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إن العلمـاء العــرب فـي علــوم اللســان ذـم المبــدعون الـذين أسســوا ذــذ  العلـوم وفروعهــا ثــم 
وذو أقدم ما وصـل  –سبويه في كتابه : إن ما تطرق إليه أحد ذؤالء النحات المبدعين وذو

إلينـــا مـــن كتبـــه وأوفاذـــا، وبالتـــالي يحتـــوي علـــى مـــا عالجـــه أصـــحابه وأتباعـــه، وذـــو أســـاس 
الصوتي للغة، ولم يكن ذـذا الميـدان مـع ذلـك مجـرد نحـو وصـرف  الجانب النحوي الصرفي

ألنــه لــم يهمــل أبــدا الجانــب الــداللي ألنــواع األبنيــة والتراكيــب العربيــة مــن جهــة ومــن جهــة 
أخرى المعاني الخارجة عن داللة اللفظ كداللة الحال وغيرذـا، وكـل ذـذا يـدخل فـي الميـدان 

ن لم يغطـي جميـع   الـ،، إذ ...مـا تحتـوي عليـه البالغـة والعـروضالمسمى بعلوم اللسان، وا 
مــــن مفــــاذيم " منطــــق العــــرب فــــي علــــوم اللســــان" تحــــرك عبــــد الــــرحمن الحــــا  صــــال  إلــــى 

لمـاذا ال تـزال الوسـائل العقليـة التـي : وأساليب خبرية والذي انطلقنا فيه من اإلشـكالية التاليـة
المــنه  الــذي اتبعــه اســتعملت فــي النحــو القــديم محفوفــة بــالغموض عنــد بعضــها  ومــا ذــو 

 المؤلف في كتابه 

المـدخل ومقدمــة : وبنـاء علـى ذلــك فـين طبيعــة ذـذ  الدراســة تقتضـي أن يــ تي البحـث فــي
 .وفصالن وخاتمة

: تنـــاول المـــدخل الســـيرة الذاتيـــة لعبـــد الـــرحمن الحـــا  صـــال  وجـــاء الفصـــل األول بعنـــوان
يار المؤلـف للموضـوع، سبب اخت: دراسة الكتاب ومنهجه، حيث تعرض المبحث األول فيها

فــي حــين تعــرض المبحــث الثــاني إلــى المــنه  الــذي اعتمــد  المؤلــف، أمــا المبحــث الثالــث 
تعريف لبعض المصطلحات الـواردة فـي : عنون بــ ذداف موضوع المؤلف ثم المبحث الرابع

 .الكتاب

حصــــائية، حيـــث تعــــرض المبحــــث األول : أمـــا الفصــــل الثـــاني بعنــــوان دراســــة تطبيقيـــة وا 
دراسة إحصـائية للمصـطلحات المتداولـة فـي الكتـاب، : الكتاب، أما المبحث الثاني مضمون

دراســة : دراســة إحصــائية للمصــادر والمراجــع، وأخيــر المبحــث الخــامس: أمــا المبحــث الرابــع



 مقدمــــة
 

 ب 

 

إحصائية لعدد فصول الكتاب، وانتهى البحث بخاتمة رصـدت أذـم النتـائ  المستخلصـة مـن 
 .ذذ  الدراسة

الدراسة بالمنه  الوصفي لمالئمة وطبيعة البحـث، إذ وقفـت علـى أذـم وقد استعانت ذذ  
 .اآلراء اللسانية التي جاء بها عبد الرحمن الحا  صال  مستعينة بآلية التحليل

وعلـــى غـــرار ل البحــــوث اللســـانية فقــــد الق ذـــذا البحــــث صـــعوبات، لعــــال أذمهـــا نقــــص 
 ".لوم اللسانمنطق العرب في ع" المراجع والدراسات التي خصصت للكتاب 

وعلـى العمـوم فقـد اعتمـدت فـي بحثـي ذـذا بصـورة أساسـية علـى بعـض مـن مؤلفـات عبـد 
بحــوث ودراســات فـــي علــوم اللســـان، وكــذا بحـــوث : الــرحمن الحــا  الصـــال  المنشــورة وذـــي

 .ودراسات في اللسانيات العربية، إضافة إلى بعض المقاالت المنشورة

يمـــة منهـــا والحديثـــة التـــي كانـــت ســـندا فـــي كمـــا اســـتعنت بـــبعض المصـــادر والمراجـــع القد
 .توجيهي وتوضي  الرؤية لي في ذذا البحث
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 الذاتية لعبد الرحمن الحاج صالح السيرة 

