألّن إشكاليتيا فيست كتابتياحتى تنشد الغاية التي ألجميا أس   ؛بيذا العمم لمقارئ العربي
 :يظير في
تعامل الكتابة التمييدية في منيجيا الوصفي مع المعطيات المسانية الُمَترجمة بسطحية دون  -

يا في خمط المفاىيم المسانية، وأبعد القارئ عن مفيوم ياتحميميا قبل نقميا لمقارئ؛ وىذا ما أوقع بعض
 الحقيقي.
عدم مسايرة البحث المساني التمييدي لمبحث المساني في الغرب تاريخيا؛ وىذا ما يجعل القارئ  -

عمى معرفة محدودة النطاق حول تطور البحث المساني، بدل معرفتو ما يشيده ىذا العمم من مستجدات 
د ذلك الدراسة التحميمية التي أجراىا مصطفى غمفان عمى معظم ويؤكِّ  ،اريخوعبر مراحل ت وتطورات

ال تواكب  ،جّل الكتابات التمييدية العربيةمستنتجا "أّن  ،الكتابات المسانية التمييدية في الوطن العربي
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طور الحاصل في النظريات المسانية العامة، فمم تقدم بعد لمقارئ العربي المبتدئ المعمومات األساسية التّ 
رغم وجود كتابات لسانية عربية  ،والتطورات التي عرفيا البحث المساني ،عن الّنماذج التي ظيرت مؤخرا

المسانية التي تقدميا معظم  وىو ما يعني أّن المعرفة 1تطبق ىذا الّنموذج أو ذاك عمى المغة العربية"
ال يكاد يتجاوز مرحمة  ،الكتابات المسانية وفق منيج التأريخ، ظمت محصورة في نطاق زماني ضيق

الثمانينات من تاريخ البحث المساني في الغرب، مما يجعل المعرفة المسانية التي يحّصميا القارئ المبتدأ 
، أو مبتورة من حيث التطورات التي تعرفيا النظرية من ىذه الكتابات محدودة الّنطاق في فترة محددة

 المسانية، واإلضافات الُمستجد ة التي تمكنو من استثمارىا في بحثو المغوي. 
وما يمكن استخالصو مما تقدم في ىذا الفصل المتعمق بالكتابة المسانية التمييدية في الفكر العربي 

ىذا النوع من الكتابة المسانية، ينطمق من افتراض قارئ جاىل بأصول ىذا  المغاربي المعاصر، ىو أنّ 
ومع ما بالدرجة األولى،  اىدفيم تعميمي ما يجعلالعمم، ليذا يسعى أصحابو إلى نقل ىذا العمم وتبسيطو، 

أّن ذلك إال من فضل في نشر ىذا العمم في األوساط العممية،  ،لكتاباتيم في ىذا النوع من الكتابة المسانية
 الدراسة الوصفية ن عنو في عناوينيا، ويشيد عمى ذلكعمَ عن اليدف المُ  تعادهبوا يابعض قصور ال ينفي

موضوعيا ومنيجيا  الكتابات المسانية التمييدية؛ من حيثالتحميمية التي تناولنا من خالليا نماذج من 
عدم تمكن ت التي يقع فييا ىذا النوع من الكتابة المسانية في كل منيا، إضافة إلى ، واإلشكاالوغايتيا
  .رغم استعانتيم بأساتذة التخصص ،طمبة جامعات الوطن العربي من ىذا العممأغمب 
 وحول مفاىيميكون دائما ، يذا العمملباعتبارىم قراًء مبتدئين يعاني منو الطمبة  االرتباك الذي ظلّ و 

في  ، تتبناىا المجامع المغويةذات جيود جماعيةوأىم اتجاىاتو، وىو ما يستدعي كتابات لسانية تمييدية 
قبل أْن تصادق عمى تدريسيا أو نشرىا في األوساط العممية وتوحيد مصطمحاتيا،  معايير كتابتياضبط 

خمط المصطمحات بيا وتتجنب  ،لتضمن من خالليا ترسيخ الثقافة المسانية في المجتمع العربيوالثّقافية، 
 وذلك يكون انطالقا من: ،عمى القارئ العربي والمفاىيم المسانية

إعطاء المشروعية لممجامع المغوية في مصادقتيا عمى نوع الكتابة المسانية التمييدية، قبل نشرىا  -
 العممية والثقافية.األوساط في 

معايير الكتابة المسانية التمييدية؛ من حيث الموضوع والمنيج  تبني المجامع المغوية ضبط -
 واليدف.

                                                           
 .119مصطفى غمفان، المسانيات العربية الحديثة، ص -1
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خريجي معاىد المغات األجنبية عمى ترجمة الكتب المسانية األجنبية إلى المجامع المغوية تشجيع  -
 المغة العربية. 

، قبل نشرىا في لكتابات المسانية التمييديةالتي تعتمدىا امصطمحات العمل عمى توحيد ال -
 األوساط العممية والثقافية.

لخمط المصطمحات والمفاىيم اعتماد الجيود الجماعية في الكتابة المسانية التمييدية، تجنبا  -
 .المسانية عمى القارئ العربي

 غناء المكتبات العربية بالكتب المسانية الحديثة، والمستجدة في ميدان البحث المساني.إ -
تحديثيا حسب مستجدات البحث المساني ب تسمحإلكترونية لممصطمحات المسانية،  معاجموضع  -

 وتطوراتو في الوطن العربي.
 ىذا العممالبحث في نتائج  إلىسة في أقطار المغرب العربي ؤس  توجيو وحدات البحث العممي المُ  -

 فئةفي ال يا، وترسيخة خاصةخدمة البحث المغوي عامة والمغة العربيفي  لالستفادة منيا ،وأحدث نظرياتو
 .الُمبتِدئة فئةالمتخصِّصة قبل ال

تنظيم الممتقيات العممية حول النظريات المسانية العربية والغربية، لفتح باب التحاور بين أصحاب  -
 المسانية في األوساط العممية. مصطمحاتيماألبحاث المسانية، وتفعيل 
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لقد أخذت لسانيات  :يثة لعبد الرحمن الحاج صالححدالخميمية ال يةالنَّظر لسانيات التراث: نموذج 
المغاربي، وذلك التراث منحى آخر في كتاباتيا المسانية، ُمَشكِّمة بذلك اتجاىا قائما بذاتو في الفكر العربي 

مغة، مبثوث النيات من معرفة عممية في دراستيا بعد إيمان بعض الباحثين المسانيين، بأّن ما تقدِّمو المسا
 ةدة قراءتو وصوغو من جديد في نظري، وما عمينا سوى إعاالنُّحاةفي ما جاء بو أسالفنا من المغويين و 

وبذلك ظير ىذا النوع من  ،العممية والعممية المغويةالدراسات لسانية عربية، يمكن االستفادة منيا في 
انصبت جيود أصحابو عمى دراسة "التراث  ؛ حيثالكتابة المسانية اتجاىا لو موضوعو ومنيجو وغايتو

الذي يصدر عنو أصحاب ىذه  المنهجا لدراساتيم المتنوعة. أمّ  موضوعاالمغوي العربي القديم في شموليتو 
لسانيات التراث وأىدافيا قراءة  غاياتف عادة بمنيج القراءة أو إعادة القراءة. ومن عرَ فيو ما يُ  ،الكتابة

يث، والتوفيق بين نتائج الفكر حدالتصورات المغوية القديمة، وتأويميا وفق ما وصل إليو البحث المساني ال
الكفاءة لعربي الموروث، المغوي االّدرس وذلك لكونيا ترى في  1يثة"حديات المسانية الالنَّظر المغوي القديم و 

العممية في دراسة الظواىر المغوية، أو أّن لو السبق التاريخي في ما توصمت إليو المسانيات ونظريات 
 البحث المساني في الغرب من نتائج.

  د بعض عناوين الكتابات المسانية ترسُّخ ىذا االتجاه في الفكر العربي المغاربي المعاصروتؤكِّ 
لعبد الرحمن  بحوث ودراسات في المسانيات العربيةو  ،الخميمية الحديثة مفاىيميا األساسيةالنظرية نحو: 

الفسيح في ميالد المسانيات ، و عبد الّسالم المسديل التفكير المساني في الحضارة العربية، و الحاج صالح
في عند العرب ومناىج البحث المغوي ، وبوادر الحركة المسانية عند العرب لعبد الجميل مرتاض، العربية
  .تجاهاالوغيرىا من العناوين التي صدرت عن أصحاب ىذا  ،لنسيمة نابي النظريات المسانيةضوء 
في الفكر  ل ىذا االتجاهمثِّ أفضل َمْن يُ  ،يثة لعبد الرحمن الحاج صالححدالخميمية ال يةالنَّظر  لعلّ و 

 األصالة، والتحكم في المنيجوالتي ىي " ،من جيةلتحقيقيا شروط النظرية  العربي المغاربي المعاصر؛
 2"وصالحيا لكثير من المغات، وليا أتباع ومريدون ،واالمتداد الزماني والمكاني، والّتطور في المفاىيم

النوع من الكتابة  )الموضوع والمنيج والغاية( التي يقوم عمييا ىذا ةلقياميا عمى ىذه األسس الثالثو 
ميدان  ما يخّص  تراث في نْ عمى "ما وصل إلينا مِ  انصبّ قد  موضوعها حيث نجد أنّ  ؛من جية المسانية

 وأتباعه ممن ينتمي إلى المدرسة التي سماها بالخميمية ه(081) تركه لنا سيبويهالمغة، وبخاصة ما 

                                                           
 .90مصطفى غمفان، المسانيات العربية الحديثة، ص -1
 .وما بعدىا 53، دار ىومة، ص2004مقاالت لغوية، دط. الجزائر: صالح بمعيد، ينظر:  -2
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موضوع ىذه ينحصر بيذا و  1في الوقت نفسو إلى ما توصمت إليو المسانيات الغربية" النَّظروكل ذلك ب
الذي تتخذه ىذه  المنهجفي نتائج الدراسات المغوية القديمة ومقارنتيا بنتائج المسانيات. وأّما  يةالنَّظر 
وتمميذه سيبويو خاصة، وجميع  ه(170) ، فيو "قراءة جديدة لما تركو الخميل بن أحمد الفراىيدييةالنَّظر 

كشروح  ،الرابعإلى غاية القرن  ،الذين اعتمدوا في بحوثيم عمى كتاب سيبويو النُّحاةجاء بعدىما من  نْ مَ 
 ه(581) أضف إلى ذلك البحوث التي كتبيا بعض العباقرة من العمماء كالسييمي ،كتاب سيبويو وغيرىا

ىذه التي تروميا  الغايةا وأمّ  2وغيرىم"ه( 686)ضي األسترابادي والرّ  ه(471) وعبد القاىر الجرجاني
المغوية العربية التي كانت أساسا ألغمب ما يقولو سيبويو وشيوخو، وال سّيما  يةالنَّظر "تقويم فيي  يةالنَّظر 

الخميل وكيفية مواصمة ىذه الجيود األصيمة في الوقت الراىن، ويبدأ بوصف المبادئ المنيجية التي بنيت 
البنوية  يثة وخاصةحد، وذلك بالمقارنة بين المبادئ التي تأسست عمييا المسانيات اليةالنَّظر عمييا ىذه 

المغوية  يةالنَّظر إذ ذىب عبد الرحمن الحاج صالح إلى أّن  3"يةالنَّظر والنحو التوليدي التحويمي وبين ىذه 
 المسانية البنوية يةالنَّظر دراستيا لمغة، أشمل من دراسة  )النظرية الخميمية( العربية المستمدة من التراث

الرياضي  العممي تعكس المنطق ،المسانية التحويمية، لما تقوم عميو من مفاىيم وأسس إجرائية يةالنَّظر و 
 . الذي أُسسِّت عميو

ف اليد فقَ وِ  ،الحديثة ية الخميميةالنَّظر جاءت مفاىيم لقد  :الحديثة ية الخميميةالنَّظر مفاهيم  -أوال
لنا الخميل وتمميذه  ما تركو في النَّظرالمغوي العربي، و راث جوع إلى التُّ الر  وىو، ان عنو في بدايتيعمَ المُ 

ضي والرّ  ه(392) ية النحوية القديمة، كابن جنيالنَّظر سيبويو وَأتَباُعيم ممن كان ليم فيم أعمق لمعالم 
صالح لمغة حوية العربية في نموذج لساني حديث، ية النّ النَّظر ستخالص معالم ال ه(686) األسترباذي

مع مقارنة ، كالتعميم والحوسبة ،في مجاالت الحياة العممية والعممية مستوى التنظير والتطبيقالعربية عمى 
ية النَّظر م مفاىيم عظَ لذا جاءت مُ  انية التي ظيرت في العالم الغربي؛يات المسالنَّظر ب يةالنَّظر ىذه 

                                                           
عبد الرحمن الحاج صالح "المدرسة الخميمية الحديثة والدراسات المسانية الحالية في العالم العربي" أعمال الندوة الجيوية  -1

ة لمتربية والعموم والثقافة )يونسكو( : تقدم المسانيات في األقطار العربية، منظمة األمم المتحد1987التي عقدت بالرباط سنة 
 .368-367، دار الغرب اإلسالمي، ص1991. بيروت: 1ط
، مركز البحث العممي 2007عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، دط. الجزائر:  -2

 .5والتقني لتطوير المغة العربية، ص
 .15المرجع نفسو، ص -3
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أىم ىذه و والنظرية التوليدية التحويمية،  ،دحضا لفرضيات النظريات البنوية، التراث الّنحوي من مستنبطةال
 المفاىيم:
حمن الحاج صالح عمى مقولة سيبويو في مالحظتو الظاىرة المغوية وَقَف عبد الرَّ  االستقامة: -0

 ؛ حيثما جاء بو من تفريق الكالم من حيث المفظ والمعنى من حيث بناىا التركيبية ومعانييا الداللية، في
مستقيم ، ومستقيم كذب، وُمَحال، ومستقيم حسن  "فمنو  (قال في )باب االستقامة من الكالم واإلحالة

ض نقُ تَ  فأنْ  ُمَحالال. فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيُتك أْمِس وسآتيك غدًا. وأمَّا كذب ُمَحال، وما ىو قبيح
فتقول: أتيتك غدا، وسآتيك أمس. وأما المستقيم الكذب فقولك: َحَممُت الجبَل، وشربت  ،أّول كالمك بآخره

ماء البحر ونحوه. وأما المستقيم القبيح فأْن تضع المفظ في غير موضعو، نحو قولك: قد زيدًا رأيت، وكي 
ما يكمن مالحظتو و  1الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمٍس" ُمَحالالزيٌد يأتيك، وأشباه ىذا. وأما 

عمى الجمل التي أوردىا سيبويو، أّن تقسيميا جاء وفق االستقامة في الكالم لفظا أو استحالتو معنى، إال 
أن االستحالة في المعنى ال تخرج الكالم عن باب االستقامة في المفظ. وعمى إثر ىذا القول حمل عبد 

ورد  ؛ حيثبية التي تقوم عمى صحة استقامة المفظالرحمن الحاج صالح المبدأ األول لمنظرية النحوية العر 
 المستقيم القبيح : المستقيم الحسن أوبالمفظالمة الخاصة تقسيم الكالم عند سيبويو وفقو ُمميِّزا بين "السّ 

 ... بيذه الكيفية:ُمَحالال: المستقيم/بالمعنىالمة الخاصة والسّ 
 مستقيم حسن: سميم في القياس واالستعمال. -
 قبيح: خارج عن القياس وقميل في االستعمال وىو غير لحن. مستقيم -
 2: سميم في القياس واالستعمال، ولكنو غير سميم من حيث المعنى"ُمَحال -

لكونيما جاءتا  لجممتان )أتيتك أمس، وسآتيك غدا(الّنوع األول )المستقيم الحسن( اويتضّمن 
)أمس( الدال الزمان  ظرفو  الفعل الماضي )أتى( التي تحكم العالقة بين متناسبتين مع القواعد التركيبية،

وع الثاني )المستقيم القبيح( الجممتان )قد زيدا رأيت، وكي زيٌد يأتيك( النّ يتضّمن و  عمى الزمن الماضي.
يرد بعد )قد، وكي( الفعل ال االسم؛ وذلك ألّن "من  ألّن القياس عمى ما اطرد في كالم العرب، يقتضي أنْ 

وال يكون الذى َيمييا غيره، مظيرًا أو مضمرًا فما ال يميو الفعُل  ،الُحروِف ُحروفًا ال ُيْذَكُر بعدىا إاّل الفعلُ 

                                                           
  1988. القاىرة: 3م محمد ىارون، طبشر عمرو بن عثمان بن قنبر الممقب سيبويو، الكتاب، تح: عبد السالأبو  -1

 .26-25، ص1مكتبة الخانجي، ج
 .31-30عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -2
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مى شيء من إاّل مظيرًا: َقْد، وَسْوَف، وَلمَّا، ونحُوىنَّ فِإن اضُطّر شاعٌر فَقّدم االسَم، وقد أوقع الفعل ع
ويعني ىذا أّنو ال يرد بعد ىذه الحروف إال الفعل، قياسا عمى  1"اإِلعراب إالَّ النَّصبَ  حدسببو لم يكن 
باب  نْ مِ  يماال يخرجالجممتين الثانيتين )المستقيم القبيح( في ورود االسم بعدىا،  رد، إال أنّ األصل المطَّ 

لم تطرد قاعدة ورود االسم بعد الحرفين و االستقامة؛ لكونيما ارتبطتا بكالم العرب في الشعر ال في الّنثر، 
نّ  ()قد، وكي  عرية. رورة الشّ ما أوردتو الضّ في منثور كالم العرب، وا 
 ( الجمل )حممت الجبل، وشربت ماء البحر، وأتيتك غدا وسآتيكُمَحالالوع الثالث )النّ يتضّمن و 

خرجت عن المعاني ، إال أّنيا كونيا جاءت قياسا عمى كالم العرب (أمس، وسوف أشرب ماء البحر أمس
كونيا خرجت عن  ؛، واستحال معناىا، وصح بذلك لفظيا أو مبناىافي األصل الحقيقية التي ُوضعت ليا

 خرجت عن قواعد اإلسقاط الداللية. ، أوالمعاني الحقيقية التي ُوِضعت ألجميا
وَيتَِّضح من خالل اعتماد عبد الرحمن الحاج صالح عمى مقولة سيبويو، في بيان مفيوم االستقامة 

النحوية العربية قائمة  يةالنَّظر يثة، أّنو يشير إلى أّن حدالخميمية ال يةالنَّظر في المفظ كمفيوم أول تقوم عميو 
ن أقسام الكالم كمو يندرج ضمن المستقيم ما أورده سيبويو م عمى أساس استقامة الكالم لفظا، باعتبار أنّ 

ر الكالم المستقيم الكذب كالما مستقيما بَ "اعتَ  ؛ حيثعن حسنو أو قبحو أو استحالتو النَّظربغض  ،لفظا
اللة نستدل من ذلك أّن سيبويو قد أقام في مجال تحميل المغة، فاصال واضحا بين الدّ ...قبل أن يكون كذبا

  ركيب والداللةوتفسير فصل سيبويو بين التّ  2الداللة ال تدخل في استقامة الكالم" واعتبر أنّ  ،حووالنّ 
دة حدِّ المُ واخر الكممات كونيا مرتبط بكونو جاء مقعدا لمنحو العربي القائم عمى اإلعراب؛ أي حركات أ

 . ال بالوضعالدّ  مقواعد التركيبية، وىي مرتبطة بالمفظل
ى عنَ فإّن البالغة ىي من تُ وأما إذا خرج المفظ عن المعنى الموضوع لو في األصل كما في المجاز، 

 ية الخميميةالنَّظر إليو صاحب أشار  ىو ماو بقوانين نقل المعاني من أصميا الوضعي إلى معاني أخرى، 
حيث قال "إّن الّنحو العربي ىو قبل كل شيء أصول أو قوانين تضبط الّتراكيب السميمة مع بيان  ؛الحديثة

مدلوالتيا الوضعّية، فيو َيُخصُّ المفظ كعنصر دال أي الموضوع لمداللة عمى المعاني، وليذا فإّن الحّد 
ل أيضا في غِ و قد استُ اإلجرائي قد استغل أكثر من غيره في عالج المفظ، أما المعاني في ذاتيا فإنّ 

                                                           
 .98، ص1سيبويو، الكتاب، ج -1
 1994لمغوي الحديث، دط. القاىرة: الربط بين التفكير المغوي عند العرب ونظريات البحث احسام البينساوي، أىمية  -2

 .51مكتبة الثقافة الدينية، ص
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ية النحوية تفصل بين النَّظر ويدل ىذا القول عمى أّن  1عالجيا، لكن في عمم آخر وىو عمم البالغة"
 ؛األلفاظبقواعد انتظام ىذه منيا ى األول عنَ ما عممان مختمفان، يُ اللة عمى أساس أّن مجاليالتركيب والدّ 

 وىو عمم البالغة.، القواعدىذه تأتي ِوفَق  بالمعاني الداللية التي يمكن أنْ  ، وُيعَنى الثانيوىو عمم الّنحو
عمى تحديد معنى المفظة الحاج صالح  عبد الرحمنوقف  :(المفظة االنفصال واالبتداء )حدّ  -2

 المذين يميزانيا عن غيرىا من الوحدات المغوية التي قد ترد مساوقة االنفصال واالبتداء مفيومانطالقا من 
ما جاء بو تحديدىما انطالقا مية عمى النَّظر وقف صاحب مفيوم االنفصال واالبتداء ليا في الكالم، و 

و ال يكون اسٌم ُمظيٌر عمى حرف أبدًا، ألن المظير ُيسَكت عنده وليس "واعمم أنّ سيبويو عن شيخو الخميل 
ول الذي أورده سيبويو تفريقا ويتضمن ىذا الق 2قبمو شيٌء وال يمحق بو شيٌء، وال يوصل إلى ذلك بحرف"

 بين االسم المظير نحو قولك:
 محمد، وكتاب، ودرس ...إلخ -

 نحو قولك: ،واالسم المضمر الذي يأتي عمى حرف
 ...إلخوُ تبَ َت، وكَ ، وكتْبَنا، وكتْبُت، وكتبْ كتابنا، وكتابي، وكتابك، ودرسو -

ِكُن أْن تُبتَدأ وتَنَفصل عما قبميا إذا ما ُأدِرجت واألسماء التي في المثال األول )األسماء المظيرة( ُيمْ 
 في المثال الثاني )النون المتصمة باالسم أو الفعل الضمائرلذلك  اخالفو تفقد معناىا،  ي الكالم، دون أنْ ف

 ل عما قبميا، كما ال يمكنيانفصِ تَ  دأ وال أنْ بتَ ال يمكنيا أْن تُ  التي (، وضمير الفاعلوالياء، والكاف، والياء
ميا تابعة لغيرىا ال ن معناىا، إال إذا ُسبقت بشيء من الكالم مما ُيِتمُّ معناىا، وىذا ما يجعتتضمّ  أنْ 
 مة عنو.نفصِ مُ 

ّن و  يد مفيوم المفظة انطالقا مما يميزىا عن غيرىا من الوحدات المغوية التي قد ترد مساوقة ليا حدتا 
 تُ سكَ ل فيُ نفصِ بو مما يَ  ُينَطق"عمى أقل ما  حّدىا َمقطْ يُ  ؛ حيثاالنفصال واالبتداء وىي ميزة في الكالم،

 :4اآلتيةات المغوية حدالو عن مفيوميا ج رِ خيُ  3قو شيء"سبِ فال يَ  ُيبَتدأعنده وال يمحق بو شيء، أو 

                                                           
 .72عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1
 .218، ص4سيبويو، الكتاب، ج -2
، مركز البحث العممي 2005الخميمية الحديثة" مجمة المسانيات، الجزائر:  محمد صاري "المفاىيم األساسية لمنظرية -3

 .12، ص10والتقني لترقية المغة العربية، ع
 .65، صينظر: صالح بمعيد، مقاالت لغوية -4
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بالنسبة لألسماء، وقد، وسوف  )نحو حروف الجر ل عما بعدىانفصِ وال تَ أ بتدَ التي تُ  اتحدالو  -
 ( بالنسبة لألفعال

نحو )الضمائر المتصمة باألسماء، والضمائر عما بعدىا ل نفصِ تَ أ و بتدَ المغوية التي ال تُ  اتحدالو  -
 المتصمة باألفعال(

أي االنفصال  ؛المفظة، ينحصر مفيوميا في ما لو الصفتان معا حدّ وبخروج ىذين الصنفين عن 
المفظة  تضمُّ  وىي الصفة التيظة، لمفا حد ُيبَتدأبو مما ينفصل و  ُينَطقواالبتداء، ويكون بذلك أقل ما 

المفظة االسمية والمفظة الفعمية تحديد إجرائيا الحاج صالح حدّد عبد الرحمن قد و  .االسمية والمفظة الفعمية
 :1رسيمات اآلتيةتبينو التّ عمى نحو ما 

 
 
 

 أصغر قطعة متمكنة                             
 ُيبَتدأما ينفصل و          اسم مفرد             

 
                كتاب 

            الــ   كتاب 
        ــــــ   كتاب    ـــــُـــ  ن   مفيد   
          ــــــ   كتاب    ــــُــــ  زيٍد  ىذا 
         ــــــ   كتاب    ــــُــــ  زيٍد  المفيد 

      بــــ  الــ   كتاب    ـــــِـــ  ــــــــ   المفيد 
     بِــــ  ـــــــ   كتاب    ــــِــــ  زيد  الذي ىو ىنا 
      2  1     0     1   2      3        

 
كنة من كأصغر قطعة متم (كتاب) عدّ فييا تُ  النَّواةسمية أّن ترسيمة الحّد اإلجرائي لمفظة اال توضِّحو 

مختمف إلى  النَّواةىذه االنتقال من  بمعنى؛ النَّواةتحويل التفريعي عن ىذه عممية الو  الزيادة يمينا ويسارا،
إلى  ،النَّواةعمى ىذه  النُّحاة، انطالقا مما الحظو في تفسيرىا يذىب عبد الرحمن الحاج صالحالفروع، 

                                                           
 .33عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1

 األصل

 فـــــــــــــــــــــــــــــــروع
قب
ـــعا
والتــــ

دة 
ـــــــــا
لزيــ
ف با

ــــــــــــ
اريـ
ص
 ت

بةزيادة مرتّ   

 حد االسم )تحديده اإلجرائي(

 اســــــم واحد
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بحمميم  النُّحاة)وفي ىذا المستوى المركزي المنطمق منو( فقد الحظ  النَّواةالقول: "أما كيفية التفريع من ىذه 
تيا أو حدتفقد و  عمى غيرىا مما ىو أوسع منيا أّن بعض ىذه النوى تقبل الزيادة يمينا ويسارا دون أنْ  النَّواة

تنفرد فييا أجزاؤىا. وسموا ىذه القابمية  وىي القطعة التي ال يمكن أنْ  (تخرج عن كونيا )لفظة دون أنْ 
 الُمتمكِّنوىو  ،فيناك اسم الجنس المتصرف ،والحظوا أيضا أّن ليذا التمكن درجات ،لمزيادة بالتمكن

 1وال أمكن" الُمتمكِّنىو غير و غير األمكن، ثم المبني  الُمتمكِّنىو و  ،ثم الممنوع من الصرف األمكن
بين التي ليا قابمية ، التحويل التفريعيبنيا من الزيادة يمينا ويسارا حسب تمكُّ  االسمية بيذاالمفظة وتنقسم 

تفقد معنى المفظة أو تخرج عن  ، دون أنْ دات االسم المفظيةحدِّ الزيادة يمينا ويسارا؛ أي قبول زيادة جميع م
بين التي ال تقبل وبين التي تقبل زيادة بعضيا دون بعض، و  حد(ة )بمنزلة االسم الواحدكونيا لفظة وا

 :ةتشمل ىذه األنواع الثالثالزيادة، و 
 األمكن، ويتمثل في اسم الجنس المنصرف.  الُمتمكِّناالسم  -
 غير األمكن، ويتمثل في الممنوع من الصرف. الُمتمكِّناالسم  -
 وال أمكن، ويتمثل في االسم المبني. الُمتمكِّناالسم غير  -

ة في اإلسمية واإلعراب، والتي تقبل جميع الُمتمكِّنصرفة؛ أي ويضم الّنوع األول األسماء المن
تقبل الزيادة يمينا ويسارا، يمينا )الـ(  ؛ حيثدات االسم المفظية، نحو قولك: رجل، وفرس، وشجرةحدم

 يادة جميع حركات اإلعراب )الفرُس التعريف وحروف الجر )بالرجل، وبالفرس، وبالشجرة( ويسارا قبولو ز 
األسماء  :واإلضافة )فرُس زيٍد( والصفة )الفرس األسود(. ويضم الّنوع الثاني (والفرَس، والفرِس، فرٌس 

التي ليس ليا إمكانية قبول و ة في اإلعراب، الُمتمكِّنسمية غير ة في االالُمتمكِّنالممنوعة من الصرف؛ أي 
األسماء  :وع الثالثالنّ  مُّ واإلضافة(. ويضوالكسر،  ،دات االسم المفظية )كالـ التعريف، والتنوينحدجميع م
 ؛ إذدات االسم المفظيةحدة في اإلسمية وال في اإلعراب، والتي ال تقبل جميع مالُمتمكِّن؛ أي غير المبنية

المبنية نحو أسماء االستفيام، وأسماء ويشمل األسماء  ة(حديمنعيا بنائيا من قبول اإلعراب )لزوم حركة وا
  الشرط، والضمائر.

في كون الوحدات الداخمة  ،فظة الفعمية فإّن تحديدىا اإلجرائي يختمف عن حّد المفظة االسميةأما المّ و 
ما  عن الوحدات الداخمة عمى المفظة االسمية، كما أّن المفظة الفعمية في ذاتيا تختمف فيعمييا تختمف 

مصفوفة الحدث المنقطع بالوحدات الخاصة بين  ،منيانوع بينيا؛ من حيث الوحدات الداخمة عمى كل 
                                                           

 .33ظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، صعبد الرحمن الحاج صالح، النَّ  -1
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يبينو الحد عمى نحو ما فعل األمر، ومصفوفة الحدث المستمر )الفعل المضارع( و  )الفعل الماضي(
 الترسيمات اآلتية: لكل منيا فياإلجرائي 

 :1(الفعل الماضي) مصفوفة الحدث المنقطعاإلجرائي ل حدال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           2    0           1               0      
 عدُّ صيغةيُ  الماضي فيياأصل  لمحدث الُمنقِطع )الماضي( أنّ ترسيمة الحّد اإلجرائي  توضِّحو 

عنيا من  متفرِّعأصال لما ىو  يالَكونِ  () ( التي تأخذ العالمة العدمية)فعلالغائب المفرد المذكر 

                                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، عمم العربية وعمم المسان العام: محاولة منيجية ابستمولوجية في عمم العربية، نقال عن:  -1

فتيحة بن عمار، دراسة تحميمية تقويمية ألنواع التمارين النحوية لمسنة السادسة من التعميم األساسي واقتراح أنماط جديدة 
رسالة لنيل درجة الماجستير في المسانيات التعميمية، إشراف: األستاذ عبد الرحمن الحاج  بناء عمى النَّظرية الخميمية الحديثة،

 .195، ص2003صالح، المدرسة العميا لألساتذة، الجزائر: 
  ّز العالمة العدمية ىي التي تختفي في موضع لمقابمتيا لعالمة ظاىرة في موضع آخر، وذلك كجميع العالمات التي تمي

يا، كالعالمة العدمية التي يأخذىا المذكر، بالنسبة لظيور عالمة التأنيث بالنسبة لممؤنث، والعالمة العدمية الفروع عن أصول
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 صيغة( و وا، نَ )ْت، ـــا، تا، المذكر والمؤنث جمع و  ،والمؤنث المذكر مثنىلمفرد المؤنث، و ا ؛الصيغ
في الماضي الُمثَبَتة في مقابل العالمة العدمية التي يأخذىا األصل عالمات تأخذ الىي المتكمم )ُت، نـا( و 

 خالفا ليذه الفروع.الذي ال يحتاج إلى عالمة تميزه  (وىو الغائب المفرد المذكر )َفَعل
، كونيما زائد عالمة اإلضمارالماضي صيغة الفعل  ُتعدُّ فَ في الماضي، وأما نواة المفظة الفعمية 
 زوال أحدىما ُيعتَبر زواال لمبناء عمى مستواىا ؛ ألنّ عمى مستوى المفظة وحدتان غير قابمتان لمتجزيء

؛ أي 1ة صالحة لمبناء"حد)ففي )ضربت( كممتان )ضرب+عالمة اإلضمار( يكونان من حيث البنية و "
زيدا(  َضربتُ  المعرَض، دخموا الُكتَّابُ نحو ) ،اسم آخر عمييا بإمكانيا أْن تُبَنى عمى اسم آخر، أو ُيبَنى

فالفعل )ضربت( مبني عميو االسم ثال الثاني مفالفعل )دخموا( مبني عمى لفظة اسمية )الكتاب( وأما في ال
ألّن كال منيما ُيعدُّ لفظة  2المبتدإ" عمى المبني بمنزلة بعدىا األسماء" كما يقول سيبويو أنَّ إذ )زيدا( 

نما جمعيما البناء الحاصل بين المفظتين عمى مستوى التركيب.  مستقمة عن األخرى؛ وا 
تكون مختمف الفروع، إلى  النَّواةىذه ؛ أي االنتقال من النَّواةفريعي عن ىذه حويل التّ عممية التّ و 

التي تفيد التحقيق  يمينا )قد(والتي تشمل  بالزيادة التدريجية لموحدات التي يمكن أْن تمحق بالماضي
يأتي في محل نصب  يالذالضمير المتصل  تشمل يساراو  .المصدريتان (وأْن وما) مع الماضيوالتقريب 
مكانية حذفو وصمو( إلى إمكانية ؛ حيث تشير عالمة )مفعول بو  النَّواةالعالقة التي تربطو ب لكون ،وا 

والعالقة نفسيا )عالقة وصل( تربط بين الزوائد التي عمى اليمين ونواة المفظة  ،ال عالقة بناءعالقة وصل 
مكانية حذفيا دون زوال   لَ عَ فَ أْن بعد و ، لَ عَ قد فَ  :وقولك .النواةالذي يحكم بناء الالفعمية؛ إلمكانية وصميا وا 

ل نفصِ ألّنيا مما تَ  ؛النَّواةة عن متفرِّععن كونو لفظة واحدة ج خرُ كل منيا ال يَ  ،هاتْ عمَ فَ ، ولعَ فَ بعد ما و
 تكون وحدات لفظية صالحة لمبناء. كما بإمكانيا أنْ  أبتدَ وتُ 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

التي يأخذىا المفرد بالنسبة لظيور عالمة التثنية والجمع بالنسبة لممثنى والجمع. )ينظر عبد الرحمن الحاج صالح: النَّظرية 
 (36الخميمية مفاىيميا األساسية، ص

 1973مجمة المسانيات، الجزائر:  د الرحمن الحاج صالح "أثر المسانيات في النيوض بمستوى مدرسي المغة العربية"عب -1
 .36-35معيد العموم المسانية والصوتية، ص

 .387، ص2سيبويو، الكتاب،ج -2
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 :1مصفوفة الحدث غير المنقطع )الفعل المضارع(
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                    2        0               1         0     2     3  

ح ترسيمة الحّد اإلجرائي لمحدث المستمر أو غير المنقطع )المضارع( أّن أصل المضارع  وتوضِّ
( ( حيث تدل )ص( عمى حرف المضارعة، ويدل الرمز )فعل-ص)فييا ُيعدُّ صيغة المتكمم المفرد 

                                                           
عمم العربية، نقال عن: عبد الرحمن الحاج صالح، عمم العربية وعمم المسان العام: محاولة منيجية ابستمولوجية في  -1

 .197، ص...فتيحة بن عمار، دراسة تحميمية تقويمية ألنواع التمارين النحوية لمسنة السادسة من التعميم األساسي
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المة المتكمم عمى تجرده من العوامل المفظية، وأما الذي عمى يسارىا فيدل عمى ع النَّواةالذي عمى يمين 
عنو من الصيغ؛ المفرد المؤنث، ومثنى  متفرِّعالمفرد الذي يأخذ العالمة العدمية؛ لكونو أصال ِلَما ىو 
ىي تأخذ العالمات الُمثَبَتة في مقابل العالمة المذكر والمؤنث، وجمع المذكر والمؤنث )ي، ـــا، وا، َن( و 

الذي ال يحتاج إلى عالمة  (َفَعلُ أَ مم المفرد المذكر )العدمية التي يأخذىا األصل في المضارع وىو المتك
 تميزه خالفا ليذه الفروع.

 عالمة اإلضمار إضافة إلى ،المضارعُتعدُّ صيغة الفعل وأما نواة المفظة الفعمية في المضارع فَ 
لكون كل منيا مع  ؛في حالة التوكيد ، ونون التوكيدجمع المؤنث، ونون النسوة مع وعالمة اإلعراب

ا ُيعتَبر زواال لمبناء عمى زوال أحِدى لمتجزيء عمى مستوى المفظة؛ ألنّ  يشكل وحدة غير قابمة المضارع
تكون مختمف الفروع، إلى  النَّواةىذه ؛ أي االنتقال من النَّواةعممية التحويل التفريعي عن ىذه و . مستواىا

احتمال وقوع تفيد والتي تشمل يمينا )قد( التي  تمحق بالمضارعوحدات التي يمكن أْن بالزيادة التدريجية لم
عمى  الدالتين (ينوسوف والسّ ) التي تفيد احتمال عدم وقوع الشيءو)قد ال(  مع المضارع الشيء

 المَّ ، لمْ ) وجوازمو( إذن... ،الم التعميلأْن، لْن، كي، ونواصب الفعل المضارع )، النافية (وما)المستقبل، 
وتشمل يسارا الضمير المتصل الذي يأتي في محل نصب مفعول بو؛ حيث  .(...ال الناىيةالم األمر، 

مكانية حذفو، لكون العالقة التي تربطو بتشير عالمة ) عالقة وصل ال  النَّواة( إلى إمكانية وصمو وا 
 ؛تربط بين الزوائد التي عمى اليمين ونواة المفظة الفعمية نفسيا )عالقة وصل( العالقةو ، عالقة بناء

مكانية حذفيا دون زوال  وسوف ،  أفعلقد ال، وقد أفعلوقولك: . النواة الذي يحكمبناء الإلمكانية وصميا وا 
؛ ألّنيا النَّواةة عن متفرِّععن كونو لفظة واحدة ج خرُ كل منيا ال يَ  ،سأفعمها، ولم أفعلْ ، ولكي أفعلَ ، وأفعل

 وحدات لفظية صالحة لمبناء. ونَ كُ تَ  بإمكانيا أنْ و مما تَنفِصل وتُبتَدأ، 
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 :1فعل األمرلاإلجرائي  التحديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     0   +1       0     2      3  
ح ترسيمة الحّد اإلجرائي لفعل األمر، أّن أصل األمر فييا ُيعدُّ  صيغة الُمخاَطب المفرد وتوضِّ

( عمى العالمة العدمية التي يأخذىا المخاطب المفرد؛ لكونو أصال ِلَما ىو (؛ حيث يدل الرمز )فعلاِ )
المفرد المؤنث، ومثنى المذكر والمؤنث، وجمع المذكر والمؤنث عنو من صيغ المخاطب األخرى  متفرِّع

وىو األمر ىي تأخذ العالمات الُمثَبَتة في مقابل العالمة العدمية التي يأخذىا األصل في و  )ي، ـــا، وا، ن(
 .عنو من فروع متفرِّعبخالف ما ىو الذي ال يحتاج إلى عالمة تميزه  (لفعَ اِ المفرد ) مخاطبال

                                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، عمم العربية وعمم المسان العام: محاولة منيجية ابستمولوجية في عمم العربية، نقال عن:  -1

 .199حميمية تقويمية ألنواع التمارين النحوية لمسنة السادسة من التعميم األساسي...، صفتيحة بن عمار، دراسة ت
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 البناء اإلضمار و ُتعدُّ صيغة فعل األمر إضافة إلى عالمة فَ ، األمروأما نواة المفظة الفعمية في 
يشكل وحدة  ؛ لكون كل منيا مع األمرالفعل توكيدوكيد في حالة ، ونون التّ جمع المؤنث معونون النسوة 

عممية و . لمبناء عمى مستواىاغير قابمة لمتجزيء عمى مستوى المفظة؛ ألّن زوال أحِدىا ُيعتَبر زواال 
تكون بالزيادة التدريجية مختمف الفروع، إلى  النَّواةىذه ؛ أي االنتقال من النَّواةالتحويل التفريعي عن ىذه 

نما يبقى يساره  لموحدات التي يمكن أْن تمحق باألمر، وليس لألمر إمكانية اتصال المواحق بو يمينا، وا 
( إلى ل الذي يأتي في محل نصب مفعول بو؛ حيث تشير عالمة )الضمير المتص فحسب قابال لزيادة

مكانية حذفو، لكون العالقة التي تربطو ب  فعلاِ عالقة وصل ال عالقة بناء. وقولك:  النَّواةإمكانية وصمو وا 
؛ ألّنيا مما النَّواةة عن متفرِّععن كونو لفظة واحدة ج خرُ كل منيا ال يَ  ،ِافعْمَنَها، وِافعَمنَّ ، وافَعْمنَ و، ِافعميو

 تكون وحدات لفظية صالحة لمبناء. َتنفِصل وتُبتَدأ، كما بإمكانيا أنْ 
ّن الوحدات الداخمة عمى المفظة الفعمية سواء كانت في الماضي أو المضارع أو األمر، ىي و  ا 
األصل الذي  ا، عن طريق التحويل التفريعي أي االنتقال منيسار يمينا و  تمحق بنواة المفظة الفعميةوحدات 

وال  ،تتفرع عمى ىذه النواة من األفعال، إلى الفروع التي يمكن أنْ  ُيبَتدأل و نفصِ بو مما يَ  ُينَطقىو أقل ما 
 بمنزلة لعَ فْ وتَ  أنْ "إّن ل سيبوبو اقدة أو بمنزلة االسم الوحد، وكما ج ىذه الفروع عن كونيا لفظة واحخرُ تَ 

ذا ،الفاعل ىو: قمت فكأنك فعل الذي ىو: قمت فإذا ،واحد اسم بمنزلة وصمتو الذي أنَّ  كما واحد اسم  وا 
المفظة الفعمية بمنزلة المبني  وَيُكون االسم الذي يمي 1"كفعمَ  أخشى: قمت فكأنك تفعل أنْ  أخشى: قمت

 2المبتدإ" عمى المبني بمنزلة بعدىا األسماء فإنَّ  ،ونحوىما وقتمتُ  ضربتُ  اأمَّ و "عمييا، كما يقول سيبويو 
المفظة يجعميا ضمن حدود مفيوم المفظة عمى غرار  ،قابمية المفظة الفعمية لالنفصال واالبتداء وكذا البناءو 

كما  [213]البقرة:  چھ  ھ  ھ  ےچ  تعالىو عمى لفظ آخر، نحو قول تُبَني بإمكانيا أنْ  االسمية؛ إذ

يكون و  [35النور: ] چېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ و تعالىنحو قول لفظ آخر، ُيبَنى عمييا بإمكانيا أنْ 
 ن.ين مبنيتيتحصيميما لفظت

أّن إلى ية الخميمية الحديثة في تفريقو بين الكممة والمفظة النَّظر صاحب  ذىب الكممة والمفظة: -3
ىي في ىذا المستوى  ،"الكممة عندىم إذ ؛عمى نحو ما جاء بو النُّحاةوذلك من المفظة،  ىي جزءٌ الكممة 

                                                           
 .06، ص3سيبويو، الكتاب، ج -1
 .387، ص2ج المرجع نفسو، -2
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 نواة المفظة االسمية والمفظة الفعمية عمىبيذا مفيوم الكممة ينطبق و  1"المفظةأدنى عنصر تتركب منو 
 الـ التعريف، وحروف الجرنحو:  ،)االسم المفرد، والفعل المتصرف( وكلُّ ما يمكن أْن يتصل بيذه النواة

حسب تحديدىا –عدُّ . وأما المفظة فإّنيا تُ كممة منيا ُيعَتَبر فكلّ  ،...إلخوالضمائر المتصمة باالسم أو الفعل
أو نواة المفظة الفعمية  )االسم المفرد( نواة المفظة االسمية -اإلجرائي الذي سبق بيانو في الترسيمات
 التي تتعاقب عمى ىذه النواة بالوصل. الزوائد)الفعل( مع ما يمكن أْن يمحق بيما من 

ّن التفريق بين مستوى المفظة ومستوى الكممة ف لفرضية  نقضاية الخميمية الحديثة، جاء النَّظر ي وا 
حميل المغوي من فرضية أّن المغة ية البنوية الوظيفية، حيث انطمقت في التّ النَّظر  االمورفيم التي جاءت بي

 َكَتبنحو:  مورفيمات مستقمة ؛مميزة بين نوعين منيا، دالةصرفية تتكون من مورفيمات، أي وحدات 
حروف الجر، والـ التعريف، والضمائر المتصمة ، ومورفيمات غير مستقمة، نحو: ...إلخناجحو  ورجل

ة والمفظة؛ عن مفيوم المورفيم بالكممالحديثة ويستعيض بذلك صاحب النَّظرية الخميمية  ،باالسم أو الفعل
يكون مبنيا مع غيره  "مفيوم االستقالل غير دقيق؛ ألّن كل لفظ دال )وىو المورفيم( إما أنْ  رأى أنّ حيث 

مَّا أنْ  ن لبنية كممة، وا   في بنية كممة )كألف ضارب وميم مكتب( وىذا ليس بكممة عند الّنحاة، بل ُمكوِّ
يكون قابال لالنفصال بالحذف واالستبدال )حروف المعاني والضمائر المنفصمة( وياء النسبة، وتاء 

ّنيا مضمومة، وىي في الواقع كممة قول سيبويو إممة بناء غير الزم، ويالتأنيث، ىي كممة مبنية مع الك
والحذف ىنا  2إلمكانية حذفيا مع بقاء الكممة األولى، فمقياس الكممة الصوري ىو إمكانية حذفيا ال غير"

ألّن  إمكانية الحذف عمى مستوى الكممة؛ تنعدم إذ ؛يكون معيارا لمتفرقة بين مستوى الكممة ومستوى المفظة
، نحو حروف المضارعة، واو الجماعة ونون النسوة مثال، فيي ل لمبناءاالمغوية ىو زو زوال إحدى وحداتيا 

"ال مجال لتحميل وىنا  ،جزء مما قد تتصل بو عمى مستوى الكممة، وال إمكانية لحذفيا مع بقاء البناء تاما
عمى مثال )وزن(  ألّن وحداتيا مبنية 3ىذه الكممات إال باعتبار أصوليا من ناحية ووزنيا من ناحية أخرى"

صل تتّ وال تنعدم إمكانية الحذف بالنسبة لموحدات المغوية التي أخرى. إلى عن ضم قطعة  ةناتج توليس
يمكن حذفيا كما إذ  ؛صمة بيا عالقة وصل ال عالقة بناءتحكم الوحدات المتّ ألّن العالقة التي  ؛المفظةب

                                                           
 .35-34عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1
 .8، صالمرجع نفسو -2
 .16، دار الغرب اإلسالمي، ص1993، بيروت: 1المييري، نظرات في التراث المغوي العربي، طعبد القادر  -3
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وغيرىا من الكمم الخاصة باالسم  ،وسوف ،والسين ،الـ التعريف، وحروف الجر، وقدنحو:  يمكن وصميا
 والفعل.