 :نشأته  (3

ــد الــدكتور عبــد الــرحمن الحــا  صــال  بمدينــة وذــران فــي  م وذــو مــن 0122جويليــة  11ول
اشــد المشــهورة إلــى وذــران فــي بدايــة القــرن التاســع عائلــة معروفــة ، أســالفها مــن قلعــة بنــي ر 

عشــر ، درس فــي المــدارس الحكوميــة وفــي الوقــت نفســه كــان يتلقــى دروســا بالعربيــة مســاء 
فــي إحــدى المــدارس الحــرة التــي أنشــ تها جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين والتحــق وذــو 

 1ابن خمس عشرة سنة بحزب الشعب الجزائري 

حملـة واسـعة حملتهـا الشـرطة الفرنسـية علـى المناضـلين و الـوطنيين  م بعد0121وفي سنة 
رحــل إلــى مصــر و التحــق طالبــا بكليــة اللغــة العربيــة بالجامعــة األزذريــة ، وذنــاك اكتشــف 
أذمية التراث العلمي العربي من خـالل مـا اطلـع عليـه مـن كتـاب سـيويه خاصـة واتضـ  لـه 

خاصـة بالنجـاة العـرب األقـدمين ومـا يقولـه الفرق الكبيـر الـذي الحظـه بـين وجهـات النظـر ال
 2المت خرون

بفرنسـا بعـد أن  bordeauxلم يستطع أن يكمل دراسـته فـي مصـر فـالتحق بجامعـة بـوردو 
" ســـاذم فـــي ثـــورة أول نـــوفمبر لمـــدة ســـنوات ، ثـــم نـــزل بالمملكـــة المغربيـــة و التحـــق بثانويـــة 

لفرصـــــة لمواصـــــلة دراســـــة فـــــي الربـــــاط ك ســـــتاذ اللغـــــة العربيـــــة و اغتـــــنم ا" مـــــوالي يوســـــف 
الرياضــيات فــي كليــة العلــوم ، وذــذا أيضــا حــادث أثــر فــي حياتــه الثقافيــة ، وقّربــه أكثــر مــن 

                                                           
أبو محمد ياسر إسالم، البروفسور عبد الرحمن الحا  صال  أبو الليسانيات والرائد في لغة الضاد، موضوع في  1

، الموقع 2101فيفري  1والمسلمين المعاصرين، إنجازات العرب 
 .9alam.com/comminity/threads/albrufisur-algzari-ybd-alrxlmanاإللكتروني

 : ، الموقع اإللكتروني11:02الساعة  2101أفريل  2أبو اللسانيات الجزائري عبد الرحمن الحا  صال ، السبت   2

115248 www.djelfa.info/vb/shouthread/php?tM 

http://www.djelfa.info/vb/shouthread/php?tM
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اللغــوي العبقــري الخليــل بــن أحمــد الفراذيــدي وبعــد حصــوله علــى التبريــز فــي اللغــة العربيــة 
 تكرم عليه اإلخوة في المغرب ف وكلوا إليه تدريس اللسانيات في كلية اآلداب  

 : اته الدراسية حي

بدأ في دراسة الطب ، ثم سافر إلى مصر ليكمل دراسته التخصص فـي جراحـة األعصـاب 
واغتنم الفرصة إقامتـه ليلتحـق بالجـامع األزذـر لحضـور بعـض دروس علـم اللسـان ، فحـّول 
اذتمامه من حقل الطب إلى الدراسات اللغوية المعاصرة إاّل أنه كان اضطر إلى الدراسـات 

 1لمعاصرة اللغوية ا

بفرنســا ،  [Bordeaux] أنــه كــان اضــطر إلــى مغــادرة مصــر فــالتحق بجامعــة بــوردو  إالّ 
، مـــن جامعـــة  0121تحصـــل علـــى التبريـــز فـــي الرتبـــة الثانيـــة فـــي دكتـــورا  دولـــة ســـنة  أيـــن

، درس اللســــانيات فــــي كليــــة اآلداب بربــــاط ، كمــــا اغتــــنم ببــــاريس  Sorbonne الســــربون
العربيـة وقســم اللسـانيات بجامعــة الجزائـر ثــم انتخـب عميــدا لكليــة الفرصـة رئيســا لقسـم اللغــة 