أقل ما من في التحميل المغوي  الحديثة الخميمية يةالنَّظر تنطمق  الموضع والعالمة العدمية: -4
كانت فعمية  ظة اسمية أوالمف أنّ  ىو مستوى المفظة، وترى عمى ىذا األساسو  ُيبَتدأبو مما ينفصل و  ُينَطق

ين ال ينحصران في مثل: كتاب لِ األوّ  النُّحاةاالسم أو الفعل عند "ألّن ليست ىي الكممة مجردة من لوازميا؛ 
 النُّحاةأي ال يكون مثل )كتاب( ىو الوضع الوحيد لما يسميو  ؛ورجل وفرس وضرب وجمس وأمثمتيا

أو  داتحدِّ لكل منيا مُ  بل ال بدَّ  1"ىاحدوكذلك )ضرب أو ضربت أو ضربوا( ال تكون أفعاال ىي و   (اسما)
عن ىذا بأّن ىذه  النُّحاةر عبِّ "ويُ  ،بيا حتى تأخذ معنى المفظة عمييا؛ حيث يتم وصميا تدخل وتخرجزوائد 

وليس كاإلدراج الذي يحصل  ()بالوصل الزوائد )تدخل وتخرج( وىو ما يتصف بو اإلدراج الذي يتمُّ 
 النَّواةث في داخل الكممة )وكذلك في داخل حدفالوصل يحصل في داخل المفظة، أما البناء فيو ي ()بالبناء

الضمير )ُت( الُمتَّصل بـ )كتبُت( تربطو مع الكممة )كتْب( عالقة كتبُت( فقد وذلك نحو قولك ) 2التركيبية("
فالعالقة  ا )قد()َفعْمُت(. وأمّ  يكون زواال لبنائيا كمابناء ألّنو جزء منيا، وحذفو يكون زواال لمعنى الكممة 

ب زوال معنى سبِّ ألّن زواليا ال يُ  ؛ال عالقة بناء ىي عالقة وصلالتي تربطيا بالمفظة الّنواة )كتبُت( 
ما بينيا  لعالقة التي تربط الوحدات المغوية فيلمتفرقة بين امعيارا  الحذفيكون بذلك و  ال بناءىا,المفظة و 

ما بينيا عمى مستوى  والعالقة التي تربط الوحدات المغوية في بناء،العالقة عمى مستوى الكممة وىي 
المفظة وىي عالقة الوصل؛ إذ تنعدم إمكانية الحذف في المستوى األول )الكممة( وال تنعدم في المستوى 

 الثاني )المفظة(.
التي تأخذ  بالكممفييا  النَّواةبمقتضاه وصل يتم  ؛ حيثبالمفظة االوصل ىنا مرتبطبقى بذلك يو 

التحويل الذي ىو ىنا الزيادة، وليذه العممية عكسيا وىو رّد عن طريق " سبة لمنواة،مواضع مختمفة بالنّ 
د لمفظة االسمية أو حدِّ المُ  3"د موضع كل عنصر في داخل المثالحد، وبيذه العمميات يتالشيء إلى أصمو

                                                           
، منشورات المجمع الجزائري 2007عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، دط. الجزائر:  -1

 .13، ص2لمغة العربية، ج
 .36الحديثة: مفاىيميا األساسية، صعبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية  -2
 .36، صالمرجع نفسو -3
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مما تدخل فيو، إال الموضع  تخموَ  ن أنْ كِ مْ االسم كبنية لو ستة مواضع يُ "، فمثال د لمفظة الفعميةحدالم
 :2ل اآلتيعمى نحو ما يوضحو الجدو  1المركزي، وىو االسم المفرد"

 
 
 
 

ح تدخل  تحتميا الوحدات التي يمكن أنْ  يمكن أنْ الترسيمة اآلتية المواضع المختمفة التي  وُتوضِّ
 :3يشير الرمز حيثوتخرج عمى نواة المفظة االسمية، 

  يمينا ويسارا. ات الالحقةالزيادب، مختمف الفروعالذي تفرعت عنو المفظة االسمية  واةنإلى 
 موضعين: النَّواةيمين ويتضمن 

 موضع )الـ( التعريف؛
 موضع حروف الجر.

 وأما يسار النواة فيتضّمن ثالثة مواضع:
 موضع عالمات اإلعراب؛
 موضع التنوين واإلضافة؛

 موضع الصفة.
رتبة، حسب تحديد المفظة االسمية المتعاقبة عمى النواة مواضع مُ  تأخذ ىذه الوحدات المغويةو 

ال  يمكنيا أنْ  ؛ حيثمواضع اعتبارية وىيية الخميمة الحديثة( النَّظر في  االجرائي )أي التحديد بالمفظ
إذ "لكل  ؛بوتي ُيمكن أْن تمحق ى الزوائد الحدموضعا إل ،تظير في السطح إال أّنيا تبقى بالنسبة لالسم

ىو موضع  ،ىذه الزوائد موضع في بنية االسم، فإذا قمنا )بكتاب( فيناك موضع تقديري بين الباء وكتاب
عالقة وصل، ُيعدُّ جزءا  النَّواةأّن الموضع الخاص بإحدى الزوائد التي تربطيا بىذا ويعني  4األلف والالم"

                                                           
 .13، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، ج -1
 .14، ص2المرجع نفسو، ج -2
ذجا، مذكرة ينظر: حبيبة بودلعة، النَّظرية الخميمية الحديثة وكيفية توظيفيا في تدريس المغة العربية: التركيب االسمي نمو  -3

 .28-27، ص2002لنيل درجة الماجستير، إشراف: عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة العميا لألساتذة، الجزائر: 
 .13، ص2، جت العربيةعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيا -4
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 (كتابٍ لبكتاب( في حين يمكنك القول )بوال يمكن استبدال موضع بموضع آخر، نحو قولك )ا من المفظة،
 التعريف( بإمكان حرف الجر أنْ  ـإذا غابت )الف وال يكون العكس، ألّن أخذ وحدة لموضع يكون بالتعاقب

 .وليست مع حرف الجر واةبة مع النَّ تعاقِ ألّنيا مُ  ؛ال تأخذ مكان الباءلكنَّ )الـ التعريف(  ،يايأخذ موضع
با حسب المواضع التي تأخذىا عن طريق الوصل، رتَّ كما تتعاقب ىذه الوحدات عمى النواة تعاقبا مُ و 

"خمو الموضع من العنصر وىو )الخمو من العالمة( أو تركيا، وىو  ُيعدُّ كما ليا إمكانية الحذف، وحذفيا 
 1"بمتيا لعالمة ظاىرة في موضع آخرع لمقاى بالعالمة العدمية، وىي التي تختفي في موضسمَّ ما يُ 

ُمثبَتة، نحو كون مات التي تظير فييا العال لفروعفي مقابل االعالمة العدمية ىي صفة تأخذىا األصول و 
دالة عمى  (اإلضافة)أو  (بالـ)التنكير، وظيور عالمة التعريف ُمْثَبَتة في االسم المعرف  االسماألصل في 
 التنكير.واة التي تحمل العالمة العدمية في حالة النَّ عن  ،كونيا فروعا

كون الزوائد ل، المفظة االسميةعن عدد المواضع في  المفظة الفعميةيختمف عدد المواضع في و 
، كما من حيث نوعيا وعددىا ؛المفظة االسميةالزوائد التي تتصل بلفعمية مختمفة عن المفظة اتتصل بالتي 

قد تمحقيا الزوائد التي  ألنّ ؛ من حيث نوع الزوائد وعددىا ما بينيا تختمف فيفي ذاتيا أّن المفظة الفعمية 
 السابقة؛ حيث توّضح أنّ الترسيمات المختمفة و توضِّحنحو ما  ،مختمفة بين الماضي والمضارع واألمر

مواضع عمى  ةىي أربع ،تشغميا الوحدات الّداخمة عمى المفظة الفعمية في الماضي أنْ المواضع التي يمكن 
 النحو اآلتي:

وىي مركبة من مجموع صيغة الماضي وضمير ، الّزمن الماضي المفظة الفعمية فينواة  موضع
 الفاعل، كونيما أقل قطعة يمكن أْن َتنفِصل وتُبَتَدأ.

 ضعين:ن موْ يتضمَّ ف، النَّواةيمين وأما 
 ؛دالة عمى التحقيق( القدموضع ) -
 .وما المصدريتان( )أنْ موضع  -

 :ضعا واحدا، ىومو ن يتضمّ ف، النَّواةيسار وأما 
 .الّضمير المتصل المنصوبموضع  

يي ِستَّة ف، المضارععدد المواضع التي يمكن أْن تشغميا الوحدات بالنسبة لمفظة الفعمية في  وأّما
 مواضع عمى النحو اآلتي:

                                                           
 .36صعبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية،  -1
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الّزمن المضارع، وىي مركبة من مجموع صيغة المضارع وضمير  المفظة الفعمية فينواة موضع 
 الفاعل.

 يتضمن موضعين:ف، النَّواةيمين أما و 
 .الم األمر، وال الناىيةو لما، و لم، و ، ، ولنْ النافيتينوال ، وما والّسين، وسوفقد ال، و قد، موضع  
 .ما المصدرية باستثناء (، إذنلكي لنْ  نواصب الفعل المضارع وتشمل )أنْ  موضع -

 يتضمن ثالثة مواضع:ف، النَّواةيسار وأما 
 لكون المضارع معربافيا، كون إما الضمة أو ثبوت النون، وحذوت، موضع عالمات اإلعراب -

 . لكونو مبنيا( -أو نوني التوكيد، فإّن العالمة ال تظير)إال في حالة اتصالو بنون النسوة 
 ؛التوكيد الثقيمة أو الخفيفةنون موضع  -
 .موضع الضمير المتصل في محل نصب مفعول بو -

 ثالثةيي ف ،األمربالنسبة لمفظة الفعمية في  عدد المواضع التي يمكن أْن تشغميا الوحدات وأّما
 :حو اآلتيمواضع عمى النّ 

 .من مجموع صيغة األمر وضمير الفاعل بةركَّ المفظة الفعمية في األمر، وىي مُ نواة موضع 
 ، ويتضمن ثالثة مواضع:النَّواةيسار 

حيث يبنى عمى السكون أو حذف حرف العمة أو حذف النون مع  ؛بناءموضع عالمات ال
 .األفعال الخمسة

 ؛نون التوكيدموضع 
 .وصل الذي يأتي في محل نصب مفعول بموضع الضمير المت

نّ  خاصة بكل وحدة اخمة عمى المفظة الفعمية، ىي المواضع التي تتعاقب عمييا الوحدات الدَّ  وا 
، ليذا ُيمَنع حيث يكون اتصاليا بالتعاقب ؛لغوية ليا إمكانية االتصال بالفعل، وىي خاضعة لترتيب ثابت

عمية ىي دائما الموجودة في داخل المفظة الف "المواضعَ ألّن  تأخذ وحدة لغوية موضع وحدة أخرى؛ أنْ 
صات حقيقية خصِّ فر، ألّنيا مُ ثابتة، والعناصر التي تشغميا ال يمكن فصميا إال بواسطة االستبدال مع الصِّ 

التي ليا إمكانية  موحداتل إضافةواالستبدال مع الصفر ىو  1بر كجزء من الفعل الذي تدخل عميو"عتَ تُ 

                                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، عمم العربية وعمم الّمسان العام: محاولة منيجية ابستمولوجية في عمم العربية، نقال عن:  -1

 .196فتيحة بن عمار، دراسة تحميمية تقويمية ألنواع التمارين الّنحوية لمسنة السادسة من التعميم األساسي...، ص
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إال أّن الحذف ال ويكون العكس بالحذف ليذه الزوائد، ، االتصال بالمفظة النواة التي تأخذ العالمة العدمية
نّ ؛ التي ليا إمكانية االتصال بالمفظة بل الموضع ثابت إلحدى العناصريعني زوال الموضع؛  ما إضافتو وا 

 .أو حذفو يكون حسب مقتضيات المقام
)فعمية أو  النَّواةالتي تربطيا بالمفظة  مواضع الكممأّن  الحديثة، الخميمية يةالنَّظر ويرى صاحب 

مف الفروع ختَ د بالتحويالت التفريعية؛ أي االنتقال من األصل إلى مُ حدَّ "ىي خانات تُ  عالقة وصلاسمية( 
   تتفرع عمى ىذه النواة ن أنْ مكِ التي يُ مختمف الفروع  دحدِّ ىذه المواضع تُ ى ذلك أّن عنِ ويَ  1بالزيادة التدريجية"

بقى موضعا ثابتا ي ؛ ألّنوتحديد األصل من الفرع الموضع بذلك ىيوتكون وظيفة ، حسب عدد المواضع
خاصا الموضع يبقى  كما ،ل بالزيادة عن ىذه النواةحوَّ عمى الفرع المُ  لّ دُ تَ  إلحدى الكممات التي يمكن أنْ 

ات حد"لمو بإحدى الوحدات المغوية التي ليا إمكانية االتصال بالنواة، وليس عاما عمى كل منيا؛ ألّن 
المغوية مواضع خاصة في تركيب الكالم، فإذا ُوِضعت في غير موضعيا، فإما أْن يقبح ذلك في غير 

ما أنْ  فإّنيا  ،قد زيدا رأيت، وكي زيد يأتيكقولك: وذلك نحو  2"مم بو العربيكون لحنا لم تتك الشعر، وا 
مين المفظة الفعمية، وما َقُبَحت؛ لكونيا ُوِضعت في موضع غير موضعيا، وىو يمين المفظة االسمية ال ي

مواضع الوحدات  ، وىكذا يتضح أنّ اءت ثابتة بالنسبة لمفظة الفعميةف عن كالم العرب أّن مواضعيا جرِ عُ 
، والمتغير فييا ىي النواة وخاصة من جية أخرى ،من جية تبقى ثابتة ،بالنسبة لمفظة الفعمية أو االسمية

 أخرى.التي يمكن استبداليا بنواة فعمية أو اسمية 
عمييا  ركيزة أساسية قام أىمَّ النَّظرية النحوية العربية الموروثة في العامل  دُّ عيُ  مفهوم العامل: -5

ىو يثة، و حدجاء ضمن المفاىيم األساسية لمنظرية الخميمية ال ، وليذا فقدحميل المغوي لمستوى التراكيبالتّ 
 ويتحقق ىذا البناء في أقل ما يمكن أنْ  .عن طريق بناء األلفاظ في المستوى التركيبي (العامل)د حدَّ يت
بو، مما يصمح  ُينَطق ُتعتَبر كأقل ما يمكن أنْ  ،"كل لفظة أصال كانت أم فرعا ؛ حيث)األلفاظ( ى منيابنَ يُ 
يكون مبنيا عمى اسم آخر أو فعل، أو مبنيا عميو اسم آخر أو فعل ... وىو مستوى البناء بين  أنْ 

ىو نحو قولك: ر أو فعل، ى عمى اسم آخبنَ يُ  ح أنْ وأقل ما يكون من بناء بين األلفاظ مما يصمُ  3األلفاظ"
بتدأة )زيد( ولفظة )زيد( زيد منطمق، وانطمق زيد، فمفظة )منطمق( في المثال األول مبنية عمى المفظة الم
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زيد  :عميو اسم آخر أو فعل، فنحو قولك ا ما يكون مبنيافي المثال الثاني مبنية عمى الفعل )انطمق(. وأمّ 
)منطمق( وفي الثاني ُبِني  المفظة االسميةفي المثال األول ُبِني عميو  (فزيد)منطمق، وزيد انطمق مسرعا، 

 عميو الفعل )انطمق(. 
في ىذا المستوى من أقل ما يمكن أْن ُيبَنى من الكالم مما ىو أعمى من المفظة  النُّحاةوينطمق 

من األلفاظ أصال أو نواة  ما ُيبَنىأقل  دُّ ع، ويُ العامل المتحكم في ىذا البناء وما يكافئو في العملالكتشاف 
من العمميات الحممية أو اإلجرائية: يحممون مثال أقل  النُّحاة"انطمق  إذ؛ لما يمكن أْن يمحقو من زيادة

، كما فعموا بالمفظة لمبحث عن النَّواةالكالم مما ىو أكثر من لفظة باتخاذ أبسطو وتحويمو بالزيادة مع إبقاء 
تعامموا مع التراكيب مثل  النُّحاةوتعني ىذه العممية اإلجرائية أّن  1العناصر المتكافئة )من بعض الوجوه("

، وفي إلى مختمف الفروع ُيبَتدأينفصل و  من أقل ما يمكن أنْ  ،ا تعامموا مع المفظة بالتحويل التفريعيم
حمموا في التركيب أقل الكالم مما  ؛ حيثة عنيا بالزيادةمتفرِّعمن األلفاظ إلى ال ما ُيبَنىركيب من أقل التّ 

والعامل  ىو أكثر من لفظة بتحويمو بالزيادة يمينا ويسارا؛ قصد اكتشاف البناء الحاصل بين األلفاظ
ر من األلفاظ، أّن الزوائد عمى اليمين تغيّ  ما ُيبَنىعمى أقل  النُّحاة. وقد "الحظ المتحكم في ىذا البناء

وَتغِيير ىذه  2كالتأثير في أواخر الكمم )اإلعراب(" ،في بقية التركيببل تؤثر وتتحكم  ؛المفظ والمعنى
الزوائد المفَظ ُيقصد بو تغيير حركة آخره، وأما َتغييرىا المعنى فيكمن في زيادة ىذه الزوائد لمعنى آخر عن 

 :3المعنى األصمي لذلك البناء، وذلك مثل ما يوضحو الجدول اآلتي

  ٌقائمٌ  زيد 
 إنّ 
 كان
 حسبت

 أعممت َعْمًرا

 زيًدا
 زيدٌ 
 زيًدا
 زيًدا

 قائمٌ 
 قائًما
 قائًما
 قائًما

1 2 3 
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 (ُبني فييا المفظ )قائم( عمى المفظ )زيد ؛ حيثل الجممة األولى في الجدول أعاله الجممة المبنيةمثِّ وتُ 
 :1أنّ  الحديثة الخميمية يةالنَّظر صاحب حسب  النُّحاة، الحظ النَّواةثم بالزيادة التدريجية عمى ىذه 

العناصر التي في العمود األول والتي قد تكون كممة أو لفظة أو تركيبا، ليا تأثير عمى بقية  -
 .عامالالتركيب )البناء( ولذلك ُسمَيت 

العناصر الموجودة في العمود الثاني ىي المعموالت األولى، وال يمكن بأية حال من األحوال أن  -
 .زوجا ُمَرتَّبامنيا مع عاممو  حديشكل كل واتُقّدم عمى عامميا، وليذا 

ىي المعموالت الثواني، وليا إمكانية تقدم كل العناصر إال  لثالعناصر الموجودة في العمود الثا -
 في حالة جمود العامل.

( وىو الذي ُيسمَّى باالبتداء، وىو قد يخمو موضع العامل من العنصر الممفوظ )المشار إليو بـ  -
 ة التركيبية وليس معناه بداية الجممة.عدم التبعي
يفيد االستنتاج األول أّن العامل الداخل عمى البناء )زيد قائم( قد يكون كممة )إّن، كان( وقد يكون و 

 ن أنْ مكِ ال يُ  ،لفظة )َحِسْبُت( أو تركيبا بأكممو )أعممت عمرا(. ويفيد االستنتاج الثاني أّن معمولو األول
ألّن )زيد( ىنا  (قائمٌ  إنّ  ازيدتقول ) ُيقدَّم عمى عاممو عمى أساس أنيما زوج ُمرتَّب، إذ ليس بإمكانك أنْ 

يكون في موضع ابتداء والعامل فيو يكون االبتداء، والواجب فيو الرفع، وتكون الجممة التي تميو مبنية عميو 
 كما يقول سيبويو.  2ْضِمُر فيو""تَْبِنى عمى المبتدأ وتُ  ؛ حيث(قائمٌ  إّنوزيد  كقولك )

ويفيد االستنتاج الثالث أّن المعمول الثاني لو إمكانية تقدم كل من العامل والمعمول األول، نحو 
نحو قولك: )إّن زيًدا  (إال أّن ذلك يمتنع في حالة جمود العامل )غير مشتق (قولك: )منطمًقا كان زيدٌ 
إذ ُيمَنع ىنا تقدم المعمول الثاني )الخبر( عمى العامل والمعمول األول في كال  (منطمٌق، وليس زيٌد منطمًقا
 ُيمَنع القول بجمل نحو: منطمٌق إّن زيًدا، أو منطمًقا ليس زيٌد.  ؛ حيثالجممتين لجمود العامل

 يعني عدم وجود ويفيد االستنتاج الرابع أّن خمو البناء )أقل ما بني من األلفاظ( من العامل، ال
قد تقابميا عالمات أخرى وىو عالمة عدمية  ،لمفظتين المبنيتين يكون االبتداءعامل الرفع في ا بل ؛العامل
 .)كالنواسخ( سبة لمبناءثابتة بالنّ ترد 

                                                           
 .37، صالمرجع نفسوينظر:  -1
 .57، ص1سيبويو، الكتاب، ج -2



 الخميمية الحديثة لعبد الرحمن الحاج صالح النَّظريةلسانيات التراث: نموذج                الفصل الثاني

 

71 

 حاصل بين لفظة فعمية ولفظة اسميةىذا بالنسبة لمبناء الحاصل بين لفظتين اسميتين، أما البناء ال
ال حظوا  النُّحاة، أّن الحديثة الخميمية يةالنَّظر فحسب صاحب  ،نحو قولك: جاء زيد، وكتب زيد المحاضرة

ركيب، وأّن المعمول الثاني في ىذه ر في التّ ىو بمنزلة ىذه العوامل ألّنو يؤثِّ  ("أن الفعل )غير الناسخ
والمعمول الثاني يمكن أيضا أن تحتميما الحالة ىو المفعول بو. وأثبتوا أيضا أّن موضعي المعمول األول 

 :1ة أو لفظة بل وتركيب وذلك مثل ما يوضحو الجدول اآلتي"حدكممة وا
 
 رأيـْـــ
 رأيـْـــ

 أن تصوموا
 تُ 
 ـــــتُـ

 خير لكم
 زيداً 
 ــــك

ويتبين من خالل الجدول أّن العمود األول يتضمن الفعل العامل )رأى( أّما معموليو فيعتبر حسب 
الكممة )ُت( المعمول األول، والمفظة االسمية )زيدا( المعمول الثاني بالنسبة  الحديثة الخميمية يةالنَّظر 

أو  (موضع المعمولين يمكن أْن تحتميما كممة نحو )ُت( و)ـــتـُ( و)ك لمجممة الثانية. كما يبين الجدول أنّ 
 .لكمخير : مو، نحوأو تركيبا بأكم ،زيدا، وأن تصوموا: لفظة نحو

وقد يتصل بالبناء الحاصل بين األلفاظ، لواحق تدخل وتخرج عالقتيا بالبناء عالقة وصل، وىي 
يدخل فيو االبتداء والنواسخ  (صة، ليصبح بذلك مستوى التراكيب ُمكوَّن من "موضع العامل )عزوائد مخصِّ 

والفاعل )أو ما يقوم ( ويدخل فيو المبتدأ 1والفعل الناسخ وغير الناسخ، وموضع المعمول األول )م
. النَّواة( ويدخل فيو الخبر والمفعول )أو ما يقوم مقاميما(: وىي 2وموضع المعمول الثاني )م (مقاميما

مواضع لمعناصر المخصصة )خ( )الحال والتمييز والمفاعيل األخرى(. ويرمز إلى ىذه  النَّواةوتمحق بيذه 
 العناصر بالصيغة اآلتية: 

 وصل  بناء                                                  
 .1"خ [ 2م ( 0م ])ع 
( لممعمول الثاني، والرمز )خ( 2( لممعمول األول، والرمز )م1ويرمز الرمز )ع( لمعامل، والرمز )م

مكانية  ،الورود( إلى أّن الزيادة الواردة فييا إمكانية لممخصصات التي قد ترد متصمة بالبناء، والرمز ) وا 
ىذه العبارة أّن  توضِّحعدم الورود )كالفعل الالزم الذي قد ال يتجاوز عممو المعمول األول )الفاعل(( و 

ود المعقوفين ىما المفظتان المبنيتان إلى جانب العامل، بحيث يشكل العامل حدات الداخمة ضمن حدالو 

                                                           
 .38عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1

 



 الخميمية الحديثة لعبد الرحمن الحاج صالح النَّظريةلسانيات التراث: نموذج                الفصل الثاني

 

72 

مرتبا، والمعمول الثاني المفظة المبنية التي ليا ود القوسين زوجا حدوالمعمول األول الداخمين ضمن 
 واةً ن دُّ عَ إمكانية التقدم عمى العامل والمعمول الثاني )وُيمَنع ذلك في حالة جمود العامل(. وىذا البناء يُ 

  لذي يتضمنو البناء، وتشمل )الحالبالنسبة لما يتصل بو من زيادات مخصصة لظروف الخبر ا
والمفعول معو، والمفعول لو، والمفعول  (مل المفعول فيو )ظرفي الزمان والمكانوالمفاعيل األخرى التي تش

 المطمق( والتي تربطيا بالبناء عالقة وصل ال عالقة بناء، نحو ما ىو في األمثمة القرآنية اآلتية:

 [ 19]القمم:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹچقال تعالى  -

  [12]القمر:  چچ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍچقال تعالى  -

 [16]يوسف:  چٿ   ٿ  ٹ  ٹچقال تعالى  -

 [165]األنعام:  چمب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يتچ قال تعالى  -

 [71]يونس:  چٿ   ٹ  ٹچقال تعالى  -

 [265]البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچقال تعالى  -

 [23]اإلنسان:  چجب   حب  خب  مب  ىب  يبچقال تعالى -
القرآنية المتتالية أّن جممة الحال )وىم نائمون( في اآلية األولى، والتمييز )عيونا(  ياتاآل توضِّحو 

، وفوق بعض( في اآليتين الثالثة والرابعة، والمفعول معو نية، وظرفي الزمان والمكان )عشاءفي اآلية الثا
اآليتين السادسة  والمفعول المطمق )تنزيال( في ()شركاءكم( في اآلية الخامسة، والمفعول لو )ابتغاء

تربطيا بو و  ،والسابعة، كميا واردة بالنسبة لألبنية الالحقة بيا كمخصصات لمخبر الذي يتضمنو البناء
 .يمكن وصميا كما يمكن حذفيا دون زوال البناءإذ  ؛لبناء( عالقة وصل ال عالقة بناء)ا

 أكثر من البناء ،آخر اتركيبيىناك مستوى  يذىب عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ  صدير:التّ  -6
وىو "مستوى التصدير وما فوق العامل، ألّن ىناك أدوات تدخل عمى )العامل  ،الحاصل بين األلفاظ

ويعني ىذا أّن ىناك موضعا أخر يتجاوز ىذه المواضع، وقد ال حظوا أّن ليذه ومعموليو، والمخصصات( 
في مستوى أعمى، إذ إّنيا تتحكم في كل ما  دوجَ المواضع الصدارة المطمقة، فكأّن ىذه األدوات عوامل تُ 

وىذه الحروف ىي ما ُعِرف عنيا في  1د تحتيا، وال يكون ليا بالضرورة عمل عمى ما تدخل عميو"وجَ يُ 
ما  في بعدىامل ما يع لكالم، أو الحروف التي تمنع أنْ الّنحو العربي بالحروف التي ليا الصدارة في ا
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سطيا بين ظن فُيعمَّق عمل العامل، نحو تو ون بين العامل ومعموليو، إذا لم تأت متصدرة، كأن تك قبميا
ويعدُّ حرف االستفيام ُمعمِّقا، لتوسطو بين  (زيٌد ىل أتى؟ ،أزيُد مسافٌر أم عميٌ  تَ ننْ ظَ ) ومعموالتيا في

ذ لم يتصدَّ و  1"جممة صدر في ونُ وْ كَ  يجب قعمِّ المُ  أنَّ " معالعامل ومعمولو،  ق عمل عمِّ ر الجممة كان مما يُ ا 
 النفي حروف من حرف، القسم الم، بتداءاال الم" قات التي ليا الصدارةىذه المعمِّ  ومن جممة .العامل
 اليمزة مفتوحة (أنّ ) عدا ما (وأخواتيا إنّ و) ،الخبرية (كم)و ،االستفيام ،غيرىا دون( ال-إنْ -ما) الثالثة
 ن أْن يكون قبلمكِ كونيا مما ال يُ ل ؛قةطمَ أخذ ىذه الحروف موضع الصدارة المُ وت 2"الصدارة ليا فميس

موضع ابتداء، وخرج عن وضوعا في موضعيا شيء من الكالم، فإذا ُسِبق موضعيا بشيء منو، عدُّ م
 .حكم المعمول

ذىب عبد الرحمن الحاج صالح إلى أّن مفيوم المثال، ال مقابل لو في المسانيات  المثال: -7
لو مكانتو ضمن مفاىيم ىذا العمم  حتى تكون schème générateur"3الغربية، ليذا اصطمح عميو "

ية الخميمية الحديثة، ىو "مجموعة من المواضع االعتبارية مرتبة ترتيبا معينا ُيدَخل النَّظر ومفيوم المثال في 
في بعضيا، وقد تخمو منيا العناصر األصمية، وفي بعضيا اآلخر زائدة، وال ينحصر المثال في مستوى 

ويعني ىذا المفيوم أّن المثال  4كمم )األوزان( بل يوجد في مستويات المغة بما فييا التراكيب وما فوقيا"ال
نظام ثابت يحكم ترتيب الوحدات المغوية في انتظاميا عبر السمسمة الكالمية؛ حيث ُيمثِّل موضعا ثابتا 

من مواضعيا حسب مقتضيات  إلحدى الوحدات المغوية التي قد تدخل فيو، لكونيا قد تدخل وقد تخرج
ّن المثال بيذا يكون متعمقا ب غوية في كل مستوى ال مألّن انتظام الوحدات ال كل مستويات المغة؛المقام. وا 

 فمستوى ،مستوى المفظةف ،من مستوى الكممة ابتداءلمغوي، ير وفقيا النظام اسِ ُمُثل ثابتة، يَ  فقَ يكون إال وِ 
 .(التركيبي)المستوى  البناء بين األلفاظ

كما حّدده عبد الرحمن الحاج صالح ىو "عدد حروفيا المرتبة، وحركاتيا الكممة والمثال في مستوى 
وكاتب  ،كتب :وذلك عمى نحو 5المعينة وسكونيا، مع اعتبار الحروف الزائدة واألصمية كّل في موضعو"
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ا، وىو عدد حروفيا المرتبة مع واستنتج، فإّن لكل من ىذه الكممات مثاال يحكم بناءى ،ومكتب، واستخرج
الحروف األصمية والزائدة؛ ألّن ىذه الزوائد ثابتة مراعاة حركاتيا وسكناتيا )الفتحة والضمة والكسرة( مع 

ّنما المتغير ىو األصل، نحو الميم في )مركب، مرقد( وا أللف والسين في )استخرج بالنسبة لممثال وا 
ألّن  ؛وبما أّن "مثال الكممة ىو وزنيا، والعالقة التي تربط بين عناصر الكممة ىي عالقة بناء استنتج(

فإّن الُمُثل التي تحكم  1حذف أي عنصر منيا يقتضي زوال ىذه الكممة، مثل حرف )ُمـ( في كممة ُمكِرم"
ومفعل، واستفعل( يكون )فعل، وفاعل،  ،واستنتج ،واستخرج ،ومكتب ،وكاتب ،كتب :بناء ىذه الكممات

وكل ما ُيمِكُن أْن يأتي ُمرتَّبا عمى ترتيب ىذه الحروف، مع ثبات حركاتو مع حركاتيا وزوائده مع زوائدىا 
ل الكممة محصور في العربية ِوفَق ما أجازتو العرب، في ثُ فيو يندرج تحت ىذه األبنية أو الُمُثل، وعدد مُ 

مفرد( والذي قال بو الّنحاة: إّنيا تبمغ ألفا وثالثمائة مثال، وقد "أوزانيا وأبنيتيا )االسم المفرد والفعل ال
 .ما ىو قياسيومنيا  ،ومن ىذه األوزان ما ىو سماعي 2أحصى منيا سيبويو ثالثمائة تقريبا وىي أشيرىا"

فيذىب عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنَّ "ىناك مثاال واحدا لالسم  المفظةالمثال في مستوى وأما 
والذي  .ر عمييايتوفّ  وكل منيا يكون مثالو النواة زائد عدد المواضع التي يمكن أنْ  3وثالثة مثل لمفعل"

ق بين المثال في مستوى الكممة والمثال في مستوى المفظة، ىو أّن الوحدات المتصمة ببعضيا البعض يفرِّ 
مكانية الحذف( ى مستوى المفظة تربطيا عالقة وصلعم أما الوحدات المتصمة عمى  )إمكانية الوصل وا 

 وعمى نحو ذلك المستوى التركيبي الحاصل بين األلفاظ، إذ إنَّ زوال مستوى الكممة فتربطيا عالقة بناء
ىو زوال لمبناء في  ،عميياوكذلك زوال إحدى األلفاظ المبنية أو المبني  ،وحدة من الكممة ىو زوال لبنائيا

 المستوى التركيبي.
يدخل فيو االبتداء والنواسخ والفعل  موضع العامل )ع(" فيتضّمن يالّتركيبالمستوى وأما المثال في 
 (ويدخل فيو المبتدأ والفاعل )أو ما يقوم مقاميما (0وموضع المعمول األول )مالناسخ وغير الناسخ، 

. وتمحق بيذه النَّواةويدخل فيو الخبر والمفعول )أو ما يقوم مقاميما(: وىي  (2وموضع المعمول الثاني )م
إلى ىذه العناصر مواضع لمعناصر المخصصة )خ( )الحال والتمييز والمفاعيل األخرى(. ويرمز  النَّواة

 بالصيغة اآلتية:
                                                           

فتيحة بن عمار، دراسة تحميمية تقويمية ألنواع التمارين النحوية لمسنة السادسة من التعميم األساسي واقتراح أنماط جديدة  -1
 .185نَّظرية الخميمية الحديثة، صبناء عمى ال

 .17، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، ج -2
 .17، ص2، جالمرجع نفسو -3
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 وصل بناء                                             
 .1"خ [ 2م ( 0م ])ع 

ن من العامل ومعموليو )المفظتين كوَّ مُ  ،وتوضّح ىذه الصيغة أّن المثال في مستوى التراكيب
"والعالقة التي تجمع بينيما ىي عالقة بناء ال وصل، وبالتالي حذف إحدى المفظتين المبني أو  المبنيتين(

صات التي تربطيا المخصِّ  البناءوتمي ىذا  2يؤدي حتما إلى زوال البناء أو زوال التركيب" ،المبني عميو
مكانية وصميا  بناءبال   مع بقاء البناء تاما.عالقة وصل ال عالقة بناء، إلمكانية حذفيا وا 

ىو مثال المستوى التركيبي عن مثال المستويات األخرى التي تأتي تحتو )الكممة والمفظة(  زميِّ وما يُ 
ن أْن يحصل فييا تقديم وتأخير، أما المستوى مكِ الكممة، ال يُ "أّن العناصر الداخمة في المفظة والداخمة في 

وذلك ألّن الترتيب في مثال الكممة أو المفظة ثابت  3األعمى، فيمكن ذلك في بعض األوضاع لكْن بشروط"
التركيبي فإّن مستوى مثال الما بين وحداتو. أما  قديم أو التأخير فيمالزم لمجرى واحد، وال يجوز التّ 

 تخضعف ،التقديم والتأخيرقواعد حسب ما تجيزه المغة العربية من  ،إمكانية تغيير في المواضع ليا وحداتو
لكن  اني عمى عاممويتقدم المعمول الث كأنْ  ،وفقا لمقتضيات المقام ،لترتيب مخالفىذه المواضع بذلك 
  .منطمقا كان زيدٌ نحو قولك:  )أْن يكون العامل مشتقا ال جامدا( بشروط

 ية الخميمية الحديثةالنَّظر  وقفتالتي فاىيم ممن ال ُيعدُّ مفيوما األصل والفرع األصل والفرع: -8
 ةنيَ عمى تحديدىما كمفيومين إجرائيين يرصدان العالقة التي قد تربط بين وحدتين مختمفتين من حيث البِ 

 فييماويكون األصل ، عنياا ، إحداىما تكون أصال واألخرى تكونا فرعإال أّنيما يجتمعان في شيء مشترك
وال يحتاج إلى عالمة  -أي يوجد في الكالم وحده–عميو ولم يبن عمى غيره، وىو ما يستقل  ما ُيبَنى"ىو 

 شيءوأما الفرع فيو األصل مع زيادة؛ أي مع  .(marque zéro) ليتمايز عن فروعو فمو العالمة العدمية
لكونو ال يحتاج إلى عالمة تمّيزه بخالف الفروع التي ويأخذ األصل العالمة العدمية؛  4من التحويل"

                                                           
 .16، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، ج -1
النحوية لمسنة السادسة من التعميم األساسي واقتراح أنماط جديدة فتيحة بن عمار، دراسة تحميمية تقويمية ألنواع التمارين  -2

 .189بناء عمى النَّظرية الخميمية الحديثة، ص
 .15، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، ج -3
 .377لعالم العربي" صعبد الرحمن الحاج صالح "المدرسة الخميمية الحديثة والدراسات المسانية الحالية في ا -4
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"إذ يكاد الّنحاة يتفقون عمى أّن الفروع ىي المحتاجة إلى العالمة، واألصول ال زميا العالمة ُمثبَتة؛ تال
تحتاج إلى العالمات؛ ألّن العالمة زيادة واألصل عدم الزيادة، وألّن العالمة تخصيص، والعام أصل 

 مالزمفإّن ثبوت العالمات  بيذاو  1والبسيط أصل لممركب" ،العالمة تجعل المفظ مركبالمخاص، وألّن 
 ، وىو ما يمّيزىا عن الفروع. دون عالمة لمفروع، أما األصول فتبقى عمى وضعيا الثابت

حيث يكون األصل ثابتا، والفرع  ؛في األصل المشتركوتظل العالقة قائمة بين األصل والفرع 
وىو  ،حركة االنتقال من الفرع إلى األصل "ليا مقابل وىي الحركة العكسية لمتفريع كما أنّ ر. خاضعا لمتغيّ 

طردي يرصد حركة االنتقال من  2عند الّنحاة: )رّد الشيء إلى أصمو(. فالتحويل عمى ىذا طردي وعكسي"
لكل عالمة  بالحذف ،األصل إلى الفروع بالزيادة، وعكسي يرصد حركة االنتقال من الفروع إلى األصل

 . ثابتة في الفرع
ذ أخذنا المستويات المغوية بدءا بالكممة فالمفظة فالتركيب، فإننا نجد الكممة اسما أو فعال كانت و  ا 

مفردا، يكون أصال لممثنى والجمع. ومصغرا يكون فاالسم يتفرع عنيا من فروع،  ىي أصل لما يمكن أنْ 
النكرة العالمة المفرد إذ يأخذ االسم  ؛اف والموصوفلممعرفة، والمض يكون أصال ةأصال لممكبر، ونكر 

، وىي المعرفة واإلضافة والصفةالمثنى والجمع و العدمية، وتأخذ ىذه الفروع العالمات المثبتة الدالة عمى 
 واألمر الفعل في صيغة الماضي والمضارع نحوه يكون. وعمى زوائد تمحق باالسم لتدل عمى الفروع

المؤنث والفروع عنيا تكون صيغ ( )ِافعلْ ( )َأفعلُ ( المذكر )َفعلَ المفرد أصميما عمى الترتيب، 
 والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا.

عنو  يتفرعأصال لما يمكن أن  ،بو مما يدل عمى معنى ُينَطقأْن وأما المفظة فيكون أقل ما يمكُن 
فيي  (ويكتبون، وكتبواوفرس، وذىب،  ،كتاب)نحو قولك وىو االسم المفرد والفعل المتصرف، من فروع، 

 الكتاب، وكتاب زيد، وكتاب مفيد نحو قولك: ،فظةممن زيادة عمى مستوى ال يمحقيا أصول لما يمكن أنْ 
 محولة عن المفظة النواة بالزيادة ، فكميا فروعكتبوا، وما كتبواقد و  ،كتبواوكي ي ،كتبواأْن و  وفرس عربي،

ل عن زوائده وما يتفرع عنو بالزيادة )ما بمنزلة االسم زِ "ويسمى األصل عند سيبويو )االسم المفرد( إذا عُ 
نتواضع  ن أنْ مكِ الواحد( وقد أطمق الرضي األسترباذي اسم )المفظة( عمى كل واحد من ىذه الفروع، ويُ 

                                                           
 .86-85، دار الشروق، ص2001عمان:  .1طحسن خميس الممخ، نظرية األصل والفرع في الّنحو العربي،  -1
 .378-377صالمرجع نفسو،  -2
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ويعني ذلك أن االسم المفرد  1وائد"ونطمقيا عمى األصل بما أّنو )لفظة( مجردة من الز  ،عمى ىذه التسمية
والفعل المتصرف )الماضي والمضارع واألمر( كميا تبقى أصوال لما يمكن أْن يتفرع عنيا بالتحويل 
التفريعي، عن طريق الزيادات التي ليا إمكانية الوصل والحذف، وتكون ىذه الفروع كميا بمنزلة االسم 

 ألّنيا مما تنفصل وتبتدأ، كما أنيا مما تُبَنى أو ُيبَنى عمييا. ؛الواحد
من  ما ُيبَنىعنو بالزيادة، وأقل  متفرِّعأصال لما ىو  ،من األلفاظ ما ُيبَنىفيكون أقل  ركيبالتّ وأما 

لبناء نقل اتمحق بو ت والزيادة التي يمكن أنْ  يتحقَّق في لفظتين مبنيتين، نحو قولك: زيٌد منطمٌق،االلفاظ 
 :2نحو ما يوضحو الجدول اآلتي ،األصليجمعيا البناء  مختمف الفروع التي يمكن أنْ من األصل إلى 

 
 
 
 
 
 

يتفرع عميو  زيد منطمق( العالمة العدمية؛ كونو أصال لما يمكن أنْ يأخذ األصل في ىذا البناء )و 
، وتأخذ األبنية المحمولة عميو بالتحويل التفريعي؛ أي االنتقال من األصل إلى مختمف الفروع من فروع

وىي كميا فروع يجمعيا األصل )زيد منطمق( وتفرقيا الزيادات المختمفة  )العامل الظاىر( العالمات الثابتة
 أو االنتقال إلى الفروع. الدالة عمى التحويل بالزيادة

أو عمى  بنية واحدة وما تجمعية الخميمية الحديثة عمى النَّظر مفيوم الباب في  نطبقُ يَ  الباب: -9
"مجموعة من بأّنو الحاج صالح، فو عبد الرحمن ، وليذا يعرِّ العناصر المغوية المتكافئة بالمفيوم الرياضي

ُعِرف ى بالباب، سمَّ تحت ما يُ تصنيف الىذا و  3العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف، وتجمعيما بنية واحدة"
الذي يتجاوز التصنيف بالجنس والفصل ، وىو لموحدات المغوية، وحتى أبنية الكممعن النحاة في تصنيفيم 

"ال يكتفي بعممية االشتمال؛ بل يتجاوزىا  ذلك أّن النحو العربي، األرسطيةزعة النّ أصحاب ف عن رِ عُ 
                                                           

 .86، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، ج -1
 .109الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، صعبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية ينظر:  -2
 عن: صالح بمعيد، مقاالت لغوية عبد الرحمن الحاج صالح "منطق النحو العربي والعالج الحاسوبي لمغات" نقال -3

 .43ص
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: فيو ال يكتفي بالجنس الذي ليس إال مجرد فئة اآلخر بإجراء الشيء عمى الشيء أو حمل العنصر عمى
تشترك عناصرىا في صفة واحدة أو مجموع صفات؛ بل يتجاوزون ذلك بإجراء عنصر عمى آخر عمى حّد 
تعبير النحاة أي بجعل العالقة مباشرة بين العناصر التي توجد بين مجموعتين، عمى األقل الستنباط البنية 

أعم وأشمل من التصنيف ف عن النحاة رِ التصنيف بالباب كما عُ  أنّ ويعني ذلك  1"التي تجمعيا جميعا
إذا تحقق بين البنى المغوية تكافؤ تام، وليس مجرد الفصل، ألّن التصنيف بالباب ال يكون إال بالجنس و 

بما ويعطي عبد الرحمن الحاج صالح مثاال لذلك  .صفة واحدة تجمعيما في جنس واحد أو فصيمة واحدة
 :2باب واحد، لمتكافؤ الحاصل بين أبنيتيا، عمى النحو اآلتي في مع بعض الكمميج
 
 
 
 
 

ح الوحدات المغوية التي يجمعيا ىذا  ، أنَّ مثال (لَ عَ ما يندرج تحت باب )فَ لد حدِّ ىذا المثال المُ  ويوضِّ
نّ وحده عدد الحروف الباب، ليس "الكيف والكم، والكم ىنا  من حيث ؛حروفياكافؤ الحاصل بين ما الت، وا 

من حيث  في ىذه الكممة قد تحققىذا التكافؤ و  3ة مع الترتيب، بمراعاة كل شيء في موضعو"دَّ ىو العُ 
ينطبق مفيوم و رتبة. مُ العدد حروفيا وترتيبيما، ومن حيث الكم؛ أي  حركاتيا وسكناتياالكيف؛ أي كيفية 

والتي ينفرد كل منيا  ،وأخواتيا (ظنّ )، ووأخواتيا (كان)، ووأخواتيا (نّ )إ عمى نحوفي النحو  الباب كذلك
بعدىا من  ردبالنسبة لما يفي العمل  خواتيا في نفس العمل، أو تكافؤىاأ يا معشتراكالباب خاص، 

 .بنيةأو األ األسماء
نظرية الخميمية ىدف اللقد كان  :الغربية يات المسانيةالنَّظر الخميمية الحديثة و  يةالنَّظر  -ثانيا

و الّنح وأتباعو نظرية ليالخم الذي أسس عميو ،ياألسس العممية والمنطق الرياضإثبات ىو ، الحديثة
 منطمق التحميل المغوي؛كذلك الظاىرة المغوية، و  الغربية، في تصّوريات المسانية النَّظر بمقارنة  ،العربي

                                                           
 .22عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1
 .22المرجع نفسو، ص -2
 .23المرجع نفسو، ص -3
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اختصوا بو دونيم بالعقل الخالق؛ بل أيضا ما أظيروه من القدرة عمى وصف المغة " وذلك لما تراه أّنيم
الغالب، وذلك مثل اكتشافيم د ما يقابمو في المسانيات الحديثة في جِ بتصور أصيل لم يسبقوا إليو أوال، ولم نَ 

( وأّن ىذه Lexieوىو الذي سميناه بمستوى المفظة ) ،مستوى لغوي يأتي متوسطا بين الكممة وبين الجممة
المفظة ىي وحدة قابمة لالمتداد بالزيادة...والحظنا أيضا أنَّ الذي نسميو )َوْزن الكممة( إذا أمعنا النَّظر فيو 

ّنو تمثيل دقيق لبنية الكممة العربية، يتجاوز التحميل التقطيعي التسمسمي فيو من أعمق ما وصفوه...ذلك أل
مفاىيم فقد جاءت معظم  يذالو  1"الذي يفضي إلى فرض مفيوم )المورفيم الُمتقطِّع( في المسانيات الحديثة

ّن الكمم إ"الظاىرة المغوية  ىارَ صوّ تَ في  ،يات المسانية الغربيةالنَّظر دحضا لفرضية  ،الحديثة ية الخميميةالنَّظر 
ال تنتظم في الكالم عمى مثل االنتظام البسيط الذي يتصوره بعض المسانين  -الثابتة منيا والعدمية-

  ، عمى الّنحو اآلتي:إضافة إلى نقد منطمق التحميل المغوي عندىم 2المتأخرين" النُّحاةوأكثر   الغربيين
أنَّ التحميل إلى عبد الرحمن الحاج صالح  ذىب يات البنوية:النَّظر و الحديثة ية الخميمية النَّظر  -0
 عندىم ق فيو من مفيوم المورفيم الذي ىونطمَ الذي صدر عن أصحاب االتجاه البنوي، والذي يُ المغوي 

 تنقسم بدورىا إلى مورفيمات مستقمة ومورفيمات غير مستقمة، غير كاف لتحميل المغةو  ،أصغر وحدة دالة
كمارتيني مثال، يجعمون من  نيث ذىب إلى أّن "البنويين الوظيفييح ؛في ىذا التحميل لما يراه من قصور

المستوى التركيبي مجرد تركيب لممونيمات )وىي المورفيمات عند غيره؛ أي الدوال( وصّنف من أجل ذلك 
ر الدوال إلى عناصر تستقل وعناصر وظيفية، فكل الجمل تتركب بكيفية من الكيفيات من ىذه العناص

نوع الوحدة المغوية؛ حيث  وىذه طريقة تحميل تعتمد الوظيفة وسيمة لتحديد 3الثالثة عنده وعند من تابعو"
في التركيب، ىي وحدة وظيفية دالة، مقسمة ىذه كل وحدة قابمة لالنفصال مؤدية وظيفة أو معنى  ترى أنّ 

بذلك وحدات غير مستقمة، نحو )واو  وىي ،صل بوالوحدات الوظيفية بين التي ال تأخذ داللتيا إال بما تتّ 
الفعل. وبين التي تأخذ داللتيا مستقمة  الجماعة، وألف التثنية، ونون النسوة، والضمائر المتصمة باالسم أو

 .(تبَ وكَ )كتاب،  نحو األسماء واألفعال ،بذاتيا
ال يمكنيا أبدا  ،قطيعيةزعة التَّ "النّ وذلك ألّن  ؛أّن ىذا التحميل قاصرويرى عبد الرحمن الحاج صالح 

 ميزيةگوال في عدد كبير من المغات كاإلنبل والكثير من الدَّ  ؛أْن تحمِّل بكيفية مرضية وعممية الكمم العربية

                                                           
 .10عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1
 .35عبد الرحمن الحاج صالح "أثر المسانيات في النيوض بمستوى مدرسي المغة العربية" ص -2
 .80عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -3
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إذ ليس كل المغات ُبنيت دواليا عمى انضمام قطعة إلى أخرى، فيناك من الوحدات الدالة ما  واأللمانية؛
ذا حاول البنوي أنْ  ،ليس من قبيل الِقَطع إطالقا ط تحميمو التقطيعي عمى كممة مثل )أصحاب( فإّنو يسمِّ  وا 
يجد القطعة الدالة عمى أي قطعة دالة عمى الجمع، وذلك ألّن مفيوم  سيتعسف عندما يحاول أنْ 

مفيوما المجموعة و  1المجموعة ذات الترتيب تنقصيم، وكذا مفيوم الموضع كما يتصوره العمماء العرب"
 يطمق األول منيما عمى ما يجمع الوحدات في بناء واحد؛ بحيث ال إمكانية لجزء منيا في أنْ والموضع 

الكممة التي ال تخضع ليذا مفيوم ط برتبِ ل عمى بقية األجزاء األخرى؛ ألّنو يعتبر زواال لمبناء، وىو مُ فصَ يُ 
ّنما تخضع  حروف األصمية مع مراعاة ال كاتيا وسكناتيار حثابت في جمع البناء ل لترتيبالتقطيع، وا 
لزائدة وسكون الصاد وزيادة فالمجموعة من اليمزة اعمى نحو كممة أصحاب "، عووالزائدة كل في موض

أي مثال )أفعال( ال اليمزة وحدىا وال اليمزة  ،وترتيب ذلك أصوال وزوائد ىو الذي يدل عمى الجمع األلف
و ال ُيعّد سوى إزالة لمعالقة التي تربط بين ىذه المجموعة وأما إخضاع ىذه الكممة لمتقطيع، فإنّ  2"مع األلف

 .وىي عالقة البناء، دون وقوفنا منيا عمى معناىا الحقيقي ليانة وِّ من الوحدات المك
مفيوم المثال )الوزن( في المغة العربية، أْن يكون مستوى الكممة مبني عمى ضم قطعة إلى وينفي 

"اجتناب الّتحميل المقطعي الّرامي إلى التمييز بين مجموعات المقاطع  قطعة أخرى، وىذا ما يدعو إلى
المفيدة، وتعيين الداللة التي تفيدىا كل مجموعة، فمئن كانت ىذه الطريقة ناجعة إلى حّد ما في لغة مثل 

  ى أخرىالفرنسية، فيي ال تجدي نفعا في العربية؛ ألّن الكممات المعنية ال تحصل بضّم عناصر إل
وتقسيميا إلى أجزاء مفيدة، وااللتجاء إلى ىذه الطريقة ال يفضي إال إلى  ى عزل بعضيا عن بعضفيتسن

المغة  تنطبق عمىفرضية المورفيم ال  ويوضح ىذا أنّ  3تالشي الكممة، بدون الفوز بما ننشده من التحميل"
ْن صحّ  ،العربية مبنية عمى ُمُثٍل )أوزان( تحكم العالقة  كمماتياألّن  ىذا االفتراض عمى بعض كمماتيا؛ وا 

 الوحدات التي يمكن أْن تتصل بيا.وليست خاضعة لمجرد ضّم وحدة إلى غيرىا من  ،بين وحداتيا
ن مكِ ، ال يُ فرضية المورفيم وفق مستواىافإّن التقطيع الذي يمكن تسميطو عمى  لمفظةوأما بالنسبة 

جزءا ألّن في ىذا المستوى ال تعّد ىذه الوحدات سوى  ؛المتصمة بيا اعتباره تحميال مرضيا لوحدات الكمم
ظرية تعدُّ في النَّ التي و  (بَ ىَ وذَ  ،كتاب)، نحو ُيبَتدأينفصل و بو مما  ُينَطقالتي ىي أقل ما  ،من المفظة

                                                           
 .23عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1
 .78المرجع نفسو، ص -2
 .16-15، صنظرات في التراث المغوي العربي عبد القادر المييري، -3
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الموصولة بيا ع إلى وحدات أكبر طوال؛ تأخذ بالنسبة إلييا الكممات فرَّ يمكن أْن تُ  ،أصوال الحديثة الخميمية
، زيدٍ  كتابُ  نحو: ،لفظة واحدة أو بمنزلة اسم واحد مواضع مختمفة ثابتة، إاّل أنيا ال تخرج عن كونيا

تركيبي تفريعي، وىذا ين ي"ألّن العمل عند الخميم وذلك ؛وقد ذىبوا ،، وقد ذىبتوالكتاب الذي عمى الطاولة
كما فعل الخميل –طبيعي ألّنيم ينطمقون في عمميم من أصغر ما يتخاطب بو مفردا، ويعتمدون في ذلك 

 1عمى عممية تفريعية )تحويمية( واحدة وىي الزيادة عمى األصل وىي تخضع لقواعد معينة" -وسيبويو
لنظرة البنيوية لمتقطيع عمى أساس أّنيا التي تخضعيا االمتصل بالنواة، و وبذلك فإّن الوحدات المغوية 

بو مما ينفصل  ُينَطقفروعا محولة بالزيادة عن األصل، الذي ىو أقل ما  تكون أنْ  ، ال تعدومورفيمات
عن النواة دون إخضاعيا لمتقطيع؛ ألّنيا ة متفرِّع، وىي بذلك موصولة بالتفريع، ويمكن عّدىا لفظة ُيبَتدأو 

ْن ذىَب، فيي ألفاظ فروع عن  جزء من المفظة نحو: بالكتاب، وكتاب زيد الذي عمى الطاولة، وقد ذىب، وا 
ر في عتبَ تُ  ،وذلك ألّن "كّل العناصر المفيدة القابمة لالنفراد ؛األصل الذي ىو فييا )كتاب، وذىب(

صر األصول. وىذا بعد ح ،ع منيا وحدات أخرى بعمميات خاصةات الخميمية كأصول يمكن أْن تُفرَّ المساني
مل، بعممية التقطيع المتسمسل واالستبدال، كما ىو الحال فيذا أقرب إلى الصياغة الرياضية من تحميل الجُ 

ع عن األصل، في ن أْن يتفرَّ مكِ ىي حصر كل ما يُ لعممية التفريع، والصياغة الرياضية  2عند الوظيفيين"
 .التي يمكن تفريعيا عن األصل الفروع عددحصر ت رياضية مرٍ شكل زُ 
 ؛مستوى التراكيب في بنائيا عمى نطبقي ،نطبق عمى المفظة من مفيومي األصل والفرعامثل ما و 

ّنما ىي مُ  ،ر المسانيات البنويةيعمى حّد تعب مورفيماتن من ىي ال تتكوّ إذ  لفظتين مبنيتين نة من كوَّ وا 
، يكون معنويا في األصل أو النواة )زيد منطمق( ايكون معنوي دوق اقد يكون لفظي ،عاملم في بنائيما يتحكّ 

كان )لت إلى فروع بالزيادة، نحو وِّ في حالة ما إذا حُ  ،لفظيا في ما يمكن أْن يتفرع عمى ىذه النواةويكون 
لم يجعموا من العنصر الدال )المورفيم( الوحدة التي تتركب منيا الّنحاة العرب "وذلك ألّن  ا(؛زيد منطمق

رة أخرى فإّن ابل وال المفظة كما تصوروىا، وبعب ؛مل كما فعمو مارتيني، وال الكممة في مفيوميم أيضالجُ ا
وليست مجرد قسمة تركيبية لما تحتو من  ،أو بنية الجممة وحدات خاصة بو ،لمستوى التراكيب

مما  ،بو من الكالم المفيد ُينَطق المستويات...ينطمق الّنحاة العرب في ىذا المستوى من أقل ما يمكن أنْ 

                                                           
 .83، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، ج -1
 .83، ص2، جالمرجع نفسو -2
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ويتألف من لفظتين، ثم يختبرون  امفيد اىو أكثر من لفظة، وذلك مثل : زيد منطمق، وىذا قد يجيء كالم
حو الجدول اآلتي:" ،ىذا التركيب بزيادة ما يمكن زيادتو مع بقاء ىذه الّنواة  1وذلك مثل ما يوضِّ

. 
 إنّ 
 كان

 حسبت
 أعممت خالدا

 زيدٌ 
 زيدا
 زيدٌ 
 زيدا
 زيدا

 منطمقٌ 
 منطمقٌ 
 منطمقاً 
 منطمقاً 
 منطمقاً 

0 2 3 
 ما ُيبَنىمن األصل الذي ىو أقل  ،كيبافي تحميل مستوى التر  ونحاة ينطمقالنّ  الجدول أنَّ  ويوضِّح
إلى مختمف الفروع بالزيادة التدريجية لمختمف الوحدات  )زيد منطمق( لفظتين والمتحقق في ،من األلفاظ

ة، كأقل ب من مستويات أقل كالكممة والمفظركَّ و مُ المغوية، ثم يقسِّمون مستوى التراكيب ال عمى أساس أنَّ 
ركيب قائم عمى عامل ألّن التّ  ب من عامل ومعمول؛أّنو يتركّ عمى أساس بل  مستوى يتكون منو التركيب؛

ما لفظي ظاىر كالنواسخ، وىنا يكون الإما معنوي كا ر تأثِّ والمُ  مؤثر في البناء لفظا ومعنى عامالالبتداء، وا 
 .عمى معمولوتظير ىو الحركة اإلعرابية التي  ،، واألثر الذي يتركو العاملبالعامل معموال لو

ية الخميمية النَّظر ظيور  عاصرلقد  ية التوليدية التحويمية:النَّظر و  الحديثة ية الخميميةالنَّظر  -2
عميقة بنية المغات إلى بنية  ردّ صاحبيا من ، التي انطمق فييا ية التوليدية التحويميةالنَّظر ظيور الحديثة 

)الفعل  ومركبات فعميةمل إلى مركبات اسمية )الفاعل( محمال الجُ و  مفعول(-فعل-فاعل)واحدة ىي بنية 
 مجممةفيو ىذه المركبات بدورىا مكونات مباشرة بالنسبة لتكون  ،رشجَّ عمى شكل مُ  إلى جانب المفعول(

في ترتيب ىذه غييرات ال التّ ومعمِّ ، ةنات غير مباشر كوِّ مُ ىو بمثابة ىذه الُمركَّبات  وما يمكن أْن يندرج تحت
ويرى عبد الرحمن  طح،في السَّ بمقتضاىا إعادة ترتيبيا  التي يتمُّ  حويلالتَّ  ةنات في المغات، بفكر كوِّ المُ 

"أّن أصحاب الّنحو التوليدي )ونظريات المكونات( في افتراضيم أّن كل جممة تنقسم إلى الحاج صالح 
وافتراض  ،تركيب اسمي وتركيب فعمي، ىم ينطمقون من شيئين بالتحكم الكامل: مفيوم الجممة بدون تحديد

ىناك ما افتراض انقسام الجمل إلى مركب اسمي ومركب فعمي، ليس و  2"انقساميا بدون دليل في البداية

                                                           
 .80عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1
 .74عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -2
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، واالسم الذي يتصدر الجمل ةفعمية و اسمينوعان: ألّن الجمل  ؛الحديثة يدعمو حسب الّنظرية الخميمية
ّنما ىو لفظة اسمية ُبنِ االسمية ال ُيعدُّ فاعال ُيثِبُت ىذا ال  عمييا لفظ آخر.  يتقسيم، وا 

ألّنو ال يعتمد سوى عمى نفس  ؛ىذا التقسيم غير واقعيأّن  الحديثة صاحب النَّظرية الخميمية رىوي
"تجاوز ىذا التحميل الساذج القرائنيون  إّنو قد النَّمط المعيود عن الدراسات البنوية، وىو التَّقطيع؛ حيث

ونيا بالمكونات القريبة سمُّ يُ  ،األمريكيون بمجوئيم إلى التقطيع إلى مجموعات متداخمة من العناصر المغوية
كان فكل  وميما ،مفيوم منطقي رياضي وىي ،وغيا عمى شكل شجرةصُ فجاء تشومسكي فاستطاع أْن يَ 

 :ر اآلتيمشجّ نو البيّ يعمى نحو ما  1"ىذا عمل تحميمي تقطيعي
 الكتاب الذي عمى الطاولة ألَّفو زيد. -

 جممة
 

 مركب اسمي                مركب فعمي   نات مباشرة                مكوِّ 
 

 م ف      اسم        م ا             م ا                                  
 

نات غير مباش  فعل  ضمير       حم   اسم   اسم   تعريف       رةمكوِّ
 

 اسم   حرف                                           
 ه    زيد   فألّ  الـ    كتاب  الذي عمى  الطاولة                           

فرضية ق فيو من مِ نطُ قد اِ ر الذي صاغو تشومسكي لتحميل المغة أّن التحميل المغوي شجَّ المُ  ويوضِّح
 المركب االسمي عدُّ يُ  ؛ حيثة مكونة لياحد، إلى أقل و إلى مركب اسمي ومركب فعمي الجممةانقسام 

ا مرج ضمنيالوحدات التي تند عدُّ نات مباشرة، وتبمثابة مكوِّ والمركب الفعمي المذان يوجدان تحتيا مباشرة، 
د حدىو الذي يبالزيادة والتعاقب أّن "التحويل  من الحاج صالح يرىعبد الرح نّ أ مكونات غير مباشرة، إال

الخميمية وال تحتاج إلى التحميل إلى )المكونات القريبة( الذي صاغو تشومسكي عمى  النَّظريةات في حدالو 
وىذا التحويل الذي قصده عبد الرحمن الحاج صالح ُيقصُد بو التحويل التفريعي؛ أي االنتقال  2شكل شجرة"
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متخذة مواضع  ،تمحق باألصل ع بالزيادة التدريجية لموحدات التي يمكن أنْ و الفر  من األصل إلى مختمف
)الكتاب الذي عمى الطاولة األصل في المثال و  .ثابتة بالنسبة ليذه الّنواة، وبذلك فيي ُتعدُّ جزءا من المفظة

)الذي عمى عمى اليسار )الـ التعريف( و عمى اليمين ثم بالزيادة التي تتصل بو  كتاب() النَّواة دُّ ألفو زيد( يع
عن طريق  ،صمة بالنواة، وبذلك فيذه الوحدات المتَّ حواًل بالزيادة عن األصلاولة( يصبح فرعا مُ الطّ 

، دون اعتمادنا عمى تجزيئيا إلى الحديثة ة عمى حّد تعبير النَّظرية الخميميةلفظة فرعي عدُّ التحويل بالزيادة، تُ 
 .بل ىي فروع عن األصل ؛؛ ألّنيا ليست مندرجةمكونات مباشرة ومكونات غير مباشرة

ن كونو لفظة ع أو الفعلَ  االسمَ  ،الزيادات المتصمة بالنَّواة عن طريق التحويل التفريعيىذه  جخرِ تُ وال 
ما تنفصل وتبتدأ، وىنا المفظة )الكتاب ىي الخميمة  النَّظريةالمفظة في  باعتبار أنَّ  ،احداسما واة أو حدوا

عمييا الجممة الفعمية  تاولة( بأكمميا جاءت منفصمة عما بعدىا وفي موضع ابتداء، ثم ُبِنيالذي عمى الطّ 
"االنفصال ويكون ىنا  ،األولى النَّواةوالتي تتكون من لفظتين مستقمتين عن المفظة  ي تمييا )أّلفو زيد(الت

ود الحقيقية التي تحصل في الكالم، وبيذا ينطمق حدنان الباحث من اكتشاف الواالبتداء ىما المذان يمكِّ 
عندما  ،يفترض أي افتراض كما يفعمو التوليديون وغيرىم وال يحتاج إلى أنْ  ،الباحث من المفظ أوال

يرى أّن مستوى الجمل  الحديثة، النظرية الخميميةصاحب ّن ألذلك و  1يدىا"حدينطمقون من الجممة قبل ت
ويكون االنفصال واالبتداء ىما الكفيالن بتحديد الحدود  حاصل عن طريق البناء )بناء لفظة عمى لفظة(

نة من أما افتراض الجممة مكوَّ و ، يذا البناءل المكونة الحاصمة في ىذا البناء أو تحديد األلفاظالحقيقية 
)كتب زيد  ةفعميل مَ جُ  يل ما ىمَ من الجُ  إذ ناك ما يدعمو؛ليس ىفإّنو مركب اسمي ومركب فعمي 

)زيد كتب المحاضرة( وال يمكن افتراض االسم الذي تتضمنو الجمل  ةاسميل مَ جُ  ما ىيالمحاضرة( ومنيا 
)زيد  جممة أخرىمبنية عميو أو  )زيد منطمق( سوى لفظة مبني عمييا لفظ آخر عدُّ ألّنو ال يُ  ؛االسمية فاعال
 .انطمق أخواه(

فرضية انقسام الجممة كان قد ذىب إلى رفض إلى رفض الحاج صالح كما ذىب عبد الرحمن و 
حيث يرى ؛ ظير في المغاتتب التي تد الرُّ عدُّ ، مفسرا من خالليا تفكرة التحويل التي جاء بيا تشومسكي

َينطِمق من التحميل كما  ،المكونات عند تشومسكي وليس نمطا مستقالل نمط ىو يكمِّ النَّمط التحويمي " أنّ 
حاول أْن  ،ثم بعد بيانو نقائصيا ،ناتى نمط المكوِّ ىو عند العرب، وىو فرق أساسي. فيذا المغوي يتبنَّ 
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حويل رضية التَّ عبد الرحمن الحاج صالح في دحض ف ستدلّ وا 1حويل"ح ذلك بإدخالو عمييا مفيوم التَّ صمِ يُ 
زوجا مرتبا  )كتب( ن أْن يتقّدم فييا ما يشكل مع العاملمكِ )كتب الرجال الطوال الرسالة( والتي ال يُ ممة بج
ذا تقّدم  (الرجال-الفاعل) العامل ال يتأخر عن المعمول "و حكم العامل الفاعل إلى حكم عن حكمو يخرج وا 

نان زوجا مرتبا  ؛األول أبدا  (كتب)ن ذلك بتغيير الترتيب لممحتوى؛ أي بتأخير بيّ وُيمِكن أْن نُ  ألّنيما يكوِّ
كييف العميق لمصيغة التي بعد التَّ  لكنْ  ،ل ما يحصل حينئذ من تغيير في البنيةونمثِّ  (الرجال الطوال)عن 

 2":يستعمميا الغربيون
 عامل                                      

 
 2معمول              1معمول                                      

 
 (2ع )عامل مندرج في م    3ز     2الّنواة  ز  1ز                            

                                                                                   
         2م      1م        2ز         ز                                           

                                                                                   
    2نواة  ز  1ز                                                                   

                           رسالة ــَــ الـ الـ   رجال  ــُـــ   الـ طوال   ــُـــ كتبـ     وا 
أخرج  ،بارتَّ ل معو زوجا مُ الذي يشكِّ  )الرجال(تأخر العامل )كتب( عْن معمولو شّجر أّن ح المُ ويوضِّ 

حكم الفاعمية إلى حكم االبتداء، وال يمكن اعتباره فاعال، عمى نحو ما ىو في الّنظرية من  المعمول
، وقد يكون عامال آخر وليس الفعل ،آخر ىو االبتداءالعامل فيو قد أصبح عامال  حويمية، ألنَّ التوليدية التَّ 

"أّن الترتيب بيذا الخميمية الحديثة حسب النظرية  وىذا ما يوضِّح (إّن أو كاننحو ) ،اثبتً في حالة دخولو مُ 
ما ىو أعمى منو، ثم إّنو يبّين أّن  المعنى ىو جانب أساسي في البنية، وليس فقط اندراج الشيء في

م عمى عاممو أبدا، ولذلك فإّن جممة مثل التي مثمناىا )الرجال الطوال كتبوا الرسالة( ال قدَّ المعمول ال يُ 
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ْن كان ىو الفاعل في المعنى، وىذا يؤكد أّن الفاعل  ،ر فييا الرجالعتبَ يمكن أْن تُ  معموال أوال لـ )كتبوا( وا 
 دليل عمى ذلك:وال ،في المفظ غير الفاعل في المعنى، وأّنو ال يجوز تقديمو عمى عاممو

يمكن أْن يشغمو عامل ممفوظ، كـ )إّن( أو أي ناسخ  -وىو ىنا االبتداء-موضع )العامل( األول  -
 كـ )إّن الرجال كتبوا الرسالة( ولو كان الرجال فاعال لما دخل عميو ناصب.

 
موضع المعمول األول تحت العامل الثاني يمكن أْن ُيستبدل بشيء ال يكون ىو )الّرجال الطوال(  -

 .1وذلك مثل )الرجال الطوال كتب أخوىم الرسالة("
ض فترَ الفعل المُ الواقع عمى اليمين لمنصب، وكذا عدم التطابق بينو وبين )الرجال( بما أّن قابمية االسم و 

إلى مركب فإّن فكرة انقسام الجممة  من ثّمةو  ،ليال عمى كونو ليس فاعالدفإّن ذلك يكون  أّنو فاعل لو،
حسب ما لو  ررِّ ال مب أمر( كما جاء في النظرية التوليدية، الفاعل) ىو ( ومركب اسميعول+مفعلفعمي )ف

ىي  ،الجممةمستوى في األلفاظ  التي تجمع بينالعالقة  ، التي تعتبر أنّ الحديثة جاء في الّنظرية الخميمية
 .إليو النظرية التوليدية التحويمية ت، وليست الفاعمية والمفعولية كما ذىبعالقة بناء
قد ذىب ظرية الموسعة، فنموذج النّ اللة التي عمل تشومسكي عمى إدراجيا في الدّ  ما يخّص  فيو 

نمطو في الّدفعة الثانية من ج المعاني في درِ يُ  قد حاول أنْ تشومسكي " عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ 
( فجعل المنطمق في التحميل بعد Standard Théorieتطّوره وىي مرحمة ما يسمى بالنظرية النمطية )

 عن محتوى ىذا القالب -ال قبل–، التي ىي الييكل أو القالب، ثم يبحث بعد ذلك إثبات البنية التركيبية
الصوتي منو؛ أي ما يدل فيو من المفظ المنطوق، والداللي؛ أي المعنى الذي يمكن أْن يدل عميو ىذا 

( Postalثم بوسطال )( Fodor)( وفودور Katz) حاول بعض أتباع تشومسكي وىم كاتز وقد ،الييكل
)ولد( اسم/ مذكر/  أن يضعوا لمتأويل الداللي نظرية خاصة...وذلك مثل )أكل الولد التفاحة( )الـ( تعريف،

/ غذاء/ إلخ؛ )تفاحة( اسم/ غير مصنوع/ نبات/ آدمي/ صغير السن، )أكل( فعل/ فاعمو حي/ نشاط
ال يمكنو حصر جميع اللي، إال أّن عبد الرحمن الحاج صالح يرى أّن ىذا التَّحميل الدّ  2"يؤكل/ إلخ
ل ىي قبَ ال تَ  ،ونيا بالوحدات الدالليةيضمن لنا أّن ىذه المعاني الجزئية التي يستعمم إذ "منْ المعاني؛ 
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اإلنسان وحده؛ بل  عمىداللتيا  قتصرال تنحو داللة )حي( التي  1نفسيا التجزئة إلى ما ىو أبسط منيا"
والحيوان بما فييا الطائر والزاحف والّنبات، اإلنسان، بذلك  شمللتعمى كل الكائنات الحية نقسم دالتيا ت

 . لمفظة ىذا التحديد حصر المعنى الداللي، وىنا يتعذر عمى والبرمائي
أْن يقتضييا المفظ، فإن التي يمكن المعاني الداللية حصر  مىىذا التحميل قاصر عوبما أّن 

 ؛ إذالمسانية ظريةذه النّ منو في ىأجدى  ،تحميل القدماء المعنى أنّ  يرىالحديثة صاحب النظرية الخميمية 
ىي أيضا إلى أصول وفروع. فأما األصول فيي التي تتحدد بداللة يعتقد الخميميون أّن المعاني تنقسم "

أما  ،رىامان معين من تطوّ ز ن المغات في المفظ ليس إال، وىي من معطيات المواضعة الخاصة بمغة م
داللة المعنى، وىي تتفرع عن األولى و الفروع فيي المعاني التي تتحدد بداللة المفظ ليس إال: داللة الحال 

في أّن المعاني  أساسوذلك عمى  2تحويمية، من جنس العمميات العقمية وميدان دراستيا البالغة" بعمميات
بناء عمى أّن الّنحاة "يجعمون المعاني أصوال  ،ومنيا ما ىو فرعيمنيا ما ىو أصمي النظرية الخميمة 

ىي والمعاني األصمية  3وىذا أيضا ال سبيل إلى وجوده في المسانيات الغربية" ،وفروعا كما فعموا باأللفاظ
المعاني التي تقتضييا األلفاظ عند إطالقيا كداللة اإلنسان عمى الكائن العاقل، وداللة األسد عمى الكائن 

ل انطالقا من المعاني األصمية إلى معاني حوَّ ىي المعاني التي قد تُ ومنيا ما ىو فرعي، و غير العاقل 
إذ  ؛وداللة الحال كداللة المجاز ،ال المفظ في ذاتوالمفظ  معنى يقتضيياىي التي تكون فرعا عنيا و أخرى 
"المجاز فرع الحقيقة؛ ألّن ما ُعِدل بو عما يوجبو أصل المغة، ُوِصف بأّنو مجاز، وشرطو أْن يقع يكون 

ى حقيقة أو أصال، في سمَّ نقمو عمى وجو ال ُيعَرى معو من مالحظة األصل، فالمعنى األول لوضع المفظ يُ 
نحو نقل معنى األسد من الداللة عمى الكائن غير العاقل إلى  4ُيسمَّى المعنى الجديد مجازا أو فرعا"حين 

 . نية، وأنت تقصد رجال شجاعا أو قوي البِ اقاتمت أسد :الشجاعة في قولك
من  معنى المفظفييا ل نقَ يُ  تكون فرعا عن المعنى األصمي؛ حيث التي داللة الحال ذلك عمى نحوو 
التي تدل في  عميكم( السالم)يدل عميو مقتضى الحال، نحو كممة  ،إلى معنى آخر فرعيي مصاأل المعنى

 (الوداع) كون فرعا عن المعنى األصمي نحوي ،آخرواقتضاء المقام لمعنى  )التحية( أصميا الوضعي عمى
 في لحظة االفتراق.
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داللة المفظ ثالثة أنواع ىي  جعموا، فقد إلى أصول وفروع داللة األلفاظ قسمونأّن النحاة ي وبما
فالمعنى ىنا  ،المفظ بالوضعداللة المفظ ىي التي يقتضييا ، وداللة المعنى، وداللة الحال. و "داللة المفظ

وضعي، ثّم تأتي داللة المعنى، ويسمييا عبد القاىر )معنى المعنى( وىي التي يقتضييا المعنى الوضعي 
أّما داللة الحال  والكناية وغيرىا وذلك مثل المجاز ل ال الوضع،عقلكن من حيث ىو معنى، وطريقيا ال

اقتضاء لفظة ىو معناه الموضوع لو في األصل، كما يقتضيو المفظ و  1فيي التي يقتضييا حال الخطاب"
الكائن الحي الذي يسير عمى أربع قوي البنية لو أنياب، يعيش في الغابة، مفترس ...إلخ  لمعنىاألسد 

كمعنى الشجاعة فيو  ،تكون فروعا عن المعنى األصمي أخرىواقتضاء ىذا المعنى األصمي لمعاني 
في معنى اقتضاه المعنى األصمي )الكائن الحي الذي يسير عمى أربع قوي البنية لو أنياب، الذي يعيش 

الكائن الذي يتوفر عمى ىذه الصفات ىو  ك عن طريق ىذا المعنى األصمي أنَّ درَ إذ يُ  ؛الغابة( ال المفظ
اعة الثانية ال: السّ مَّ بين عُ نحو قول أحدىم  ،ك عن طريق المقامدرَ ا داللة الحال فيي التي تُ شجاع. وأمّ 

 أو أرقاميا إلى منتصف الّنيار، ولكنّ عشرة، فإّن ما يقتضيو المعنى األصمي أّن الساعة تشير عقاربيا 
 داللة الحال تقتضي أّنو وقت اإلفطار أو الخروج من العمل.
قد ية النَّظر ية الخميمية الحديثة، أّن النَّظر ق بوما يمكن استخالصو مما تقدم في ىذا الفصل المتعمِّ 

مت عميو الدا لإثباتءت جا  النحوية عند العرب القدماءراسات ألسس العممية والمنطق الرياضي الذي تأصَّ
ة في التحميل عتمدَ اإلجراءات المُ بظرية استدل عمييا صاحب النَّ  والتيمقارنة بالدراسات المسانية الحديثة، 

 صل والفرعوالعامل، واألواالنفصال واالبتداء، استقامة المفظ،  انطالقا منالمغوي عند الّنحاة القدماء، 
 في طريقة التحميلت التفكير العممي ثبِ يا تُ وكمّ ، المعتمدة في التحميل المغويوغيرىا من المفاىيم اإلجرائية 

اإلجراءات العممية التي تتميز بيا نظرية و أثبت األسس  بذلك قدالباحث  وكان ،عند النحاة القدماء المغوي
َتصوُّر النحاة حيث رسم  ؛الّنحو العربي عمى النماذج المسانية التي قدمتيا النَّظريات المسانية الغربية

الظاىرة المغوية وعممية التحميل المغوي، انطالقا من كيفية انتظام الوحدات المغوية في مستوى المفظة 
( مع ما يمكن أْن يدخل عمى كمييما من الكمم التي المتصرف نة من األصل )االسم المفرد والفعلكوَّ مُ 

فيكون  ،ي مستوى البناء الحاصل بين األلفاظيأت ، ثمّ بة عمى مثال واحد بالنسبة لألصلتأخذ مواضع مرت
ا ويتحكم في ىذا البناء إمّ أصال لما ُيمِكن أْن يمحق بو من زيادة،  ،أقل ما يمكن أْن ُيبَنى من األلفاظ

ما  ثم يأتي موضع أدوات التصدير التي  )بالنسبة لمفروع(عامل لفظي عامل معنوي )بالنسبة لألصل( وا 
                                                           

 .91-90عبد الرحمن الحاج صالح، النَّظرية الخميمية الحديثة: مفاىيميا األساسية، ص -1
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م عمى عامميا، وبذلك يكون الباحث قد أثبت كفاءة معموالت في أْن تتقدّ مانعة ال ،يمكن أْن تعمو ىذا البناء
  .تفسيرفي والوصف والنظرية العامل 

ّنو ت ثبُ كران األسس العممية التي قامت عمييا الّنظرية الّنحوية العربية؛ إذ تَ من الموضوعية نُ  ليس وا 
بالرغم قرون عديدة، ظرية التي ظمت مسيطرة طوال النَّ  في كونياجدارتيا أمام الدراسات المسانية الحديثة، 

ة تتجاوز بحثا عن نموذج نظريّ  ،ظريات المسانيةالتي عممت عمى استثمار ىذه النَّ  مستجدةمن المحاوالت ال
ماذج المسانية التي قدميا عبد الرحمن الحاج صالح في مقارنتو المسانية بين أّن النّ إال  ،نظرية العامل

 قد عرفت التطورات المشيودة لم تكنْ و ىي نماذج أولية  ،المسانية الغربية النَّظريةالنحوية العربية و  النَّظرية
ات حدالتقطيع إلى و  ودحد عند بحثو المسانيفي  الوظيفي التجاها ينتولم  ؛ إذما ىي عميو اآلنليا في 

المتوكل  الّنموذج الذي استثمره نحو ،ةحديث نظريات لسانية تاريخو عبر مراحل؛ بل عرف دالة وغير دالة
موذج المساني الذي قدمتو كما أّن النَّ  ،تطبيقو نموذج نظرية النحو الوظيفي عمى المغة العربيةفي إطار 
ي مراحل متأخرة من ظرية فىذه الن يختمف عن النماذج التي عرفتيا ة في بدايتياالتحويمي ةالتوليدي النَّظرية

الذي استثمره الفاسي الفيري في إطار مشروعو المساني، وىذان الّنموذجان نحو الّنموذج  بحثيا المساني
د قابمية المغة العربية كالىما قاما عمى إسقاط نظرية العامل في التحميل والتفسير المغوي، وىو ما يؤكِّ 

صحيحة كل من سمك في عمة "إّن ل ابن جني قاوكما  .ة لسانيةنموذج نظريّ  أيّ  فقَ وِ   لموصف والتّفسير
 .جٍة كان خميل نفسو وأبا عمر فكره"وطريق َني



 

 

 

 العربية الثالث: لسانيات الفصل

 لعبد التحويلية التوليدية النظرية منوذج

 الفهري الفاسي القادر
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 النَّكعظير ىذا  :لعبد القادر الفاسي الفهري ةحويمي  الت   ت وليدي ةال ظريةن  نموذج ال: لسانيات العربية
شرع عندما  الثمانينات مف القرف الماضي فيفي المغرب العربي،  -لسانيات العربية-مف الكتابة المسانية 

في تطبيؽ نظريات البحث المساني عمى المغة  ،إلى الجامعات الغربية بعض العائديف مف البعثات الطالبية
 مف مناسبة أكثر في ييشادي بيا التيك  العربية، المغة لسانيات في الجريئة المحاكالت أىـ "ًمفٍ  عد  كتي  ،العربية
 مف كجماعتو أحمد المتوكل ليا سأسٌ  التي تمؾ ،الغربي المساني لمفكر الفاعؿ لمتمقي نمكذجا ،لسانية

 المحاكالت مف عد  كما تي  ،صخا الجزائر بشكؿ في لو المتابعيف كبعض األقصى، المغرب في الكظيفييف
 الفاسي ليا أسس التي تمؾ ،العربية في البالد ةممتدَّ  شيرة كنالت بؽ،السٌ  قصب عصرنا في حازت التي

 العربية البالد بعض في شايعيـ كمف المغرب األقصى، في بمنيجو كالمتأثركف كتالمذتو، الفيرم
 المغة منظكمة كصؼ إعادة في التفسيرية آلياتو كتطبيؽ المنيج التكليدم، تممس حاكلكا كالذيف كالجزائر،
كذلؾ إيمانا مف ىؤالء الباحثيف المسانييف بأٌف المغة العربية كغيرىا مف المغات الطبيعية، يمكف  1"العربية

تكٌصمت إليو أحدث نظريات ىذا العمـ  كصفيا بآليات كمعطيات جديدة تتجاكز نظرية الٌنحك العربي، مما
 الحديث.

يف األكليف مف الكتابات النَّكعقائـ عمى غرار  ،مف الكتابة المسانية النَّكعكتجدر اإلشارة إلى أٌف ىذا 
حك التكليدم نمكذج النٌ إلى ىذا الفصؿ  ض مف خالؿنتعرٌ ك  .نيج كغايةم عمى مكضكع كم؛ أالمسانية
الفصؿ الذم نتعرض في ك الذم قدمو الفاسي الفيرم لمغة العربية في إطار مشركعو المساني،  التحكيمي

 لمكقكؼ عمى مدل تحقيقيما الغاية التي ينشدانيا؛ المتككؿ موالذم قدَّ  يميو إلى نمكذج النحك الكظيفي
 ف.يٍ أجمو أيرًسيت لسانيات العربية في المغرب العربي عمى يدم الباحثى مٍف اليدؼ الذم ك 

حكؿ تطبيؽ النظرية المسانية التكليدية التحكيمية عمى  ،ظيرت أعماؿ عبد القادر الفاسي الفيرملقد 
 :مثمتيا كتبو التي يكضحيا المسرد اآلتي ،في شكؿ بحكث متفرقة العربيةالظكاىر المغكية 

                                                           
  تبنينا مصطمح لسانيات العربية، كليس المسانيات العربية؛ حتى ال نقع في اإلشكالية التي ترل أنو ليس ىناؾ )المسانيات

نما ىناؾ )لسانيات عربية( ككنيا تجعؿ المغة العربية مكضكعا لدراستيا المسانية،  العمـ يكسـ بمكضكعو ال ك العربية( كا 
طب العيكف كطب الصدر كطب العظاـ( كال نقكؿ الطب الفرنسي كالطب بالعرؽ الذم ينتمي إليو؛ حيث نقكؿ )

 اإلنگميزم...إلخ، كالحاؿ نفسو ينطبؽ عمى المسانيات مع المغة العربية.
 كصفية لممنيج قراءة اإلسالمي التأصيؿ إلى الغربية الرؤية مف العربية المسانية بكقرة "الكتابة الحميد عبدنعماف ينظر:  -1

نة األكلى، العدد األكؿ، الجامعة اإلسالمية العالمية الصياغة" مجمة الدِّراسات المغكية كاألدبية، السَّ  كنماذج التمقي صكر في
 .92-92-90، ص9002بماليزيا: 
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 السنة العنوان
 5292 المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية

 5291 العربي. المعجـ
ممالبناء المكازم: نظرية في بناء الكممة كبناء   5220 ةالجي

 5221 المعجمة كالتكسيط
 5229 المقارنة كالتخطيط في البحث المساني العربي

التي تندرج تحت ىذه العناكيف المختمفة عدة  ،فاتؤلَّ عالج الفاسي الفيرم مف خالؿ ىذه المي كقد 
مف ىذه األعماؿ ىك "كصؼ المغة العربية الحالية، كصفا  الرئيسقضايا في المغة العربية، ككاف ىدفو 

 1كمستعمميا" ،ف مف بناء نظرية لمغة العربية أك )نحك( يمثؿ الممكة الباطنية لمتكمـ ىذه المغةيمكِّ  ،كافيا
 الحاليةالمعاصرة أو المغة العربية تابة المسانية لعبد القادر الفاسي الفيرم في كبيذا يتحدد مكضكع الك

ر عممية ي، كتفسعادة كصؼ قكاعد المغة العربيةإعمى مف خاللو  عمؿمنيجو فيك كصفي،  أٌما، ك بتعبيره
( Brisnene) رتو بريزنفالذم طكَّ  النظرية التكليدية التحكيميةنمكذج ٍفؽ ، كً اشتغاؿ بينىاىا التركيبية

تجد أصكليا في عدد مف األعماؿ التي أنجزت في إطار الٌنحك التكليدم ظرية "كىذه النٌ  .كآخركف
مف پكا( ك 8711ك) (8797) ( كقد تطكرت ىذه النظرية عمى يد بريزنف8791التحكيمي، كخاصة بريزنف )

(Kaplan )( 8711كبريزنف) ريمشك گك(GrimShaw) (8711( كأندركز )8797 )(Andrews )
( كآخريف، كسيقتصر 8711كالفاسي الفيرم ) (8711)( Mohanan)( كمكىانف 8797)( Nidle)كنيدؿ 

مف پكاديدات تتعمؽ بالصياغة، مستخمصة مف عمؿ بصفة جكىرية عمى تح العرض الذم أقدمو ىنا،
ظرية التي أسس ليا تشكمسكي لـ تخضع لنمكذج كاحد، بؿ النٌ أٌف  كيكضح ىذا القكؿ  2"(8711كبريزنف )

ح أٌنو كما يكضٌ  مف،پعرفت عدة نماذج عبر مراحؿ تاريخيا، آخرىا النمكذج الذم طكره كؿ مف بريزنف ككا
في مف أبحاث يـ بو أسلما  ؛رائدا مف ركادىاكاف ظرية، مسار النٌ عالكة عمى ككف الفاسي الفيرم متتبعا 

  حو لمغة العربية.كالذم جاء كفقو النمكذج الذم اقتر ، الذم قدمو الباحثاف تطكير ىذا النمكذج
في إطار مشركعو المساني حكؿ تطبيؽ ىذه النظرية المسانية كمف القضايا التي عالجيا الفيرم 

 نجد: ،عمى المغة العربية

                                                           
 .29، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، ج-1
 .95-90، ص5، جالمرجع نفسو -2
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التكليدية س عميو تشكمسكي نظريتو ما أسٌ  جاء في في المغة العربية:األصمية  الرُّتبة -أوال
 مؼ( مع إنكاره أفٍ -ؼ-األصمية في جميع المغات الطبيعية ىي مف قبيؿ نمط )فا الر تبة أفٌ  ،التحكيمية

مؿاعتبر  ؛ حيثمطتخرج المغات عف ىذا النٌ  نة في الجي مف مركب اسمي ىك الفاعؿ كمركب فعمي يا ميككَّ
تناظر بيف الفاعؿ  "عدـى ىك الفعؿ مع المفعكؿ )مركب اسمي + مركب فعمي( عمى أساس أٌف ىناؾ 

ناف عبارة كاحدة ىي  أٌماحيث يىقع الفاعؿ كالفعؿ في عبارتيف منفصمتيف،  ؛كالمفعكؿ الفعؿ كالمفعكؿ فيككِّ
فما نسميو بػ ) )العمـ(  -حسب تشكمسكي-نحك قكلؾ: العمـ يصنع الحضارة، كييعتبىر  1الفعمي(" الميككِّ

الكارد في العبارة المنفصمة عف عبارة )يصنع الحضارة( التي ىي بمثابة المركب  (الفاعؿ )المركب االسمي
كيكمف عدـ التناظر بيف الفاعؿ كالمفعكؿ حسبو، في ككف األكؿ  (مف )الفعؿ + المفعكؿ فالميككٌ الفعمي 

متصال بالفعؿ اتصاال دائما، ما يجعميما  ، كبخالؼ الثاني الذم يظؿٌ ؼحذى يي  اعؿ( لو إمكانية أفٍ )الف
 يشكالف مركبا كاحدا.

مط الذم كضعو كقد ذىب عبد القادر الفاسي الفيرم، إلى أٌف المغة العربية ليست مف قبيؿ النٌ 
نٌ  گرينبرؾ كذلؾ بناء عمى ما جاء بو  ()فعؿ فاعؿ مفعكؿنمط ما ىي مف قبيؿ تشكمسكي، كا 

(Greenberg) ب تى ( أٌف الر  5211الحظ گرينبرؾ )" ؛ حيثفي عممو الرائد حكؿ الرتب في المغات
مؿالتي تكجد في  ةلممككنات الثالث ،المنتشرة في المغات  أ( )فا ؼ مؼ( )كما في اإلنگميزيةىي: ) الجي

ك)ج( )ؼ فا  (إلخ ،كالتركية ،كالفرنسية، كاإليطالية، إلخ( ك)ب( )فا مؼ ؼ( )كما في اليابانية، كالفارسية
ٌف العمؿ الذم قدمو گرينبرؾ قد أدَّ  2كاألرلندية، كالغالية، إلخ(" ،مؼ( )كما في العربية ل بالعديد ممف كا 

ك االتجاه التكليدم التحكيمي في دراستيـ المغة مف   ؛إلى مراجعة معطيات النظرية ،منظكر ىذا االتجاهنىحى
 قصد تطكيعيا ليذه األنماط المغكية المتباينة. 

لقكاعد المغة العربية، انطالقا ظرية المسانية جو عبد القادر الفاسي الفيرم نحك تطكيع ىذه النٌ كقد اتٌ 
گرينبرؾ أٌف العربية مف نمط )ؼ فا بر عتى يقكؿ "اً  ؛ حيثتب في المغاتگرينبرؾ حكؿ الر  إليو  ما تكصَّؿم

 3حميؿ التكليدم التحكيمي الذم قٌدمتو ليذه المغة"كذلؾ في إطار التٌ  الر تبة ىذا أصؿ رتي عتبى كاً  (مؼ
                                                           

 .92تشكمسكي، المغة كمشكالت المعرفة، ص -1
عبد القادر الفاسي الفيرم "مالحظات حكؿ البحث في التركيب العربي" أعماؿ الندكة الجيكية التي عقدت بالرباط سنة  -2

 5225. بيركت: 5: تقدـ المسانيات في األقطار العربية، منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة )يكنسكك( ط5291
 .15دار الغرب اإلسالمي، ص

 .502، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، ج -3
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رم في االستدالؿ عمى ىذه في المغة العربية، انطمؽ الفاسي الفي الر تبةكدحضا لفرضية تشكمسكي حكؿ 
في ىذه االستدالالت كقد ظيرت ، عميياتطرأ  أفٍ  قبؿ شركعو في بياف القكاعد التحكيمية التي يمكف ،الر تبة

 :1تظير فيبالنسبة لمغة العربية  الر تبةىذه أصمية رات ؤشِّ أٌف مي  ا إلىذىب مف خالى بحكثو التي
يتكسط الفاعؿ بيف الفعؿ  ؛ حيثتكجد في الفعؿ الذم يتضمف فعال متعديا الر تبةأٌف ىذه  -

 كالمفعكؿ، نحك ما ىك في األمثمة اآلتية:
 .قصيدة زيد لقىأ -
دكف إعراب بارز، نحك ما ىك في تي يتكارد فييا الفاعؿ كالمفعكؿ ال الجيمؿعدـ إمكاف المبس في  -

 األمثمة اآلتية:
 ضرب عيسى مكسى -

أمنا لمبس، إال أف األمر  ؛فاعال كاالسـ الذم يميو مفعكال عمى الترتيب الجممة االسـ األكؿ فيكيأتي 
مميمتبس في حالة ما إذا كانا االسماف المذاف ييعتبراف فاعال، ميتصدرٍيف  ف عكس الترتيب بيٍ رتَّ ؛ أم مي ةالجي

ممالميستدىؿ عمى أصميتو، نحك ما في   تيف.الجي
 عيسى ضرب مكسى. -

تبةالفاعؿ مف المفعكؿ، إال مف خالؿ  كيتعذر في ىذه الحالة تحديد )ؼ فا مؼ( التي مف تيمكِّف  الر 
 مف معرفة الفاعؿ مف المفعكؿ، كىذا ما يدعـ االستدالؿ عمى أصميتيا. 

لفظا أك  ٌماإمو يتقدَّ  ر الضمير يجب أفٍ فسِّ ركف أٌف مي ذكي يى  الن حاةبعض القيكد عمى اإلضمار، ف -

 [592] البقرة: چہۀ  ہ   ہ چقكلو تعالى فنحك  ،مو لفظاقد  تى  أٌما .رتبة
 فنحك ما ىك في المثاؿ اآلتي: ،مو رتبةقد  تى  أٌماك 
 .و زيده دخؿ مكتبى  -
كفي الثانية )زيد(  ،رسَّ فمي لا ـ لفظا؛ حيث جاء قبؿ الضميرتقدِّ )إبراىيـ( مي  اآليةمير في ر الضٌ فسِّ كمي 

التي تقع قبؿ المفعكؿ في الترتيب األصمي )ؼ فا  الر تبةر الضمير فاعال، كىي فسِّ ـ رتبة؛ حيث مي تقدِّ مي 
ممكالمفظ، نحك ما ىك في لحف  الر تبةمؼ(. كال يجكز أٍف يتأخر المفسر عف الضمير في   اآلتية: ةالجي

ـى ؟؟؟ ابتمى ربي  -  .و إبراىي
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ممكيكمف لحف ىذه  ر الضمير فسِّ ؛ حيث مي الن حاةفي ككنيا تخرؽ قاعدة اإلضمار التي كضعيا  ةالجي
 مفعكؿفي الجممة ر الضمير فسِّ خر رتبة؛ حيث مي ، كمتأالميفسِّر لو عف الضميرلفظا )إبراىيـ( متأخر 

 الن حاةالتي تقع بعد الفاعؿ في الترتيب )ؼ فا مؼ(. كىذا القيد الذم كضعو  الر تبةكىي  كليس فاعال،
تبة( يدعـ االستدالؿ عمى أصمية ىذه الر تبةر الضمير )تقدـ المفسر في فسِّ لمي   .الر 

 أٌماإذا تقدـ الفاعؿ عميو،  ،ظاىرة التطابؽ بيف الفعؿ كالفاعؿ، فالفعؿ يطابؽ الفاعؿ جنسا كعددا -
 ، نحك ما ىك في األمثمة اآلتية:في ذلؾ ـ فال يطابقوإذا لـ يتقدَّ 
 جاء األكالد. -
 األكالد جاؤكا. -
 ؟؟؟ جاؤكا األكالد. -

ممكييثًبت لحف  ٌنيا تمنع تطابؽ إحيث  ؛صمية لمغة العربية ىي )ؼ فا مؼ(األ الر تبةاألخيرة أٌف  ةالجي
إذ يستدعي نقؿ  ؛ماقدَّ ما، كتفرض مطابقة الفعؿ لمفاعؿ إذا كاف الفاعؿ مي قدَّ الفعؿ كالفاعؿ إذا كاف الفعؿ مي 

كال يستدعي ذلؾ في  ،يدؿ عمى المطابقةاؽ ضمير بالفعؿ الفاعؿ مف رتبتو األصمية إلى الصدارة، إلح
 رتبتو األصمية.