اآلداب كــان أســتاذا زائــرا بجامعــة فلوريــدا حيــث التقــى بالعــالم اللســاني  نــذاك تشومســـكي ، 
 2.فجرت بينهما مناظرة

 : اإلنتاج العلمي و المنشورات 

وغيـر العربـي قدم الدكتور الحا  صال  انتاجات علميـة جـد قيمـة موجهـة للقـارر العربـي 
، وذــي عبــارة عـــن بحــوث ودراســـات يطبعهــا الطــابع النقـــدي بغيــة المشـــاركة فــي الدراســـات 

                                                           
حمد خان، أستاذ عبد الرحمن الحا  صال  وجهود  في بحث التراث اللغوي العربية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية م 1

 22ص( .مخطوط)، (10)، العدد 2111واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، جوان 

رسالة ماجستير، قسم اللغة واألدب  ،(أحمد جاليلي)سعاد شرقاوي، التفكير النحوي عند عبد الرحمن الحا  صال ،   2
 11ص(.مخطوط)م 2101العربي، جامعة قصدي مرباح، ورقلة الجزائر، 
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اللسانية سواء كان ذلك بحثا أو تقويما أو تعليمـا ، ولقـد نشـرت ذـذ  اإلنتاجـات فـي مختلـف 
المجاالت العلمية المتخصصة ، والبعض منها ألقى في ندوات علمية فـي الشـرق و الغـرب 

 : ية و الفرنسية و االنجليزية منهاأكثر من مائة بحث ودراسة منشورة بالعربويعد صاحب 

مــــع مكتـــب تنســـيق التعريــــب ( بالمشـــاركة)المعجـــم الموحـــد لمصــــطلحات اللســـانيات  -
 .التابع لألليكسو 

 (.الجزائر) علم اللسان العربي وعلم اللسان العام في مجلدين  -
عــارف اإلســالمية ، الطبعــة الجديــدة ، فــي دائــرة الم( معــارف) ومقالــة ( لفــة ) مقالــة  -

 .اليمن 
ـــة ) بحـــوث و دراســـات فـــي علـــوم اللســـان فـــي جـــزأين  - ( عربيـــة و فرنســـية و إنجليزي

 بالجزائر
الخليل ابن أحمد ، األخفش ، وابن السـرا  ، والسـهيلي فـي موسـوعة : أربع مقاالت  -

 ( . المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ) أعالم العرب 
- Arabic linguistic and phonitics ,in applied arabic   وعينـه فخامـة

 1.م 2111الرئيس بوتفليقة رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية سنة 

 :محاضراته 

أصــول تصــحي  القــراءة عنــد مــؤلفي كتــب القــراءات و علــوم القــر ن قبــل القــرن الرابــع  -
 (. 11مجلة المجمع   ) الهجري 

 المعاصرة لتراث الخليل و سيويه العلمية  الجوانب -
مجلــة ) اإلعــالم المســموع فــي اللغــة العربيــة وكيفيــة اســتثمار  لصــال  العربيــة تــ ثير  -

 (  11مجمع  
                                                           

 11ص.المرجع نفسه  1
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مجلــة المجمــع   ) تــ ثير النظريــات العلميــة اللغويــة المتبادلــة بــين الشــرق و الغــرب  -
11 ) 

 ( . 11جمع   مجلة الم) المجمع العربي و االستعمال الحقيقي للغة العربية  -
حوسية التراث العربي و اإلنتـا  الفكـري العربـي فـي دخيـرة محوسـية واحـدة كمشـروع  -

 (. 012مجلة المجمع   ) قومي 

فــــي حيــــاة 1م و ألول مــــرة فـــي المغــــرب العربــــي 0111اآلداب بالربـــاط باللغــــة العربيــــة فــــي 
دراسـته : أولهمـا الدكتور الحا  صال  حدثان ذامان شكال منعرجا كبيـرا فـي حياتـه العلميـة 

فــي المدرســة الحــرة التابعــة لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين فــي وذــران ذــذ  المدرســة 
التي مكنت تعلقه باللغة العربية ثم إقامته في األزذر الشريف التي تزود فـي أثنائهـا بـالتراث 

ا  إلى التعمـق دراسته للسانيات الحديثة و الرياضيات وذذا ما أد: العلمي العربي، وثانيهما 
إلى المفاذيم المنطقية القديمة و الحديثة و مفاذيم علـم اللسـان العربـي و حينهـا اكتشـف أن 