ممفي  الر تبةكيرل الفاسي الفيرم أٌف ىذه المؤشرات التي تشمؿ كجكد ىذه  التي تتضمف فعال  ةالجي
 ، ككذا قيكد اإلضمارالر تبةي ىذه دكف إعراب بارز فأمف المبس في األسماء التي تظير متعديا، ككذا 

فاعؿ األصمية لمغة العربية، ىي مف نمط )فعؿ  الر تبةرات كافية تدؿ عمى أٌف يا مؤشِّ كظاىرة التطابؽ، كمٌ 
أٌف االسـ يأتي رأسا لممركب  :مفعكؿ(. كدعما ليذه االستدالالت أضاؼ الفيرم استدالال آخر مفاده

ا االسـ في كبما أٌف "العربية يرد فيي ،االسمي كالحرؼ رأسا لممركب الحرفي كالصفة رأسا لممركب الكصفي
صدر المركب االسمي، كالحرؼ رأسا في صدر المركب الحرفي، كالصفة رأسا في صدر المركب الكصفي 

مممنا ىذا المبدأ ليشمؿ ... إلخ. فإذا عمٌ   إفٌ  :نقكؿ ف أفٍ كى الفعؿ رأس لمجممة( أمٍ  )عمى اعتبار أفٌ  ةالجي
ممالفعؿ في صدر  كىذا ما  1باتيا"ركٌ د في صدر مي كجى التي تي ، كسائر الرؤكس األخرل الر تبةىك أصؿ  ةالجي

 الفعؿ كذلؾ يككف رأسا لمجممة الفعمية، أخذا بمبدأ الرأس في الصدر. يعنى أفٌ 
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، استدالال آخر في كتابو )البناء المكازم( الر تبةؼ الفاسي الفيرم تأكيدا عمى أصمية ىذه اضأك 
سكاء كاف الضمير منفصال أك متصال، دليؿ عمى  ،في المركبات الضميرية الر تبةمفاده أٌف ثبكت ىذه 

ممأصميتيا، نحك ما ىك في   تيف اآلتيتيف:الجي
 أعطيتنيو. -
 1أعطيتني إياه -
صمة في المثاؿ األكؿ كالمنفصمة في المثاؿ الثاني، عمى الترتيب الضمائر بما فييا المتَّ ترد ك 

 ، كال إمكانية ليا في خرؽ ىذا الترتيب9ثـ المفعكؿ 5كرد الفعؿ ثـ الفاعؿ، ثـ المفعكؿ ؛ حيثالمستدؿ عميو
 .كىك ما يدعـ االستدالؿ عمى أصمية الرتبة الميستدىؿ عمييا

"ىذه الكقائع ككقائع أخرل  عمى أصمية ىذه الرتبة، بقكلو إفٌ استدالالتو الفاسي الفيرم  ىينأك 
كىذه االستدالالت التي كظَّفيا  2ا مؼ("كف أخرل تبيِّفي أٌف المغة العربية رتبتيا ىي )ؼ فأماأكردناىا في 

تبةالفاسي الفيرم عمى أصمية ىذه  مؿ أٌماالفعمية.  الجيمؿتخص  الر  االسمية فقد ىدؼ الفيرم إلى  الجي
؛ )كاف( رابطالافتراض  دؿ عمييا مف خالؿستى المي  الر تبةالفعمية في أصؿ  الجيمؿالجمع بيف بنيتيا كبنية 

دة أك غير عقَّ مي  ةتككف لغ أفٌ  ينفي عف المغة العربية ،فتراض آخرلجأنا إلى ا"كبالفعؿ فقد قاؿ  حيث
مؿد بيف كحِّ طبيعية. كىذا االفتراض ىك ما أسميناه باالفتراض الرابطي. كىك افتراض يي  رت بً عتي التي اً  الجي

التي ال يظير فييا فعؿ في سطح البنية  الجيمؿرت فعمية. كىذا االفتراض يعني أٌف بً عتي اسمية كتمؾ التي اً 
مؿمثميا في ذلؾ مثؿ  (جمؿ ذات رابطة )أك رابطية ممالتي تظير فييا رابطة كما في  الجي  اآلتية: ةالجي

 .3"كاف حسيف ممكا -
يمكف  عمى ىذا األساسإلى اعتبار الفعؿ الناسخ )كاف( فييا رابطا، ك  الجيمؿكذىب الفيرم مف ىذه 

مؿاعتبار  "إذا صٌح ىذا رة، كرأل أٌنو قدَّ جمؿ ذات رابطة مي  ،الفعؿىذا االسمية التي ال يظير فييا  الجي
ر مف القصب( فاعال. كبالفعؿ االفتراض، يككف المركب االسمي المكجكد في نحك )اليـر مرتفع، كالس كَّ 

تبية )في فيناؾ ما يدؿ عمى أٌف ىذا المركب فاعؿ، باعتبار خصائصو اإلعرابية )إذ ىك مرفكع(   الر تبةكالر 
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فإٌف  الفيرمكحسب  .1األكلى بعد الفعؿ( كاإلحالية )حيث يراقب فاعؿ الصفة، أك الفضمة بصفة أعـ("
مم رى تصدِّ االسـ المي  باعتبار ، ك باعتبار حركتو؛ حيث يأتي مرفكعا عمى نحك الفاعؿ االسمية فاعؿ ةالجي

يتو؛ إحالباعتبار ك  ،مفعؿبالنسبة لعمى نحك ما يرد الفاعؿ  (كافر )قدَّ المي الرابط  الفعؿ ؛ حيث يميرتبتو
 ر مف القصب(.كٌ )الس  أك الفضمة، نحك  (نحك )اليـر مرتفع ،االرتفاعيراقب صفة حيث 

في تفسير التغييرات نطمؽ الفاسي الفيرم ا (:األصمية الرُّتبةالقواعد التحويمية )تغييرات  -ثانيا
الميستدىؿِّ عمييا كأصؿ لترتيب مككنات الجممة في المغة  )ؼ فا مؼ( الر تبةطرأ عمى ىذه أٍف تالتي يمكف 

نات مف ري  التبئير والخفق والتفكيكمف مفيكـ ، العربية تيا األصمية إلى تبى التي يتـ بمقتضاىا نقؿ الميككِّ
كذلؾ "كتحكـ ىذا النقؿ أك التغيير في الر تبة عدد مف القيكد  .ب مختمفة، مشتقة مف ىذه الر تبة األصميةتى ري 

ج جمال الحنة )غير نتً يي  ،ج جمال نحكيةنتً المككف التَّحكيمي لو قدرة تكليدية كبيرة؛ فكما يي  عمى اعتبار أفٌ 
كبما أٌف التحكيالت ليا تكليد  2"فقطنحكية( فالبحث في القيكد يؤدم إلى االكتفاء بتكليد الجمؿ النَّحكيَّة 

الحنا، فقد جعؿ الفيرم لكؿ منيا سميما، كما قد يأتي البعض منيا عدد مف البنى المغكية قد يأتي البعض 
 عمى الٌنحك اآلتي:نكع مف التحكيؿ قيكدا خاصة، كذلؾ 

"عممية صكرية يتـ بمقتضاىا نقؿ  بأنو النَّقؿمف  النَّكعؼ الفيرم ىذا عرِّ يي  :)الموضعة( التبئير -1
مممقكلة كبرل، كالمركبات االسمية أك الحرفية أك الكصفية ... إلخ مف مكاف داخمي؛ أم داخؿ  إلى  ةالجي

مممكاف خارجي )خارج  ـ  يى  ،أك التحكيؿ النَّقؿمف  النَّكعكيعني ذلؾ أٌف ىذا  3("ةالجي في البنية السطحية  ت
مم لبنية العميقة إلى خارجفي اناتيا مف الترتيب األصمي مف مككِّ ف عف طريؽ إخراج مككِّ  ،لمجممة  ةالجي

التي يأتي حرؼ الجر رأسا )كالمركبات الحرفية  (السمية )األسماءالمركبات ا النَّقؿمف  النَّكعكيشمؿ ىذا 
كالمركبات المكصكلة )التي يأتي اسـ المكصكؿ  (المركبات الكصفية )التي يأتي المكصكؼ رأسا لياك  (ليا

مؿبأك التحكيؿ  النَّقؿمف  النَّكعالفيرم عمى ىذا يستدؿ ك  .رأسا ليا( في ، اهلل أدعك ،إياؾ نعبد" :اآلتية الجي
 4"؟أميتا كاف، غدا سنمتقي، الٌدار كجدتو
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 المركب اإلضافي تشمؿ، كالتي الجيمؿىذه التي تحتؿ المكقع األكؿ في  قكالتالمالفيرم  عد  يى ك 
ت قمى مقكالت ني  ()ميتا كاالسـالمركب الحرفي )في الدار( كالظرؼ )غدا( ك  (المركب االسمي )اهللك  ()إياؾ

مممف رتبتيا األصمية داخؿ  مؿإذ األصؿ الذم تقتضيو رتبة ىذه  ؛إلى خارجيا يمينا ،ةالجي ، قبؿ أف الجي
أكاف ، سنمتقي غدا، كجدتو في الدار، أدعك اهلل، نعبد إياؾ ىك عمى النحك اآلتي: ،إلى مكاف البؤرة تينقىؿ
 ؟ميتا

ر؛ أم المكاف صدى تعمؽ بالمكاف المى ما ي"منيا خاصة  اقيكد النَّقؿمف  النَّكعرم أٌف ليذا كيرل الفي
  أم المكاف الذم تنتقؿ إليو ىذه المقكلة تعمؽ بالمكاف اليدؼ؛ما ي منياالذم تنطمؽ منو المقكلة المنقكلة، ك 

ٍرج التحكيؿ؛ أم ب كمنيا ما يتعمؽصكرة التحكيؿ، ب كمنيا ما يتعمؽتعمؽ بميداف التحكيؿ، ي كمنيا ما خى
رًج التحكيؿ" كيؿ تتعمؽ بكؿ مف المصدر، كاليدؼ، كميداف التحالتي كىذه القيكد  1البنية الناتجة عف خى
 النَّقؿبالتبئير في حالة ما إذا كاف  ، تسمحأك البنية الناتجة عف التحكيؿ ،كصكرة التحكيؿ كخرج التحكيؿ

لـ يخضع أحد منيا لمقيد الذم في حالة ما إذا نقؿ التبئير لقيكد التي تتعمؽ بكؿ منيا، كتمنع امحترما 
 .ايتعمؽ بي
ممالداخمة في أم المكاف الذم تنتقؿ منو المقكلة  ؛رصد  بالمكان الم  القيكد التي تتعمؽ ك  إلى ، ةالجي

مم)خارج الربض األيمف لمجممة  شرطا عمى  الن حاة كضعياالتي قيكد العمى  لفيرماعتمد فييا ا( ةالجي
مم) رى صدى المى  ، كمفاد ىذا القيد أٍف ال يتصدَّررصدى عمى المى  جاعال إياىا قيداالتقديـ،  المنقكؿ منيا  ةالجي
ف  أدكات االستفياـ"المقكالت ىي يعمؿ ما بعدىا في ما قبميا، كىذه  المقكالت التي تمنع أفٍ  أحدي  (الميككِّ

 كلةكالحركؼ الناسخة، كاألسماء المكص ضيض، كالـ االبتداء، ككـ الخبريةكأدكات التح كأدكات الشرط،
شرطا عمى  الن حاةكىذه المقكالت التي كضعيا  2كأدكات العرض" ،كاألسماء المكصكفة بالعامؿ المشغكؿ

أحد ىذه  كبيف العامؿ ط بينوكتكسٌ  ،العامؿ، فإذا تقدـ معمكلياعمى ت معمكالأحد اليتقدـ  التقديـ، تمنع أفٍ 
لتقديـ في مانعة اكىي بذلؾ  يعمؿ في ما قبمو، ع العامؿ أفٍ نً ـ في حكـ االبتداء، كمي تقدِّ المقكالت صار المي 

 :اآلتية الجيمؿكما يدؿ عمى ذلؾ لحف  ،لتبئير في نظر الفيرما كمانعة ،الن حاةنظر 
 .ا ىؿ رأيتى زيدن ؟؟؟  -"
 .فأكرمو لقيت ا إفٍ زيدن ؟؟؟  -
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 1".ي ضربتي ا إنِّ زيدن ؟؟؟  -
 مفعؿ الكاقعسمية التي عمى اليميف، معمكالت لبات االركَّ في ككنيا تجعؿ المي  الجيمؿكيكمف لحف ىذه 

كالحرؼ كاسـ الشرط )إٍف(  )حرؼ االستفياـ )ىؿ( يعمؿ العامؿ في ما قبمو تمنع أفٍ  المقكالت التيبعد 
 يتقدـ المعمكؿ المنصكب ع أفٍ منى يى  ،يعمؿ في ما قبمو العامؿ في أفٍ  المقكالتىذه  عي نٍ مى ك  (إفٌ )الناسخ 

مؿلحف ىذه ك  .عنو ممو ال منفصالاباعتباره تابعا لع لمتقديـ  الن حاةح أٌف ىذا الشرط الذم كضعو كضِّ يي  الجي
ف ، باعتبار أفٌ نقؿ التبئيرا لمانعن  يككف كذلؾ  الر تبة مفمعمكالت الأحد نقؿ بمثابة يككف  الميبىأَّر الميككِّ

ممإلى خارج  األصمية  .كال يجكز نقمو ما لـ يزؿ المانع ،ةالجي
ف؛ أم المكاف المنقكؿ إليو مكان الهدفبالؽ القيكد التي تتعمَّ  أٌماك  فيحددىا الفيرم بقيد  ،الميبىأَّر الميككِّ

فيو المكضع أك البؤرة( في  في مكاف بؤرة )كىك المكاف الذم يحط   حط  أٌف العنصر المنقكؿ، يى " كىك ،كاحد
ممحو نحك ما تكضِّ  كذلؾ عمى 2الربض األيمف لمجممة" يقبع المفعكؿ في رتبتو حيث  تاف اآلتيتاف؛الجي

مماألصمية في  ممؿ إلى الربض األيمف في نقى كيي  ،األكلى ةالجي  الثانية:  ةالجي
 اإلعجاز دالئؿى قرأ خالد  -
 قرأ خالد اإلعجاز دالئل   -
مؿأم  ،التحويل ةوصور  بميدان التحويلؽ لتي تتعمَّ يكد االق أٌماك  يقع فييا ىذا  التي يمكف أفٍ  الجي

ف اقترحيما االمذك  ،التحتية "فيي تخضع لمبدأ التتابع السمكي كمبدأ النَّقؿكطريقة  ،النَّقؿمف  النَّكع
 بيف ة، في العربيةمكيَّ ر السِّ جى ؼ العي مً ختى التحكيالت تنطبؽ في أسالؾ، كتى بما أٌف ك  .(8791)سنة تشكمسكي 

مم رجى كعي  )ـ إ( المركب االسمي رً جى عي  مم رجى كعي )ج(  ةالجي ( تيفالجي  رً جى كعي ، ةدمجى ممة مي جممة رئيسية كجي  )جى
( الثالث الجيمؿ مؿما ىك في  نحك 3"أحياناجممة رئيسية كجممتيف مدمجتيف  )جن  :اآلتية الجي

 مركب إسمي()زيدو  أخاأكـر عميه  -
 )ج( اإلعجاز دالئؿى  خالده قرأ  -
 ة(جى دمى مي جممة جى ج رئيسية+)قرأ دالئؿ اإلعجاز اخالدن أٌف  زيده  ظفَّ  -

                                                           
 .551-551، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، ج -1
 .551، ص5، جالمرجع نفسو -2
 المكصكؿ كالمركب اإلضافي، كالمركب الذم سمية المركبات التي يككف االسـ رأسا ليا، نحك المركب تعني المركبات اال

  .افي سمؾ كاحد يككف رأسيا اسمجتمع ت ألٌنيا ؛سمكية كىي عجر يتصدره اسـ االستفياـ،
 .551، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، جينظر:  -3
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 جن جممتيف مدمجتيف(رئيسية+ج ) يقرأ دالئؿ اإلعجازمحمدا رأل  خالدا أفٌ  كعمر  حسب -
إاٌل أٌف نقؿ التبيئر  لمتحكيؿ، باعتبارىا مياديفى  مكيةر السِّ جى جميع ىذه العي حكيالت التَّ  مسَّ تى  ف أفٍ مكً يي ك 
ـ   ة )ال ييت ممفي األسالؾ الميدمجى ىذا االنتقاؿ  دي قيِّ التي تي مكي تابع السِّ قيكد "التَّ  فؽى  كً إالَّ الثالثة كالرابعة(  ةالجي

 :2كمف ىذه القيكد التي تتعمؽ بمبدأ التتابع السمكي 1عبر األسالؾ"
 ر بابا لإلفالت؛عتبى الذم يي  )المنقكؿ منو( درصٌ إال عبر ال النَّقؿىذا ال يحدث  -
مم صدريعمؿ في  إال حينما النَّقؿىذا ال يحصؿ  -   ر جسكرا؛عتبى فعؿ مف األفعاؿ التي تي  ةالجي
 يككف خبريا ال استفياميا. المكصكؿ يجب أفٍ  أفٌ  -

كثبة في ال يحصؿ عبر ىذه األسالؾ، )التبئير( االنتقاؿ أٌف مكي، تابع السٌ عمى التٌ  القيد األولكمفاد 
الذم  ،كيمثؿ لو الفيرم باسـ االستفياـجة، دمى المي  الجيمؿصدر كؿ جممة مف عبر بؿ يحصؿ  ؛كاحدة

االستفياـ الرئيسية؛ حيث يرل أٌف "مدمجة إلى الربض األيمف لمجممة ينتقؿ مف صدر كؿ جممة  يمكف أفٍ 
ٍمًمي كاحد في جممة مدمجة، أك جممة غير مدمجة، كما ينطبؽ عبر أكثر مف  ،مثال ينطبؽ في ميداف جي

 :3ما ىك في الجمؿ اآلتية جممة، نحك
 جاء؟ فٍ مى  -
 ؟نتقدى ا تريد أفٍ  فٍ مى  -
 ؟زيدا انتقدى  أفَّ  تى بٍ سً حى  فٍ مى  -
 ؟"ت أٌف عمرا يعرؼ أٌف زيدا انتقدى بٍ سً حى  فٍ مى  -
مكي يقر أٌف إلى أٌف "افتراض التتابع السِّ  ،الجيمؿىذه تىصد ر اسـ االستفياـ  في تفسيرهذىب الفيرم ك 

مؿ( في )مىفٍ  اف إلى المككثبة كاحدة مف المكاف المصدر )مكاف المفعكؿ( في نتقؿ ، لـ يالثالث األخيرة الجي
ٌنما ا أم  ؛بصفة سمكية المصدر )مص( المكجكد في كؿ جممة نتقؿ عبراليدؼ )مكاف المكصكؿ( كا 

تتابعو  بعدإال ، األصميمكقعو مف يتـ تبئيره  لـٍ اسـ االستفياـ  كيعني ذلؾ أفٌ  4بالتدرج مف سمؾ إلى آخر"

                                                           
 .551، ص5كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، جعبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات  -1
 .552، ص5المرجع نفسو، جينظر:  -2
 .559، ص5، جالمرجع نفسو -3
 .559، ص5المرجع نفسو، ج -4
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مؿالذم قبع فيو في كؿ  عبر المصدر  في الربض األيمف لمجممة الرئيسية.أخيرا ثبت ؛ حتى المدمجة الجي
 :1ر اآلتيشجَّ بالمي ( فٍ )مى  الفيرم لعممية انتقاؿ اسـ االستفياـكيمثؿ 

 مف تريد أٍف أنتقدى  -
     ج                                           

                                                    
       ج          مص                                   

                                                     
 ج             ؼ                                         

                         تريد                                         
 ج             مص                                               

                       أفٍ                                                
 ـ إ              ؼ                                                         

  مف             انتقد                                                       
ًلد مفعكال في  ،حسب ما يرل الفيرم( فٍ )مى ر أٌف اسـ االستفياـ شجٌ ح المي كضِّ كيي  ممكاف قد كي )أٍف  ةجي

ممدمج ىذه بعد  ثـٌ ، النَّقؿأم مكقعو األصمي كىك مصدر انتقدى مىٍف(  اسـ )تيريدي( انتقؿ بجممة  ةالجي
ممإلى االستفياـ  يا ثـ نيًقؿ إلى ربض (انتقدى  أفٍ  فٍ مى  ريدي )تريد( أم أصبح مفعكال في جممة )تي  الرئيسية ةالجي

مبدأ التتابع ك  ،عبر المصدر النَّقؿقيد تحت  ،ع البؤرة؛ أم انتقؿ إلى مكق)مف تريد أٍف انتقد( األيمف
 السمكي.
ناتير حكؿ تبئالفاسي الفيرم تخريج  ضفً قد ري ك  التتابع  المدمجة عف طريؽ الجيمؿفي  الميككِّ
ى حتٌ  ،التدرجبيككف اسـ االستفياـ قد مٌر  حيث ذىب عطاء محمد مكسى إلى أٌنو ال يمكف أفٍ  ؛السمكي
مؿ، بدليؿ أٌف كؿ الرئيسية يمف لمجممةبض األالرٌ  ثبت في  الحنةح صبً تي التي يمٌر عمييا اسـ االستفياـ  الجي

ممباستثناء  ،األصميفي عممية االنتقاؿ مف مكقعو   :2رسيمة اآلتيةما تكضحو التَّ ، نحك التي يتصدرىا ةالجي
 
 

                                                           
 .559، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، ج -1
،  دار اإلسراء 9009. عماف: 5عطاء محمد مكسى، مناىج الدرس النحكم في العالـ العربي في القرف العشريف، ط -2

 .911لمنشر كالتكزيع، ص

 تريد أٍف انتقد مٍف؟           تريد مٍف أٍف انتقد؟          مٍف تريد أٍف انتقد؟
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فعؿ ما لـ يكف ىناؾ  يىمتًنع ،أٌف االنتقاؿ عبر ىذه األسالؾ السمكي،تابع عمى التٌ  القيد الثانيكمفاد 
مممف األفعاؿ الجسكر متصدرا  فيككف ىك العامؿ في المصادر التي ينتقؿ منيا أم ) ةالجي عمى  (الميككِّ

مف مكقعو األصمي  الميبىأَّرتسمح بإفالت العنصر  يا أفٍ ني مكً يي  ىي التي"ىذه األفعاؿ الجسكر اعتبار أٌف 
ممداخؿ  ممجة، إلى مكقع خارجي كىك يميف دمى المي  ةالجي  يسية، كمف جممة ىذه األفعاؿ: ظٌف الرئ ةالجي

مؿيمتنع في  النَّقؿمف  النَّكعكذلؾ لككف ىذا  "1خاؿ، عمـ، عرؼ...إلخحسب،  التي ال تتصدرىا  الجي
ممالمدمجة إلى صدر  الجيمؿمف  الميرىاًد تبئيره، تسمح بإمكانية إفالت العنصر، أفعاؿ جسكر الرئيسية  ةالجي

ممحو لحف كضِّ يي  نحك ما مممقابؿ في  الثانية ةالجي  :األكلى ةالجي
 أٌف عمرى رمى الكرة صكب النافذة زيده رأل  -
 أٌف عمرى رمى صكب النافذة رأل زيده  الكرة   ؟؟؟-

مممكقعو األصمي في  مف (الكرةؿ المفعكؿ )نقى يي  أفٍ حسب ىذا القيد كيمتنع  إلى ، الميدمىجة ةالجي
بإمكانية إفالت ( ليس مف األفعاؿ الجسكر التي تسمح رألالربض األيمف لمجممة الرئيسية، لككف الفعؿ )

مممككنات أحد  مم، مف مكقعو األصمي داخؿ ةجى دمى المي  ةالجي ممصدر إلى  ،ةالجي ؿ لو كيمثِّ . الرئيسية ةالجي
ممالفيرم ب  تيف االستفياميتيف الالحنتيف اآلتيتيف:الجي
 ؟ا انتقدى أٌف زيدن  رأيتى  ؟؟؟ مفٍ -"

 2"جؿ سبَّ الرَّ  أفٌ  أخبرتني مفٍ ؟؟؟ -
ممعبر ىذه األسالؾ  االستفياـكيمتنع ىنا نقؿ اسـ  ممر تصدِّ لككف الفعؿ المي  ؛ةجى دمى ية المي الجي  ةالجي

ممداخؿ  و( مف مكقعفٍ اسـ االستفياـ )مى ليس مف األفعاؿ الجسكر التي تسمح بإفالت  جة دمى المي  ةالجي
ممإلى  (فٍ مى  جؿ سبَّ الرَّ ) خارجي بالنسبة ( ثـ إلى مكقع جؿ سبَّ الرَّ  أفَّ  فٍ الرئيسية )أخبرتني مى  ةالجي

 . كال يمتنع نقؿ اسـ االستفياـ في حالة ما إذا كاف الفعؿ مف األفعاؿ الجسكرلمجممتيف )مف أخبرتني...(
مممتصدرا   :اآلتية الجيمؿتكضحو ما  نحك كانية إفالتو،سمح بإم، يةالجي
 

                                                           
 الجسكر ىي التي تيعرىؼ في نحكنا العربي بأفعاؿ القمكب؛ أم التي تىقًمب اسميف أصميما مبتدأ كخبر مفعكليف  األفعاؿ

عىؿ، تعمَّـ، بمعنى: اعمـ. كأفعاؿ الرجحاف  د، دىرىل، ألفىى، جى ـى، رأل، كجى كجممة ىذه األفعاؿ: أفعاؿ اليقيف، كأشيرىا سبعة: عًم
 ، ا، جعؿ، ىٍب. )ينظر: عباس حسف، الٌنحك الكافي، جكأشيرىا ثمانية: ظٌف، خاؿ، حًسبى جى  (2، ص9زعـ، عىدَّ، حى
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 1"أٌف زيدا انتقد حسبتى  مفٍ  -"
 صكب النافذة الكرةرمى  حسب زيده أٌف عيمرى  -
 رمى صكب النافذة مرى أٌف عي حسب زيده  الكرة   -

ممالمكصكؿ ) أفَّ  مكيتابع السٌ التٌ عمى  القيد الثالثكمفاد  ممالمدمجة( ب ةالجي  يجب أفٍ  الرئيسية، ةالجي
  إلى الربض األيمف لمجممة الرئيسية منو الميبىأَّرنقؿ العنصر  مكفى حتى يي  ؛كليس استفياميا خبريايككف 

ممحو كضِّ نحك ما تي   :تاف اآلتيتافالجي
 .ضرب زينبى  مرى أٌف عي  زيده  ظفٌ  -
 .ضرب مرى زيده أٌف عي  ظفٌ  زينب   -

ممالذم يككف في  الميككِّفؿ إلى الربض األيمف لمجممة الرئيسية، نقى يي  كيمتنع حسب ىذا القيد أفٍ   ةالجي
ممكيمثؿ لو الفيرم باالستفيامية المدمجة،  مم بسالمةميقارىنة الالحنة الثانية  ةالجي  :األكلى ةالجي

 ا انتقد؟أٌف زيدن  تظفي  مفٍ  -"
 2؟"زيدي  انتقدى  ىؿٍ  تساءلتى  ؟؟؟ مفٍ  -
مم عد  كتي  مملككف اسـ االستفياـ )مف( المكلكد داخؿ  ؛األكلى سميمة ةالجي  فٍ قد انتقؿ مً  ،ةدمجى المي  ةالجي

مم أٌما .جممة خبرية، إلى الربض األيمف لمجممة الرئيسية لككف اسـ االستفياـ قد  ؛ر الحنةبى عتى الثانية فتي  ةالجي
مم فٍ انتقؿ مً   يدخرقا لق د  ع، كىك ما يي الخبرية بض األيمف لمجممة الرئيسيةجة، إلى الرٌ دمى مي استخبارية  ةجي

ممو يمتنع أٍف يينقىؿ أحد مككنات أنٌ  :التتابع السمكي الذم مفاده المدمجة إلى الربض األيمف لمجممة  ةالجي
ممالرئيسية، إذا كانت  ممكذلؾ لككف  ؛ااماستفي المكصكلة )المدمجة( ةالجي يخرج  االستفيامية تمنع أفٍ  ةالجي
ممأحد مككناتيا مف   إلى خارجيا. ةالجي

ْرج التي تتعمؽ  القيكد أٌماكىذا عف القيكد التي تتعمؽ بميداف التحكيؿ كصكرة التحكيؿ،  ؛ التحويلبخ 
 فيما قيداف:)التبئير(  النَّقؿمف  النَّكعأم البنية الناتجة عف ىذا 

َـّ في إسقاط مؤاخأٌف الرٌ  -"  .بط يجب أٍف يت
 3".اإلعراب تكارث -
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 الميككِّفبيف  تربط أفٍ يجب أك التحكيؿ،  النَّقؿمف  النَّكعالبنية الناتجة عف ىذا  أفٌ  القيد األولكمفاد 
ممك  الميبىأَّر ممحو في إسقاط مؤاخ، نحك ما تكضِّ  ةالجي  اآلتية: ةالجي

 .ضربتي  زيدا -
فجاعمة ، النَّقؿمف  النَّكعككف البنية الناتجة عف ىذا ت كيمتنع أفٍ  ممفي إسقاط ك  الميبىأَّر الميككِّ  ةالجي

مملحف حو كضِّ نحك ما ي ،في إسقاط  :تيف اآلتيتيفالجي
رٍبتي  إٌني زيدا ؟؟؟ -  .ضى
 ىؿ دعا محمدي. ؟؟؟ اهللى  -

 ؛اتجة عف التبئيرالبنية النٌ ب الميتعمِّؽ ككنيا تخرؽ قيد اإلسقاط المؤاخي في الجيمؿكيكمف لحف ىذه 
فتجعؿ  حيث ممك  الميبىأَّر الميككِّ ممفي إسقاطيف مختمفيف، إسقاط  ةالجي سقاط  ةالجي ممالرئيسية، كا   ةالجي
د في "كبالفعؿ نججتيف دمى مف جممتيف مي  نةككَّ بر مي عتى تي  -حسب الفيرم-كيب االتر  باعتبار أٌف ىذه ةجى دمى المي 

مم)زيد( أك )اهلل( فيناؾ إسقاطاف لػ خ اد في إسقاط مؤ كجى سمي )األثر( ال يي ب االركَّ ركيب أٌف المي ىذا التٌ   ةالجي
ممالرئيسية )ج( ك  ( كاألثر يي دمى المي  ةالجي ( ال تحت )ج( كنفس الشيء كجى جة )جى ينطبؽ عمى جممة د تحت )جى

ممفي إسقاط ك  الميبىأَّر الميككِّف جعؿكمنع  1("تي ربٍ ي ضى ا إنٌ )زيدن  تباعد اإلسقاطيف يمنع  ألفٌ  في إسقاط؛ ةالجي
فبيف  ،تكارث اإلعراب فنو كالمصدر المنقكؿ م الميبىأَّر الميككِّ ح عميو ىذه صبً إذ األصؿ الذم تي  ؛الميككِّ

 :ىك عمى الٌنحك اآلتي اإلسقاطافحالة ما إذا تباعد في  الجيمؿ
 ضربتيو.إٌني  زيده -

فأٌف  القيد الثانيكمفاد   منواب عف المصدر المنقكؿ اإلعر  حركة يجب أٍف يرث ،الميبىأَّر الميككِّ
ف، مؿ لحف األكلى في مقابؿ ةالجيممصحة حو نحك ما تكضِّ  الميككِّ  الثانية: الجي
 الكتابى قرأتي  -
 ؟؟؟ الكتابي قرأتي -

ممكيكمف لحف  ممالثانية مقارنة ب ةالجي التي  األكلى، في ككنيا تخرؽ قاعدة تكارث اإلعراب ةالجي
 الحركة اإلعرابية عف المصدر المنقكؿ منو. الميبىأَّر الميككِّفب أٍف يرث كجً تي 
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األخرل زه عف أنكاع التحكيؿ يِّ إلى تحديد سبع خصائص، تيم النَّقؿمف  النَّكعكينتيي الفيرم مف ىذا 
تبةبنية  تمٌس  أفٍ  التي يمكفي   :1حك اآلتياألصمية عمى النٌ  الر 

 يجمع التبئير بيف محميف، كاحد داخؿ اإلسقاط كاآلخر خارجو. -أ
مؿيقع في  -ب  الرئيسية. الجيمؿجة ك دمى المي  الجي
 تنتقؿ البؤرة في مسافة بعيدة )إسقاطات متعددة(. يمكف أفٍ  -ج
 مكي كمبدأ محمي كمبدأ التحتية.كاف أك تحكيميا( يخضع لمبدأ التتابع السِّ ىذا االنتقاؿ )تأكيميا  -د
 تنتقؿ البؤرة إلى الربض األيمف لج. -ق
نما يككف المكاف المى  النَّقؿال يترؾ ىذا  -ك  ر فارغا.صدى أثرا ضميريا، كا 
 ترث البؤرة إعراب األثر. -ز

األصمية )ؼ فا  الر تبةو نكع مف تغيير التبئير، أنٌ نقؿ الخصائص التي تيميِّز  كما ييستنتىج مف ىذه
إلى الربض األيمف لمجممة، كيرث الحركة اإلعرابية عف المصدر  الميبىأَّر الميككِّفمؼ( يتـ بمقتضاىا نقؿ 
 كصكرة التحكيؿ ميداف التحكيؿ، ك اليدؼ، ك المصدرؽ بقيكد تتعمٌ  النَّقؿمف  النَّكعالمنقكؿ منو، كتحكـ ىذا 

 ال تتصدره أحد المقكالت التي تمنع أفٍ  أفٍ ىك  ؽ بالمصدر؛الناتجة عف التحكيؿ. كالقيد الذم يتعمَّ  كالبنية
فيقبع  أفٍ  اليدؼ؛ فيكب ؽتعمِّ القيد المي  أٌماك  ما قبميا.يعمؿ ما بعدىا في  األيمففي الربض  الميبىأَّر الميككِّ

مؿيككف في  حكيؿ فيمكف أفٍ ميداف الت أٌمالمجممة. ك  (دمى مي جممتيف تعداه إلى ي كما يمكف أفٍ  )ج( الجي  جة )جى
لى ثالث جمؿ مي  ( تحدمى كا  كمبدأ التحتية؛ أم مركره عبر األسالؾ تحت  مبدأ التتابع السمكيقيكد  تجة )جن

ممىة ميدمىجة  الميككِّفالتحكيؿ، فيي كجكد  ىذا النكع مف البنية الناتجة عفبالقيكد المتعمقة  أٌماك . صدر كؿ جي
فالمنقكؿ منيا ىذا  في إسقاط مؤاخ لمجممة الميبىأَّر الحركة اإلعرابية عف المصدر المنقكؿ  أىٍخذيه، ك الميككِّ
 منو.

دىا ث قبؿ الفعؿ، كالتي يجسِّ حدي أٌنو بخالؼ التغيرات التي تى إلى الفاسي الفيرم  ذىب :الخفق -2
ممفي  لو ت، كما ىك ممثؿالفضال بى تى محميا ري ر غيِّ كتي  ،ث بعد الفعؿحدي رات تي نقؿ التبئير "ىناؾ تغي    ةالجي

 :تيةاآل

                                                           
 .592ص، 5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، ج -1
 ًفيفىةن" ين ـى نىكمة خى ٍفقة ًإذىا نىا فه خى : خفىؽ فيالى ييقىاؿي ٍفقة: مىا ييصيب القمبى فيىخًفؽ لىوي ... كى ظر: ابف جاء في لساف العرب "الخى
. كمنو فإٌف الخفؽ كؿ ما يدؿ عمى فعؿ خفيؼ، فالدؽ الخفيؼ لمقمب 90صمادة خفؽ، ، 50كر، لساف العرب، جظمن
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 .1ضرب الكلدى زيده" -
قا بإعادة ترتيب في ككف الخفؽ متعمِّ  ،ح المثاؿ أٌف نقؿ الخفؽ يختمؼ عف نقؿ التبيئركضِّ كيي 

فيو المخصصات كالمفاعيؿ األخرل )المفعكؿ كالمفعكؿ ك  كالتي تشمؿ الفاعؿ ،فضالت الكاردة بعد الفعؿال
كداخؿ  ( كالمركبات الحرفية )الجار مع الجركر(و، كالمفعكؿ المطمؽكالمفعكؿ ل ()ظرفي الزماف كالمكاف

ممإسقاط ) ذىب الفيرم إلى أٌف "مثؿ ىذا التقديـ يختمؼ ، كليذا تبئيرخارجيا كما ىك في الكليس  (ةالجي
، ىي قاعدة الر تبةمف  النَّكعتضبط ىذا  ،ىناؾ قاعدة مف نكع خاصإذ  ؛ئير في عدة خصائصعف التب

 أفٌ مف قكؿ الفيرم كيتضح  2"كال تنطبؽ إال عمى العجر األخكاتخفؽ ميدانيا إسقاط كاحد ال تخرج عنو، 
ناتيب مف خاللو إعادة ترت ًتـٌ فيو حدكد الفعؿ؛ حيث يى  النَّقؿال يتجاكز الخفؽ   الكاردة بعده ال غير الميككِّ

 :ىما مقيكد التي يخضع ليا التبئير، كىذاف القيدافا لخالف، يخضع لقيديف اثنيفكىك بذلؾ 
ممال تخرج عف إسقاط كاحد في  أفٍ  -أ   .ةالجي

 األخكات رً جى ال تنطبؽ إال عمى العي  -ب
مميككف داخؿ إسقاط بخالؼ التبئير، الخفؽ  أفٌ  القيد األولكمفاد   الميككِّفر عبي يى  يمكف أفٍ ال ، ك ةالجي

، نحك ما ةدمجى المي  الجيمؿغيره مف إسقاطات إلى حدكد اإلسقاط الكاحد المنقكؿ مف رتبتو األصمية، 
مم لحفكضحو ي ممفي مقابؿ الثانية  ةالجي  األكلى: ةالجي

 .من النساءأٌف زيدا تزكج  كـ تظف   -"
 3"أٌف زيدا تزكج النساء ن  م   ؟؟؟ كـ تظف   -

ممكيكمف لحف  فتنقؿ الثانية في ككنيا  ةالجي مم)مف النساء( الكاقع في  الميككِّ ة )زيد تزكج دمجى المي  ةالجي
مممف النساء( إلى  ف أفَّ  اي مفادىدة الخفؽ التقاعلخرؽ ( كىذا ف  ظي الرئيسية )تى  ةالجي كؽ، ال خفي المى  الميككِّ

                                                                                                                                                                                     

ـ خفؽ، كالضرب الخفيؼ بالدرة خفؽ، كاستعممو )الخفؽ( الفيرم ليذا النَّكع مف النَّقؿ أك التغيير في خفؽ، كالنـك الخفيؽ لمنائ
ناتالرتبة، داللة عمى أٌف التغيير ىنا يككف تغييرا طفيفا، ال يتجاكز إعادة ترتيب   الكاردة بعد الفعؿ. الميككِّ

 .592-592، ص5نماذج تركيبية كداللية، جعبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية:  -1
 .592، ص5، جالمرجع نفسو -2
  كؽ جاء في لساف العرب ر العيري سىدً "أىصؿ العيجى مادة عجر ، 2كر، لساف العرب، جظ" )ينظر: ابف مناٍلميتىعىقِّدىةي ًفي اٍلجى

ستعمؿ الفيرم مقكلة العيجرى األخكات كقد ا ،المغة عمى ما اجتمع في مكاف كاحدبيذا مصطمح العجرة في  يدؿٌ ك  (229ص
ربالنسبة لممركبات التي يمكف أٍف تجتمع في مكاف كاحد  سمية، كالجمؿ الفعمية نحك: المركبات االمشكمة عجرة،  في الميشجَّ

نات المينتميَّة إلييا عجرا  ة، التي تجتمع فييا مككناتيا مشكمة عجرة كاحدة، تىككفي الميككِّ  أخكات.كالجيمؿى الميدمجى
 .592، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، ج -3
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، يقع داخؿ إسقاط الر تبةغيير في مف التٌ  النَّكع، باعتبار أٌف ىذا يتجاكز حدكد اإلسقاط الكاحد ف أفٍ مكً يي 
مم   .؛ أم بعد الفعؿ كليس قبموكليس خارجو ةالجي

 في تجتمع التي أم األخكات؛ العيجرً  عمى إال ينطبؽ ال النَّقؿ مف النَّكع ىذا أفٌ  الثاني القيد كمفاد
 بيف الخفؽ نقؿ يككف أفٍ  القيد ىذا حسب كيمتنع( الميشجَّر في كاحدة عقدة تجمعيا) الًفعؿ بعد كاحد سمؾ

 ًمفٍ  األخيرة الجممة لحف يكضحو ما نحك بينيا، ما في المكاقع تبادؿ إمكانية لعدـ أختيف؛ ليستا عجرتيف
 :اآلتية الجمؿ بٍيف

 جاء كثير مف الرجاؿ البارحة -"
 كثير مف الرجاؿ البارحةجاء  -
 1"مف الرجاؿ البارحة جاء كثيره ؟؟؟ -

ممكيكمف لحف  فتنقؿ في ككنيا  لثةالثا ةالجي أخرل ىي عجرة المركب إلى عجرة )البارحة(  الميككِّ
 مخرقا لمقيد الذ د  عى ع مع عجرة ليست أختا، كىك ما يي كقً تتبادؿ المى  ىي بذلؾك  االسمي )كثير مف الرجاؿ(

 نحك ما يكضحو المشجر اآلتي:مفاده أفَّ الخفؽ ال ينطبؽ إال عمى العجر األخكات، 
     جاؿ البارحةالرِّ  فى جاء كثير مً                                     

                                                    
 البارحة                   جاء كثير مف الرجاؿ                           

                                                                         
 البارحة            كثير مف الرجاؿ           جاء                        

                                                                      
 البارحة        كثير       مف الرجاؿ        جاء                         

  البارحة مف الرجاؿجاء كثير  ؟؟؟ -
جاء )لتصبح  إلى )جاء كثير مف الرجاؿ( )البارحة( الميككِّفؿ نقى كيجكز حسب ىذا المشجر أف يي 

كلكنو يمتنع نقمو  مجتمعيف في عجرة كاحدة بعد الفعؿ )عجر أخكات(لككنيما  (البارحة كثير مف الرجاؿ
بالنسبة إلييما، ككنو ؿ عجرة أختا يشكِّ كال  ينتمي إلى ىذه العجرة السمكية، ألٌنو الإلى )كثير مف الرجاؿ( 

ليذا القيد )ال ينطبؽ إال عمى العجر األخكات(  ًتبىعانقؿ الخفؽ ف تطبيؽ مكً كيي  .مركبا اسميا مستقال عنيما
 تصبح الجممة عمى الٌنحك اآلتي:لعمى العجرتيف األختيف )كثير مف الرجاؿ( 

                                                           
 .592، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كداللية، ج -1
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 .من الرجال كثيرجاء البارحة  -
الخفؽ يقع في إٌف  حيث ؛لقيكد الخاصة بكؿ منيمااىك نقؿ الخفؽ عف نقؿ التبئير،  ميِّزكما ي

يك غير محدكد في إسقاط كاحد، كىك ال ف"إسقاط كاحد، كال ينطبؽ إال عمى العجر األخكات، أما التبئير 
م مكقع داخؿ الجممة كمكقع أ 1كمكقع داخمي"يجمع بيف عجرتيف أختيف؛ بؿ يجمع بيف مكقع خارجي 

ر في معنى ؤثِّ ككنو ال يي ل 2كليذا ذىىب الفيرم إلى اعتبار الخفؽ "قاعدة أسمكبية، ال تحكيمية" ؛خارجيا
 .)التبئير كالتفكيؾ( ر في معناىاؤثِّ تي  التي يمكف أفٍ  الجممة خالفا ألنكاع النَّقؿ األخرل

بمقتضاىا نقؿ  تـٌ قكاعد التي يى الفكيؾ في القكاعد التكليدية التحكيمية، قاعدة مف التٌ  ييعد   التفكيك: -3
ممخارج إلى  ،الجممة مف رتبتو األصميةنات ككِّ ف مف مي ككِّ مي  الفاسي  ذىب، كليذا اأك يسار  ايمين ٌماإ ةالجي

كتفكيؾ إلى  ضربتو. زيده  :ةممج"التفكيؾ نكعاف باعتبار الجية: تفكيؾ إلى اليميف كما في  أفٌ إلى الفيرم 
مماليسار كما في  فالمي أٌف يرل الفيرم ك  3"ضربتو زيده  :ةجي ممة  كاقع يميفال (زيد) ككِّ األكلى، كيسار الجي

مم   يما.خارج إلى ميفكَّؾ مف الجممتيف ،الثانية ةالجي
ط في شترى يي  إذ ؛النَّقؿمف حيث قكاعد  ؛يما يختمفاف، إال أنٌ إلى اليمف النَّقؿفكيؾ كالتبئير ع التٌ جمى كيى 

كؿ منو نقي المى  صدرالذم يرث الحركة اإلعرابية عف الم ،الميبىأَّرمعنصر ل اخالففع دائما ؾ الرٌ فكَّ العنصر المي 
"فالتفكيؾ يككف دائما باالرتفاع، سكاء كاف المكاف المصدر مجركرا أك يمتنع أٍف يترؾ أثرا ضميريا كما 

 :نحك ىذاؼ التبئير في خالً مرفكعا، كىك يي 
 .ضربت غالمو زيده -
 4".مررت بو زيده -
ممح كضِّ تي ك   عف المكاف المصدرال يرث الحركة اإلعرابية  إلى اليميفؾ فكَّ ر المي نصى أٌف العي تاف الجي

قد يترؾ كقد  العنصر الميفكَّؾ ألفٌ  ؛كىذا ليس قيدايترؾ أثرا ضميريا )الياء( عمى نحك ما ىك في البؤرة، ك 
تترؾ أثرا  يمتنع أفٍ ك  ،مبؤرة التي ترث الحركة اإلعرابية عف المكاف المصدرل اخالف ،ريايال يترؾ أثرا ضم

ممإذ األصؿ في  ؛ضميريا  عمى نحك: ماتيف أنيالجي
 .زيدو  غالـى  ضربتي  -

                                                           
 .592، ص5لية، جعبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية: نماذج تركيبية كدال -1
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 .99، ص5، جالمرجع نفسو -3
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 .بزيدو  مررتي  -
ؾ فكَّ مفاده أٌف العنصر المي الذم ، التعيينقيد  النَّقؿمف  النَّكعكمف القيكد التي كضعيا الفيرم ليذا 

عدـ جكاز أك يككف إشاريا، مخالفا في ذلؾ القدماء حكؿ  النَّكعمف حيث الجنس أك  ؛داحدَّ يككف مي  يجب أفٍ 
اشترطكا فيو التعريؼ، كلكف ىذا غير صحيح، فالعنصر  الن حاةبعض "يرل أٌف  ؛ حيثاالبتداء بالنكرة

يككف نكرة، فيككف جنسيا، أك ميعيَّننا نكعيا، أك إشاريا. كالقيد الكحيد ىك أال يككف المفكؾ  المفكؾ يمكف أفٍ 
 غير ميعيَّف، كمعمكـ أٌف غير المعيف ليس إحاليا البتة، نحك ما ىك في األمثمة اآلتية:

 .تكممتٍ  بقرةه  -
 جاءني في ىذا الصباح. رجؿه  -
 1"يرغب في ىذه المسؤكلية يمكف أفٍ  في الجامعة ال أستاذه  -

كرة جائز كتكضح األمثمة التي أكردىا الفاسي الفيرم حكؿ التفكيؾ إلى اليميف أٌف االبتداء بالنَّ 
اشترط الفاسي  ؛ حيثإال بشركط )مسكغات االبتداء بالنكرة( مف عدـ جكازه الن حاةبخالؼ ما قاؿ بو 
أك  (إنساف )رجؿ، أستاذ، جاسكسأك  (، نسر، ناقة)بقرة حيكاف نة لجنسعيِّ تككف مي  الفيرم في النكرة أفٍ 

 .(ة )ىذاأك إشاري (يارة زرقاء أقبمت مسرعة)سنكعيا  ةمعين
مف الظكاىر المغكية في العربية التي عالجيا الفاسي الفيرم في إطار النظرية  االشتغال: -4

تبة التي تمس  ات تغيير ال ضمف التحكيالت أك محاكال تفسيرىا ،التكليدية التحكيمية  ظاىرةاألصمية،  الر 
 لنصبو صالح فعؿ عمى اسـ تقدـ إذا"، كالتي حسبيـ أٌف الفعؿ قد ينشغؿ عف معمكلو الن حاةاالشتغاؿ عند 

 يظير ال بفعؿ بنصى يي  السابؽ االسـ فذلؾ ،ضميره في بعممو فيو عممو عف الفعؿ ؿغً كشي  ،محال أك لفظا
االسـ المنصكب الذم تقدـ عمى عاممو تاركا ضميرا، يخرجو  أفٌ كمعنى ذلؾ  2"معنى لممشغكؿ مكافؽ
يعمؿ في االسـ ك لفعؿ المشغكؿ بالضمير عف معمكلو، اكافؽ معنى ي ،رضمى افتراض عامؿ مي عمى  الن حاة

ممحو ما تكضِّ  نحك ،النصب  :فييا االنشغاؿ التي تـٌ  جممةالتي بيف قكسيف، في مقابؿ ال ةالجي
 )ضربت زيدا ضربتو( ضربتوزيدا  -
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األصمية  الر تبةؽ مف شتى يي ىك نكع مف التحكيؿ الذم إلى أٌف االشتغاؿ  الن حاةكيذىب الفيرم بخالؼ 
ناتنقؿ  فييا التي يتـٌ ة، الميبىأَّر )ؼ فا مؼ( عمى نحك اشتقاؽ البنية المفككة أك البنية  مكقع مف  الميككِّ

ككذا  تكارث اإلعراب" يكمف في ماي، ككجو الشبو بينالتبئيرو شبً يي كىك في ذلؾ داخمي إلى مكقع خارجي، 
فكيعني ذلؾ أٌف  1"المكقع اليدؼ طبعا ىك مكقع البؤرةاحتراـ القيكد الميدانية، ك  المشغكؿ عنو )زيدا(  الميككِّ

نو، عمى نحك عيرث الحركة اإلعرابية عف المصدر المنقكؿ اإلعراب؛ حيث المككف الميبأَّر في يتشابو مع 
ممما ىك في التبئير، كيحتـر القيكد الميدانية عمى نحك التبئير، أم يمتنع خركجو مف داخؿ إسقاط   ةالجي

)المقكالت التي تمنع أف يعمؿ ما بعدىا في ما  ع خركجوفي حالة ما إذا كاف ىناؾ ما يمن خارجياإلى 
ممنحك ما يدؿ عمى ذلؾ لحف  (قبميا ممالثانية في مقابؿ  ةالجي  األكلى: ةالجي

 .زيدنا ضربتو -
 .ي ضربتو؟؟؟ زيدنا إنِّ  -

ف الميبأَّريقبع المي  ؛ حيثمف المشغكؿ عنو كالتبئير في اليدؼ كيشترؾ كذلؾ كؿ   الربض  في ككِّ
مميككف المشغكؿ عنو إلى يميف  ى نحك ذلؾاأليمف لمجممة، كعم ليذا " يككف عمى يسارىا؛ ، كيمتنع أفٍ ةالجي

مم الن حاةج خرَّ   اآلتية عمى البدلية: ةالجي
 .ضربتو زيدا -

مم)زيدا( في  الن حاةكتخريج   فعؿالاالشتغاؿ، لصعكبة تقدير فعؿ بعد  عمى البدلية ال عمى ةالجي
 ؛ إذ ييمنىعؿ كاحد )ضربت ضربت زيدا( كىك مما ال تجيزه العربيةك عممعامالف لبذلؾ يتكارد  إذ 2)ضربتو("

 .ف لمعمكؿ كاحدياجتماع عامم
 الميككِّف رالفيرم يعتبً  ، جعؿكالمشغكؿ عنو في نفس الخصائص الميبىأَّر الميككِّفكتشابو كؿ مف 

فا ىذ  أٌف الضمير الذم تركو، إالٌ ميبأَّرا الن حاةأك المشغكؿ عنو بتعبير الفعؿ  قبؿالمنصكب الكاقع   الميككِّ
في  التبئير نقؿر جعمو يفسِّ كالذم ال يجيزه نقؿ التبئير؛ حيث يمتنع أٍف يترؾ الميككِّف المبأر أثرا ضميريا، 

 ذىب إلىحيث  صمية )ؼ فا مؼ(األ الر تبةمف كليس مباشرة  ،جممة بدليةمف  ؽشتى مي  أٌنو ىعم ىذه الجيمؿ
يككف مف  النَّقؿافترض أٌف ر ليس مكقع الضمير، كما يتبادر إلى الذىف ألكؿ مرة، لذا صدى ع المى قً كٍ المى  "أفٌ 

كىذا يعني كجكد  مكقع ميؤاخو لمكقع المركب االسمي الذم يعمؿ فيو الفعؿ المفسِّر )كيكجد ضمنو العائد(
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 1الفضمة البدلية كراءه"ؿ رأسيا )أم المبدؿ منو( إلى مكقع البؤرة، تاركا نقى بنية بدلية في أصؿ االشتقاؽ، يي 
فأٌف حسب الفيرم كىك ما يعني  لـ ينتقؿ  ،كالمشغكؿ عنو بالضمير بتعبير النحاة إلى اليميف الميبىأَّر الميككِّ

مف مكقع مؤاخ لممركب  بؿ انتقؿ ؛كما قد ييتكىىَّـ ()زيدا ضربتو مف المصدر الذم يقبع فيو الضمير
يككف الضمير كالمركب  ؛ حيثالضمير( أم مف البنية البدلية سمي الذم عمؿ فيو الفعؿ المفسر )مكقعاال
رأس ىذه ؿ قى يينثـ بعدىا   اضربتو زيدن قعيف مؤاخييف لبعضيما البعض، نحك: سمي الذم سيينقىؿ في مك اال

لتككف البنية الفضمة البدلية، مة؛ أم مكقع البؤرة، تاركا كراءه الربض األيمف لمجمإلى ( االبنية البدلية )زيد
ممحو نحك ما تكضِّ  ،الناتجة عف ىذا التبئير  اآلتية:  ةالجي

 .زيدنا ضربتو -
مممف االشتقاؽ مف البنية البدلية، ب النَّكعكيمثؿ الفيرم ليذا  )ضربت زيدا أخاه( البدلية  ةالجي

 :2كالمشجر اآلتي
   ج                                                   

                                                     
 ج        بؤ                                                 

                                                                  
 سـ              ؼ                                                   

 ضربت                                                                             
  ـ إ            س                                                            

 زيدا           أخاه                                                             

ممح ىذا المشجر أٌف كيكضِّ   المبدؿ منونقؿ يي  ؛ حيثتبأر ا أفٍ بإمكانيالبدلية )ضربت زيدا أخاه(  ةالجي
ممإلى يميف   :ما ىك في الجممة اآلتية نحك، بعد أٍف كاف في آخرىا ةالجي
 زيدا ضربت أخاه -

مف فكرة  ،انطمؽ في تفسير تكليد البنى المغكية في العربيةقد  الفيرم أفٌ  ـكييستنتىج مما تقدَّ 
عف ة مف بنية كاحدة ىي )ؼ فا مؼ( شتقَّ مي  ،البنى المغكية التي تجيزىا العربيةكؿَّ االشتقاؽ؛ أم أٌف 

نات ىذه البنى ككِّ مي  أخذى  هتفسير ك  ،التبئير كالخفؽ كالتفكيؾ طريؽ الٌتحكيؿ الذم تيعبِّر عنو أنكاع النقؿ الثالثة
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 .العامؿلنظرية  إلغاءن ممفعكؿ كالٌنصب لمفاعؿ فع لالرٌ  ،بناء عمى أصمية ىذه الٌرتبة جاءحركة اإلعراب 
ناحكؿ أخذ  الن حاةبذلؾ يخالؼ  كالفيرم بمكجب عامؿ لفظي أك معنكم  ،حركتيا اإلعرابيةالجممة ت ميككِّ

قديـ كاالشتغاؿ بنى مختمفة، كال شيء في ى االبتداء كالتٌ نى القدامى اعتبركا بي  الن حاة" فٌ إ و:ؤكد ذلؾ قكلكي
اعتمادا عمى مقاييس عاممية  ،كقد كصمكا إلى مثؿ ىذه النتيجة ،د بينيا اشتقاقيا أك تمثيمياكحِّ رىـ يي تصكٌ 

المخفكقة، أحد العكامؿ  كأة أك المفككة الميبىأَّر و ال يعتبر العامؿ في البنى يكضح قكؿ الفيرم أنٌ ك  1محضة"
المخالفة ألصؿ  مككنات الجممةبؿ يعتبر أٌف  (معنكمالعامؿ أك المفظي العامؿ )ال الن حاةالتي يراىا 

ميما كاف  (إٌما حركة الفاعؿ أك حركة المفعكؿ)ترث حركتيا اإلعرابية عف الرتبة األصمية  الترتيب،
 (.فاعؿ مفعكؿ)فعؿ ة مف رتبة شتقَّ عمى أساس أٌنيا مي  مكقعيا،

ناقدا ، جيكؿتعرَّض عبد القادر الفاسي الفيرم إلى مسألة المبني لمم البناء لغير الفاعل: -ثالثا
ئص الصرفية كالتركيبية كالخصا ،تخص تحديد المصطمح ،معطياتيـ في عدة تصكراتبعد تحميمو  الن حاة

الذم يقتضي حسبيـ ك  ،مف البناء النَّكعليذا  الن حاةالمعطيات التي حددىا انطمؽ أكال مف  ؛ حيثكالداللية
قامة المفعكؿ م"ثالثة أشيا "قامو، كتغيير الفعؿ إلى صء: حذؼ الفاعؿ، كا   هكىك يرل أٌف ىذ 2يغة فيًعؿى

بالضركرة في  حذؼى ألٌف "الفاعؿ ال يي  مف عدة أكجو؛ يةمف البناء غير كاف النَّكعليذا  ةاإلجرائي اتحديدالتٌ 
ـٌ إٌف إقامة مفعكؿ مقاـ الفاعؿ ليست ضركرية كذل  ؛إٌف الصفة الثالثة ليست ميحدِّدةؾ، كأخيرا ىذا البناء، ث

كمف األمكر  3ر صيغتيا"تتغيٌ  قد تيبنىى لغير الفاعؿ دكف أفٍ  ،ألٌف أسماء الفاعميف أك المفعكليف أك المصادر
ر المغة العربية عمى جمؿ ال يحذؼ فييا التي جعمت الفيرم يذىب إلى عدـ كفاية ىذه التحديدات، ىك تكف  

ر جمؿ كف  كتى  ،ٍبتي ًبمكقًفؾأيعجً أىعجبًني مىكقفيؾ، ك  :يظير متصال بحرؼ الجر، نحك حيث؛ الفاعؿ ضركرة
عمى  الن حاة اجيكالتي خرٌ  ،حؾ افترقكاص كضي قً ري  كبعد أفٍ  :عمى عدـ كركد ما ينكب عف الفاعؿ نحك

 ينتظر لمف فيقاؿ المعيكد، المصدر إضمار سيبكيو أجاز" ؛ حيثإضمار المصدر الذم ينكب عف الفاعؿ
عدـ كذلؾ ك  .4"عتكقٌ المي  القعكد دعً قي  أم ؛كقعالتٌ  قرينة عمى بناء ،رجً خي  قد: الخركج أك ،عدً قي  قد: كدعالق

( كحدىا النَّكعاقتصار ىذا  مف البناء  النَّكعىذا  إذ يضـ   ؛مف البناء عمى األفعاؿ المبنية عمى صيغة )فيًعؿى
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نحك  ،يخضع ليذه الصيغة ى كؿ منيما لغير الفاعؿ، دكف أفٍ بنى يي  ف أفٍ مكً يي  افذمالك  ،المصدر كاسـ المفعكؿ
ـي، أكؿو  فٍ مً  تي جبٍ عى "   لو فاعؿ نائب اعتبارىا عمى( الطعاـ) كممة كرفع (أكؿو ) المصدر بتنكيف الطعا

 نائب (الطعاـ) كممة صارت ،ؿكٌ ؤى المي  المصدر ؾبً سي  افممٌ  (الطعاـ ؿى كً أي  أفٍ  فٍ مً  بتي جً عى ) عندىـ كاألصؿ
الجار مع ك  الفاعؿ،بني لغير مكب عمى أمره( حيث اسـ المفعكؿ غمي ككذلؾ نحك )مى  1"سبكو بعد لو فاعؿ

 عنو. مجركره نائب
حكؿ  الن حاةجعمت الفاسي الفيرم ينتقد تصكرات  ،د في المغة العربيةكجى كىذه المعطيات التي تي 

أكال ذىب  ؛ حيثالتسميةبمف البناء، بداية  النَّكعليذا  كالخصائص التي حددكىا ،قاعدة البناء لغير الفاعؿ
قة، إذ المقصكد بالمجيكؿ ىنا الفاعؿ األصمي لمفعؿ، كىك الذم يككف أك يصير كفَّ إلى "أٌف التسمية غير مي 

" ٌنما ىك مبني لمفعكؿ معمـك كباعتبار أٌف العربية  2مجيكال في ىذا البناء، كليس الفعؿ مبنيا لمجيكؿ، كا 
 ؛ حيثتكسيعا لمبناء الزماف كالمكاف كالجار مع مجركرهلمصدر كظرفي كا ،لممفعكؿالفعؿ تسمح ببناء 

الفاسي الفيرم التسمية يصير بذلؾ الفعؿ مبنيا لغير فاعمو الحقيقي، كلكنو مبني لمفعكؿ معمكـ، فقد عٌد 
كما تدٌؿ عميو ، كليس جيكال ى عميو الفعؿ يبقى معمكما في كؿ األحكاؿبنى يي  الذم لككف ؛غير صحيحة

البناء لغير ، كىي عبارة الن حاة"عبارة فنية أخرل غير العبارات التي أكردىا  بذلؾ مقترحا، التسمية
ال  ،رآىا مجرد خالفات اصطالحيةكمستعيضا بيذا المصطمح عف االصطالحات القديمة التي  3"الفاعل

 الصرفية وخصائصض إلى تحديد ثـ تعرٌ  ،مف البناء النَّكعمكف أك معنى ىذا ر تماـ التعبير عف مضبِّ تع
 عمى النحك اآلتي:  ،الن حاةزه عف الخصائص التي كضعيا تميٌ  التي يمكف أفٍ  ،التركيبية كالدالليةك 

  أٌف الصيغة التي يبنى عمييا الفعؿ لغير الفاعؿ الن حاةمما كرد عف  الخصائص الصرفية: -1
ر ما قبؿ آخره، حتى يعـ نحك: كسى لو في الماضي كيي أكَّ  ضـ  "مما يي تأتي عمى )فيًعؿ( كقصر صيغتو عمى 

ؿ، كأمثاليا، كيضـ أكلو كيفتح ما قبؿ آخره في عمى فى ، كتى ؿى عمى ؿ، كفى عى كٍ ؿ، كفى عَّ ؿ، كفى عى فٍ ؿ، كاستى عى تى ، كافٍ ؿي عى فٍ أى 
كأمثاليا، لكنو اقتصر عمى الثالثي لككنو أصال لمرباعي كذم  ؿي عمً فى كيي  ؿي فعً تى سٍ ؿ، كيى عً فتى المضارع حتى يعـ يى 

 ؛خاصة بالمبني لغير الفاعؿ كحدهليست  (قاعدة بناءه عمى صيغة )فيًعؿإال أٌف الفيرم يرل أٌف  4الزيادة"
عمؿ في ستى حيث يرل أٌنو "ليست لمعربية صيغة خاصة بالفعؿ المبني لغير الفاعؿ، فصيغة )فيًعؿ( تي 
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التراكيب الوسيطة بين البناء ك ،كالتراكيب المبنية لممبهمالتراكيب المبنية لغير الفاعؿ، تراكيب غير 
ل( دون أنْ ك، لممجهول والبناء لممعموم كمثاؿ التراكيب المبنية  1"تأتي )ف ع ل( تراكيب أخرى تأتي منها )ُفع 

ة أٌف فاعمو غير معمـك يى جً  فٍ مً  ،مف أٌنو "بناء مخالؼ لمبناء لممفعكؿ الن حاةلممبيـ، ما خالؼ فيو الفيرم 
كىك بناء يختمؼ  2ـ إلى أبي بكر("تخاصى ـ يستتر ضركرة، كما في )كاف يي بيى بؿ ىك ضمير مي  ؛كال بارز

 لممركب الحرفيفي ككنو مبنى لضمير مبيـ مستتر كجكبا، كليس  ،حسب الفيرم عف المبني لممفعكؿ
 ىيك ، كذلؾ لككنو يذىب إلى أٌنيا أفعاؿ الزمة كليست متعدية، الن حاة( كما قاؿ بو رهك مجر )الجار مع 

 . الن حاة ذىب إليو يس لمجار كالمجركر كماكل ،مبنية لممبيـ بذلؾ
ة بيف البناء لممجيكؿ كالبناء لممعمكـ، ما يأتي فعميا عمى صيغة )فيًعؿ( إال كمثاؿ التراكيب الكسيط

فٌ ـ الزيكً ، نحك: ب فاعال كما في المعمكـعرى يي  أٌف الذم يمييا ، كجي تشترؾ كالتي  ، كشيًفي ...كغيرىا،كلد، كسيؿَّ
مع المبني لممعمكـ في ككف المرفكع بيا فاعال ال نائبا عف الفاعؿ، كمع المجيكؿ في ككنيا تأتي عمى 

فييا )أصاب الزكاـ إذ األصؿ  ؛فاعميا في األصؿ مفعكؿ في المعنى كليس في المفظك  (صيغة )فيًعؿ
 (. كلد، كأصاب الجنكف الالكلدؿ ، كأصاب السٌ كلدال

شيًغؼ كمثاؿ ما يأتي عمى )فيًعؿ( كال يأتي منيا المعمكـ عمى )فىعىؿ( )أيغًرـ ًبيىا، كأيغًميى عميو، ك 
لمبناء لممجيكؿ سماعنا  بأنيا مالزمة عف العرب تيرتىذه األفعاؿ كغيرىا اش... كغيرىا( "ك بكذا، كأيكًلع بو

عف أكثر قبائميـ، كىي األفعاؿ التي يعتبرىا المغكيكف مبنية لممجيكؿ في الصكرة المفظية، ال في الحقيقة 
؛ كليس نائب فاعؿ" ب ب المركَّ عرى كيي  ،ى لممجيكؿبنى حيث تي  3المعنكية؛ كلذلؾ يعربكف المرفكع بيا فاعالن

  .فاعؿ نائب فاعال الالحرفي )الجار كالجركر( الذم يمييا 
ليست مقتصرة عمى  مف البناء )فيًعؿ( النَّكعليذا  الن حاةكبما أٌف الخصائص الصرفية التي حددىا 

 ( ليست خاصة بالبناء لغير الفاعؿ فقد خمص الفيرم إلى أٌف "صيغة )فيًعؿى  ،المبني لغير الفاعؿ كحده
نبحث في معايير  بؿ إٌنيا تككف لمعاف مختمفة، كعميو يحسف أفٍ  ؛كما ىك سائد عند أىؿ المغة كالٌنحك

                                                           
 .12-19، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المعجـ العربي نماذج تحميمية جديدة، ج -1
 .11، ص5، جالمرجع نفسو -2
  منيا المعمـكعرب، كأٌنو ال يصٌح ، مف أنيا كردت عمى صيغة كاحدة سماعا عمى أكثر الالن حاةنقد عباس حسف تصكر 

، كما يصح منيا المجيكؿ، فتقكؿ: أيغًرـ بكذا كأىغرىمو كذا، كشيًغؼى بكذا كشىغفىو كذا، كأيكًلع  كىك يرل أٌنو يصح منيا المعمـك
 (502، ص9بكذا كأىكلىعىو كذا. )عباس حسف: الٌنحك الكافي، ج

 .509، ص9، جحك الكافيعباس حسف، النٌ  -3
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ذىاب الفيرم إلى ضركرة البحث في ك  1أخرل لتمييز معنى البناء لغير الفاعؿ عف غيره مف المعاني"
مف البناء، جاءت لما تتضمنو كؿ األفعاؿ المبنية لغير الفاعؿ، مف  النَّكعمعايير أخرل، خاصة بيذا 

سكاء أعيرب الذم بالنسبة إلى كؿ منيا، ة بينيا، كىك أٌف الفاعؿ الحقيقي فييا منزكعا الخصائص المشترك
مف  النَّكعالفاعؿ، كىك ما جعمو في تحديده الخصائص التركيبية كالداللية ليذا عف يمييا فاعال أك نائبا 

 يفرؽ بيف نكعيف كما سنراه. البناء،
قدميا التي المعطيات تحميمو ذىب الفاسي الفيرم انطالقا مف  :والداللية الخصائص التركيبية -2
 مف البناء النَّكعليذا في الخصائص التركيبية التي حدكدىا إياىـ لبناء لغير الفاعؿ، ناقدا حكؿ ا الن حاة

 :2كالتي تشمؿ
 .أٌنو بناء لممفعكؿ -
 .كتجرم عميو كثير مف أحكامو ،أٌف المفعكؿ يحؿ محؿ الفاعؿ -
 الفاعؿ ال يذكر في البنية المبنية لممجيكؿ. أفٌ  -

مف البناء غير  النَّكع ليذا الن حاة كضعياالتي  خصائص التركيبيةالفاسي الفيرم أٌف ىذه ال كيرل
 ؛ حيثق( مف أنو مبني لممفعكؿ183) ابف السَّرَّاجنقد تصكر  ،مسألة بنائو لممفعكؿ ما يخٌص  فيفكافية، 

نى ألحد المفاعيؿ بى يي  مف فعؿ بو( كبإمكاف الفعؿ أفٍ  سـى سماه )المفعكؿ الذم لـ يي  ابف السَّرَّاجقاؿ "إٌف 
األربعة التي ذكركىا، كىي المصدر كظرؼ المكاف كظرؼ الزماف، كالجار كالمجركر، تكسعا في ىذا 

كبما أٌف بناء الفعؿ لغير الفاعؿ، ال  3البناء، كىذا المفعكؿ يرتقي إلى منزلة الفاعؿ، فيصير نائب فاعؿ"
ككذا ظرفي الزماف  يؿى قكلةي الحؽ(بإمكانو أٍف ييبنىى لممصدر )قً  إذ ؛الن حاةعند  بو يقتصر عمى المفعكؿ

ـي عندؾ(كالم مف أنو  ابف السَّرَّاجفإٌف تصكر  ًمس في المقيى(كالجار كالمجركر )جي  كاف )ًجيءى مساءه، كييقا
 تصكر غير صائب حسب ما يرل الفاسي الفيرم.مبني لممفعكؿ بو، 

كما يمكف بناءه ألحد المفاعيؿ األربعة )المصدر، كظرؼ  ،بو ى لممفعكؿبنى أٌف الفعؿ يي  الن حاةكيرل 
ي أحد المفاعيؿ إلى منزلة الفاعؿ، فيصير نائب يرتق ؛ حيثالزماف، كظرؼ المكاف، كالجار مع مجركره(

د إليو إعراب الرفًع، يراقب التطابؽ الذم في الفعؿ، يمتنع سنى يي إذ "كينطبؽ عميو كثير مف أحكامو، فاعؿ، 

                                                           
 .12-19، ص5المعجـ العربي نماذج تحميمية جديدة، جعبد القادر الفاسي الفيرم،  -1
 .11، ص5، جالمرجع نفسو -2
 .11، ص5، جالمرجع نفسو -3
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التي حدٌدكىا في ىذه الخصائص التركيبية  الن حاةيخالؼ تصكر إال أف الفاسي الفيرم  1تقديمو عمى الفعؿ"
 : 2، نذكرىا عمى النحك اآلتيعدة أكجومف البناء، في  النَّكعيذا ل

مؿاعتبار الفعؿ مبنيا لممبيـ في  - المحذكؼ فييا الفاعؿ، ال  الجيمؿك ، لممركب الحرفيالمبنية  الجي
 .الن حاةكما ذىب إلى ذلؾ أك لممصدر المحذكؼ لمجار مع المجركر، 

ىذا البناء، كىك بذلؾ  فيفاعال  الن حاةما جعمو  ،عمى الفعؿ المبني لغير الفاعؿـ تقدَّ يى  يمكف أفٍ  -
 مف عدـ جكازه. الن حاةمبني لممبيـ، بخالؼ ما ذىب إليو 

 جكاز إنابة المفعكؿ ألجمو. -
اعتبار حذؼ الفاعؿ ليس شرطا، إذ يمكف حذؼ الفاعؿ كما يمكف ذكره، كال يككف الحذؼ شرطا  -
 مف البناء. النَّكعفي ىذا 

 عمى حذؼ المصدر، نحك: الن حاةالتي قدرىا  الجيمؿعمى  بالنقد األكؿ ىك اعتماد الفيرمكما يتعمؽ 
 الناس كافترقكاص، قاـ قً ؾ كري حً ضي  كبعد أفٍ  -

 الن حاةتخرج ىذه األمثمة عمى البناء لممبيـ، كال يحتاج  لى أفٍ كٍ األى  أفٌ " الن حاةالفيرم بخالؼ كيرل 
ى لممركب بنى التي تي  الجيمؿكيرل نظيره  3دالليا"، كالمبيـ في تصكره، ضمير فارغ مف التقدير النَّكعإلى ىذا 
  ، كالمركب الحرفي فييا نائب فاعؿالزمة ؛ ككنيا أفعاالمبنية عمى السعة الن حاةكالتي يراىا  ،الحرفي
 نحك:

 جفأيدًخؿ إلى السِّ  -
 بزيد ًجيءى  -

ى لمضمير المبيـ بنى "تي  إذ؛ ـبيى مي فييا مبنيا لميككف الفعؿ  ،الجيمؿنحك ىذه  أفَّ كيعتبر الفاسي الفيرم 
يميز بيف نكعيف مف البناء؛  كالفيرم بيذا 4"الن حاةعى فال حجة في افتراضو فاعال، كما ادٌ  (بزيد) أٌماك 

كالمفعكؿ  (، كالمفعكؿ المطمؽ )المصدرالبناء لممفعكؿ، كالذم يبنى ألحد المفاعيؿ األربعة )المفعكؿ بو
يضـ ىنا المبني لممركب الحرفي، كالمحذكؼ ما الذم  البناء لممبيـكبيف  ((فيو )ظرفي الزماف كالمكاف

 .ينكب عف فاعمو
                                                           

 .11، ص5عبد القادر الفاسي الفيرم، المعجـ العربي نماذج تحميمية جديدة، ج -1
 .كما بعدىا 11ص ،5ج، المرجع نفسو -2
 .19، ص5، جالمرجع نفسو -3
 .19، ص5، جالمرجع نفسو -4
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إذ حكمو حكـ الفاعؿ  ؛بمسألة عدـ تقدـ النائب عف الفاعؿ تعمِّؽالم يتعمؽ بالنقد الثاني الذم أٌماك 
مؿ، فيرل الفاسي الفيرم "أنو ال حرج في قبكؿ مثؿ ىذه الن حاةكالفاعؿ ال يتقدـ عمى فاعمو كما يرل   الجي

كسالمة ىذا البناء تكمف حسب الفيرم في ككنو مبني  1كىي جمؿ فييا بناء لممبيـ، نحك )بزيد استيزئ("
ىذا المركب  نائبا عف الفاعؿ، كبما أفَّ  الن حاةلممبيـ، كليس لممركب الحرفي )الجار كالمجركر( الذم جعمو 

نائب فاعؿ إذ لك كاف  ؛موتقد   فٍ فال مانع مً  -ما يرل الفيرمحسب - نائب فاعؿ)بزيد( ليس  الحرفي
 ـ عمى فاعمو.الفاعؿ ال يتقدٌ  ، باعتبار أفَّ كىك امتناع تقديمو النطبؽ عميو نفس حكـ الفاعؿ،

فإٌف الفاسي  (لممفعكؿ لو )المفعكؿ ألجمو فعؿجكاز بناء الالخاص ب ثالثيتعمؽ بالنقد ال الذم أٌماك 
نا بحرؼ العمة أك ترً قسكاء جاء مي  ممفعكؿ لو،لأٌنو يجكز بناءه  -الن حاة ا لما ذىب إليوخالف-الفيرم يرل 

، كحجتو في ذلؾ أٌف كىك بيذا مبني كذلؾ لممبيـ فيؾ( ابن حي  يءى لمتصالح، كجً  ءى يغير مقترف، نحك )جً 
مؿالعمة في رفض مثؿ ىذه حيث قاؿ: إٌف " ؛مف البناء غير كاضحة النَّكعىذا  في رفض الن حاةحجة   الجي

؛ يصير نائب فاعؿ الذم منعكا أفٍ  ،بات الحرفية ىنا منزلة المفعكؿ لوركَّ نزلكا المي أغير كاضحة، فقد 
لمتصالح( غير  يءى )جً  ـ مف ىذا الكالـ أفٌ فيى إلى حكـ الفاعمية، كالذم يي لذىاب معنى العمة عند انتقالو 

ذا صٌح أفٍ إذ بناء الفعؿ لغير الفاعؿ لـ يفقد الجار كالمجركر معنى العمة ؛الحنة  يءى تككف )جً  ، كا 
ب ركَّ المفعكؿ لو منصكب، كالمي  ؛ حيثا فيؾ( غير الحنةحبن  يءى تككف )جً  لمتصالح( غير الحنة، صٌح أفٍ 
، إذا كاف كذلؾ ةعمى معنى العمٌ داال  ا فيؾ(ب كمو )حبن كذلؾ لبقاء المركٌ  2"برمتو في محؿ رفع نائب فاعؿ

 ة.المانع مف إنابة المفعكؿ لو ىك ذىاب العمٌ 
حسب ما يرل الفيرم ىك ذىاب العمة، فإٌنو يرل أٌف ىذه العمة تبقى  الن حاةالمانع عند  كباعتبار أفَّ 

كال مانع يمنع  ا،مف البناء سميم النَّكعؼ جر، أك جاء منصكبا، كىك ما يجعؿ ىذا ر إذا اقترف المصدر بح
مؿأٌف "ىذه كىك بذلؾ يرل  .ف بحرؼ التعميؿ، أك المنصكبقترً مف إنابة المفعكؿ لو المي  كميا مقبكلة  الجي

لفاعؿ كتجرم أٌف المفعكؿ يحؿ محؿ ا، ك أٌنو بناء لممفعكؿ عندنا، كىي مبنية لممبيـ، كال حاجة في افتراض
سيره عمة عدـ تففي  ابف السَّرَّاجظ عمى الفاسي الفيرم أٌنو أخذ بقكؿ الحى ما يي ك  3"عميو كثير مف أحكامو

 ال (الخير ابتغاء جئتؾ) نحك ،الشيء لكقكع عمة يككف الذم المصدر ككذلؾ، في قكلو "نابة المفعكؿ لوإ
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 مقاـ أقمتو فإفٍ ( الخير ابتغاء أجؿ كمف, الخير البتغاء) المعنى ألفٌ  (الخير ابتغاء) الفاعؿ مقاـ يقكـ
 ىك ،ممفعكؿ لولالفعؿ زكاؿ معنى العمة عند بناء مف  ابف السَّرَّاجكالذم قصده  1"المعنى ذلؾ زاؿ الفاعؿ

الفعؿ كاف بسبب العمة  مف أفَّ  ، مما يمتبس عمى السامع،التي كانت في بنائو لممعمكـ ةمعنى العم و يفقدأنٌ 
ابتغاء إذ ال يفيـ ىؿ كاف المجيئ بسبب  (ابتغاءي الخير يءى نحك قكلؾ )جً  العمة، كقع عمىالفعؿ  أـ أفٌ 
ة إذا كقع أٌنو ال يفقد معنى العمالفاسي الفيرم يرل ك  .يء بوأٌف ابتغاء الخير ىك الذم جً  أـ ،الخير

سميمة كال مانع مف  الجيمؿك  ا ىك المانع مف إنابة المفعكؿ لو،كاف ىذ التعميؿ، إذامنصكبا أك مقترنا بالـ 
 مف البناء. النَّكعرفض ىذا 

لو  إرادهبالرغـ مف  ق(911األستراباذم ) الرَّضيد عمى قكؿ مً عتى لـ يى  أٌنو الفيرم ظ عمىما ييالحى ك 
 مقاـ يقكماف ال ماإنٌ  معو، كالمفعكؿ لو المفعكؿأٌف " ،المفعكؿ لو المانع في إنابة مف أفٌ ي ما ذىب إليو ف

فٍ  المعنى، حيث مف ؛الفعؿ ضركريات مف ككنو في مثمو يككف أفٍ  ينبغي منابو النائب فٌ أل الفاعؿ،  كا 
 ىك إذ ؛مصدر مف لو بد ال الفعؿ أفَّ  شؾ كال الفعؿ، ضركريات مف الفاعؿ أفٌ  كما لفظا، رذكى يي  أال جاز

 المجركر ككذا عميو، يقع مفعكؿ مف لممتعدم بد كال فييما، يقع كمكاف زماف مف لو بد ال ككذا جزؤه،
 الفاعؿ مقاـ يقـ لـ الفعؿ ضركريات مف ليس مجركر كؿ كاف كليذا الجر، حرؼ بكاسطة لكف بو مفعكؿ

 عبثا لككنو غرض، بال فعؿ بَّ ري  إذ ؛لمسمف يءى جً : يقاؿ فال لمسمف، جئتؾ: نحك التعميؿ، بالـ كالمجركر
و مما أنٌ ىك  ،لوإنابة المفعكؿ أٌف مانع  الرَّضيكيتضح مف كالـ  2"الفاعؿ مقاـ لو المفعكؿ يقـ لـ ثـ فمف

 فيكميـ عمى اتفاؽ  الن حاةكما أٌف  ،ابف السَّرَّاجؿ بو ال يقتضيو معنى الفعؿ، كليس ذىاب العمة كما قا
نٌ  ؟ أـ لككنو ابف السَّرَّاجما االختالؼ في عمة عدـ إنابتو، ىؿ لككنو يفقد معنى العمة كما قاؿ عدـ إنابتو، كا 

 األسترباذم؟ الرَّضيمما ال يقتضيو الفعؿ كما قاؿ 
أك عدـ ذكره أك عدـ تسميتو، كجيمو  ،المرتبط بمسألة حذؼ الفاعؿ النقد الرابعيتعمؽ ب الذم أٌماك 

 ا لما ذىب إليوخالف-ة لغير الفاعؿ، فقد ذىب الفاسي الفيرم يالمبن جيمؿمف السامع، أك المتكمـ، في ال
كال يككف الحذؼ شرطا في ىذا البناء، كذلؾ اعتمادا  ،الفاعؿ يمكف ذكره كما يمكف حذفو إلى أفٌ  -الن حاة

 عمى جمؿ "يينزىع فييا الفاعؿ األصمي، كيبقى مع ذلؾ حاضرا في التركيب بكاسطة الحرؼ، نحك:

                                                           
أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم المعركؼ بابف السراج، األصكؿ في النحك، تح: عبد الحسيف الفتمي، دط.  -1

 .91، ص5الرسالة، جبيركت: دت، مؤسسة 
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 فىعٍمتي ما أىمىرًني -
 فعمت ما أيًمٍرتي ًمنو -
 أىعجبىًني مىكقفيؾ -
 1أيعًجٍبتي ًبمىكًقفؾ" -

ممح كتكضِّ   يى نً نا بحرؼ الجر، مع ككف الفعؿ فييما قد بي قترً ر مي كً الفاعؿ قد ذي  أفٌ  رابعةالثانية كال ةالجي
 الن حاةعو ، كىك ما جعمو الفاسي الفيرم استدالال عمى إسقاط ىذا الشرط الذم كضغير الفاعؿ الحقيقيل

 مف البناء. النَّكعليذا 
ص الفاسي خمي ، مف البناء النَّكعليذا  الن حاةالخصائص التي حدٌدىا ك  االفتراضات كبعد دحض

أٌف البناء لغير الفاعؿ منو ما ىك مبني لممفعكؿ، كمنو ما ىك مبني لممبيـ "إلى مف تحميالتو الفيرم 
... ،نى مف التعدمبى فاألكؿ يي  لكف المبني مع المركب الحرفي، يككف بجانب المبيـ ال كالثاني مف الالـز

ى ألحد المفعكالت التي ذكر بنى يي  المتعدم الذم يمكف أفٍ يخص الفعؿ ممفعكؿ كالمبني ل 2"بجانب المفعكؿ
المركب  عداما  (صدر )المفعكؿ المطمؽ( كالمفعكؿ فيو )ظرفي الزماف كالمكاف()المفعكؿ بو كالم الن حاة

 يرل أفٌ  ؛ حيثالذم يخص الفعؿ الالـز ألحقو بالمبني لممبيـفإٌف الفيرم  (الجار كالمجركر)الحرفي 
بيف الكارد عنده ىذا التفريؽ ك  .الن حاةتعدية كميا مبنية لممبيـ كليس لممفعكؿ كما ذكر غير الماألفعاؿ 

ى األفعاؿ المتعدية بنى تي  ؛ حيثعمى أساس التعدية كالمزكـجاء ، المبني لغير الفاعؿ كالمبني لممبيـ
األفعاؿ  أٌماالذم ألحقو الفيرم بالمبني لممبيـ،  سكل ما بني لمجار كالمجركر، الن حاةلممفعكالت التي ذكر 

 الكاردة بعدىا فاعالر كالمجركر( ا)الجيا مبنية لممبيـ كال حجة في افتراض المركبات الحرفية فإنٌ  ،الزمةال
 .حسب ما يرل الفاسي الفيرم

ـ أٌف الفاسي الفيرم قد جعؿ ىدفو الذم رسمو في بداية بحثو المساني كما يمكف استخالصو مما تقدَّ 
قد أصبحت ممكة مترسخة في أذىاننا  -حسب ما ذىب إليو-ىك كصؼ المغة العربية المعاصرة، التي 

كأٌف ليا مف الخصائص ما يمٌيزىا عف المغة التي كصفيا سيبكيو، كليذا فإٌنيا تحتاج إلى إعادة كصفيا مف 
كقد بذلؾ جعؿ المغة العربية المعاصرة مكضكعا لنظريتو المسانية النظرية التكليدية التحكيمية،  جديد، كىك

ثبات بنية ترتيب كاحدة ىي بنية )ؼ فا مؼ( ٌنظرية عمى ىذه المغة، مف إفي تطبيقو نمكذج ىذه الانطمؽ 
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تي تجيزىا المغة العربية، مفسرا تعكس ترتيب بنيتيا العميقة، التي تيشتىؽ منيا جميع البنى المغكية األخرل ال
تبة بأنكاع الٌنقؿ الثالث )التبئير كالخفؽ كالتفكيؾ( كمباحث التقديـ كالتأخير عند  ةىذه البنى الميغيِّرة ليذه الر 

الن حاة، كيقكـ كصفو عمى إلغاء نظرية العامؿ، بناء عمى أٌف حركة اإلعراب يينطمؽ في تفسرييا مف مبدأ 
مؼ( ميما -فا-اإلعرابية عف رتبتيا األصمية )ؼ أٌف مككنات الجممة ترث حركاتيا تكارث اإلعراب؛ أم

ؼ مؼ فا( كبجعمو المغة العربية المعاصرة مكضكعا لدراستو -مؼ فعؿ فا-كاف مكقعيا )فا ؼ مؼ
المسانية، كاف قد خرج عف كثير مف قكاعد المغة العربية الفصحى في كصؼ كتفسير الظكاىر المغكية 

 لمغة العربية الفصيحة، نحك: جكاز االبتداء بالٌنكرة، كالٌتكسع في البناء لغير الفاعؿ.الخاصة با
ٌنو ليس مف العممية نكراف ما لمباحث مف فضؿ  في الفكر العربي في فتح مجاؿ البحث المساني كا 

 ًمفى ، إال أٌف ىاالعديد مف قكاعدعممية اشتغاؿ البنى المغكية في العربية، ك فيـ كذا المغاربي المعاصر، ك 
-)ؼ الر تبةما ذىب إليو مف بناء نظريتو عمى أصمية  يكافؽ الفاسي الفيرم في لـمف الباحثيف العرب، 

لسانية حديثة تتجاكز نظرية  في بناء نظريةتراكيب المغة العربية، انطيًمؽ منيا تجمع كبنية عميقة مؼ( -فا
 ، منيا:منيجيةالك  ظريةالنٌ  تخص  ض نمكذجو المساني لعدة انتقادات عرَّ تى  ؛ حيثالمكركثةالعامؿ 
سمية لجمؿ االفي او الذم افترض الضميرم )كاف( افتراض الرابط عمىالباحثيف  لـ يكافقو جؿ   -

مملبنية مخضعا إياىا  ظر إلى الرابط مكسى إلى أٌف "النٌ  محمدعطاء  مؼ( حيث ذىب-فا-الفعمية )ؼ ةالجي
في ىذا الفعؿ ما يستشعره في  ءإذ ال يستشعر المر  ؛غير دقيؽ أمره  ،أٌنو فعؿ يأخذ فاعال)كاف( عمى 

مؿ" مف افتراض الفاسي الفيرم إلى أفٌ  عبد الحميد السيدكما ذىب  1عامة األفعاؿ مف داللة الحدث"  الجي
كأعرب االسـ المرفكع فعال سماه )الرابطة( كقدره بالفعؿ الناقص )كاف( فييا ر قدٌ ك التي ال تتضمف فعال، 

؛ ألٌف الفعؿ )الذم يأخذ فاعال( يدؿ عمى حدث كزماف، ك)كاف( الناقصة ليست ر دقيؽفاعال، ىك أمر غي
الفعؿ )كاف( خاليا مف داللة الحدث، أك مختصا بالزمف  كدي ري كي ك  2حتى يككف ليا فاعؿ" ؛دالة عمى الحدث

ما جعؿ المسانييف ىك دث؛ حيث يكتفي بمرفكعو، دكف الحدث، إال في مكاضع قد يأتي فييا داال عمى الح
 .العرب يرفضكف افتراض الفاسي الفيرم االسـ الكارد بعدىا فاعال

ال عمى أساس االسـ الكارد بعدىا فاعؿ،  يذىب إلى أفٌ كافتراض الفاسي الفيرم لو مبرراتو حينما 
 يرل أفٌ  ؛ حيثالتي يراىا تتفؽ مع الفاعؿ عمى أساس خصائصو التركيبية؛ بؿ معنى الفاعؿ الحقيقي
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كما أٌف نظريتو تقـك  يمي الفعؿ ثانيا،ك  أكال ىك مرفكع مف حيث السميا نفس الخصائص التي لمفاعؿ؛
ال يعتبر ناسخا عمى نحك ما ىك في الٌنحك العربي المكركث؛ بؿ ىنا  )كاف( إذ العامؿ ؛عمى إلغاء العامؿ

 (.شاعرازيد  كانمحمكؿ آخر، نحك )ا في دمجن ر محمكال مي عتبى يي 
ممة ة كاحدة، ىي بنييغة العربية إلى بنبنية الم جؿ الباحثيف عمى ردٌ  ولـ يكافق -   الفعمية ةالجي

؛ ييما حسب السياؽ الذم يقتضييماتسمح باستعماؿ كمتتكفر عمى نمطيف، ك المغة العربية  باعتبار أفٌ 
"أثبت كجكد بنية كاحدة فقط لمجممة العربية، ىي بنية الفاسي الفيرم  يرل عبد الحميد السيد أفٌ  حيث
مم ممالفعمية التي يرل أٌنيا مف نمط )ؼ فا مؼ( كنفى كجكد  ةالجي االسمية، كبرىف عمى صحة ذلؾ  ةالجي

ممبعرض صكر لمتغيير في رتبة  ليؤكد أٌف المغة  ...أكدت ىذه النمطية، كالتبئير كالخفؽ كالتفكيؾ  ةالجي
في  الجيمؿف مف مطيٍ العربية لغة طبيعية. كليس األمر كذلؾ، فمكؿ لغة خصائصيا، كالقكؿ بكجكد نى 

كال يعني أٌف كجكد نمط يجعميا طبيعية فما ذىب  ،ا لغة غير طبيعية أك أٌنيا معقدةال يعني أٌني ،العربية
مم يٍ في تجميات استعماؿ نمطى  الن حاة غير دقيؽ، يدؿ عمى ذلؾ ما كشفو -فيما أرل–إليو الباحث  في  ةالجي

فٌ  1مكاقؼ مختمفة مف األداء حقؽ فييا النمطاف دالالت مختمفة" كجكد إثبات الفيرم لبنية كاحدة ال ينفي  كا 
االسـ ك  ،مشتقة مف الجممة الفعميةبؿ يعتبرىا  ؛كال مقامات استعماليا الجممة االسمية التي يتصدرىا االسـ،

  .حاةكما ذىب إلى ذلؾ النٌ مرفكعا باالبتداء ال مبتدأ الذم يتصٌدرىا يككف فاعال، 
ٌف ك  ، ليست كفيمة المقارنة بيف الٌنحك العربي كالنحك التكليدم التحكيمي الذم قدمو الفاسي الفيرما 

ما ييدؼ إليو الفيرم كما تيدؼ إليو النظرية  يدحض النظرية التي جاء بيا، ألفٌ  بخمؽ خطاب نقدم كاؼ
عممية التغيير في  كصؼ إلى التحكيؿالنحكية قائـ عمى أسس مختمفة، فالفيرم ىدؼ مف خالؿ مفيـك 

ذ ر أخفسِّ بناء عمى أٌف نظريتو تقكـ عمى ىذه الرتبة، التي مف خالليا يي  ،في المغة العربية األصمية الر تبة
نات الحركات اإل عمى رتكز ال يمجأ إلى افتراض التحكيؿ، باعتباره يالنحك العربي فإٌنو  أٌماك  عرابية.الميككِّ

ناأخذ  هفي تفسير نظرية العامؿ   .اإلعرابية يات حركاتالميككِّ
إذ مما ال حظو  ؛في تقديـ مفاىيـ النظريةصعكبة الخطاب المساني الذم استعممو الفاسي الفيرم  -

"كمف األمكر التي كاف  إلى القارئ العربيمصطمحاتيا ىك عدـ تقريب عمى خطابتو المسانية الدراسكف 
ىك تسييؿ المغة التي يكتب بيا، كتقريب المصطمحات التي  ،ينبغي لمفيرم مراعاتيا تماـ المراعاة
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مف الخطاب غير المألكؼ في الدراسات المغكية؛  النَّكعككقكع الفيرم في ىذا  1يستخدميا إلى األفياـ"
سببو ترجمة المصطمحات التي تعتمدىا النظرية التي كاف يرتكز عمييا في كصؼ قكاعد المغة العربية 

في الدراسات  يجد الفيرم قد اعتمد في ترجمتيا عمى ما ىك مبثكث ،ىذه المفاىيـعف في المتمكلكف 
 .خاصةالتراث العربي المغكية، ك 
في ما يتعمؽ بالبناء لغير الفاعؿ، فنجده قد خرج عف كثير ما يمكف استخالصو مما جاء بو  أٌماك 

مف البناء، كالتي منيا جكاز تقديـ النائب عف الفاعؿ، كجكاز  النَّكعليذا  الن حاةمف الخصائص التي حددىا 
ٌف الذم جعؿ الفيرم  الفاعؿ.كسع في قاعدة البناء لغير كىك بذلؾ يتككذا نيابة المفعكؿ ألجمو، حذفو،  كا 

الذم رسمو في بداية مف البناء، ىك ىدفو  النَّكعليذا  الن حاةيخرج عف الخصائص التركيبية التي حٌددىا 
  ة، كليس المغة التي كصفيا سيبكيو.كصؼ المغة العربية الحاليمشركعو المساني، كىك 

   خصائصيا عف المغة التي كصفيا سيبكيوفي كثير مف كباعتبار أٌف المغة العربية الحالية تخرج 
خصائصيا ، ليا ر أٌف ىذه المغة الحاليةبً عتى يرم يى فإٌف الفاسي الف -كىك ما يعتبره المختصكف لحنا-
 ؛ حيث، كىي بذلؾ بحاجة إلى كصؼ جديد لقكاعدىاسيبكيو المغة التي كصفياعف  التي تميزىاقكاعدىا ك 

األنحاء التي كضعيا القدماء كالمحدثكف ليذه المغة أك لغيرىا، فإف ىناؾ "ميما كانت قيمة  ذىب إلى أٌنو
كعالكة عمى ىذا ...خرل تصؼ معطيات أخرل كتتنبأ بياحاجة إلى إعادة بناء أنحاء أخرل، أم آالت أ

ٌف العربية كسائر المغات، تطكرت كتغيرت عبر القركف، كىناؾ ما يدؿ عمى أٌف المغة التي كصفيا إكذاؾ 
 2كالصكتية" ،كالصرفية ،باعتبار كثير مف خصائصيا التركيبية ،و ليست ىي المغة المكجكدة حالياسيبكي

يخرج عف مكضكعو الذم حٌدده  في العديد مف قكاعد المغة العربية لـ الن حاةالفيرم في مخالفتو كبيذا فإٌف 
تقتضي  ؛ حيثا المكضكعيخرج عف منيجو كال عف الغاية التي ألجميا أسس ىذ كما لـفي أكؿ مشركعو، 

القدماء؛ لككنيا قد خرجت في كثير مف قكانينيا  الن حاةعد التي كضعيا يصفيا خركجا عف القكاالمغة التي 
 .القديمةقكانيف المغة العربية عف 

خة في أذىاف المتكمميف أصبحت ممكة مترسقد )العربية المعاصرة(  أٌف ىذه المغةالفيرم  لكير 
عمى نحك ممكة عيد السميقة المغكية، كبذلؾ فيك يعيب عمى الدراسيف المتأخريف إىماؿ  ،المعاصريف

المتأخريف  "إٌف جؿٌ قاؿ  ؛ حيثظمكا مقيديف بممكة عيد السميقة المغكية كبما سيًمع عف العرب ؛ حيثكصفيا
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ؿ عف العرب قً ما ني يـ بأخذ كقد اكتفى جم   ... خت عند العربي المعاصرة التي ترسَّ لـ ييتمكا بكصؼ الممك
مؼ في منطقة محدكدة كزمف محدكد، كىذا ما حذا بنا إلى ع عف السٌ مً سماعا، كحصركا المادة في ما سي 

أم الذم يرل ضركرة كصؼ المغة العربية ىذا الرٌ ك  1مخالفة ىذا المنيج، كاعتماد حدكس متكممي ىذه المغة"
 :بيؽعدة إشكاالت عمى مستكل التنظير كالتط يطرحالمعاصرة ، 

مف حيث  ؛عمى تبايف العربية المعاصرةالقديمة كالمغة العربية نجد أٌف المغة  عمى مستوى التنظير:
كالمغة  ،الخصائص كالقكاعد، كعمى غرار ىذا التبايف سيككف ىناؾ ال محالة تبايف بيف المغة المعاصرة

 إلى كصؼ قكاعد أخرل؛ مف كصؼ قكاعدكىنا يفرض ىذا الرأم االنتقاؿ  (التي ستأتي )لغة المستقبؿ
العربية؛ ككنيا ب ميمة التقعيد لمغة المغة ال تخضع لمعيار ثابت يحكـ قكانينيا، كىك ما يصعِّ  بسبب أفٌ 

 ر. ستمِّ ر مي تخضع لتغيٌ 
ؿ لغة آسرعاف ما سيككف مآلو نفس م، معاصرةالنجد أٌف تعميـ المغة العربية  :عمى مستوى التطبيق

، كىك ما مما يستمـز إعادة تعميميا كفؽ القكاعد التي آلت إلييا ؛قكاعدىاخركج عف العصر سيبكيو، كىك 
مف ىذا  لىكٍ األى  يككفك  .معاصرةابقة أـ المغة الىؿ لغة سيبكيو أـ المغة السٌ  ـ؟عمِّ أم لغة ني  :يطرح إشكالية

كىي  كالصرفيةبناىا التركيبية يحكـ  ،ىي التي تحتكـ إلى معيار ثابت مستقر ،تككف المغة المكصكفة أفٍ 
عمى كالـ  مف لمقياسمف الزٌ المعجـ فيبقى قائمة مفتكحة إلى ماال نياية  أٌما، العربية الفصيحةمغة ال

 .يار عف مستجداتالعرب، حسب ما تتطمبو الحياة العصرية مف مصطمحات تعبِّ 
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في  الوظيفي االتجاهيرجع تاريخ  :الوظيفي ألحمد المتوكل النَّحولسانيات العربية: نموذج 
اىتماميا عمى الدراسة  مع ظيور حمقة براغ التي انصب   ،إلى بداية القرف العشريف الدراسات المسانية

تطورت عمى أيدي لسانيي ما بعد  ة، وقد استمرت األبحاث حوليا إلى أفْ ة لموحدات المغويّ الوظيفيّ 
صؼ الظواىر المغوية، ما سمح منتصؼ القرف العشريف، أيف صارت نظرية لسانية ليا مف الشمولية في و 

فإّف  وبيذا، الوظيفي النَّحونظرية عية تحت اسـ نموذجا لسانيا صالحا لجميع المغات الطبي وفَ كُ تَ  أفْ ليا 
 انتيت التي الوظيفي ة "المدرسة أصحاب مع ؛ المرحمة األولى ُعِرفتقد مّر بمرحمتيفكاف االتجاه الوظيفي 

 أىـ ومف ،تحديدا العربي المغرب بمداف في آثارىا ظيرت وقد ،مارتيني أندري الفرنسي المِّساني إلى ريادتيا
 الطرابمسي اليادي محم د المسدي، الـالسّ  عبد محمد الشاوش، القرمادي، صالح البكوش، الطيب :روادىا
 المِّساني عرضو الذي الوظيفي الن حو المرحمة الثانية ُعِرفت مع أصحابو . إلخ... اإلبراىيمي طالب خولة

 أحمد المغربي المِّساني بريادة ،تحديدا األقصى المغرب في االتجاه ىذا ظير وقد ديؾ سيموف اليولندي
لما  ؛المرحمة الثانية النموذج األحدث ليذا االتجاه نموذج عد  ويُ  1المغاربة" الباحثيف مف وكوكبة المتوكؿ

ا "نظرية تعتمد منيجيّ الظاىرة المغوية، وطبيعة ىذا النموذج ىي  يتمّيز بو مف الشمولية في وصؼ وتفسير
التي يأتي في مقّدمتيا مبدأ َتالـز الوظيفة والبنية، وتحديد الوظيفة  ،أنظومة المبادئ الوظيفية المعروفة

د البنية وليس العكس، وبوضوح أكثر أّف المعنى المراد الوظيفة ىي التي تحدِّ  ويعني ذلؾ أفّ  2لمبنية"
 ـ الوظيفُة البنيَة. ىو المسؤوؿ عف تحديد البنى المغوية التواصمية، وليذا ُتالزِ  ،تبميغو

ة في نظريات لسانية متد  مُ  أصولوأّف تداولية، لتجد عدة نظريات إلى الوظيفي  الن حومصادر تمتّد و 
اولية بنوعية مصادره، فيو محاولة الّتد"يمتاز عف غيره مف النظريات وىو بذلؾ ، ظيرت متزامنة معو

 ات فمسفيةونظريّ  (والوظيفية، ونحو األحواؿ ،العالئقي الن حو)لصير بعض مف مقترحات نظريات لغوية 
مذجة في حسب مقتضيات النّ  وغٌ صُ ثبتت قيمتيا في نموذج صوري مَ أ (خاصة نظرية األفعاؿ المغوية)

سعيا لتحقيؽ ما كانت تسعى  توحسب تنوع مصادر ىذه النظرية فإّنيا قد جاء 3التنظير المساني الحديث"
تحقيؽ نظرية تتصؼ بالشمولية في التنظير المساني لمظاىرة المغوية، بما يتعمؽ بكؿ  وىوإليو المسانيات، 

                                                           
  ا بعض المباحث النظرية بطبقة الحمؿ بنوعيو المركزي والموسع، أمّ  ةالمتعمقفي ىذا الفصؿ ىو األبحاث ما تطّرقنا إليو

 فمـ نتعر ض ليا بحكـ أّف األبحاث حوليا ال زالت قائمة.  ،طبقة اإلنجاز وطبقة القضيةكالقوالب و التي طرقيا أحمد المتوكؿ 
 .591صعبد السالـ شقروش، النظرية التوليدية التحويمية وأثرىا في البحث المساني العربي،  -1
 .11، دار األماف، ص2002. الرباط: 5أحمد المتوكؿ، الوظيفية بيف الكمية والنمطية، ط -2
 .9، دار الثقافة، ص 5991. الدار البيضاء: 5اولية في المغة العربية، طالّتدأحمد المتوكؿ، الوظائؼ  -3
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كيبية بعيدا عف الّتر ، بعد أْف كاف الوصؼ المساني ال يتجاوز الُبَنى تركيب وداللة وتداوؿ ؛ مفْ جوانبيا
 المغوية.افي لمستويات الّظاىرة تحقيؽ الوصؼ الك

 مشروعو المساني حوؿ تطبيؽ بدأ في إصدارىا منذ الثمانينات،التي  ُتمثِّؿ أعماؿ أحمد المتوكؿو 
"مؤسسيا ـ إلى حكَ تعود في حقيقة ما آلت إليو مف تنظير مُ ىي و عمى المغة العربية،  الوظيفي الن حو نظرية

التي رسـ بيا اإلطار النظري والمنيجي العاـ لمنظرية  ،دةتعدِّ األوؿ سيموف ديؾ مف خالؿ أبحاثو المُ 
كيب في لغات الّتر اوؿ والمعجـ و الّتدلة و الّدالت مجاؿ مس   ،يف أْجروا دراسات لغوية ُمتنِوعةألتباعو الذ

قد حّقؽ و  1والعربية" ،والفرنسية ،واإلنگميزية ،مختمفة، تنتمي إلى فصائؿ متباينة نمطيا، كالمغة اليولندية
ؽ ىذه النظرية عمى لغات متباينة نمطيا، الكفاية الّنمطية التي ىدفت إلييا النظرية؛ أي صالحيتيا تطبي

لجميع المغات، تحت نموذج نظري واحد، ما سمح ليا بأْف تكوف نظرية ليا مف الشمولية في وصؼ 
 ا وداللة وتداوال.الظواىر المغوية، ما ليس لألنحاء الخاصة؛ مف حيث وقوفيا عمى الظاىرة المغوية تركيب

لنظريات ااث المغوي العربي، وحسف استيعابو الّتر وقد تمّكف أحمد المتوكؿ بفضؿ رسوخ قدمو في 
مت نظرية عممية ية العربية، بمفاىيـ ومصطمحات حديثة، شك  الن حو المغوية الحديثة، مف إغناء الدراسات 
ية القديمة، بفضؿ كفاياتيا الن حو تكوف بديال معاصرا لمنظرية  ألفْ  ،متماسكة، وىي مرشحة أكثر مف غيرىا

. وُيعّد 2اولية والنفسية والّنمطية، وبفضؿ بنية نحوىا أو جيازىا الواصؼ الذي يتميز بالدقة والمرونةالّتد
نائيا ظرية في الدراسات العربية، مساىما في بالنّ ىذه أحمد المتوكؿ إضافة إلى كونو ُمتَبٍف مبادئ ومفاىيـ 

أىـ ما أنجزه في نحو المغة  تيةؿ لنا أعمالو اآللوظيفي. وتمثِّ مو مف مفاىيـ إجرائية لمنحو امف خالؿ ما قد  
 :5919منذ سنة  كانت قد شرع أصحابيا في بنائيانظرية ىذه المع اإلشارة إلى أّف  ،العربية الوظيفي

 الوظيفي:المغة العربية  نَّحوأعمال أحمد المتوكل في 

 نةالسَّ  الكتاب
 5891 الوظائؼ الّتداولية في المغة العربية.