 سنة   0111الخليل ابن احمد سبق أوانه ألف 

م 0111قضــى حياتــه أســتاذا و باحثــا فــي جامعــة الجزائــر بعــد االســتقالل و عــين فــي ســنة 
ثــم انتخــب عميـدا لكليــة اآلداب ، كــان أســتاذا  رئيسـا لقســم اللغــة العربيــة و قسـم اللســانيات ،

بجامعــة فلوريــدا حيــث التقــى بالعــالم اللســاني تشومســكي ، فجــرت بينهمــا منــاظرة   2زائــرا 
أفحمــت ذــذا األخيــر و تفــرك بعــد ذلــك للدراســة و البحــث فــي علــوم اللســان حيــث اســتطاع 

أن ينشـىء معهـدا كبيـرا  (وزيـر التربيـة  نـذاك ) بمساعدة الدكتور أحمد الطالـب اإلبراذيمـي 

                                                           
 الموقع االلكتروني 2101فيفري 1أبو محمد ياسر إسالم، موضوع في انجازات العرب والمسلمين المعاصرين،   1

 21111. 9alam.com/comminity/threads/albrufisur-algzari-ybd-alrxlma    

  2101أفريل  2أبو اللسانيات الجزائري، عبد الرحمن الحا  صال ، السبت   2

www.djelfa.info/vb/shouthread/php?tM 

http://www.djelfa.info/vb/shouthread/php?tM
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للعلوم اللسانية والصوتية و جهز  ب حدث األجهزة و أسـس أيضـا مجلـة اللسـانيات المشـهورة 
و في ذذا المعهد واصل األستاذ بحوثه بفضـل المختبـرات و أخـر  تلـك النظريـة التـي لقبـت 

ورا  الدولـة في الخار  بالنظرية الخليلية الحديثة وذي مطروحة في الرسالة التي نال بها دكت
 .م 0121في اللسانيات من جامعة السوربون في سنة 

 :   تكريماته 

بــن عبــد العزيــز العالميــة للغــة العربيــة و  دابهــا فــي طبعتهــا الثانيــة و جــائزة الملــك فيصــل 
م ، وذــو أحــد الــذين  ثــروا 2101مــارس  1، و كــان ذلــك يــوم الثالثــاء 2101الثالثــين ســنة 

إطار دائه على خدمة اللغة العربيـة و مهامـه بكـل الوسـائل مـن مجلة الفيصل بكتاباتهم في 
أجل اإلبقاء على صفاء ذذ  اللغة التـي شـرفها اهلل سـبحانه و تعـالى بـ ن جعلهـا لغـة القـر ن 

 .الكريم

ـــة و  ـــة الخليليـــة الحديث ـــه للنظري ـــة المتميـــزة فـــي تحليل ـــال الجـــائزة تقـــديرا لجهـــود  العلمي وقـــد ن
ـــه عالقتهـــا بالدراســـات اللســـاني ة المعاصـــرة ، ودفاعـــه عـــن أصـــالة النحـــو العربـــي ، و إجرائ

 .مقارنات علمية بين التراث و مختلف النظريات في ذذا الموضوع 

ويتميـــز الـــدكتور عبـــد الـــرحمن الحـــا  صـــال  علـــى ســـعة علميـــة بالعربيـــة و اعتـــزاز  بهـــا ، 
ـــه  بالمرونـــة فـــي التعامـــل مـــع قضـــايا اللغـــة ، واالنفتـــاح علـــى الثقافـــة الغربيـــة ، ممـــا أتـــاح ل

 الحضور في 

 1. المشهد الثقافي بوصفه أحد القالئل الذين جمعوا علوم اللغة قديما و حديثا 

                                                           
م  2100يوليو  21حسين حسين،  المعلمون أضرو الفصحى، حوار من طرف: الوردي، عبد الرحم الحا  صال   1

 .م2100جويلية  21الحوار الحائز على جائزة الصحافة 

word press.com http://alwardyK 

http://alwardyk/
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:جهوده العلمية   

ذي جهود كثيرة وجدت صداذا في كافة أنحاء العالم العربي خاصة : جهوده اللسانية  
:منها  

ثرائها وجعلها و إربية لقد بذل الباحث جهدا من أجل الحفاظ على اللغة الع :األصول (  3
وافية بمستحدثات العلم الحديث وفي ذذا الصدد يركز عبد الرحمن الحا  الصال  على 