 5891 دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي.
نية: الوظيفة المفعوؿ في المغة العربية.  5891 مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ

 5899 مف قضايا الرابط في المغة العربية.
 5899 المشتقة في المغة العربية.قضايا معجمية: المحموالت الفعمية 

 5898 الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا الّتركيب في المغة العربية.
                                                           

 . 11، صظرية نحوية وظيفية لمنحو العربييحيى بعيطيش، نحو ن -1
 . 11، صالمرجع نفسو -2



  النَّحو الوظيفي ألحمد المتوكلالفصل الرابع                                   لسانيات العربية: نموذج 

 

521 

 5898 الجممة المركبة في المغة العربية.
 5898 المسانيات الوظيفية: مدخؿ نظري.

 5881 آفاؽ جديدة في نظرية الن حو الوظيفي.
 5881 الّتداولي. المسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيؿ الّدالليقضايا المغة العربية في 

 5881 الّتركيبي. قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيؿ الصرفي
 1005 قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية: بنية الخطاب مف الجممة إلى النص.

 1001 الوظيفية بيف الكمية والنمطية.
 1001 الّتركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات.

 1001 المنحى الوظيفي في الفكر المغوي العربي: األصوؿ واالمتداد.
 1008 في قضايا نحو الخطاب الوظيفيمسائؿ النحو العربي 

 1050 .الخطاب وخصائص المغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية والنمط
 1051 .قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية

عة عمى وزِّ مُ و ، وعشريف سنة ثمافٍ عة عبر تتابِ أعماؿ أحمد المتوكؿ قد جاءت مُ  رد أفّ سْ ح المَ وضِّ يُ و 
األبحاث تواريخ تشيد عمى استمرارية بحثو المساني في التنظير لنحو المغة العربية الوظيفي، ونجد أّف ىذه 

تناوؿ فييا  التيتناوؿ فييا المتوكؿ تقديـ النظرية عمى شكؿ كتابة تمييدية، وبيف  التيقد تنوعت بيف 
اث العربي الّتر حاوؿ فييا ربط نتائج النظرية بنتائج  التي ية عمى المغة العربية، وبيفالن حو إسقاط النظرية 

ا الباحث مف مشروعو المساني، إذ يقوؿ صاحبيا القديـ، وىي تمثؿ األىداؼ التي كاف يصبوا إلى تحقيقي
إغناء لسانيات المغة  أوالىا؛نشارؼ ىدفيف اثنيف:  "حاولنا جيدنا في ىذه المجموعة مف الدراسات أفْ 

 بالنسبة لدالليات وتركيبيات وتداوليات ىذه المغة ،ىا مركزيةعد  العربية بتقديم أوصاف وظيفية لظواىر ن  
بمفاىيـ يقتضييا الوصؼ الكافي ليذه  ،ت الحاجة إلى ذلؾما مس   كؿّ  الوظيفي الن حوتطعيـ  وثانييا؛

، وأما المغة العربيةالوظيفي في  الن حومشروع أحمد المتوكؿ في  موضوعد لنا وبيذا يتحد   1الظاىرة أو تمؾ"
تقديـ  وفيالذي يرمي إلى تحقيقو  ىدفو، وأما امنيج حو الوظيفيمف منظور النّ  الوصففقد اتخذ منيجو 

، إلى يتداولال، و يتركيبالو  ،يداللالالمستوى  ة:يمس مستوياتيا الثالثوصؼ وظيفي لقواعد المغة العربية، 
 ية الوظيفية.الن حو جانب محاولتو تقديـ اقتراحات نوعية لمنظرية 

د قّدـ وصفا حديثا حيث إلى جانب كونو ق سار المتوكؿ عمى الطريؽ الذي رسمو لمشروعو؛وقد 
لقواعد المغة العربية مف منظور االتجاه الوظيفي، كاف قد ساىـ بفضؿ استيعابو مفاىيـ النظرية، في 
تطويرىا بما قّدمو ليا مف مفاىيـ، جعمتيا نموذجا صالحا لوصؼ قواعد العربية، والعديد مف الظواىر 

                                                           
 .1، دار الثقافة، ص5991. الدار البيضاء: 5أحمد المتوكؿ، دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي، ط -1
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إدراجيا ضمف لسيموف ديؾ  المنادى التي لـ يتسف  اولية الّتدلوظيفة افتو المغوية في لغات أخرى، مثؿ إضا
 .الوظائؼ الداللية

صاغ أصحاب النحو الوظيفي نظريتيـ النحوية، عمى اعتبار أف المغة أداة تواصؿ، وبذلؾ فإف لقد 
تدؿ عمى الدور الذي تقـو  دالليةيفة وظ حمؿت كؿ منيا وحداتيا التي تنتظـ في البنى المغوية التواصمية،

تحدد نوع العالقة البنوية التي تربطيا بما قبميا  تركيبيةيفة ظو و بة لمواقعة التي يتضّمنيا التركيب، بو بالنس
ة كبرى "وانطمقوا مف فرضيّ تحدد دورىا بالنسبة لطرفي التداوؿ تداولية وظيفة ، و وبما يمييا في التركيب

كيبية والصرفية؛ بمعنى أّف الوظيفة الّتر اولية، ىي التي تحّدد الخصائص الّتدؿ في كوف الخصائص تتمثّ 
ويعني ذلؾ أّف الوظيفة األساسية لمغة والتي ىي  1د البنية المغوية"حدِّ تُ  ،األساس لمغة التي ىي التواصؿ

 الن حووبيذا ينتقؿ مفيوـ التواصؿ، ىي المسؤولة عف تحديد البنى المغوية مف حيث مضمونيا وشكميا، 
بأّف  ،إلى العالقة العكسية د المعاني الوظيفيةحدِّ أو الحركة ىي التي تُ  ،مف النظرية القائمة عمى أّف البنية

 .د البنية أو الحركة اإلعرابيةحدِّ اولية ىي التي تُ لّتداالوظيفة 
عازلة  ،لبنويعمى الوصؼ انوعية لألنحاء التي قامت  ُمعاَلجةً  ،يذا المنطمؽبالوظيفي  الن حو د  وُيعَ 

ىذه األنحاء عجزىا عف تفسير العديد مف الظواىر المغوية  تْ تَ ثبَ مغة عف وظيفتيا التواصمية، وبعد ما أَ ال
اولية الّتدية لمغة إلى القدرة الن حو القدرة  ،يَتجاوز البحث المساني في إطاره الوظيفي كاف "مف الطبيعي أفْ 
عمؿ ستَ اولية التي تُ الّتديكوف إال عف طريؽ ربطيا بمختمؼ األىداؼ  ال يمكف أفْ  ،ففيـ المغة فيما عميقا

أّف بيذا الوظيفي  الن حو رعتبِ يَ و  2أجميا. وبناء عميو ال يخرج النسؽ المغوي عف االستعماؿ المغوي" فْ مِ 
ؿ فصال لمغة عف وظيفتيا مثّ بنويا، تُ  المغة وصفااألنحاء البنوية أو االتجاىات التي سارت في وصفيا 

بيف  عالقة البنويةكونو ال يتجاوز تحديد اللوالن حو العربي ال يكاد يخرج عف ىذا االعتبار؛ التواصمية، 
قصد  ؛الوظيفي الن حوي ؛ ليذا عمد أحمد المتوكؿ إلى تبنِّ ىاحركات أواخر الوحدات المغوية مف خالؿ 

بالشمولية في وصؼ الظواىر  نحوىا صؼتّ يى ؛ حتّ ظريةمو النّ مفاىي فؽَ إعادة وصؼ قواعد المغة العربية وِ 
 :ىي ثالثة أنواع مف الوظائؼ يتّضمف حو المغة العربية الوظيفينوأصبح بذلؾ العربية، في  المغوية

 .اوليةالّتدكيبية والوظائؼ الّتر والوظائؼ و  ،ليةالّدالالوظائؼ 

                                                           
 .219، صاف، المسانيات العربية الحديثةفمصطفى غم -1
 .241حافظ إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -2
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تتكوف مف ُمسَند  ،في المغة العربية مف جممة إسناديةكيبية الّتر تتكوف البنى  لية:الّدال الوظائف  -أوال
وُمسَند إليو، أو مف مسند ترد بالنسبة إليو عدة مسانيد، مثؿ قولؾ جاء محمد )مسند + مسند إليو( أو 

نة عمى ىذا و (. 2+ مسند إليو 5قولؾ: شرب محمد لبنا )مسند + مسند إليو ُيصطَمح عمى البنية الُمكو 
د سنَ الموضوعات المُ تسمى و  ،محموال فييا دسنَ ى المُ وُيسم   (الوظيفي بػ )البنية الحممية الن حواألساس في 

أربعة أصناؼ:  الوقائع. وفي ىذه البنية الحممية "يدؿ المحموؿ عمى واقعة، واحدود ا المحموؿإليي
خالد بالباب أوضاع: وقف و )حدث(الريح األشجار أحداث: أسقطت و )عمل(خالد زيدا أعمال: صفع 

ىذه الوقائع مختمؼ األدوار التي يمكف أْف يقوـ بيا  حصروت 1")حالة( ف ِرحخالد  حاالت:و  )وضع(
ىو  ،لي ألنواع الوقائعالّدالعمى )عمؿ أو حدث أو وضع أو حالة( وىذا التقسيـ  يدؿّ  فإما أفْ  )المحمول(

ت الحدود بالنسبة لمحاّل  ،"يفرض المحموؿ قيود انتقاء حيث ؛الواقعةالذي ُتسَند إليو  وارد بالنسبة لنوع الحدّ 
يساوقو  ،منفذفإّنو يفرض استحضار حّد عمال  (فإذا كاف المحموؿ )الواقعة 2قو في نفس الحمؿ"ساوِ التي تُ 

ذا كاف  (في نفس الحمؿ )البنية الحممية ذا كانت قوةيفرض استحضار  حدثاوا  يفرض استحضار  وضعا، وا 
ذا كاف متموضع  . حائليفرض استحضار  حالة، وا 

داللتيا  قصرفي األنحاء التي ت اقعةلمفيوـ الو  ، ُيعتَبر إعادة صياغةٍ وقائعوىذا التقسيـ ألنواع ال
، واعتبار مرض محمدمعممة ىذه الداللة عمى جميع الوقائع ميما كاف نوعيا، نحو قولؾ:  (عمى )الحدث

نما ىو حسب كؿ مف الواقعة وما يالزميا   الن حو)فعؿ + فاعؿ( مع أّف )عمر( ليس بفاعؿ حقيقي، وا 
 عمى )حالة + حائؿ(. الوظيفي )حائؿ( باعتبار أّف الواقعة تدؿّ 

الوظيفي  الن حووأما بالنسبة لمحدود التي ترد في البنية الحممية مساوقة لممحموؿ، فيي تنقسـ حسب 
  مد في التمييز بيف الصنفيف مف الحدودعتَ معيار المُ "وال قسميف؛ حدود موضوعات وحدود لواحؽإلى 

ـ في تعريؼ الواقعة الداؿ سيِ معيار داللي ال معيار تركيبي، فالحدود الموضوعات ىي الحدود التي تُ 
ىي الحدود التي تقتصر  ،الحدود المواحؽ باقتضاء المحموؿ ليا، في حيف أفّ ىي تمتاز و  ،عمييا المحموؿ

والتي تختمؼ عف الحدود األولى بعدـ اقتضاء  ،عة الزمانية والمكانية وغيرىاعمى تخصيص ظروؼ الواق
د معناىا دالليا، وال وذلؾ ألف تعريؼ الواقعة ال يستدعي إال الحدود التي تعرِّفيا أو تحدِّ  3المحموؿ ليا"

                                                           
 .22، صت في نحو المغة العربية الوظيفيأحمد المتوكؿ، دراسا -1
 .24، صالمرجع نفسو -2
نية -3  5991. الدار البيضاء، 5ط، المفعوؿ في المغة العربيةوظيفة ال :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ

 .505صدار الثقافة، 
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وعمى ىذا األساس جاء التمييز بيف الحدود  (يستدعي تعريفيا ما يخصص ظروفيا )كالمكاف أو الزماف
)الموضوعات( التي تعرِّؼ الواقعة أو ُتعتَبر مساىمة في بنائيا، مف الحدود )المواحؽ( التي ُتعتَبر 

 اآلتي: الن حوعمى   صة لمظروؼ المحيطة بيامخصِّ 
 وىي "الحدود التي تمعب دورا أساسيا أو مركزيا بالنسبة لمواقعة التي يدؿّ  موضوعات:الحدود ال -1

ال يكوف إال  وتعريؼ الواقعة 1عمييا المحموؿ، أو بعبارة أخرى الحدود التي يقتضييا تعريؼ الواقعة"
لؾ: قو  نحو ،نة ليا، أو ما تقتضيو الواقعة حتى تتحقؽ فعمياؽ بالعناصر المكوِّ ما يتعم   باستحضار كؿّ 

ال لفعؿ ذا لفعؿ الشرب، وسائال متقبِّ ا منفِّ كائنا حيّ تستدعي بالضرورة  (ربشّ ال)واقعة ف ،شرب محمد لبنا
مة ؛ حتى ينحصر تعريفيا، وىذه العناصر التي ليا قابمية تعريؼ الواقعة ىي الحدود المشكِّ الشرب كذلؾ

 يصا، وال يصح  أّنيا موضوعة ليذه الواقعة خصِّ  أساست حدوٌد موضوعات، عمى مي  لمواقعة ذاتيا؛ وليذا سُ 
 تعريفيا إال مف خالؿ ىذه الحدود؛ ولذلؾ ُعد ت مركزية بالنسبة لممحموؿ. 

  وىي "الحدود التي تمعب دورا في تخصيص الظروؼ المحيطة بالواقعةمواحق: الحدود ال -2
ميت ىذه وسُ  2وغير ذلؾ" ،ص لألداةالمخص   والحدّ  ،ص لمزمافالمخص   والحدّ  ،ص لممكافالمخص   كالحدّ 

بالواقعة، مقارنة بالحدود التي ُتَعد  المحيطة لكوف وظيفتيا ال تتجاوز تحديد الظروؼ ؛ االحدود لواحق
اف فالحدّ  ،ع مساءافي الُمسمَّ  توألقى األستاذ محاضر  قولؾ:نحو مساىمة في بنائيا )الحدود الموضوعات( 

يما مساء( فع، والاف )المسم  والمحاضرة( يعتبراف حديف يقتضييما التعريؼ بالواقعة، أما الحدّ  ،)األستاذ
بالنسبة إلييا وىذا ما يجعميما  ()زمانيا ومكانياف لمظروؼ المحيطة بالواقعة خصِّصيْ مُ ليس إال حد يف 

ناقصة دالليا، عمى أساس  عد  مف الكالـ فالبنية الحممية ال تُ  اسقط ا إفْ مويدؿ عمى ذلؾ أّني، حديف الحقيف
ال  ،ليةالّدالالوظيفي عمى أساس األدوار  الن حوفي  يتـّ  ،أّف "تحديد موضوعات المحموؿ في مقابؿ المواحؽ

أي أّف ما ُيميِّز الحدود الموضوعات عف الحدود المواحؽ ىو المعيار  3كيبية"الّتر عمى أساس الوظائؼ 
أو مشاركا إذا كاف الحّد الُمسَند إلى المحموؿ )الواقعة( حّدا مساىما  حيثداللي ال المعيار التركيبي؛ بال

، أما إذا كانت وظيفتو ال تتجاوز تخصيص الظروؼ المحيطة بالواقعة فإّنو في بنائيا يكوف حّدا موضوعا
 حدٌّ الحؽ.

                                                           
 .22، صت في نحو المغة العربية الوظيفيأحمد المتوكؿ، دراسا -1
 .24-22، صالمرجع نفسو -2
 .24، صالمرجع نفسو -3
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في كوف اأُلوَلى منيا )الحدود ويكمف الفارؽ أكثر فأكثر بيف ىذيف النوعيف مف الحدود، 
محمد  وشرب، عمرجاء لكونيا مساىمة في التعريؼ بيا، نحو قولؾ:  ؛الموضوعات( تقتضييا الواقعة

فإْف أما الثانية فال تتجاوز وظيفتيا تعييف الظروؼ المحيطة بالواقعة، وليس ليا إمكانية تعريفيا،  شايا،
؛ لكوف البنية واقعةتحققة بالنسبة لمداللة مُ ال ال تعريؼ و فإّنو  ،في المقيىب رِ ، أو شَ في الميلجاء : تقمْ 

رىا عمى الحدود المواحؽ توفّ  مفْ  غـعمى الرّ  ،الموضوعة ليذه الواقعةر عمى الحدود توفّ تال الحممية 
 الظروؼ المحيطة بيا. ييفالمساىمة في تع

قد جاء  -حدود موضوعات وحدود لواحؽ-الحدود  ف مفالوظيفي بيف نوعي الن حووىذا التمييز في 
ة أو مركزية في وروده ضمف البنية ا، لو أكثر أىميّ تمييزا ِلَما يرد بالنسبة لممحموؿ )الوقائع( بصفتو حدّ 

ظ أّف ثمة تفاوتا مف حيث األىمية أو المركزية وحِ "لُ  حيث ؛الحممية مف الحدود التي ليست ليا أكثر أىمية
بالنسبة لممحموؿ مف ( أىـ الُمنفِّذدور )الموضوعات نفسيا. فالحّد الحامؿ بالنسبة لممحموؿ بيف الحدود 

مف حيث  ؛دور المستقبؿ، وبناء عمى ىذا الفرؽ( الذي يفوؽ أىمية الحد الحامؿ الُمتقبِّؿدور )الحد الحامؿ 
وبيف الحدود الموضوعات نفسيا مف جية  ،ود الموضوعات والحدود المواحؽ مف جيةاألىمية بيف الحد

 اآلتي: الن حولية عمى الّدالاألدوار  سممّيةأخرى، اقترح سيموف ديؾ 
 1"زمان  مكان  أداة  مستفيد مستقبل   متقبل  منفِّذ

ؽ وافِ ترتيب يُ  فؽَ قد جاءت وِ ، أّنيا حسب سممية ديؾلية الّدالوالمالحظ عمى ترتيب ىذه الوظائؼ 
تمركزا وحضورا، ثـ  أقواىا الُمتقبِّؿثـ  الُمنفِّذد  قوة تمركزىا وحضورىا الدائـ بالنسبة لممحموؿ، والتي ُيعَ 

األداة والمكاف والزماف )أداة الواقعة وظرفي الزماف  ؛بؿ والمستفيد، ثـ الحدود الالحقةالمستق اتمييما وظيفت
 والمكاف(.

 ؛والمستقبل الُمتقبِّلالتي تعكس درجات األسبقية بيف الحديف  سممّيةأحمد المتوكؿ ىذه ال وقد راجع
 :2اآلتي الن حوفي نحو المغة العربية الوظيفي عمى  سممّيةّثؿ ىذه المَ تحيث 

 زمان  مكان  أداة  مستفيد متقبل  مستقبل  منفِّذ

                                                           
 .21، صأحمد المتوكؿ، دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي -1
 .42ص، المرجع نفسوينظر:  -2
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حيث ذىب  ؛(الُمتقبِّؿلية )الّداللية )المستقبؿ( عمى الوظيفة الّدالوذلؾ لكونو يرى األسبقية لموظيفة 
إلى أّنو قد "أثبتت مجموعة مف الدراسات أّف ثمة اتجاىا عاما، في المغات الطبيعة، يقضي بأسبقية المكوف 

 :1الداؿ عمى )إنساف( في أخذ وظيفة المفعوؿ عمى غيره، كما يتبيف مف المقارنة بيف الجممتيف"
 . )مستقبؿ مؼ(ةورد زينبأىدى خالد  -
 (زينب. )متقبؿ مؼ: الحنة ةوردأىدى خالد  -

في حيف أّف األسبقية  ،والجممة الثانية الحنة ألّنيا تمنح األسبقية في وظيفة المفعوؿ لغير اإلنساف
وجية الواقعة التي تتضمنيا البنية الحممية )أىدى خالد زينب باقة  باعتبار أفّ  ،توجب منحيا لإلنساف

، ثـ لمواقعةالمنظور األوؿ بالنسبة  شكِّؿوي (الُمنفِّذ)الورد( تقتضي عنصريف مشاركيف في الواقعة ىما 
عمى المنظور الثاني بالنسبة إلييا، وليذا اقترح أحمد المتوكؿ صوغ ىذه األسبقية  شكِّؿالذي يُ  ()المستقبؿ

 :2اآلتية سممّيةال نحو ما توضِّحو
 غير إنساف إنساف        

 مفعوؿ:  +          +
ؿ تكوف لإلنساف أوال باعتباره يشكِّ  ،أّف األولوية في اتخاذ وظيفة المفعوؿ سممّيةح ىذه الوتوضِّ 

 . الُمتقبِّؿ فْ أكثر مركزية بالنسبة لمحمؿ مِ وبالتالي فوظيفة المستقبؿ  ،المنظور الثاني لمواقعة
التي قدميا سيموف ديؾ، كاف قد حدّد الوظائؼ  سممّيةوبناء عمى إعادة صياغة أحمد المتوكؿ لم

 مواحؽ(الموضوعات والحدود اللية لمحدود )الحدود الّداللية لممحموؿ، إلى جانب رصده أىـ الوظائؼ الّدال
 اآلتي:  الن حوالتي يمكف أف ترد مساوقة لو في المغة العربية، عمى 

محموؿ البنية الحممية في نحو المغة العربية  يدؿ   لية لممحمول )الواقعة(:الّدال الوظائف  -3
بذلؾ إّما  ىيو ، دالليا يابين في ما زتتميّ أربعة أنواع عمى واقعة، والوقائع  -أشرنا كما سبؽ أفْ – الوظيفي 
ىو وارد  ،لية لموقائعالّدالوىذا التمييز بيف أنواع الوظائؼ  3"عمل أو حدث أو وضع أو حالة"أْف تكوف 

 نحو:عمال( فاألثر يكوف ) منفذ(إذا كاف المحموؿ ُمسَندا إلى ) حيثب ؛الُمسَندة إليو بالنسبة ألثر الحدّ 

                                                           
نية -1  .91، صوظيفة المفعوؿ في المغة العربيةال :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
  ىذه الجممة ال تكوف الحنة في حالة ما إذا كاف المتقبؿ حائال )معرفة بالنسبة لممتحدث والسامع( كما سيأتي بيانو في

 الوظائؼ التركيبية.
نيةأحمد المتوكؿ، مف  -2  .91، صوظيفة المفعوؿ في المغة العربيةال :البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
 .22ينظر: أحمد المتوكؿ، دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي، ص -3



  النَّحو الوظيفي ألحمد المتوكلالفصل الرابع                                   لسانيات العربية: نموذج 

 

522 

ذا كاف مسندا إلى ) ،الّدرس زيد كتب ذا كاف مسندا  ،الكأس زيد أسقط: نحو حدثا(فاألثر يكوف ) قوة(وا  وا 
ذا كاف مسندا إلى  ،زيد جمس نحو: )وضعا(فاألثر يكوف  )متموضع(إلى  ( حالةفاألثر يكوف ) )حائل(وا 
 .زيد مرض: نحو

 ؛محموالت مشتقةو محموالت أصمية :وقد ذىب المتوكؿ إلى أّف ىذه المحموالت تنقسـ إلى قسميف
وغة عمى األوزاف األربعة اآلتية صُ "المحموالت المَ  ؽ بالمغة العربيةما يتعمّ  المحموالت األصمية في وعدّ 

 1ويمكف إضافة ما أسماه النحاة العرب القدامى )بالجامد( إلى ىذا الصنؼ" وف ُعل، وف عم ل( ،وف ِعل  )ف ع ل
، األخرىىذه المحموالت المصوغة عمى ىذه األوزاف األربعة، مصادر اشتقاؽ بالنسبة لممحموالت  د  عوتُ 

ممحموالت محموالت مشتقة بالنسبة ل د  ( ُتعأرجحاآلتية مثال )كاتب، ومريض، وقريب، تفالمحموالت 
 (.َأْرَجحوَمِرَض، َقُرَب،  األصمية اآلتية )َكَتبَ 

لية التي ُتعيِّف الّداللضبط الوظائؼ  سممّيةلقد حّدد سيموف ديؾ  لية لمحدود:الّدال الوظائف  -4
 مختمؼ األدوار التي تقـو بيا الحدود بالنسبة لمواقعة، عمى نحو ما يمي: 

 زمان  مكان  أداة  مستفيد مستقبل   متقبل  منفِّذ
( وأىمية الُمتقبِّؿأحمد المتوكؿ أعاد صياغتيا حسب أولوية تمركز الحديف )المستقبؿ ثـ  غير أفّ 

لمحدود التي يمكف أْف ترد لية الّدالاألوؿ منيما عمى الثاني بالنسبة لممحموؿ، مضيفا إلييا أىـ الوظائؼ 
 :2اآلتية سممّيةال تبّينو، نحو ما في المغة العربية مساوقة لممحموؿ

 منف
 حد                       قو

 مصاحب عمة< حال< أداة< مستفيد< <  زما  متق< مستق< < متض
 مك                       حا

بالنسبة التي قد ترد ، أىـ األدوار التي تقوـ بيا الحدود سممّيةؿ ىذه الوظائؼ التي ترصدىا التمثّ و 
مواقعة ل بالنسبة حيث يرد كؿ حّد لو وظيفة داللية تمعب دورا ؛لمواقعة التي ُتعتَبر محموؿ البنية الحممية

مى صاحب الواقعة، والحّد ع تدؿّ  (أو القوة أو المتموضع أو الحائل الُمنفِّذ)لية الّداللوظيفة االحامؿ  فالحدّ 
( الُمتقبِّل)لية الّدال الحامؿ الوظيفةعمى ُمستقِبِؿ الواقعة، والحّد  يدؿّ  )المستقبل(لية الّداللوظيفة االحامؿ 

إما عمى تأكيد الواقعة )أكرمت زيدا  يدؿّ )الحدث( لية الّدال الحامؿ الوظيفةيدؿ عمى متقبؿ الواقعة، والحد 
                                                           

 .52، صةاولية في المغة العربيالّتدأحمد المتوكؿ، الوظائؼ  -1
نيةينظر: أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية الم -2  .24، صوظيفة المفعوؿ في المغة العربيةال :كوِّ
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ي ت ْينِ احتراـ( أو تحديد عدد مرات الواقعة )تولى زيد البصرة  وقفة( أو ىيئة الواقعة )وقؼ زيد إكراًما  (ِوال 
الحامؿ والحد  (يوم الخميسعمى زمف الواقعة )جاء زيد  يدؿّ )الزمان( لية الّدال الحامؿ الوظيفةوالحد 
لية الّدال الحامؿ الوظيفةوالحد  (إلى الجامعةعمى مكاف الواقعة )دخؿ زيد  يدؿّ  مكان()اللية الّدال الوظيفة

 )األداة(لية الّدال الحامؿ الوظيفةوالحد  (البنوعمى المستفيد مف الواقعة )اشترى زيد سيارة  يدؿّ  )المستفيد(
عمى ىيئة صاحب  يدؿّ  )الحال(لية الّدال الحامؿ الوظيفةوالحد  (بالسيارة عمى أداة الواقعة )سافرت يدؿّ 

في  طمعاعمى سبب الواقعة )نعبد اهلل  يدؿّ  )العمة( الداللة لوظيفةاوالحد الحامؿ  (مسرعاالواقعة )أقبؿ زيد 
 (.زيًداعمى الُمصاحِب صاحَب الواقعة )ِجْئُت و يدؿّ  )المصاحب(لية الّدال الحامؿ الوظيفةوالحد  (جنتو

ب حس (د مساوقة لممحموؿ )الواقعةرِ تَ  لية لمحدود التي يمكف أفْ الّدالالوظائؼ  ممّيةسّ الُترتِّب و 
 (، والقوة، والمتموضع والحائلالُمنفِّذ)لية الّدالحيث ُتعَتبر الوظائؼ  ؛تمركزىا بالنسبة لمواقعةوقوة  تياأىمي

فاوت في األىمية ال تتلكونيا  ؛أكثرىا تمركزا بالنسبة لمواقعة، وقد جعميا المتوكؿ محاقمة لبعضيا البعض
 تيب:الّتر نحو قولؾ عمى ، بالنسبة لممحموؿ

 منفذ(الّدرس ) زيدكتب  -
 قوة(الكأس( ) زيد)أسقط  -
 )متموضع(( زيد)جمس  -
 )حائل(.( زيد مرض) -

 عمرًاعطى زيٌد أ انية بعد ىذه الوظائؼ، نحو قولؾ:في المرتبة الث )المستقبل(لية الّدالوترد الوظيفة 
الدرس  كتب زيد  في المرتبة الثالثة، نحو قولؾ: (الُمتقبِّل)اولية الّتدثـ تمييا الوظيفة  ،كتابا )مستقبل(

)الحدث، والزمان لية التي جعميا المتوكؿ محاقمة لبعضيا البعض الّدالالوظائؼ ىا وتمي بعد )متقبل(
 نحو قولؾ: ،لكونيا ال تتفاوت مف حيث األىمية بالنسبة لممحموؿ والمكان(
 مستمرا. سيرا )حدث( دسار زي -
 مساء السبت )زمان(.دخؿ عمي  -
 .إلى القسم )مكان(دخؿ زيد  -
نحو قولؾ:  ()المستفيدلية الّدالتمي بعد ىذه الوظائؼ األكثر مركزية بالنسبة لمواقعة، الوظيفة و 

 ، وذىبتُ بالقمم كتبتُ  نحو قولؾ: ()األداةلية الّدالوتمي بعدىا الوظيفة  البنو )مستفيد(اشترى األب سيارًة 
لية الّدالثـ الوظيفة  متكًئا )حال( جمس زيدٌ نحو قولؾ:  )الحال(لية الّدالثـ الوظيفة  )األداة( بالسيارة
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زيًدا سرُت و :نحو قولؾ ()المصاحبلية الّدالثـ الوظيفة  ة()عمّ لمعمـ  طمًبانحو قولؾ: جاء زيٌد  ة()العمّ 
 .)مصاحب(

 أو الحدود المواحؽ ،دود الموضوعاتلية بالحدود سواء كانت الحالّدالوالعالقة التي تربط الوظائؼ 
تقوـ بيا الحدود لية، وىو تحديد مختمؼ األدوار التي الّدالف في الدور األساس الذي تقوـ بو الوظائؼ مُ تكْ 

بناء ا في كؿ حّد مف الحدود التي ترد مساوقة لممحموؿ في الجممة، لو دور إمّ  حيث إفّ  ؛في بناء الواقعة
  الواقعة الداؿ عمييا محموؿ الحمؿ، أو في تخصيص الظروؼ المحيطة بيا.

وؿ وحدود مف محم -أشرنا كما سبؽ أفْ -ف البنية الحممية تتكوّ  كيبية:الّتر الوظائف  -ثانيا
عمى الدور الذي يمعبو في  تدؿّ  ،تمؾ الحدود وظيفة داللية مفْ  حدّ  كؿّ يأخذ موضوعات وحدود لواحؽ، و 

لية باختالؼ أدوارىا، كما الّدالالظروؼ المحيطة بيا، وتختمؼ ىذه الوظائؼ  حديدفي تبناء الواقعة أو 
 الُمنفِّذد في البنية الحممية رِ قد يَ إذ  (ترد مساوقة لممحموؿ )الواقعةقد يختمؼ عددىا تبعا لمحدود التي 

د االثناف معا إلى جانب رِ ( وقد يَ عمر الدرس)كتب  الُمتقبِّؿإلى جانب  الُمنفِّذد رِ وقد يَ  (عمرفحسب )جاء 
 (. زيد عمرا سيارة المستقبؿ )وىب

كيبية في ّنحو الّتر ، إال أّف الوظائؼ واختالؼ وظائفيا مساوقة لممحموؿالالحدود ومع تعدد ىذه 
 التي قد ترد ضمف البنية الحممية األخرىمف بيف الحدود إال لحديف اثنيف  دُ ال ُتسنَ  ،المغة العربية الوظيفي

إلى وظيفتيف تركيبيتيف ال أكثر، ىما في النحو الوظيفي ُقمِّصت  قد كيبيةالّتر عمى أساس أّف الوظائؼ 
 اًل مَ عَ وذلؾ ، ليما إمكانية أخذ وظيفة دالليةنيف اث فيْ حد  وال ُتسَنداف إال ل الفاعل والمفعول،وظيفتا 

كيبية إلى الّتر مت في إطار نماذج لغوية مختمفة، يجمع بينيا أّنيا تستيدؼ تقميص الوظائؼ دِّ اقتراحات قُ ب"
بر أّف الوظيفة المفعوؿ ال يحمميا في نفس عتَ يا تَ وظيفتيف اثنتيف: وظيفة الفاعؿ ووظيفة المفعوؿ، وأنّ 

إلسناد ىذيف الوظيفتيف الوظيفي  الن حوال إمكانية في فإّنو حسب ىذا المبدأ و  1الجممة إال مكوف واحد"
يأخذا نفس  ف يمكف أفْ نيْ كوِّ ر المغة العربية عمى مُ توفّ مف رغـ العمى  ،في البنية الحممية ألكثر مف حدّ 

 .خالدا القممأعطت ىند : نحو قولؾ ،كيبية المفعوؿالّتر الوظيفة 
 الحامؿ الوظيفةكيبية لمحديف الواقعيف موالييف لمحد الّتر وقد ُعِرَضت ثالث فرضيات لرصد الوظيفة 

 :2كيبية الفاعؿ، عمى نحو ما يميالّتر 
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)فرضية المفعولين: مفعول إال أنيما مف نمطيف مختمفيف.  ،سمييف مفعوؿكؿ مف المركبيف اال -
 مباشر، ومفعول غير مباشر(

)فرضية المفعول كيبية: الوظيفة المفعوؿ. الّتر سمييف حامؿ نفس الوظيفة كؿ مف المركبيف اال -
 المزدوج(
 )فرضية المفعول الواحد(سمييف دوف اآلخر. كيبية المفعوؿ أحد المركبيف االالّتر يحمؿ الوظيفة  -
راف مفعوال عتبَ يف المذيف يُ يأخذىا كؿ مف الحدّ  ،كيبية المفعوؿالّتر ترى الفرضية األولى أّف الوظيفة و 

وترى الفرضية الثانية أّف الوظيفة  .محمدا الكتابأعطى زيد : مباشر، نحو قولؾرا ومفعوال غير مباش
كيبية يأخذىا كؿ منيما عمى أساس أنيما مفعوؿ مزدوج ال يمكف فصميما، وترى الفرضية الثالثة أّف الّتر 

ما الحدّ  (محمداالمستقبؿ ) إما الحدّ  ،كيبية المفعوؿ يأخذىا حّد واحدالّتر الوظيفة  ( بشرط الكتاب) بِّؿالُمتق وا 
 اإلحالية. 

عمى أساس أّف ىناؾ  ،وقد أخذ أحمد المتوكؿ في نحو المغة العربية الوظيفي بمبدأ الفرضية األخيرة
كيبية الّتر الوظيفة  دة في إطار نظريات لغوية مختمفة، قد انتيت إلى أف  تعدِّ العديد مف "الدراسات المُ 

بصفة عامة، وىي في المغة العربية أقؿ  لوجودىا في المغات الطبيعية حتجُ )المفعوؿ غير المباشر( ال يُ 
وذىب أحمد المتوكؿ لتأكيد عدـ ورود المفعوؿ غير المباشر في المغة  1ورودا منيا في لغات أخرى"

مف التركيبيتيف ز بيف ىاتيف الوظيفتيف ميِّ العربية، إلى أّف فرضية المفعوؿ غير المباشر والمفعوؿ المباشر تُ 
غير مسبوؽ بحرؼ، في حيف أّف المفعوؿ غير المباشر  اسميا ا"المفعوؿ المباشر مركب افتراضخالؿ 

 نحو قولؾ: 2يكوف حرفيا" كما يمكف أفْ   سمياايكوف مركبا  يمكف أفْ 
 . )مفعوؿ مباشر + مفعوؿ غير مباشر(عمرا الكتابأعطى زيد  -
 مباشر( )الحنة(. )مفعوؿ مباشر + مفعوؿ غير الكتاب لعمرأعطى زيد  -

 الذي يمي الحدىو بالمفعوؿ المباشر و  منيما األوؿ ِاصُطِمح عمى ،مفعوليفالجممتاف  وتتضّمف
بالمفعوؿ غير المباشر، ولكف ما  (سمي أو المركب الحرفيالمركب اال)الثاني عمى  ِاصُطِمحالفاعؿ و 

أىدى خالد ، وعمر الدار البنووىب ، وأعطى خالد ماال لعمراكيب التي ىي مف قبيؿ: الّتر يالحظ عمى "
ف عدـ مُ كْ تو  3لـ تكف الحنة" إفْ  ،ف المستقبؿ حرؼ جر، ذات مقبولية دنياكوِّ ؽ المُ سبِ حيث يَ  ؛السيارة البنو
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أعطى مقبوليتيا أو لحنيا في كونيا تتعدى إلى َمفعوَلْييا بحروؼ الجر، مع أّنيا تتعدى بنفسيا عمى نحو: 
 .ووىب عمر ابنو الدار، وأىدى خالد ابنو السيارة  خالد عمر ماال

ف مكِ وأّنو يُ  ،وقد ذىب أحمد المتوكؿ إلى أّنو إذا اعتِبرت ىذه الجمؿ )الالحنة( صحيحة نحويا
المفعوؿ  عفغير المباشر  اعتبار الحدود التي تتصؿ بحرؼ الجر )المركبات الحرفية( ميزة ُتميِّز المفعوؿ

إذ  ؛زةميِّ ال يمكف اعتباره خاصية مُ  ،ورود )المفعوؿ غير المباشر( مركبا حرفيا "فإننا نالحظ أفّ  المباشر
 عمى ذلؾ سالمة الجمؿ اآلتية: كما تدؿّ  ،با حرفيارك  المفعوؿ المباشر قد يرد مُ  إفّ 

 .من الذنبِ استغفُر اهلَل  -
 .بعمرسّمت ىنٌد ابنيا  -
 .بزينبزّوجت ىنٌد ابنيا  -
 1."بجبةكسا زيٌد عمًرا  -
ز بيا المفعوؿ غير ال ُيعد  خصيصة يتمي   ،حرفيأو المركب ال توضح ىذه األمثمة أّف حرؼ الجرّ و 

د  مفعوال ُيعَ  ،مف االسميف المذيف يقعاف بعد الفاعؿ في ىذه الجمؿ اّل ألّف كُ  ؛المفعوؿ المباشرالمباشر عف 
. وبما ، وكسا زيٌد عمر  جبةً ابنيا زينبىند  جتْ ، وزو  ابنيا عمراىند  تْ سم   تقوؿ: إذ بإمكانؾ أفْ  ؛مباشرا

يمكف  ،فإّف االسميف الم ذيف يقعاف بعد الفاعؿليس خصيصة يتمايز مف خالليا المفعوالف،  أّف حرؼ الجرّ 
احتالؿ نفس الموقع  ية: وىي إمكاننفس الخصائص البنوية" لَتوف ِرىما عمى ؛ مباشرامفعوال منيما  كؿِّ  َعد  

ذا . وكاألرض  خالًداىند  ، ووىبتْ خالًدا األرض  ىنٌد  وىبتْ  لحالة اإلعرابية، نحو قولؾ:مع أخذ نفس ا
وكذا الصالحية  .األرَض  تو ىندٌ وىبْ  خالدٌ و يا ىند خالدا، وىبتْ  األرُض  نحو قولؾ:  القابمية لإلضمار

ىذه د تؤكِّ و  2"لًدااألرُض خانحو قولؾ: ُوِىب خالٌد األرَض، وُوِىَبت ، اعمية في الجمؿ المبنية لممجيوؿلمف
ال يتمايزاف مف حيث الخصائص البنوية  ،مؿ أّف االسميف المذيف يقعاف بعد الفاعؿ في المغة العربيةالجُ 
يكوف  كيبية، وليس ىناؾ ما يخالؼ بينيما، وىو ما يجعميما معا في مرتبة المفعوليف المباشريف، ال أفْ الّتر 

 واآلخر غير مباشر.  ،أحدىما مفعوال مباشرا
مضادة لفرضية  ،المفعول المزدوجتبقى فرضية  ،فرضية المفعول غير المباشرع دحض وم

اكيب التي الّتر ناف المنصوباف في حيث يصبح المكوِّ  ؛المفعوؿ الواحد في نحو المغة العربية الوظيفي
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ويعني ىذا أّف  ؛المفعوؿبية كيالّتر يأخذا كالىما نفس الوظيفة  قابميف ألفْ مباشريف،  تتضمف مفعوليف
 الن حوكيبية في الّتر مع قيد إسناد الوظائؼ  تعارضكيبية المفعوؿ ُتسَند مرتيف، وىو ما يالّتر الوظيفة 
"وينحصر ىذا اإلشكاؿ في فئات  ف واحدكوِّ يأخذىا مُ  ،كيبية المفعوؿالّتر الذي مَفاُده أّف الوظيفة و الوظيفي، 
 قمماىند خالد أعطت مثؿ:  ،انتقال الممكيةاكيب التي يدؿ محموليا عمى الّتر اكيب، كالّتر معينة مف 
 خالًدا مريًضاظّنت ىند مثؿ:  ،اكيب التصعيديةالّتر و  ،ىنًدا سوارًا، وأىدى خالد خالًدا األرض  ووىبت ىند 

ض الممرِّ ب شرَ ، وأَ المريض الدواءض ب الممرِّ ر  شَ : مثل اكيب التعميميةالّتر و  ،لغويا عمراوحسبت ىند 
ف كونيا تتضم  ل ؛ة لفرضية المفعوؿ الواحدضاد  مف الجمؿ مُ  ةاألنواع الثالث وكّؿ ىذه 1"المريض  الدواء  
إمكانية احتالؿ نفس الموقع مع بقاء نفس  ، وىيمفاعؿ، ليما نفس الخصائص البنويةحديف موالييف ل

 إسناد الوقائع المبنية لممجيوؿ إلييا، فأي  الحركة اإلعرابية، والقابمية لإلضمار، والصالحية لمفاعمية في 
 كيبية المفعوؿ؟ الّتر المفعوليف أجدر بأخذ الوظيفة 

ف نيْ كوِّ ف واحد مف بيف المُ كوِّ يأخذىا مُ  ،كيبية المفعوؿالّتر يذىب أحمد المتوكؿ إلى أّف الوظيفة و 
العربي  الن حواعتُِبرا في  ،فف منصوبيْ نيْ كوِّ في الجمؿ التي تتضمف مُ  ،المنصوبيف الوارديف بعد الفاعؿ

أّف  يرىالذي  بناء عمى مفيوـ الوجية عند فيممورو  ،أخذا بمبدأ الفرضية األخيرةف، وذلؾ الموروث مفعوليْ 
دة في الحمؿ، ينتقى حّديف اثنيف ليشكال )المنظور األوؿ والمنظور تواجِ "مف بيف الحدود المُ المحموؿ 

لى الثاني الوظيفة  ،كيبية الفاعؿالّتر د إلى األوؿ الوظيفة سنَ الثاني( لموجية، فتُ   كيبية المفعوؿ، وتظؿ  الّتر وا 
تشمؿ حّدا  يمكف أفْ  بؿْ  ا؛ىذه الحدود ليست بالضرورة حدودا لواحقو ز الوجية، الحدود األخرى خارج حيّ 

التمييز بين الحدود أوال:  ؛جراء تمييزيف في مستوييف مختمفيفإفاد مف ىذا أّنو يجب . ويُ موضوعا ..
والحدود الخارجة  ،ثانيا: التمييز بين الحدود الداخمة في حّيز الوجية، والموضوعات والحدود المواحق

والحدود التي ال  ،كيبيتاف الفاعؿ والمفعوؿالّتر اف المذاف ُأسِندت إلييما الوظيفتاف ؛ أي الحدّ عن حيزىا
                                                           

  اكيب التصعيدية نسبة إلى النظرية التوليدية الّتر اكيب الجمؿ الداخمة عمييا )ظّف وأخواتيا( وسميت بالّتر تشمؿ ىذه
التحويمية التي ترى أّف الفاعؿ فييا ُصعَِّد إلى وظيفة المفعوؿ بعد دمج الجممتيف في بعضيما، حيث بعد كونو في نحو قولؾ 
ًرا )ُعَمر شاعر( اسـ مرفوع داؿ عمى الفاعؿ، صار بعد دمج الجمؿ صاعدا إلى رتبة المفعوؿ نحو قولؾ )ظّف زيد عم

ىذه البنيات  عد  يَ ال  وأنمع  الشتياره،و احتفظ بيذا المصطمح ذي الحمولة التحويمية نّ أوقد ذىب أحمد المتوكؿ إلى  شاعرا(.
 (.502ص، مشتقة عف طريؽ تحويؿ التصعيد. )ينظر: أحمد المتوكؿ مف البنية الحممية إلى البنية المكونية

  عدية إلى مفعوؿ ثاف بالتضعيؼ أو اليمزة، نحو قولؾ: أشرب الممرض المريض  اكيب التعميمية المحموالت المتالّتر تضـ
 الدواء، وأسمع زيد خالدا شعرا.

نية -1  .95، صوظيفة المفعوؿ في المغة العربيةال :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
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 لية التي يمكف أفْ الّدالقترحو أحمد المتوكؿ ىو تمييٌز لموظائؼ امييز الذي وىذا التّ  1وظيفة تركيبية ليا"
المفعوؿ، مف الوظيفة التركيبية كيبية الفاعؿ و الّتر كيبية، لتأخذ بذلؾ الوظيفة الّتر ز الوجية تدخؿ في حيّ 

 .جيةلوِ يف، لتبقى بذلؾ خارج حدود اكيبيتالّتر لية التي ليس ليا إمكانية أخذ ىاتيف الوظيفتيف الّدالالوظائؼ 
ال  ا،لواحقف حدودا موضوعات وحدودا فإّف الجمؿ التي تتضمّ عند فيممور وبناء عمى مفيوـ الوجية 

نت الجممة حّديف منصوبيف ولو تضمّ  (كيبيتيف )الفاعؿ والمفعوؿالّتر يأخذ منيا إال حداف اثناف الوظيفتيف 
التي تأخذ  بذلؾ الحدود د  ُتعَ و  .أحدىما دوف اآلخر ىاكيبية )المفعوؿ( يأخذالّتر فإّف الوظيفة  ،بعد الفاعؿ

حدودا غير  د  ُتعَ ف ،وجيية، وأما بقية الحدود التي ال وظيفة تركيبية ليا احدود ىاتيف الوظيفتيف التركيبيتيف
حيث "يشتمؿ حمؿ الجممة عمى محموؿ وعدد مف الحدود، مف ىذه الحدود ما يدخؿ في حّيز  ؛وجيية
ىو الحّد الذي  الحد األول:ومنيا ما ال يدخؿ في حّيزىا، يدخؿ في حيز الوجية حداف اثناف:  ،الوجية
والحد  (محمد( )منف فا جاء)مثؿ  )الفاعل(كيبية الّتر والذي ُتسَند إليو الوظيفية  (األوؿ ؿ )المنظوريشكِّ 

د الوظيفة سنَ وتُ  ()المفعولكيبية الّتر ؿ )المنظور الثاني( والذي ُتسَند إليو الوظيفة الثاني: الحّد الذي يشكِّ 
إلى )المستقبؿ(  )ب(و ،بشدة البابأغمؽ زيد : نحو (الُمتقبِّل)لية الّدال الحامؿ الوظيفةالمفعوؿ إلى: الحد 

قمما، أو إلى  خالدامثؿ: أعطت ىند  ،ليةالّدالفي الحمؿ الذي يتضمف حّدا حامال ليذه الوظيفة  ،فحسب
عمى قيد أحادية إسناد  ظالحَ يُ و  "2خالدا( إذا توفر شرط اإلحالية القمم)أعطت ىند فحسب ( الُمتقبِّل) الحدّ 

كيبية الّتر كيبية المفعوؿ بالنسبة لمجمؿ المتضمنة حديف منصوبيف، أنو ال يأخذ الوظيفة الّتر الوظيفة 
إال الحد المنصوب الوارد بعد الفاعؿ مباشرة، سواء تعمؽ األمر بالجمؿ الدالة عمى انتقاؿ الممكية  ،المفعوؿ

  التعميمية.الجمؿ التصعيدية أو الجمؿ أو 
يف منصوبيف بعد الفاعؿ ف حدّ في الجمؿ التي تتضمّ  ،ومع االستدالؿ عمى فرضية المفعوؿ الواحد

اإلشكاؿ مطروحا حوؿ حركة  يقِ بَ  (والجمؿ التصعيدية ،والجمؿ التعميمية ،)الجمؿ الدالة عؿ انتقاؿ الممكية
ذىب أحمد المتوكؿ إلى تفسير حركة قد و  .و ال وظيفة تركيبية لومع أنّ  النصب التي يأخذىا الحّد الثاني

                                                           
نية -1  .505، صوظيفة المفعوؿ في المغة العربيةال :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
 المتحدِّثلية )المتقبؿ( يجب أف يكوف مشيرا إلى شيء ال يجيمو الّداللوظيفة احالية المتقبؿ: أف الحّد الحامؿ تعني إ 

ي والسامع حيث يكوف محور حديثيما، ويكوف المكوف )محيال( إذا كاف الُمخاَطب قادرا عمى التعرؼ عمى ما يحيؿ عميو؛ أ
إذا كانت المعمومات التي يحمميا كفيمة بجعؿ المخاطب ييتدي إلى الُمَحاؿ عميو المقصود. )ينظر: المتوكؿ، الوظائؼ 

 (.559اولية في المغة العربية، صالّتد
نية -2  .20، صلمغة العربيةالوظيفة المفعوؿ في ا :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
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"يأخذ  إلى أّنو ،الدالة عمى انتقاؿ الممكية والجمؿ التعميمية جمؿالحّد الثاني في الب التي تتعمؽصب النّ 
ف المسندة إليو الوظيفة كوِّ كيبية الفاعؿ الحالة اإلعرابية )الّرفع( ويأخذ المُ الّتر ة إليو الوظيفة سندَ ف المُ كوِّ المُ 
فإّنو يأخذ حالتو  ،ف الذي ال وظيفة تركيبية لوكوِّ ا المُ أمّ  (الحالة اإلعرابية )النصب ،كيبية المفعوؿالّتر 

لية الّداللية )المستقبؿ( أو الوظيفة الّدالالوظيفة   لية نفسياالّدالاإلعرابية )النصب( بمقتضى وظيفتو 
 حو الجممتاف اآلتيتاف:نحو ما توضِّ  1("الُمتقبِّؿ)

 كتاًبا. )متقبل منصوب(منح زيد عمرا  -
 )مستقبل منصوب( .عمرًامنح زيد الكتاب  -
 واء. )متقبل منصوب(دَّ ال ض المريَض ب الممرِّ شر   -

لو، فقد ذىب  ال وظيفة تركيبيةو  ،التصعيدية )ظف وأخواتيا( التي تتضمف حدا منصوباوأّما الجمؿ 
ب التي ترى أّف الجمؿ سرّ نطالقا مف نظرية الت  احركة النصب التي يأخذىا ىذا الحّد،  تفسير فيالمتوكؿ 

فييا ج دمِ قد أُ  ،خالًدا شاعًراَظّف زيٌد : وحسب ىذه النظرية فإف جممة ،يف ُمْدَمجيفمَ مْ نة حَ تضمِّ تصعيدية مُ ال
 حو الجممة اآلتية: عمى نحو ما توضِّ  ،فصارت الجممة التصعيدية (الحمؿ )خالٌد شاعٌر( في حمؿ )َظف  زيدٌ 

 (.2+ حمل 1شاعرا )حملزيد خالد  ظن -
الحركة ب إليو ويصير بعد دمج الحمميف فاعؿ البنية الحممية الُمدَمَجة مفعوال لمحمؿ الرئيسي، وتتسرّ 

 (كيبية )الفاعؿالّتر الحركة اإلعرابية التي كانت تمنحيا لو وظيفتو  التي تحؿ  محؿ   ،صباإلعرابية النّ 
حالتو اإلعرابية )النصب( بمقتضى  ،كيبية المفعوؿالّتر با الوظيفة ف المسندة إليو تسرّ كوِّ المُ  بذلؾ يأخذو "

ج فإّنو ال يأخذ دمَ أما محموؿ الحمؿ المُ  .بسرّ المسندة إليو عف طريؽ التّ  ،كيبية المفعوؿالّتر الوظيفة 
وال وظيفة تركيبية، ويرتبط إعرابو بتسرب الوظيفة المفعوؿ )أو الوظيفة الفاعؿ في  ،بطبيعتو وظيفة داللية

األخير الذي ال وظيفة تركيبية  ويعني ذلؾ أف الحد   2بيا"وعدـ تسرّ  ،حالة بناء الفعؿ لممجيوؿ( داخؿ حممو
كيبية الّتر ال يأخذ حركتو اإلعرابية النصب، إال في حالة وجود تسرب الوظيفة  ،وال وظيفة داللية لو

فإّنو ال يأخذ ىذه الحركة اإلعرابية  ،وأما في حالة عدـ وجود تسرب .المفعوؿ أو الفاعؿ إلى أحد حدوده
 حو الجمؿ اآلتية:نحو ما توضِّ 

 . شاعرًا خالًداظ ف زيد  -

                                                           
نيةأحمد المتوك -1  .500، صوظيفة المفعوؿ في المغة العربيةال :ؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
 .500، صالمرجع نفسو -2
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 . شاعرًا خالدٌ ُظف   -
 .شاعرٌ  خالدٌ  -
ف األخير )الشاعر( الذي ال وظيفة تركيبية لو، قد أخذ الحركة كوِّ المُ  ح الجممتاف األولتاف أفّ وضِّ تُ و 

أما في حالة عدـ وجود  (أحد حدوده إلى الحمؿ الرئيسي بُ سر  سرب )تَ صب بمقتضى وجود التّ اإلعرابية النّ 
صب؛ النعداـ التسرب الذي يقتضي بية النّ اب كما ىو في الجممة األخيرة، فإّنو ال يأخذ الحركة اإلعر تسر  

 نصبو.
ا لما فقً إلى الوظائؼ الّداللية في النحو الوظيفي، وِ  ف التركيبيتيف الفاعؿ والمفعوؿييفتوُتسَند الوظ

إلى الوظيفة التركيبية الفاعؿ  ،المغة العربية مثال سِندتُ كما تسمح بو المغات في قواعدىا التركيبية؛ حيث 
أو ، الُمتقبِّؿتجيز إمكانية إسنادىا إلى الحد الحامؿ الوظيفة الداللية ) (الُمنفِّذلية )الّدال الحامؿ الوظيفةالحد 

 نحو ما توضحو الجمؿ اآلتية:حالة بناء الفعؿ لممجيوؿ،  في (المستقبؿ ...
 خالًدا كتاًبا )منفذ فاعؿ(. زيدٌ َأىدى  -
 الكتاَب )مستقبؿ فاعؿ( خالدٌ ُأىِدي  -
 خالدا )متقبؿ فاعؿ( الكتابُ ُأىِدي  -

لية الّدال فةالحامؿ الوظي غير الحدِّ  حد  إلى  الوظيفة التركيبية الفاعؿ،إسناد الفرنسية وال ُتجيُز المغة 
 الجمؿ اآلتية: تبّينو، نحو ما الُمتقبِّؿكيبية الفاعؿ إلى الّتر د الوظيفة سنَ تُ  يمتنع أفْ إذ  ؛(الُمنفِّذ)

- Omar lit un livre. 

 Le livre a été lu par Omar.- 

- Omar a donné un livre à Zaid. 

- un livre a été donné par Omar à Zaid. 

كيبيتيف )الفاعؿ والمفعوؿ( تبعا الّتر ط قواعد إسناد الوظيفتيف ضبِ ت سممّيةوقد أعّد سيموف ديؾ 
 : 1اآلتي الن حولية التي يمكف أف ُتسَند إلييا، وعّدىا صالحة لجميع المغات الطبيعية، عمى الّداللموظائؼ 

 زمان   مكان  أداة  مستفيد  مستقبل  متقبل   منفِّذ         
 +     +       +         +     +        +       +         فاعل

 +   +       +           +     +        +           -   مفعول

                                                           
 .29، صت في نحو المغة العربية الوظيفيأحمد المتوكؿ، دراسا -1
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كيبيتيف الّتر غير كافية لضبط قواعد إسناد الوظيفتيف  ،سممّيةأّف ىذه ال إلىأحمد المتوكؿ وذىب 
ظير يكفايتيا  ويرى أّف عدـمغة العربية عمى وجو الخصوص، وال ،الفاعؿ المفعوؿ بالنسبة لكافة المغات

 في مستوييف:
عمى  ،وظيفة الفاعؿ الُمنفِّذيتعمؽ بكونيا ُتعمِّـ عمى كؿ المغات أولوية أْخِذ  المستوى العام: -

القوة، والمتموضع، والحائؿ، فكؿ ىذه  :مثؿ ،تحاقموُيمِكف أْف لية األخرى التي الّدالحساب األدوار 
ميا ديؾ في التي قدّ  سممّيةكيبية الفاعؿ، التي تحصرىا الالّتر ليا إمكانية أخذ الوظيفة لية الّدالالوظائؼ 

 حو الجمؿ اآلتية: نحو ما توضِّ  1( رغـ اختالؼ أدوارىاالُمنفِّذىي ) ،وظيفة داللية واحدة
 )قوة فاعل(الكأس.  زيد)أسقط  -
 )متموضع فاعل( زيد.جمس  -
 زيد. )حائل فاعل(مرض  -
شارة النحاة القدماء حوؿ ما  ؛ويتعمؽ بالمغة العربية المستوى الخاص: - حيث إّف المعطيات وا 
التي يقترحيا  سممّيةغير ال ،إلسناد وظيفة الفاعؿ سممّيةيكوف )نائب فاعؿ( توحي بوجوب وضع  يمكف أفْ 

( الُمنفِّذلية ))الّدالألدوار اىي الحدود الحاممة  ،وظيفة الفاعؿديؾ؛ ألّف الحدود التي يمكف أْف ُتسَند إلييا 
، (الحائلو المتموضع،و القوة،واألدوار المحاقمة لو )  المستقبلو الحادث،و في حالة بناء الحمؿ لممعمـو

لية )المستفيد( الّدال الوظيفة الحامؿ وأما الحدّ  بناء الحمؿ لممجيوؿ،في حالة  (الزمانووالمكان،  الُمتقبِّلو
 :تيتيفاآل تيفعمى ذلؾ لحف الجمم كما يدؿّ  2كيبية الفاعؿ إلييماالّتر ُتسَند الوظيفة  أو )األداة( فيمتنع أفْ 

 حقيبًة. لزيد )مستفيد فا(؟؟؟ اشُتِري  -
 الرسالَة. بالقمم )أداة فاعل(؟؟؟ ُكِتَبْت  -
التي تضبط  سممّيةديؾ، أعاد المتوكؿ صياغة ال سممّيةإلى بناء عمى ىذيف النقديف الموجييف و 

ىاتيف الوظيفتيف  أخذلية التي ليا إمكانية الّدالعا لموظائؼ بَ وظيفتي الفاعؿ والمفعوؿ في المغة العربية، تِ 
 اآلتي: الن حوعمى  كيبيتيفالّتر 

                                                           
 .29، صت في نحو المغة العربية الوظيفيينظر: أحمد المتوكؿ، دراسا -1
 .29، صالمرجع نفسوينظر:  -2
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اآلتية  سممّيةديؾ، ال سممّيةاقترح أحمد المتوكؿ خالفا ل الفاعل:كيبية الّتر إسناد الوظيفة  سممّية -1
لية التي ليا إمكانية االستناد إلييا، مف الوظائؼ التي الّدالوالوظائؼ  الفاعل() كيبيةالّتر الوظيفة لضبط 
 :1د إلييا ىذه الوظيفة في قواعد المغة العربيةسنَ تُ  يمتنع أفْ 

  منف
 حد    قو                       

 مصاحب  عمة   حال   زم     مستفيد    متض   < مستق< متق< 
 مك       حا                    

 -       -     -      -     +      +          +    +         فاعل 
ِتَبعا لموظائؼ  ،كيبية الفاعؿالّتر لضبط الوظيفة  التي أعاد صياغتيا أحمد المتوكؿ ممّيةسّ تفيد الو 

ستناد إلى الحدود ليا إمكانية اال (الفاعؿ)كيبية الّتر الوظيفة ىذه لية التي ليا إمكانية االستناد إلييا، أّف الّدال
لى  (أو القوة أو المتموضع أو الحائل الُمنفِّذ)لية الّداللوظائؼ االحاممة  في حالة بناء الفعؿ لممعموـ، وا 

عمى نحو ما ىو في في حالة بنائو لممجيوؿ، ( الحدث، أو الزمان، أو المكان، والُمتقبِّلو المستقبل)
 تيب: الّتر األمثمة اآلتية عمى 

  )منفذ فا(رس. الدّ  زيدٌ كتب  -
 )قوة فا(العدو.  الجيُش أوقؼ  -
 محمٌد. )متموضع فا(جمس  -
 )حائل فا( إبراىيُم.عاد  -
  )مستقبل فا(محفظًة.  زيدٌ ُأىِدَي  -
  الدرُس. )متقبل فا( ُكِتبَ  -

ـ  الحدود التي جعميا أحمد المتوكؿ ية اللداللوظائؼ ا وىي التي تحمؿ محاقمة لبعضيا البعض، ث
 نحو قولؾ: ()الزماف والمكاف والحدث

 )زمان فا(  السبتي وُم  انُتِخب -
 في المسجد )مكان فا( ُصمِّيَ  -
 )حدث فا(.العظماء  استشيادُ اسُتشِيد  -

                                                           
 .42، صت في نحو المغة العربية الوظيفيأحمد المتوكؿ، دراسا -1
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تفاوت مف حيث األىمية في ورودىا بالنسبة تألّنيا ال  ؛البعض وقد جعميا المتوكؿ محاقمة لبعضيا
في ُصمِّي أو  ،في المسجد صالَة االستسقاءمساٌء ُصمِّي كيبية الفاعؿ، فقولؾ: الّتر لممحموؿ، وأخذ الوظيفة 

ألّنو بإمكاف  ؛األمر سياف ،االستسقاء مساء في المسجد صالةُ ُصمَِّيْت أو  ،صالَة االستسقاء مساء المسجد
 .جاءت مساوقة لبعضيا البعضإذا ما  في حالة ينوب عف الفاعؿ كؿ منيا أفْ 

( المستفيد، والحال، والعمة، والمصاحبلية )الّدالذاتيا أّف الحدود التي ليا الوظائؼ  سممّيةوتفيد ال
 :اآلتيةمؿ عمى ذلؾ لحف الج "كما يدؿّ  ة الفاعؿ إمكانية االستناد إليياكيبيالّتر ليس لموظيفة 

 حقيبًة. )مستفيد(؟؟؟ اشُترَي ِلزيد  -
 .)عمة( ت عبٌ ؟؟؟ ُتوِقؼ  -
 .راكٌب )حال(؟؟؟ ِجيَئ  -
 .1النيُل )مصاحب("؟؟؟ ِسيَر و -

كيبية الفاعؿ إلى الحدود التي ال ُتعتَبر الّتر ىذه الجمؿ المتوالية الحنة؛ ألّنيا تسند الوظيفة  د  وُتعَ 
داخمة في الوجية، فالفعؿ )اشَتَرى( في الجممة األولى، واقعة تستدعي استحضار )منفذ، الُمشَتِري( يأخذ 

كيبية المفعوؿ، فإذ ُبِني الفعؿ لممجيوؿ الّتر كيبية الفاعؿ، و)متقبؿ، الُمشَتَرى( يأخذ الوظيفة الّتر الوظيفة 
أّف  كيبية الفاعؿ، فتقوؿ )اْشُتِريْت َحَقيَبٌة( وال يصحّ الّتر في أخذ الوظيفة  الُمنفِّذعف الحّد  قبِّؿالُمتناب الحد 

ليا. ومثؿ ذلؾ ينطبؽ الحاؿ عمى الحدود الحاممة  الُمنفِّذينوب الحد الُمستِفيد )زيد( مف الواقعة عف الحّد 
تيب، فميس ليا إمكانية أخذ الّتر لية الحاؿ والعمة والمصاحب في الجمؿ المتوالية عمى الّدالالوظائؼ 
 (.الُمنفِّذتنوب عف الحد ) يا ال تصمح أفْ ألنّ  ؛كيبية الفاعؿالّتر الوظيفة 
 سممّيةديؾ، ال سممّيةاقترح أحمد المتوكؿ خالفا ل كيبية المفعول:الّتر إسناد الوظيفة  سممّية -2

مف الوظائؼ  ،لية التي ليا إمكانية االستناد إليياالّدالوالوظائؼ  (المفعول) كيبيةالّتر الوظيفة لضبط  اآلتية
  :2د إلييا ىذه الوظيفة في قواعد المغة العربيةسنَ تُ  التي يمتنع أفْ 

 مكان                            
 مصاحب  عمة  حال  مستفيد    زمان     < متقبل  <  مستقبل  

 حدث                            
 -      -    -      -        +           +          +    مفعول

                                                           
 .40أحمد المتوكؿ، دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي، ص -1
نية -2  .24، صوظيفة المفعوؿ في المغة العربيةال :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
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كيبية المفعوؿ ِتَبعا لموظائؼ الّتر التي أعاد صياغتيا أحمد المتوكؿ؛ لضبط الوظيفة  سممّيةتفيد الو 
ية االستناد إلى الحدود ليا إمكان ،المفعوؿكيبية الّتر لية التي ليا إمكانية االستناد إلييا، أّف الوظيفة الّدال

عمى نحو ما ىو في األمثمة الحدث( و الزمانو المكان، والُمتقبِّل، و)المستقبللية الّداللوظائؼ االحاممة 
 تيب: الّتر عمى  اآلتية

 )مستقبل مفعول(كتابا.  محمًداأعطى زيد  -
 )متقبل مفعول شرط اإلحالية(محمدا.  الكتاب  أعطى زيد  -
 )مكان مف( إلى الدار.دخؿ زيد  -
 )زمان مف( لياًل.دخؿ زيد  -
 )حدث مف( سيرا حثيثا.سار زيد  -

( المستفيد، والحال، والعمة، والمصاحبلية )الّدالذاتيا أّف الحدود الحاممة الوظائؼ  سممّيةوتفيد ال
وذلؾ لكونيا خارجة عف حدود الوجية التي تقتضييا الواقعة  ؛كيبية المفعوؿ إليياالّتر يمتنع إسناد الوظيفة 

تنوب عف الفاعؿ في حالة بناء الفعؿ لممجيوؿ  يا ال يمكف أفْ ودليؿ خروجيا عف حدود الوجية، ىو أنّ 
 كما يدؿ عمى ذلؾ لحف الجمؿ اآلتية:

 . )مستفيد(سيارةً  لزيد ؟؟؟ ِاشُتريتْ  -
 . )حاؿ(واقفٌ ؟؟؟ ُأقِعد  -
 لمعمـ )عمة( طمبٌ ؟؟؟ ِجيَء  -
 . )مصاحب(عمرُ ؟؟؟ ِسيَر و -

الفاعؿ  تيفكيبيالّتر  تيف، فإف الوظيفعند الّنحاة واإلسنادعند فيممور وبناء عمى مفيوـ الوجية 
إال الحدود التي  ،ليةالّداليأخذىا مف الوظائؼ  والمفعوؿ في نحو المغة العربية الوظيفي، ال يمكف أفْ 

 الُمنفِّذتكوف مسندا إليو بالنسبة لمواقعة، والتي تشمؿ وفؽ قواعد المغة العربية الحّد )) تصمح أفْ 
أو الحدث( بالنسبة لموظيفة  ،أو الزماف ،أو المكاف ،أو المستقبؿ ،الُمتقبِّؿوالمتموضع، والحائؿ، والقوة( أو 

 كيبية المفعوؿ.الّتر والحدث( بالنسبة لموظيفة والمكاف، والزماف،  والمستقبؿ الُمتقبِّؿفاعؿ، والحد )كيبية الالّتر 
تحديد الّدور األساس لموظائؼ الداللية في الّنحو الوظيفي، في ف كمُ يَ  اولية:الّتدالوظائف  -ثالثا

وقد حصر سيموف ديؾ ىذه  .(والسامع المتحدِّثاوؿ )الّتدبالنسبة لكؿ مف طرفي  الجممة ناتكوِّ مُ دور 
نات الجممة أثناء العممية كوِّ د مختمؼ األدوار التي تقوـ بيا مُ حدِّ تُ  يمكف أفْ اولية التي الّتدالوظائؼ 
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)المبتدأ يف ، واعتبر الوظيفتيف األوليّ المبتدأ، والذيل، والبؤرة، والمحورالتواصمية في "أربع وظائؼ: 
وظيفتين  )البؤرة والمحور(بالنسبة لمحمؿ، واعتبر الوظيفتيف الثانيتيف  والذيل( وظيفتين خارجيتين

الوظيفتيف  ف خارجييف عف الحمؿ، في حيف أفّ نيْ كوِّ داف إلى مُ سنَ ف تُ ف األولييْ الوظيفتيْ  بمعنى أف   ؛داخميتين
خارجية الوظيفتيف التداوليتيف المبتدأ والّذيؿ و  1نيف يعتبراف جزئيف مف الحمؿ ذاتو"كوِّ داف إلى مُ سنَ الثانيتيف تُ 

سواء كاف حّدا  وليسا أحد حدودىا ،خارجييف عف البنية الحممية سَنداف إلى مكونيفيُ ترتبط بكونيما 
عمى ُتسنَداف  فيي ترتبط بكونيما المحور والبؤرة، أما داخمية الوظيفتيف التداوليتيف موضوعا أو الحقا.

ا مف حدّ  ليستالتي نات كوِّ يأخذىما أحد المُ  ويمتنع أفْ ، ؿ أحد الحدود بالنسبة لمواقعةشكِّ ما يُ إلى واـ الد  
 .حدودىا

، وتقسيـ أخرى إضافة وظيفة خارجية ،اوليةالّتدوقد اقترح أحمد المتوكؿ إلى جانب ىذه الوظائؼ 
اوليتيف الّتداؼ إلى الوظيفتيف ضَ تُ  نقترح شخصيا، أفْ حيث قاؿ: " ؛)البؤرة( إلى قسميف اوليةالّتدالوظيفة 

ال لوصؼ المغة العربية  ،التي نعتبرىا واردة بالنسبة لنحو وظيفي كاؼ (الخارجيتيف وظيفة )المنادى
ُيمي ز داخؿ وظيفة البؤرة نفسيا  بؿ كذلؾ لوصؼ المغات الطبيعية بصفة عامة ... كما نقترح أفْ  ؛فحسب
مجال مف حيث  بؤرة الحمل، وبؤرة المكونوبيف  (نوعية البؤرةمف حيث ) بؤرة مقابمةو ،بؤرة جديدبيف 

لية في نحو المغة الّدالالوظائؼ صارت  ،منادىال الوظيفة التداوليةإضافة أحمد المتوكؿ بو  2"التبئير
 :ىو آتٍ ، عمى نحو ما تياخارجيأو  تتمّيز فيما بينيا؛ مف حيث داخميتياالعربية الوظيفي خمس وظائؼ، 

وىي الوظائؼ التي تندرج ضمف البنية الحممية، وتشمؿ وظيفتي  اولية الداخمية:الّتدالوظائف  -1
 اآلتي: الن حوعمى  )المحور والبؤرة(

 ؽ التعريؼ الذي اقترحو سيموف ديؾوف (ذىب أحمد المتوكؿ إلى تعريؼ )المحور المحور: 1-1
ف الّداؿ عمى ما يُ  اؿ عمى ف الدّ كوِّ وبعبارة أخرى ىو "المُ  3ؿ )الُمحد ث عنو( داخؿ الحمؿ"شكِّ بأّنو "الُمكوِّ

بالنسبة  يمكف أْف ُيشكِّؿما  ح ىذاف التعريفاف أّف كؿّ وضِّ ويُ  4الحديث داخؿ الحمؿ" ؿ محطّ شكِّ ات التي تُ الذّ 
 تبّينواولية الداخمية المحور، عمى نحو ما الّتدد إليو الوظيفة سنَ تُ  ،والسامع مدار حديثيما المتحدِّثلكؿ مف 

 الجمؿ اآلتية:
                                                           

 .51، صعربيةلمغة الاولية في االّتدأحمد المتوكؿ، الوظائؼ  -1
 .51، صالمرجع نفسو -2
 .19، صالمرجع نفسو -3
 .212حافظ إسماعيمي عموي، المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -4
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 الكتاَب؟ زيدٌ لمف أعطى  -
 الكتاب محمدا. زيدأعطى  -
 مسافر. أبوهزيد،  -
 مسافر. زيد -
 قابمتو. زيدا -
 قرأتو. الكتاب   -
ومع َتوف ر خبار، االستخبار، وفي الثانية محور اإل ( في الجممة األولى محورزيدف )كوِّ المُ  َعد  يُ و 

ف ثاف ) الوظيفي؛ لكونو  الن حوإال أّف ذلؾ يمتنع في يمكف اعتباره محورا، الكتاب( الجممتيف عمى ُمكوِّ
يتنافى وقيد إسناد الوظائؼ، والذي مفاده أّنو ال وظيفة ألكثر مف حد، وليذا فقد ذىب أحمد المتوكؿ إلى 

 ويرىة المحور، اوليالتّديأخذ الحد )الفاعؿ أو ما ينوب عنو( األولوية في أخذ الوظيفة  ،و في ىذه الحالةأنّ 
اولية المحور الّتدنات في أخذ الوظيفة كوِّ عمى غيره مف المُ  ،ف الفاعؿكوِّ ي فرضية أسبقية المُ زكِّ و "يُ أنّ 

والفاعؿ )أو نائبو(  (لعالقة ما أسموه باإلسناد بيف الفعؿ )أو ما يقوـ مقامو ،حصر النحاة العرب القدماء
ويعني ذلؾ أّف وظيفة المحور ينفرد بيا )الفاعؿ( أو  1مصطمحيف عمى األوؿ مسندا والثاني مسندا إليو"

 حو األمثمة اآلتية:نحو ما توضِّ  ،)ما ينوب عنو( في حالة بناء الفعؿ لممجيوؿ
 )محور(خالدا الكتاب.  زيدٌ أعطى  -
 )محور(الكتاب.  خالدٌ ُأعِطي  -
محيال عمى شيء يعممو  ،ف المحوركوِّ يكوف المُ  خالدا. )بشرط اإلحالية: تعني أفْ  الكتابُ ُأعِطي  -
 مدار حديثيما( ويشكِّؿ والسامع المتحدِّث

مسافر( فيشير أحمد المتوكؿ إلى أّنو قد يقع  زيدمسافر، و أبوه الجممتاف الثالثة والرابعة )زيد وأما
عنيا، إال أّنو يرى أّف "الفرؽ  ثتحد  المُ ات ؿ الذّ منيما يشكِّ  باعتبار أّف كاّل اس بيف المحور والمبتدأ بَ التِ 

عنو( داخؿ الحمؿ؛ أي أّنو ُمكو ف مف مكونات الحمؿ، يأخذ وظيفة  االمحور )ُمحد ث كْوفف في كمُ بينيما يَ 
يس لو إمكانية أخذ ول 2ث عنو خارجي بالنسبة لمحمؿ"حد  داللية ووظيفة تركيبية، في حيف أّف المبتدأ مُ 

 ُذ وظيفة تركيبيةوظيفة داللية أو تركيبية، ويعني ذلؾ أّف المحور حّد مف حدود البنية الحممية، بإمكانو أخْ 

                                                           
 .11، صائؼ الّتداولية في المغة العربيةأحمد المتوكؿ، الوظ -1
 .10، صالمرجع نفسو -2
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فميس لو إمكانية أخذ أي مف ىذيف وىذا ما يجعؿ وظيفتو داخمية. أما المبتدأ  إلى جانب وظيفتو الداللية،
حو ، نحو ما توضِّ اولية خارجيةالّتدليذا فوظيفتو و ، البنية الحممية ال يشكِّؿ حدا مف حدودالوظيفتيف؛ لكونو 

 الجممتاف:
 ، أبوه مسافر. )مبتدأ(زيد -
 مسافر. )محور( زيد -
الفرؽ بينيما  مف )زيد( في الجممة األولى و)زيد( في الجممة الثانية ُمحد ث عنو، إال أفّ  كؿ   َعد  يُ و 

ال إمكانية لو في أخذ وظيفة و عف حدود البنية الحممية،  اخارج )زيد( في الجممة األولى،يكمف في كوف 
كيبية )الفاعؿ أو الّتر لية )منفذ أو متقبؿ أو مستقبؿ...إلخ( كما أنو ال إمكانية لو في أخذ الوظيفة الد

( في الجممة ا)زيد ا لذلؾ نجدخالفو  (اولية الخارجية )المبتدأالّتدالمفعوؿ( وىذا ما يجعمو يأخذ الوظيفة 
كيبية الفاعؿ، وىذا الّتر ، والوظيفة الُمنفِّذلية الّداليأخذ الوظيفة  ؛ حيثالثانية حدا مف حدود البنية الحممية

 اولية الداخمية )المحور(.الّتدما يجعمو يأخذ الوظيفة 
( المتصدريف الكتاب، وزيدافإّف الحّديف ) (قرأتو الكتاب  قابمتو، و زيداوأما الجممة الثالثة والرابعة )

وظيفتيما داخمية بالنسبة إلى الحمؿ، ويؤكد داخميتيما أّف "ىذه  را؛ لكوفمحو  ُيعد  كؿ  منيمالجممتيف، ا
 1ـ بخالؼ المبتدأ عمى أداة مف األدوات الصدور"تتقد   نات باعتبارىا محورا )ال مبتدأ( ال يمكف أفْ كوِّ المُ 

  أداة مف األدوات التي ليا الصدارة بأيّ  ،البنية الحمميةويعني ذلؾ أّف المحور ال يمكف أف ُيفَصؿ عف 
 كما يدؿ عمى ذلؾ لحف الجممتيف اآلتيتيف:

 ا، ىؿ قابمتو؟؟؟؟ زيدً  -
 ؟؟؟ الكتاَب، ىؿ قرأتو؟ -
 الجممتاف اآلتيتاف: تبّينونحو ما  ،ينفصؿ عف البنية الحممية الذي يمكف أفْ  ،بخالؼ ذلؾ المبتدأو 
 )مبتدأ(زيٌد، ىؿ قابمتو؟  -
 الكتاُب، ىؿ قرأتو؟ )مبتدأ( -
التعريؼ الذي اقترحو سيموف ديؾ، بأّنيا  فؽَ ذىب أحمد المتوكؿ إلى تعريفيا وِ  البؤرة: 1-2

د بيا المعمومة التي ينقميا قصَ ويُ  2ف الحامؿ لممعمومة األكثر أىمية أو األكثر بروزا في الجممة"كوِّ "المُ 

                                                           
 .91، صالمتوكؿ، الوظائؼ الّتداولية في المغة العربية أحمد -1
 .29، صالمرجع نفسو -2
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ية الوظيفية عند ديؾ الن حو لمسامع أو الحّد الذي يتضمف الفائدة اإلخبارية، وقد اقتصرت النظرية  المتحدِّث
معمومة جديدة بالنسبة لمسامع كيب متضمنا الّتر ر في عتبَ ف يُ في بدايتيا عمى إسناد ىذه الوظيفة لكؿ مكوِّ 

يضيفو المتكمـ  ف أفْ مكِ المتوكؿ ذىب إلى التمييز بيف نوعيف مف البؤرة عمى أساس أّف "ما يُ  أحمد أفّ  إال
ض أو تعوِّ  ،حأو تصحِّ  ،إلى مخزوف المخاطب ليس معمومات جديدة فحسب؛ بؿ كذلؾ معمومات ُتعدِّؿ

وبناء عمى  1التعويض"بة لمتعديؿ أو التصحيح أو ستوجِ ب، يعد ىا المتكمـ مُ خاطَ معمومات في مخزوف المُ 
 الحامؿ الوظيفةالفرؽ بيف نقؿ معمومة جديدة، وبيف تعديميا أو تصحيحيا أو تعويضيا بواسطة المكوف 

"واقترح دعما لمتمييز  بؤرة جديد، وبؤرة مقابمةىما:  ،اولية البؤرة، مّيز المتوكؿ بيف بؤرتيف رئيسيتيفالّتد
 حيثيرتبط رائز السؤاؿ والجواب ببؤرة الجديد، و  2الّتعقيب" ورائز رائزيف اثنيف: رائز سؤاؿ جواب يمابين
أو ؟ متى مسافر عمرالتي تتضمف بؤرة جديد، لسؤاؿ مثؿ: و  )عمر مسافر غدا(جممة ؿ جوابا طبيعيا تمثِّ 

 جاباتاإل تبّينوولكف ال تصمح أْف تكوف أجوبة طبيعية لمجمؿ التي تتضمف بؤرة مقابمة، نحو ما  ما الخبر؟
 الالحنة اآلتية:

 متى مسافر عمر؟ -
  مسافر عمر. غدا؟؟؟  -

 ؟ماذا قرأتَ  -
 .قرأتُ  كتاب  الجرجاني؟؟؟  -

في أو بحرؼ رة بحرؼ النّ صد  حيث ُيطَمُؽ "عمى العبارات المُ  ؛ويرتبط رائز التعقيب ببؤر المقابمة
تصدرىا نفي أو ويعني ذلؾ أّف الجممة إذا  3ف رائزا لوجود بؤرة المقابمة"ستعماَل المذاف يُ  (ضراب )بؿاإل

بؤرة مقابمة، نحو أو اإلضراب بيا، فإّنيا متضمنة  ف إلحاؽ تعقيب النفيمكَ أَ ، أو إذا (بؿ)حرؼ اإلضراب 
 الجمؿ اآلتية:  تبّينوما 

 عمر. )ال يـو الغد( مسافر بل يوم الخميس -
 . )بؿ عمر(زيدليس المسافر  -
 )بؿ يـو الخميس( غدا.عمر ليس مسافرا  -
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 قرأُت. )ال كتاب سيبويو( كتاب الجرجاني -
كاف قد  (مف حيث طبيعتيا )بؤرة الجديد، وبؤرة المقابمة ؛ةالبؤر  ف مفوكما مّيز المتوكؿ بيف نوعي

د كؿ مف سنَ حيث "تُ  ؛فنوعيف مف البؤر: بؤرة الجممة وبؤرة المكوِّ  بيفمف حيث مجاؿ التبئير  ؛مّيز البؤرة
فإذا أسندت البؤرة إلى  1أو إلى الجممة برمتيا" ،ف مف مكونات الجممةالمقابمة وبؤرة الجديد إلى مكوِّ بؤرة 

ذا أسندت إلى مُ  الجمؿ  تبّينوف، نحو ما كوِّ ف مف مكوناتيا ُعد ت بؤرة مُ كوِّ جممة بأكمميا ُعد ت بؤرة جممة، وا 
 اآلتية:
 جديد( مكوف )بؤرة  البارحة.عاد زيد مف السفر  -"
 مقابمة( مكوف عاد زيد مف السفر. )ال اليوـ(. )بؤرة  البارحة -
 (جديد )بؤرة جممة عاد أخوه من السفر.عمر،  -
 مقابمة(بؤرة جممة ) .2)أـ ال(" ؟ر الضيوفض  أح   -
والسامع )بؤرة  المتحدِّثمف حيث طبيعتيا بالنسبة لكؿ مف  ؛الية نوع البؤرةتتمح األمثمة التوضِّ و 

 ُتعد  الجممتاف األولى والثانية إذ ؛نوع البؤرة مف حيث مجاؿ التبئير كما توّضح (بؤرة المقابمة وأ  جديد
سواء كانت بؤرة جديد أو  ،مكونا مف مكوناتيا يمّس  مجاؿ التبئير فييا ف عمى أساس أفّ بؤرة مكوِّ  نةمتضمِّ 

 يمس   فييا بئيرمي ة، عمى أساس أّف مجاؿ التّ ُبَؤرا ُجمَ متضمنة ة فُتعّد ّرابعوال لثّالثةأّما الجممتاف ا .بؤرة مقابمة
مف حيث مجاؿ  ؛مييز بيف نوعي البؤرةمقابمة، وىذا الت  ا سواء كانت بؤرة جديد أو بؤرة الجممة بأكممي

البنية الحممية  كما يمكف أْف تمّس  ،مكونات البنية الحممية ىإحد تمّس قّد يوّضح أّف البؤرة  ،يرالتبئ
مجاؿ التبئير فييا الوظائؼ  يمس   وظيفة تداولية داخمية، وال يمكف أفْ بالنسبة لمجممة لكوف البؤرة  ؛بأكمميا

 يؿ(.والذّ  ،والمبتدأ ،اولية الخارجية )المنادىالّتد
وىي الوظائؼ الخارجة عف حدود البنية الحممية، وتشمؿ  اولية الخارجية:الّتدالوظائف  -2
 :الّنحو اآلتيعمى  والذيل، والمنادى()المبتدأ، اولية الّتدالوظائؼ 
التعريؼ الذي اقترحو ديؾ، بأّنو "ما  فؽَ وِ  ،المبتدأالوظيفة التداولية ؼ المتوكؿ رّ ع المبتدأ: 2-1

عمى  ف الذي يدؿّ كوِّ وبعبارة أخرى "ىو المُ  3بر الحمؿ بالنسبة إليو واردا"عتَ ُيحدِّد مجاؿ الخطاب، الذي يُ 
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ىي  ،ويعني ذلؾ أّف الخاصية المميزة لممبتدأ 1الحمؿ الموالي واردا بالنسبة إليو" مجاؿ الخطاب الذي ُيَعد  
 الجمؿ اآلتية: تبّينو"نحو ما  ورود الحمؿ بأكممو تابعا لو

 ، أبوه مريض.زيد -
 ، ىؿ لقيت أباه.زيد -
 .2"ؾ.مْ كرِ مو يُ كرِ تُ  ، إفْ زيد -
الموالية ليا كّميا واردة البنية الحممية ؛ حيث األولى في الجمؿ المتتالية ركبات االسميةالم تأخذو 

يالحظ عمى ىذه المكونات  ، وماؿ مجاؿ الخطابتدأ، باعتبارىا تشكِّ اولية المبالّتدالوظيفة  بالنسبة إلييا،
اولية )المبتدأ( وليس ليا إمكانية أخذ وظيفة داللية؛ ألّنيا ال ُتعتَبر الّتدأّنيا ال تأخذ سوى الوظيفة  سميةاال
تأخذ وظيفة تركيبية؛ ألّنيا ال تعتبر فاعال وال مفعوال، وىذا  ا مف حدود البنية الحممية، وكذلؾ يمتنع أفْ حد

اولية الخارجية ال الداخمية، ويدؿ عمى خارجيتيا، أّنيا بخالؼ الّتدما جعميا تنضوي ضمف الوظائؼ 
في ، يفرض الحمؿ قيود انتقائوو  ؛تركيبية وظيفة داللية ووظيفة لوالمحور الذي ُيَعد  وظيفة تداولية داخمية، 

 :ما توضحو األمثمة اآلتيةالمبتدأ ال يخضع لقيود انتقاء الحمؿ، نحو  حيف أفّ 
 )محور(منطمؽ.  زيد -
 )محور(منطمقوف.  المسافرون -
 )مبتدأ(، أخواه مسافراف زيد -
 )مبتدأ(، غادر أحدىـ. المسافرون -
 )المحور( يفرض الحمؿ قيود انتقائو، فيكوف مطابقا لممحموؿ فيح األمثمة المتتالية أّف توضِّ و 
يطابؽ المبتدأ  ؛ بمعنى أنو ليس مف الضروري أفْ فال يخضع لقيود انتقاء الحمؿ المبتدأالعدد، أما  الجنس

 مقارنة بوظيفة ،عف الحمؿ، وىذا ما يجعؿ وظيفتو خارجية اكونو خارجل الجنس والعدد؛المحموؿ في 
عات المحموؿ في البنية حيث "يشكؿ المحور بخالؼ المبتدأ موضوعا مف موضو  ؛ميةالداخالمحور 
باإلضافة إلى  ،وتمحؽ بو وظيفة تركيبية معينة ،أّنو يأخذ وظيفة داللية ؛ب عف ذلؾويترتّ  ،المحمولية
 اولية )المحور( نحو قولؾ:الّتدوظيفتو 
 )منفذ فاعل(منطمؽ  زيد -
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وبخالؼ المبتدأ الذي يأخذ وظيفة تداولية فحسب، وليس لو إمكانية أخذ وظيفة داللية وال تركيبية 
 نحو قولؾ: 1"ليس حدا مف حدود البنية الحمميةألّنو 

 )مبتدأ، لكن ليس منفذا وال فاعال(أخواه مسافراف.  زيد، -
أو  ،لياأو يعدِّ  ،معمومة داخؿ الحمؿوضِّح ف الذي يُ كوِّ ُيعرِّؼ المتوكؿ الذيؿ بأنو "المُ  الذيل: 2-2

ح ضّ و يو  3ؿ أو يصحح معمومة واردة في الحمؿ"ح أو يعدِّ ف الذي يوضِّ كوِّ وبعبارة أخرى "ىو المُ  2حيا"يصحِّ 
 ذيل تصحيح، وذيل تعديل، وذيل توضيحاولية )الذيؿ( تنقسـ إلى ثالثة أنواع الّتدأّف الوظيفة  التعريفاف

 :4بالجمؿ اآلتية أحمد المتوكؿ قد مثؿ لياو 
 . )ذيؿ توضيح(زيدأخوه مسافر،  -
 . )ذيؿ تعديؿ(سموكوساءني زيد،  -
 . )ذيؿ تصحيح(بل خالداقابمت اليـو زيدا،  -

عمى  ،المكونات األخيرة في ىذه الجمؿيعّدوف وقد ذىب أحمد المتوكؿ بخالؼ النحاة القدماء الذيف 
صائصيا إلى أّنو يعتبر "ىذه البنيات عمى اختالؼ خ (بو )معطوف امضرب، وبدال، وامبتدأ مؤخر التوالي، 

إلى اختالؼ األدوار  وي، ويرجع ىذا االختالؼ البنوظيفة الذيلوظيفة تداولية واحدة، ىي البنوية، حاممة 
 الوظيفةالحامؿ ف كوِّ التي يأتي فييا المُ و  5ف الذيؿ عمى مستوى البنية اإلخبارية لمجممة"كوِّ التي يقوـ بيا المُ 

ح يصحالتؿ أو يعدالتح أو يوضبيف التاولية الذيؿ، مختمفة أدواره وفقا لخطابات تداولية مختمفة، الّتد
 ممعمومة المراد نقميا لمسامع. ل

مبتدأ مؤخرا، فإف  ،زيدٌ أبوه قائـ،  االسـ في نحو قولؾ: لما ذىب إليو النحاة في عدّ بالنسبة و 
وىو  (إال بالوصؼ بكممة )مبتدأ مؤخر ،بيف مجيئو أوال ومجيئو آخرا زوالـ يميّ المتوكؿ يرى أّف النحاة 

عمى أساس  (اولية )ذيؿ التصحيحالّتدلوظيفة ا حامال ،في آخر الجممة (زيد)المكوف  عدّ  يخالؼ الّنحاة في
أّنو "بالنسبة لممبتدأ، يضع المتكمـ بدءا مجاؿ خطاب )أو ُمحد ث عنو( ثـ  ،ز بيف المبتدأ والذيؿأّف ما يميّ 

 نشئ الجممة بدءا، ثـ بعد ذلؾالذيؿ، فإّف المتكمـ يُ  ما يخّص  ، أما فييحمؿ عميو جممة واردا حمميا عميو
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ؤخر ال المُ  ح أّف المبتدأوىذا ما يوضِّ  1ؿ ما يقتضي ذلؾ"عدِّ أو يُ  ،أو يصحح ،ليوضح ؛يضيؼ إخبارا إلييا
ؿ بالنسبة لطرفي حيث يمثِّ  ؛أخيرو ال يقتضي الت  ، عمى أساس أنّ نحو المغة العربية الوظيفيوجود لو في 

و متضمف البؤرة أو عمى أساس أنّ  ،يأتي الحمؿ الموالي واردا بالنسبة إليو اوؿ مجاال لمخطاب، ثـّ الّتد
  يضيؼ المتكمـ ما يوضحيا ،ة لممخاطبالمعمومة الجديدة، وفي حالة عدـ وضوح المعمومة بالنسب

ال مبتدأ كما تعارؼ عميو النحاة؛ ألّف المبتدأ  (بإضافة مكوف آخر الجممة يحمؿ وظيفة )ذيؿ التوضيح
 فيكوف آخره. أو التعديؿ أو التصحيح وضيحا التّ ؿ الكالـ باعتباره مجاال لمخطاب، أمّ موقعو أوّ 

ما جعؿ دورىا يختمؼ مف خطاب  ،خطابات إنتاج مختمفة اولية الذيؿ بعممياتالّتدوترتبط الوظيفة 
 حيث:  ؛التصحيحو التعديؿ، و لتوضيح، ا بيف ،إلى خطاب
ظ أّنيا ليست واضحة الوضوح الحِ ثـ يُ  ،"يأتي ذيؿ التوضيح عند ما يعطي المتكمـ المعمومة -

 ما ىو في الجمؿ اآلتية: نحو 2الكافي بالنسبة لمسامع، فيضيؼ ذيؿ التوضيح، إزالة لإلبياـ"
  زيدأخوه مسافر،  -
  الطالباننجحا،  -
 الطمبةتغيبوا،  -
وىو  ،نات الذيمية التي تعقب الجمؿ، توضيحا لمضمائر التي تتضمنيا البنية الحمميةكوِّ جاءت المُ و 

 .ثالثةوواو الجماعة في ال ،نيةوألؼ المثنى في الثا ،ىاألول ةالضمير الياء في الجمم
ا ليست بالضبط المعمومة ظ أّنيالحِ ثـ يُ  ،"ويأتي ذيؿ التعديؿ عند ما يعطي المتكمـ المعمومة -
 :تيف اآلتيتيفنحو ما ىو في الجمم 3ليا"فيضيؼ المعمومة التي تعدِّ  ،عطاؤىاإالمقصود 
 ساءني زيد، سموكو. -
 قرأت الكتاب، نصفو. -
مومة الواردة في اولية الذيؿ في الجممتيف، تعديال لممعالّتد الحامؿ الوظيفةف األخير ُأِضيؼ المكوِّ و 

 الحامؿ الوظيفةتعديال لممكوف )زيد(  ،كممة )سموكو( في الجممة األولى تحيث ورد ؛بنيتيما الحممية
تعديال لممكوف  ،وكذلؾ وردت كممة )نصفو( في الثانية (كيبية )الفاعؿالّتر ( والوظيفة الُمنفِّذلية )الّدال

 كيبية )المفعوؿ(.الّتر ( والوظيفة الُمنفِّذلية )الّدال الحامؿ الوظيفة)الكتاب( 
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ـ المعمومة، ثـ ينتبو إلى أّنيا ليست المعمومة المقصود "يأتي ذيؿ التصحيح عندما يعطي المتكمِّ  -
ف في نحو ما ىو مبيّ  1إعطاؤىا فيضيؼ المعمومة قصد تصحيحيا )أي إحالؿ معمومة أخرى محميا("

 :تيفاآلتيالجممتيف 
 بل خالدا. ؛قابمت اليـو زيدا -
  بل عمرو. ؛زارني خالد -
ناف كوِّ تصحيحا لممعمومة التي يحمميا المُ  ،في الجممتيف ()خالد، وعمرناف األخيراف كوِّ ورد المُ و 

 )زيد( في األولى و)خالد( في الثانية.يما البنيتاف الحمميتاف نمالمذاف تتض
عت مثؿ النّ  ،بالمركبات التوابع (لية )الذيؿالّدالأشار أحمد المتوكؿ إلى إمكانية التباس الوظيفة  وقد

 :الجممتيف اآلتيتيفعمى نحو ما ىو في  ،وكيدوالتّ 
 .مفيداقرأت كتابا  -
 كّميم.حضر الضيوؼ  -
سمية )الوصفية، والتوكيدية( كما ىي في ؽ بيف المركبات االإلى أّف ما يفرِّ يذىب أحمد المتوكؿ و 

ُيعتَبر الَمنُعوت  ،سمياامنيما مركبا  ؿ كؿّ اولية الذيؿ أّف "النعت والتوكيد يشكّ التّدالُجَمؿ المتوالية، والوظيفة 
، بينما ال التبعيةأس( عف طريؽ منيما الحالة اإلعرابية التي يأخذىا )الرّ  ويأخذ كؿّ  (أو الُمؤك د )رأسو

ف كوِّ مع المُ  ،با اسميا واحداؿ مرك  يصدؽ ىذا بالطبع عمى المكوف الذيؿ، فبحكـ خارجيتو ال يشكِّ  يمكف أفْ 
وال يمكف بالتالي اتفاقو في اإلعراب مع ىذا األخير مف قبيؿ اإلعراب  ،المقصود تعديمو أو تصحيحو

إال  ،كيبيةالّتر لية أو الّدالضى وظيفتو بمقت ،مة الحالة اإلعرابيةذي  التبعي ... ألّف الذيؿ يأخذ في البنيات المُ 
ويعني  2نا خارجيا"كوِّ باعتباره مُ  اإلرثد إلى الذيؿ عف طريؽ ما يمكف تسميتو بمبدأ سنَ أّف ىذه الوظيفة تُ 

حا أو معدال أو مصححا لو؛ ألّنو بإمكانو  الحركة اإلعرابيةذلؾ أّف الذيؿ يرث  عف الحّد الذي ُيعتَبر ُموضِّ
حو لحف ابعة لو، نحو ما يوضِّ الت   ليا إمكانية تعويض الُمكوِّف يسبعية فمنات التّ كوِّ أما المُ ضو، يعوّ  أفْ 

 :تيفاآلتي تيفالجمم
 مفيدا؟؟؟ قرأت  -
 كّميم.؟؟؟ حضر  -
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ح أو الُمعدِّؿ لو، كما  فالمكوِّ ض الذيؿ يعوِّ  وتسمح في مقابؿ ىذه الجمؿ، أفْ  ح أو الُموضِّ الُمصحِّ
 :تيفاآلتي تيفتدؿ عمى ذلؾ سالمة الجمم

 سموكو. ساءني زيد،  -
 ، زيد.سموكوساءني  -

حيث  ؛بعية والمكونات الذيمية، في الحاالت اإلعرابيةويّتضح الفرؽ أكثر فأكثر بيف المكونات التّ 
 تأخذ المكونات التبعية حركتيا اإلعرابية باألصالة عف المكونات التي ُتعَتبر رأسا ليا نحو قولؾ:

 .المفيد  قرأت الكتاَب  -
لية الّدالكيبية و الّتر الوظائؼ  وأاولية، الّتدنات الذيمية حركتيا اإلعرابية، بموجب وظائفيا كوِّ المُ تأخذ و 

في البنيات المذيمة  ن الذيلكوِّ المُ "يأخذ  الذي تأتي ذيال لو؛ حيث الحد ورثت ىاتيف الوظيفتيف عف إفْ 
 بذيل التعديلا البنيات المذيمة نفسيا، أمّ  اوليةالّتدوظيفتو بمقتضى  الرفعالحالة اإلعرابية  بذيل التوضيح

الوظيفة أو  ليةالّدال الوظيفة ف الذيؿ فييا، يأخذ الحالة اإلعرابية بمقتضى كوِّ فإّف المُ  ،التصحيحأو 
ذيؿ ويوضح ىذا أّف  1ف المقصود تعديمو أو تصحيحو باعتباره عوضا عنو"كوِّ عف المُ  يرثياالتي  كيبيةالّتر 

ر عمى وظيفة داللية وال و ال يتوفّ اولية وحدىا؛ ألن  الّتدبموجب الوظيفة  ،الحركة اإلعرابية التوضيح يأخذ
اف معدليف أو يرد يذثاف الحركة اإلعرابية عف الحد الير ا ذيال التعديؿ والتصحيح، فإّنيما تركيبية، أمّ 

 الجمؿ اآلتية: تبّينو، نحو ما مصححيف لو
 )ذيل التوضيح(. زيدٌ أخوه مريض،  -
 )ذيل تعديل(. نصف و، الميل  ُقْمُت  -
 عمُر. )ذيل تصحيح(بؿ  ؛زيدُ جاء  -
فع لـ يأخذ الحركة اإلعرابية الرّ تالية أّف ذيؿ التوضيح )زيد( في الجممة األولى، متح الجمؿ الوضِّ تُ و 

اولية فحسب؛ كونو ال يتوفر عمى وظيفة داللية )منفذ أو متقبؿ ...( وال تركيبية الّتدإال بموجب وظيفتو 
أخذا الحالة فقد  (ناف الذيمياف في الجممة الثانية )نصَفو( والثالثة )عمرُ المكوِّ  أماو  .()فاعؿ أو مفعوؿ

ما وظيفة داللية )الميَؿ، وزيُد( المذيف يعتبراف جزاء مف البنية الحممية، لي يفاإلعرابية باإلرث عف الحدّ 
 ، فاعؿ( في الجممة الثانية.منفذ)ومفعوؿ( في الجممة األولى  تركيبية )متقبؿوظيفة و 
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ف الداؿ عمى الكائف كوِّ "المُ  االمنادى بأّنيالوظيفة التداولية عرِّؼ أحمد المتوكؿ  المنادى: 2-3
لو إدراج ىذه الوظيفة، إلى  سيموف ديؾ الذي لـ يتسف  ل اخالفوقد ذىب المتوكؿ  1مقاـ معيف" المنادى في

الوظيفي وظيفة  الن حواولية األربعة المقترحة، في إطار الّتدأّنو "مف الوارد أْف ُتضاؼ إلى الوظائؼ 
اعي إلى الكفاية، ال السّ  الوصؼ المغوي . ويزكي اقتراحنا إضافة ىذه الوظيفة، أفّ وظيفة المنادىخامسة: 

ف المنادى لوروده في سائر المغات الطبيعية، ولغنى خصائصو في بعضيا كالمغة كوِّ يغفؿ المُ  ف أفْ كِ مْ يُ 
دراج أحمد المتوكؿ ليذه الوظيفة كانت بموجب وظيفتيا األساسية في  2العربية، عمى سبيؿ المثاؿ" وا 

األخرى )المحور  تداوليةالؤاسر الوظائؼ لية )المنادى( تُ الّدالالحظ أّف الوظيفة  حيث ؛اوليالّتدالخطاب 
وصؼ  لنحو ييدؼ إلى تحقيؽ أساسية بالنسبة د  عَ تُ بذلؾ ىي و  ،والمبتدأ والذيؿ( في جميع المغاتوالبؤرة 

ؿ الوظائؼ جمَ بإضافة ىذه الوظيفة إلى مُ قد أصبح عددىا ، و كاؼ لجميع الظواىر التداولية في المغات
وظيفتاف داخميتاف ىما )البؤرة والمحور( وثالث وظائؼ خارجية ىي  خمس وظائؼالتداولية األخرى 

 :نحو ما تبّينو الصيغة اآلتية عمىوالمبتدأ والذيؿ(  ى)المناد
 3ذيل" ("منادى، مبتدأ، )حمل= محور + بؤرة

إذ  ؛والسامع المتحدِّثتيب المنطقي لمعممية الحوارية بيف الّتر اولية الّتدويعكس ترتيب ىذه الوظائؼ 
د لو مجاؿ الخطاب حدِّ انتباه السامع؛ قصد تبميغو الخبر، ثـ يُ  تِ فْ حواره بالنداء لمَ  المتحدِّثعادة ما يبدأ 

 المتحدِّث ؽُ محِ وعادة ما يُ  (ؿ الخبر عف مجاؿ الخطاب بواسطة البنية الحممية )الحمؿنقَ في )المبتدأ(  ثـ يُ 
 توضيحا أو تصحيحا أو تعديال لممعمومة، عمى نحو ما ىو في الجممة اآلتية:  (الجممة )الذيؿ نا آخرَ كوِّ مُ 

 ، زيد، أخوه مريض؛ بؿ والده.يا عمرو
 :4اولية )المنادى( المضافة إلى مكونات الجممة، باألمثمة اآلتيةالّتدؿ أحمد المتوكؿ لموظيفة مثِّ ويُ 
 الممح، ناولني زيد -
 ، اقتربيا خالد -
 ، انزؿيا طالع الجبل -
 ، حاف وقت النـوأييا األطفال -
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 وا زيداه -
 ، ابتعدوا خالدا -
 ، لخالديا لزيد -
 ، لما أصابنايا لعمرو -
لية )المنادى( أّف الجممة األولى منيا، ال الّدالُياَلحظ عمى الجمؿ التي مّثؿ بيا المتوكؿ لموظيفة و 

مع أّف ما ُعِرَؼ عف  (نت أدوات النداء )يا، وأييا، ووانداء، وأما باقييا فإّنيا قد تضمّ تشتمؿ عمى حرؼ ال
ىي )َأ، َأْي، يا، آ َأيا سبعة حروؼ عمى األقؿ و  تقد بمغيا أنّ  ،ألحرؼ النداء استعماالت العرب القدماء

الذي مفاده أْف "تُقم ص و  ،المتوكؿَوا(. ويرجع تقميص عدد ىذه الحروؼ إلى االقتراح الذي قدمو أحمد   َىيا
 ليست إالّ  ،بعض ىذه األدوات مف الواضح أف   وإذ إنّ  ؛إلى عدد أقؿ الن حوقائمة األدوات الواردة في كتب 

عمؿ في المغة العربية ستَ د مُ عُ كما أّنو لـ يَ  (أف مثال بالنسبة لػ )ىيا( في مقابؿ )أيابدائؿ ليجية كما ىو الشّ 
عمؿ اآلف في ستَ األدوات التي تُ  حاة العرب القدماء، وأىـ  بعض مف األدوات التي أحصاىا النّ المعاصرة إال 

اقتصر بذلؾ المتوكؿ عمى وصؼ الوظيفة التداولية المنادى، بناء و  1و)أ(" (البنيات الندائية )أييا( و)يا
محدودية بناء عمى  (عمى أربع أدوات ىي أداة النداء الصفر، والحروؼ الثالثة )أييا، ويا، واليمزة

 ىذه األدواتوترتبط عند العرب قديما. ال ستعمَ مُ  بما كاف َرنةاقَ تعماليا في المغة العربية المعاصرة، مُ اس
نو القواعد ما تبيّ  حونعمى  ،ف الُمَنادى ِوفؽ قواعد إدماجيا في ّنحو المغة العربية الوظيفيكوِّ بالمُ األربع 
 :2ةاآلتي الخمس
ب إضافي، فإّنو ُيسَبؽ بأداة النداء ف الحامؿ لوظيفة المنادى عمما، أو رأسا لمركّ إذا كاف المكوِّ  -

  .و)أ( ()الصفر( و)يا
  .ؽ إال بأداة النداء )أييا(سبَ إذا كاف المكوف مخصصا باأللؼ والالـ، فإّنو ال يُ  -
  .النداء )يا( ؽ إال بأداةفإّنو ال ُيسبَ  ،إذا كاف المكوف المنادى غير ُمخص ص باأللؼ والالـ -
  .إذا كاف المكوف المناَدى مركبا إشاريا، فإن و ُيسَبؽ بأداة الّنداء )يا( أو أداة النداء )أ( -
ؽ بأداة النداء )يا( أو أداة النداء سبَ إذا كاف المكوف المنادى جممة موصولة )ال رأس ليا( فإّنو يُ  -

  .يا( إذا كاف الموصوؿ )الذي(ؽ بأداة النداء )أيّ سبَ )أ( إذا كاف الموصوؿ )َمْف( ويُ 
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ف أْف تكوف أداة نداء لمعمـ والمضاؼ مكِ يُ  )أداة الّنداء الصفر(وتُبيِّف قواعد إدماج أدوات الّنداء أّف 
تكوف أداة نداء لمعمـ والمضاؼ، والنكرة مقصودة وغير مقصودة، وكذا  فيمكف أفْ  )يا(فحسب. وأما األداة 

تكوف أداة نداء لمعمـ والمضاؼ  فيمكف أفْ  )اليمزة(ْف(. وأما أداة النداء اسـ اإلشارة، واالسـ الموصوؿ )مَ 
ؼ باأللؼ والالـ تكوف أداة نداء لممعر   فيمكف أفْ  )أييا(واسـ اإلشارة، واسـ الموصوؿ )َمْف(. وأما األداة 

 اسـ الموصوؿ )الذي(. و 
والبؤرة( والخارجية )المنادى  )المحورمنيا اولية الداخمية الّتدالوظائؼ  عف طبيعة ُيستنتجما و 

اوؿ )الُمتكمِّـ الّتدأّف دورىا األساس يكمف في رصد الوضع التخابري بيف طرفي  الذيؿ(والمبتدأ و 
، بناء بالنسبة لكمييماأثناء العممية التواصمية نات كوِّ تحديد مختمؼ األدوار التي تقوـ بيا المُ و  والُمخاَطب(

الحركة اإلعرابية  اولية(الّتدىا )الوظائؼ ، إضافة إلى تحديدوالمعمومات الجديدةالمشتركة عمى المعمومات 
في قواعد إسناد الحركات  فسيتبيّ كما  ،خارجيةال ائؼوظالأخذ ليا إمكانية بالنسبة لممكونات التي 

 اإلعرابية.
ذىب أحمد المتوكؿ إلى أّف األنحاء  قيود إسناد الوظائف في نحو المغة العربية الوظيفي: -رابعا

ف مف مكونات الجممة ُتسَند إليو وظيفة كوِّ الذي مفاده أّف كؿ مُ  )قيد أحادية اإلسناد(الوظيفية تخضع لػ 
حيث "تحمؿ موضوعات البنية  ؛اوليةالّتدلية و الّدالكيبية و الّتر مف كؿ نوع مف الوظائؼ  ،واحدة عمى األكثر

 :والحممية وظائؼ داللية ووظائؼ تركيبية وظائؼ تداولية عمى أساس أنّ 
 .مف الوظائؼ الثالث في نفس الحمؿ مف كؿ نوع ،ال موضوع يحمؿ أكثر مف وظيفة واحدة -
 1داخؿ نفس الحمؿ." ،د إلى أكثر مف موضوع واحدسنَ ال وظيفة تُ  -

كؿ نوع مف  فْ ال إمكانية لو في أخذ وظيفتيف مِ  ،في البنية الحممية موضوع القيد األوؿ أّف كؿّ  ومفاد
يأخذ الموضوع مف الوظائؼ  يمتنع أفْ  إذ ؛اوليةالتّدكيبية أو الوظائؼ الّتر لية أو الوظائؼ الّدالالوظائؼ 

كيبية، وظيفتي الّتر يأخذ مف الوظائؼ  والمستقبؿ في آف واحد، كما يمتنع أفْ  الُمنفِّذلية، وظيفتي الّدال
اولية وظيفتي المحور والبؤرة في آف الّتديأخذ مف الوظائؼ  الفاعؿ والمفعوؿ في آف واحد، وكذلؾ يمتنع أفْ 

 واحد.
ال إمكانية  إذ ؛الوظائف ينطبؽ عمى ،القيد الثاني، أّنو كما ينطبؽ عمى الموضوعات مفادو 

لية الّداليمتنع توزيع الوظيفة حيث  ؛حمؿداخؿ نفس ال ،ثر مف موضوع واحدُتسَند إلى أك لموظائؼ في أفْ 
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لية الّدالأو الوظيفة  ،المفعوؿ عمى موضوعيف وأكيبية الفاعؿ الّتر عمى موضوعيف، أو الوظائؼ  الُمنفِّذ
 البؤرة والمحور كذلؾ.

الوظيفي مف  الن حوينطمؽ  قيود إسناد الحركات اإلعرابية في نحو المغة العربية الوظيفي: -خامسا
اولية ىي المسؤولة عف الّتدكيبية أو الّتر لية أو الّدالمبدأ تحديد الوظيفة لمبنية؛ ويعني ذلؾ أّف الوظيفة 
في نحو المغة العربية الوظيفي  قد مّيز أحمد المتوكؿتحديد الحركات اإلعرابية لممكونات داخؿ الجممة، و 

 ("حالتاف إعرابيتاف )وظيفيتاف، منيا ناتكوِّ ؽ المُ محَ تَ ف أْف يمكأنواع مف الحاالت اإلعرابية التي  ةبيف ثالث
الحالة اإلعرابية أما  ()الرفع والنصبىما حالتا  الحالتان اإلعرابيتان الوظيفيتان (وحالة إعرابية )بنوية

وية، ىو البنوظيفية عف الحالة اإلعرابية وما ُيميِّز الحالة اإلعرابية ال 1")الجر(فيي الحالة اإلعرابية  البنوية
اولية التي الّتدكيبية أو الّتر لية أو الّدالأّف األولى )الرفع والنصب( ترتبط بالمكوف عف طريؽ الوظيفة 

أو كاف  إذا كاف مسبوقا بحرؼ جر   ،فكوِّ ( ترتبط بالمُ الثانية )الجرّ  يشغميا داخؿ الجممة، في حيف أفّ 
اولية؛ بمعنى أّف الحركة اإلعرابية البنوية الّتدكيبية أو الّتر لية أو الّدالظر عف وظيفتو النّ  مضافا، بغّض 

 الجممتاف اآلتيتاف: تبّينوالتي تحجب حركتو اإلعرابية الوظيفية، نحو ما  ف يأخذ حركة الجرّ كوِّ تجعؿ المُ 
 (= نصبمفعول ،)مكان َبَمْغَنا الس ماَء. -
 = جّر(، مفعول)مكان انظْر إلى الس ماِء. -
قد أخذ الحركة  (لية )المكافالّدال( الحامؿ الوظيفة س ماءف )الكوِّ المُ  المثاؿ األوؿ أفّ  حيوضِّ و 

الحركة اإلعرابية  ح أفّ ا المثاؿ الثاني فيوضِّ . أمّ (كيبية )المفعوؿالّتر اإلعرابية )النصب( بموجب وظيفتو 
الُمكوِّف يأخذىا ف أْف مكِ يُ  كافالتي ( )الن صب( قد حجبت الحركة اإلعرابية الوظيفية البنوية )الجرّ 

 .التي يشغميا (المفعوؿ) التركيبيةعف الوظيفة )الس ماء( 
ناتو  ا لموظيفة التي يمكف أْف يشغميا ِتَبعً ، خؿ الجممةاد ُتسَند الحاالت اإلعرابية الوظيفية إلى الُمكوِّ

 في تحديد الحركات اوليةالّتدوالوظائؼ  ،ليةالّدالوالوظائؼ  ،كيبيةالّتر الوظائؼ تتضافر  حيث ف؛كوِّ المُ 
 : اآلتية وفؽ القواعد الثالثىا إسناد يتـّ و  ،ناتاإلعرابية لممكوِّ 

ة، فيي تمـز وال بتغّير أسيقتيا البنويّ  ،ر أسيقتيا الوظيفيةر الحاالت اإلعرابية الالزمة بتغيّ "ال تتغيّ  -
والحركات اإلعرابية الالزمة ىي التي تالـز  2ؿ ليا داخؿ المعجـ ذاتو"كما ىو ممثّ  ،حالتيا اإلعرابية

                                                           
نية -1  .22، صيفة المفعوؿ في المغة العربيةالوظ :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
 .24، صالمرجع نفسو -2
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ىذا النوع الحركات التي تالـز ما  المكوف في مختمؼ السياقات، البنوية والوظيفية التي يرد فييا، ويضـ  
لة، وأسماء ومثالو الضمائر المنفصمة، واألسماء الموصو  (كاف يسميو النحاة )المبني( في مقابؿ )المعرب

 ط، وأسماء اإلشارة. وأسماء الشر  االستفياـ
ا باعتبارىا إمّ  ،ؿ حدودا لممحموؿأي المكونات التي تشكِّ  ؛المنتمية إلى الحملنات كوِّ "تأخذ المُ  -

لـ تكف ليا وظيفة  إفْ  ،ليةالّدال، الحالة اإلعرابية التي تقتضييا وظيفتيا اموضوعات أو باعتبارىا لواحق
كيبية )الفاعؿ الّتر وتأخذ الحالة اإلعرابية التي تخوليا إياىا وظيفتيا  (مفعوال تركيبية )إف لـ تكف فاعال أو

الحدود  ويعني ذلؾ أف   1لية"الّدالباإلضافة إلى وظيفتيا  ،كانت مسندة إلييا وظيفة تركيبية والمفعوؿ( إفْ 
حركتيا  التي ال تنتمي إلى وجية الواقعة؛ أي التي ال تأخذ وظيفة تركيبية )الفاعؿ أو المفعوؿ( تأخذ

كونيا ال تتوفر عمى إمكانية أخذ وظيفة تركيبية، نحو ما للية وحدىا؛ الّدالاإلعرابية بمقتضى وظيفتيا 
 توضحو األمثمة اآلتية:

 )زمان منصوب(. مساءً  ألقى األستاذ المحاضرة -
 )متقبل منصوب(. كتاًباأعطى محمد زيدا  -
 )مستقبل منصوب(. زيًداأعطى محمد الكتاب  -
لية، فإنيا تأخذ الحركة اإلعرابية التي الّدالالحدود التي تأخذ وظيفة تركيبية إضافة إلى وظيفتيا  أما

 كيبية، نحو ما توضحو الجمؿ اآلتية:الّتر تقتضييا وظيفتيا 
 مساء. )متقبل مفعول( األستاُذ )منفذ فاعل( المحاضرة  ألقى  -
 كتابا. )مستقبل مفعول( محمُد )منفذ فاعل( زيًداأعطى  -
 زيدا. الكتاب  )متقبل مفعول( )منفذ فاعل( محمدُ أعطى  -
اولية الّتدذاتو حاالتيا اإلعرابية بمقتضى وظيفتيا  غير المنتمية إلى الحملنات كوِّ "تأخذ المُ  -

ذاتيا؛ إذ إّف ىذه المكونات بحكـ خارجيتيا بالنسبة لمحمؿ، ال تحمؿ وظيفة داللية وال وظيفة تركيبية 
 2اولية نفسيا وظيفة )المبتدأ("الّتدفع( بمقتضى وظيفتو المبتدأ مثال يأخذ الحالة اإلعرابية )الرّ فالمكوف 

نات الخارجة عف حدود البنية الحممية، ال تأخذ حركتيا اإلعرابية إال بمقتضى وظيفتيا كوِّ ويعني ىذا أّف المُ 
حيث  ؛(اولية )المنادى، والمبتدأ، والذيؿالّتد الوظيفة ةالحاممنات المكوِّ  يشمؿ ىذا القيدو  ،حدىااولية و الّتد

                                                           
نية -1  .24، صمفعوؿ في المغة العربيةيفة الالوظ :أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكوِّ
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اولية، وال دخؿ الّتدتأخذ ىذه المكونات حركتيا اإلعرابية الوظيفية )الرفع أو النصب( وفقا لوظائفيا 
ليس ليا و  ،عف البنية الحممية ةكونيا خارجل ؛ا اإلعرابيةكيبية في تحديد حركتيالّتر لية أو الّداللموظيفة 

كيبية )الفاعؿ أو الّتر أو المستقبؿ ... ( وال الوظيفة  الُمتقبِّؿأو  الُمنفِّذلية الّدالفة إمكانية أخذ الوظي
 :تيةحو الجمؿ اآلالمفعوؿ( نحو ما توضّ 

 )مبتدأ(، أخواه مسافراف. زيدٌ  -
 )منادى(أقبؿ.  يا زيدُ  -
 زيُد. )ذيل تصحيح(بؿ  ؛جاء عمر -
  س لو إمكانية أخذ وظيفة دالليةفي الجمؿ الثالث، ليتوّضح األمثمة المتوالية أّف المكوف )زيد( و 

نّ و  تيب، والتي مف الّتر اولية )المبتدأ، والمنادى، والذيؿ( عمى الّتدما يأخذ الوظائؼ ال وظيفة تركيبية، وا 
 اولية التي يشغميا.الّتدحسب الوظيفة  ،اإلعرابية توخالليا تتحدد حرك

يمكف استخالصو مما قّدمو المتوكؿ في تطبيقو أحدث نظريات البحث المساني عمى المغة  وما
العربية أّنو ىدؼ مف خالؿ مشروعو إلى إعادة وصؼ قواعد المغة العربية، بما يحقؽ الوصؼ الكافي 

المغوية؛ ويعكس ىذا الوصؼ حقيقة الظاىرة   .الداللي والتركيبي والتداولي : المستوىلمستوياتيا الثالثة
مف حيث ىي مجموعة مف الوحدات المغوية ليا أدوار داللية، تحكـ إسنادىا إلى بعضيا البعض في 
. المستوى التركيبي قواعد تركيبية وتحكـ مضمونيا وشكميا الوظيفة األساسية لمغة وىي الوظيفة التداولية

عمى  قواعد المغة العربيةوكؿ أحمد المت الوظيفية الذي وصؼ مف خاللو النحوية نظريةنموذج ال قوـيو 
حيث تتضافر  الحركات اإلعرابية؛أو  أّف الوظائؼ ىي التي تحدّد البنية بناء عمىإلغاء نظرية العامؿ، 

في  لية في تحديد الحركات اإلعرابية لممكوناتالّدالكيبية والوظائؼ الّتر والوظائؼ  ،اوليةالّتدالوظائؼ 
 الجممة. 
 الن حوونظرية  ،العربي القائمة عمى العامؿ الن حوبيف نظرية الموجود االختالؼ مف  عمى الّرغـو 

نظرية ىذه القد استحسنوا العرب الوظيفي القائمة عمى أساس تحديد الوظيفة لمبنية، إال أّف معظـ الدراسيف 
 في بنائووذلؾ لكونو ارتكز  ؛عمى المغة العربيةظرية ىذه النّ التي قدـ ليا أحمد المتوكؿ في إطار تطبيؽ 

قد ف، العربي الن حومف نموذج  نموذج نظريتو قريباي العربي، وىو ما جعؿ الن حو اث الّتر عمى  مفاىيميا أىـ  
 الن حوكثيرة بينو وبيف  ةد مشابيجِ يَ  ،ظر في نموذجوؽ النّ دقِّ يُ  فْ مَ إّف ": ذىب عبد الحميد السيد إلى القوؿ

نحاة تمحظ مف خالؿ حدود ال اولية يمكف أفْ الّتدلية و الّدالكيبية و الّتر فالوظائؼ الثالث مثال:  ،العربي
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كوظيفة الذيؿ، تشبو وظيفة البدؿ في  اوليةالّتدكما أّف بعض الوظائؼ ية المختمفة ... الن حو لألبواب 
أي إلى مبني  ؛ر في نوع آخر، وتقسيمو اإلعراب إلى الـز وغير الـزؤخ  بعض أنواعيا، والمبتدأ المُ 

ىو نتيجة المتداد ، العربي الن حوونظرية  الوظيفي الن حوقاطع الحاصؿ بيف نظرية وىذا الت   1"ومعرب
اث العربي عند النحاة الّتر في  -اولي خاصةالّتدكيبي و الّتر مستواىا في -ية الوظيفية الن حو أصوؿ النظرية 

وغيرىا مف المباحث  الفاعؿ الحقيقيقضية بناء الفعؿ لغير و نحو مباحث التقديـ والتأخير،  والبالغييف،
 ية والبالغية.الن حو 

عطاء نجد الوظيفي،  الن حوالعربي ونظرية  الن حوقاطع الحاصؿ بيف نظرية الت  ىذا وتأكيدا عمى 
بالقوؿ بأّف  ـ  يِ الوظيفي، يَ  الن حوظر في جانب مف قواعد ؽ النّ حيف يدقّ  أُ رْ "يكاد المَ يقوؿ:  محمد موسى

الذي يغمب ظاىرة  العربي الن حوال يختمؼ كثيرا عف  ،طو المتوكؿالذي بسّ  الن حوالوظيفي عمى  الن حو
سميات التي أطمقيا الوظيفيوف العرب عمى تكاد تنحصر في تمؾ التّ  ،جديداإلعراب، وأّف عناصر التّ 

ع منَ وىذا ال يَ  2الوظيفي الغربي" الن حوأثر بأفرزىا التّ  ،إلى جانب اجتيادات فرديةعناصر ىذه الظاىرة، 
، غير النحاة القدماءيا سالعربي التي أسّ  الن حومف األساس، فنظرية  االقوؿ بأّف الخالؼ قد يكوف جوىري

 ؛ منيا تفسير حركاتة أوجوعدّ  في يختمؼ كؿ منيما حيثالمتوكؿ؛  قّدميا الوظيفي التي الن حونظرية 
الذي يعمؿ فييا الرفع  عف العامؿ ،العربي الموروث الن حومكونات الجممة في  ىاتأخذ التي، اإلعراب

نات الجممة تأخذ كوِّ ا بالنسبة لمنحو الوظيفي، فإّف مُ أمّ  نويا.وقد يكوف العامؿ لفظيا وقد يكوف مع، صبوالنّ 
  اولية.الّتدلية أو الّدالكيبية أو الّتر بمقتضى وظيفتيا حركتيا اإلعرابية، 

والمغة العربية باعتبارىا ظاىرة  ،باعتبارىا نظرية لسانيةالوظيفي  الن حونظرية العالقة بيف وتبقى 
الظواىر المغوية حقيقة يعكس  لقواعد المغة العربية المتوكؿو موما قدّ ظرية بموضوعيا، نّ اللسانية عالقة 

 فؽَ د أّف دراسة المغة العربية وِ يؤكِّ وىذا ما  الداللي والتركيبي والتداولي، :العربية في مستوياتيا الثالثة
  المغوية ال غير ر الظاىرةأو تفسِّ  ،ا تصؼإمّ  المسانية ظريةالن   عمى أساس أفّ ، نةمكِ مُ ظريات المسانية الن  

 .ظريةلقوانيف الن   اىرةالظّ ع خضِ وال تُ 

                                                           
 .515عبد الحميد مصطفى السيد، دراسات في المسانيات العربية، ص -1
 .299عطاء محمد موسى، مناىج الدرس النحوي في العالـ العربي في القرف العشريف، ص -2
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ما  بعد مضيعاصر، مفي الفكر العربي المغاربي ال المساني البحث   البحث   ىذا تناول خاتمة:
إلى أىم  من خاللوضنا تعر   دوق ،إلى أقطار المغرب العربييقارب الخمسين عاما عمى وفود المسانيات 

والتي وجدناىا االتجاىات التي ظيرت بعد انفتاح الفكر العربي المغاربي عمى البحث المساني في الغرب، 
مستقل اتجاه منيا  ،من حيث الموضوع والمنيج والغاية ؛تتمايز في ما بينيا ثالثة اتجاىات عمى فر قتقد ت

 اتجاىانمثمتو الكتابات المسانية التمييدية، و والذي  ،ريب ىذا العمم إلى القارئ العربيعمل عمى تقبذاتو 
الحديثة لعبد الرحمن ية الخميمية الن ظر مو نموذج موقف تراثي مث   ،في الدراسة المسانية متنافرين موقفين الشك  

وليدية التحويمية لعبد القادر الفاسي الفيري ية الت  الن ظر من نموذج  مو كل  ، وموقف حداثي مث  الحاج صالح
ما  امني، ما تقدم في ىذا البحث من نتائجماستخالصو  تم  وما  النحو الوظيفي ألحمد المتوكل. ونموذج

ة ق بكل اتجاه عمى حدةتعم    في شكل نتائج عامة ق بيا بصفة عامةتعم  ما  امني، و في شكل نتائج خاص 
 عمى الن حو اآلتي:

 خاصة:النتائج ال
الكتابات المسانية التمييدية إلى نقل معرفتيا بيذا العمم ف معظم دتي سانية التمهيدية:الكتابة الم  

 ونظرياتو إلى القارئ العربي، إال أننا نجدىا في نقميا ىذه المعرفة المسانية:
عتعمل  - يا عمى تقريب نظريات لسانية ِوْفق  ما كانت عميو وليس وفق ما آلت إليو، دون ِإْطال 

الكتابات التمييدية لتطور البحث مسايرة وذلك لعدم  ؛نظرياتوى مستجدات ىذا العمم وتطور القارئ عم
 المساني في الغرب.

بة ضطرب في تحديد غايتيا أو المستيدف بكتاباتيا من القراء؛ وىذا ما يبعد صاحب الكتات -
التي يحتاجيا  ضوعاتب من خالليا الخمط بين المو جن  ود لموضوعو، يتالمسانية التمييدية عن وضع حد

 ص.تخص  التي يحتاجيا الم   ضوعات، والمو الم بت ِدئ
ترتكز ة، و سانية األصمي  المصادر الم  في نقميا مفاىيم ىذا العمم ة مييدي  ة الت  المساني   كتاباتال ليمِ ت   -

مما يدخل  قل؛قل عمى الن  ة لطبيعة الن  مييدي  لت  وىو ما يعني ممارسة الكتابة ا ة أخرى،عمى كتابات تمييدي  
رة  .العربي معرفة عممية جديدة عن ىذا العمم لمقارئ يادون نقم ،عمميا في باب البحوث الم كر 

راسات ة لمسانيات والد  ة بين موضوع الكتابة التمييدي  مييدي  بعض الكتابات المسانية الت   تراوح -
ىذا العمم إلى القارئ من كونيا ناقمة خروجا عن موضوعيا؛ إذ ل ة عند العرب، ما يشك  راثي  ة الت  غوي  الم  

 .تصير في بعض األحيان باحثة في التراث
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ىذا  ممارستيا نقلفي  التمييدية اإلشكاالت التي وقعت فييا معظم الكتابات المسانيةتستدعي  -
اىا المجامع المغوية في ضبط ذات جيود جماعية، تتبن  تمييدية ، كتابات لسانية العمم إلى القارئ العربي

 األوساط العممية والث قافية. معايير كتابتيا؛ حتى تكون ذات فاعمية أكثر في
تنطمق من فرضية أن  المغة العربية ال يمكن أْن : ظرية الخميمة الحديثة()نموذج الن   لسانيات التراث

إسقاط النظريات ب دعوة منيا إلى تجن   مع ،ت در س إال وفق الن حو العربي الموروث والبالغة العربية
 وىي بذلك:المسانية الغربية عمى المغة العربية، 

 حيث، يات البحث المسانينظر مقارنة ب ظرية النحوية العربية الموروثةتعمل عمى إثبات كفاءة الن   -
تكافئ ما توصمت إليو الن ظريات المسانية الغربية، إْن لم تكن أجدى منيا في األسس أن  ىذه النظرية ترى 

 العممية المتبعة في الوصف والتحميل المغويين.
التي نشأ عمييا نظرية العامل عمى بناء  ىا،وتفسير  ترتكز في وصف الظ واىر المغوية في العربية -

 يا النظرية األنسب لدراسة الظواىر المغوية في العربية.أن   عمى أساسالن حو العربي؛ 
المغة العربية تحتاج إلى ينطمق الباحثون في لسانيات العربية من فرضية أن   :لسانيات العربية

في وصف الظواىر والشمولية قة الد   ن فيياروْ ي   التي ،الحديثة الن ظريات المسانية فق  وِ  قواعدىاإعادة وصف 
 مختمفين في بنائيما نموذجين ،ىذا االتجاه مثمو كل من الفاسي الفيري وأحمد المتوكل، و ىاوتفسير  المغوية

  في الوصف والتفسير:
ينطمق الفيري من فرضية أن  المغة  :لعبد القادر الفاسي الفهري ةحويمي  الت   ةوليدي  ة الت  نظري  النموذج 
أن يا تحتاج إلى إعادة وصف وفق آليات ومعطيات سيبويو، و  ياليست ىي المغة التي وصف ،العربية الحالية

 :جديدة، وىو بذلك
وىو ما أخرجو عن كثير من قواعد لمعاصرة موضوعا لدراستو المسانية، جعل المغة العربية اي -

البناء وسع في الت  و  ،كرةالبتداء بالن  اجواز  :المغوية، نحوفي وصف وتفسير الظواىر  الفصحى المغة العربية
 .لغير الفاعل

ق منيا جميع البنى المغوية شت  ت  ، تكون بمثابة بنية عميقة واحدة لمغة العربيةترتيب ت بنية ثبِ ي   -
)التبئير  ةأنواع الن قل الثالثب ترتيب األصميلم المخالفةىذه البنى  امفسر  ،األخرى التي تجيزىا المغة العربية

حث التقديم والتأخير عند النحاة، مجسدا من خالل نموذجو فكرة التحاور بين والخفق( ومبا ،والتفكيك
 نظرية النحو العربي والنظريات المسانية الغربية.
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من مبدأ  أن  حركة اإلعراب ي نطمق في تفسريياالعامل، بناء عمى  فرضيةإلغاء يقوم وصفو عمى  -
ميما )ف فا مف( عن رتبتيا األصمية حركاتيا اإلعرابية  رثت مكونات الجممة أي أن  توارث اإلعراب؛ 

 .ف مف فا(-مف فعل فا-فا ف مف) كان موقعيا
ينطمق المتوكل من فرضية أن  النظرية النحوية العربية  :ألحمد المتوكل حو الوظيفينموذج الن  

ليا بتحقيق الوصف الكافي بما يسمح  ،حوية الوظيفيةظرية الن  نموذج الن   فق  تحتاج إلى إعادة تكييفيا وِ 
 وىو بذلك:، التداوليةو  التركيبيةة و يداللال ؛ظواىر المغوية في العربيةمل

في أن  الحركة اإلعرابية عمى  ي تفسير الحركات اإلعرابية، بناءف والتحويل العامل فرضيةمغي ي -
 .وظيفتيا التركيبية أو التداولية أو الدالليةىا المكونات بموجب تأخذ ،نحو المغة العربية الوظيفي

قواعد المغة العربية في مستواىا الداللي والتركيبي والتداولي، وىو نموذج النحو الوظيفي يعكس  -
ية المسانية إما تصف الن ظر يات المسانية ممكنة، عمى أساس أن  الن ظر  فق  أن  دراسة المغة العربية وِ ما يؤكد  

 ية.الن ظر اىرة لقوانين ر الظاىرة المغوية ال غير، وال تخضع الظ  أو تفس  
د شِ انما يجعميا نظرية ت  ، حوية والبالغيةالد راسات العربية الن  تتقاطع نظرية النحو الوظيفي مع  -

  التوفيق بين نظرية الن حو العربي والن ظريات المسانية.
 عامة:تائج الالن  
والتفسير حميل بذلك قابمة لمت العمم بموضوعو، والمغة العربيةة مع المسانيات بالمغة العربية عالقتج -

لقوانينيا  ظرية خصائص المغة العربية ع الن  خضِ ال ت   شرط أنْ  نموذج نظري تقد مو المسانيات، أي   فق  وِ 
 .يا لقوانين الن ظريةعخضِ ت  ال و  المغوية إما تصف أو تفس ر الظاىرةالمسانية عمى أساس أن  الن ظرية 

ربط ىذا العمم بموضوعو  ،ي المعاصرتعكس اتجاىات البحث المساني في الفكر العربي المغارب -
تطبيقا وتنظيرا؛ تطبيقا من حيث استثمار أىم نظريات البحث المساني في وصف المغة العربية، وتنظيرا 

 .نظرياتو أحدثمن حيث المساىمة في بناء 
يات المسانية عمى المغة العربية، تطور الدرس المساني في الفكر العربي الن ظر تطبيق  تثبِ ي   -

بالرغم من أن  تاريخ وفود ىذا ، والتطبيق نظيرالمغاربي المعاصر، وانتقالو من مرحمة القراءة إلى مرحمة الت  
 .في الغرب مقارنة بتاريخ ظيور ىذا العمم ،الخمسين عاماالمغرب العربي ال يتجاوز أقطار العمم إلى 

أكثر ثبوتا أمام نماذج النظريات المسانية المقترحة؛ بسبب  ةتبقى نظرية النحو العربي الموروث -
 امتدادىا الزماني والمكاني مقارنة بحداثة نماذج النظريات المسانية المقترحة.
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والن ظريات المسانية  ،ة فكرة التحاور بين الن ظرية النحوية العربيةقترح  الن ماذج المسانية الم   ؤك دت   -
 نموذج نظرية لسانية، أكثر فاعمية عمى مستوى الت نظير والت طبيق. ناءلالستفادة من كمييما في ب

التي  مختمف المذاىب المسانيةعاصر عمى مالبحث المساني في الفكر العربي المغاربي ال روف  ت   -
، لتحديد ظريات المسانيةعن وعي بضرورة خوض كل تجارب الن   نم  ي  تؤطر البحث المساني في الغرب، 

 المغة العربية. خصائصاألكثر طواعية ومالءمة لالن ظرية 
المسانية الم طب قة عمى المغة  اتيالن ظر ل في نماذج ستعم  تطرح صعوبة الخطاب المساني الم   -

، ما يستدعي معالجة المسانيين والميتمين بقضايا المغة العربيةبين  إشكالية عدم التواصلالعربية، 
ففي ما جاء بو مصطفى  ،تفعيل الممتقيات لتقريب ىذه الخطابات المسانيةو  ،بالمؤلفات الشارحةاإلشكالية 

غمفان: أن  أحد الميتمين بتدريس المغة العربية، قد الحظ أن  ىناك نشاطات نطالعيا في ىذه المجمة أو 
ى تمك، أو في ىذا الكتاب أو ذاك حول القضايا المسانية، إال أن  مما ي ؤسف  لو حقا أن  المتمك نين عم

وكأن يم يحاورون أنفسيم؛ مما يجعل اجتياداتيم والجيود المبذولة في ىذا المجال تذىب  تيم، نحس  قم  
 ال يستفيدون من ىذه األطروحات. ،اء العاديينفين والقر  لكون المثق   ؛سدى

 ي قد بمغت الغايةنإليو من نتائج في بحثي ىذا، أن   مت  عي بما توص  أد   الفي الختام أقول: إني و 
 .جيديبذلت فيو قْدر قد أن ني  ىذا البحث وحسبي من ،التي ال مقالة بعدىا

 واهلل ولي التوفيق                                                                    
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ىذه الدراسة البحث المساني في الفكر العربي المغاربي المعاصر، بعد مضي ما  تناولت ملخص:
يقارب الخمسين عاما عمى وفود المسانيات إلى أقطار المغرب العربي، وقد تعّرضنا من خالليا إلى أىم 

االتجاىات المسانية التي ظيرت عقب انفتاح الفكر العربي المغاربي عمى البحث المساني في الغرب  
  من حيث الموضوع والمنيج والغاية التي وجدناىا قد تفّرقت عمى ثالثة اتجاىات تتمايز في ما بينيا؛و 

عمل عمى تقريب ىذا العمم إلى القارئ العربي، والذي مثّمتو الكتابات المسانية  مستقل بذاتو منيا اتجاه
حوية العربية ظرية النّ موقف تراثي يرى النّ راسة المسانية، واتجاىان شّكال موقفين متنافرين في الدّ  .التمييدية

الحديثة لعبد  طبيق، وقد مثَّمو نموذج الّنظرية الخميميةنظير والتّ الموروثة ذات كفاءة عممية من حيث التّ 
 أحدث ما توّصمت إليو وموقف حداثي يرى ضرورة إعادة وصف المغة العربية وفق .الرحمن الحاج صالح

نموذج في تطويعو  عبد القادر الفاسي الفيري غرب، وقد مثَّمو كل مننظريات البحث المساني في ال
عمى حو الوظيفي النّ أحمد المتوكل في تطبيقو نظرية و  ،قواعد المغة العربيةويمية لالّنظرية الّتوليدية التح

اإلمكان بدراسة وصفية تحميمية  ر. وقد حاولنا عمى إثر ىذه االتجاىات المتباينة، أْن نممَّ قدالمغة العربية
 أىمَّ مفاىيم كل اتجاه، بعد تحديد موضوعو ومنيجو وغايتو. 

Résumé: Cette étude traite de la recherche linguistique dans la pensée arabe 

maghrébine contemporaine. Après écoulement de Près de cinquante ans de l’adoption 

de la linguistique dans les différentes régions du Maghreb. À travers la présente étude 

nous avons exposé les plus importantes tendances linguistiques qui ont émergé après 

l’ouverture de la pensée arabe au Maghreb sur cette science occidentale. 

On a constaté l’émergence de plusieurs courants distincts; en termes de sujet, de 

méthode et de but. 

Le premier courant indépendant a essayé de faire rapprocher cette science au 

lecteur arabe, il est représenté par les études linguistiques préliminaires. 

Alors que les deux autres tendances sont diamétralement contradictoires: le 

courant traditionaliste, représenté par le modèle de la théorie  NOE-KHALILITE 

d’Abderrahmane Hadj Salah, qui confirme que l’ancienne théorie grammaticale arabe 

est scientifiquement valide en termes de théorisation et d’application. Et le courant 

moderniste: exige l’importance d’une re-description de la langue arabe selon les 

résultats des théories linguistique occidentales modernes. Ce courant est présenté par 

Abdelkader El Fassi El Fihri est bénévole le modèle de la théorie générative 

transformationnelle a la grammaire Arabe; et Ahmed El moutwkil dons leur 

application de la théorie grammaire fonctionnelle à la langue arabe. 

À travers l’exposition de ces différentes tendances, et après avoir désigné le sujet 

la méthode et le but de chacune d’elles. On a essayé de faire une étude descriptive et 

analytique sur les concepts les plus importants de chacune de ses tendances. 