األصالة اللغوية التي تقابل في الحقيقة التقليد أيا كان المقلد المحتذى به سواء أكان المقلد 
صيل ذو الذي ى به سواء أكان العلماء العرب القدامى أو العلماء الغربيين إذا األالمحتذ

1ال يكون نسخة لغيرة مهما كان المكان و الزمان  

إن عبد الرحمن الحا  صال  قد واتته الظروف ليظهر كعلم من أعالم : اللسانيات (  2
علم اللسان ال على مستوى وطنه بل على مستوى العالم و لألستاذ غرام خاص باللسانيات 

لتراث و الدراسة العميقة له بمفاذيم  نية ، ففي وفقه اللغة ، فهو من دعاة القراءة الواعية ل
، ولإلشارة فقد ذام الباحث في  2ذذ  النقطة ال يهدم مسلمات سابقة بل يبنهما بوعي جديد

مجال علم اللسان بالتحليل و النقد ألذم مفاذيمه و مناذجه و نش ته وأطوار  ، ثم تعرض 
إلى علم اللسان الحديث و ذكذا ما  إلى عصر الدراسات المقارنة و التاريخية ، ثم مدخل

3:أقر  في الظواذر اللسانية مستخلصا   

 اللسان قبل كل شيء أداء تبليغ  -

 اللسان ظاذرة اجتماعية  -

                                                           
1
 .00ص -م2102ط-بحوث ودراسات في اللسانيات العربية-عبد الرحمن الحا  صال   

2
، رسالة ماجستير، قسم اللغة واألدب (أحمد جاليلي)الحا  صال ، سعاد شرقاوي، التفكير النحوي عند عبد الرحمن   

 .11ص 2101 -2111العربي، جامعة قاصد مرباح، 
3
-12-12ص-عبد الرحمن الحا  صال  بحوث ودراسات في علم اللسان: وينظر: 001-011ص -المرجع نفسه،  

11-011. 
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 .لكل لسان خصائص من حيث المادة و الصورة  -
 .اللسان في حّد ذاته نظام من األدلة  -
 ( 01)اللسان منطقه الخاص به  -

مـــل علـــى ضـــبط مجموعـــة مـــن المفـــردات جمـــاعي يعوذـــو مشـــروع : الرصـــيد اللغـــو  (  1
التراكيب العربية الفصيحة أو الجارية على قياس كالم العرب التي يحتا  إليها التلميـذ فـي و 

يتســنى لــه التعبيــر عــن األغــراض و المعــاني التــي  مرحلــة التعلــيم األساســي و الثــانوي حتــى
ر عـن المفـاذيم الحضـارية التعبيـ تجري في التخاطب اليومي مـن ناحيـة و مـن ناحيـة أخـرى

 : العلمية األساسية التي يجب أن يتعلمها في ذذ  المرحلة من التعليم ومن مزايا  و 

توحيد لغة الطفل العربي و الشباب العرب عامـة ، حيـث أن ذـذا المشـروع منـا لـي كونـه ي 
 1 اذتمامه على احتياجات الطفل الضرورية و العصرية دون حصول حشو يثقل ذاكرته

كان لعبد الـرحمن الحـا  الصـال  أثـر  الواضـ  فـي ذـذا المجـال فقـد كـان : التعليميات (  4
ينتقد منهجيـة تلقـين الـدروس ، ويقـدم البـدائل النوعيـة التـي ترقـى بالـدرس ألن يكـون محبوبـا 

لبنـاء منـاذ  اللغـة العربيـة فـي التعلـيم مـا   فنرا  يكتب في األسس العلمية واللغويـة2ومفهوما 
ي وفــي األســس العلميــة لتطــوير تــدريس اللغــة العربيــة وعلــم تــدريس اللغـــات و قبــل الجــامع

ب فـــي النظـــام التعليمـــي فـــي البحــث العلمـــي فـــي منهجيـــة الــدرس اللغـــوي وفـــي حركـــة التعريــ
المالحظ عليه أنه منذ ت سيسه لمعهد اللسانيات أخذ يؤسس فرق بحـث فـي و       3،الجزائر

ما فيها طرائق تبليغ النحو العربي القـيم ، بتطبيـق ، مستخد Didactiqueمجال الديداكتيك 
مبــادر النظريــة الخليليــة وخطواتهــا اإلجرائيــة فــي الــدرس اللغــوي الحــديث إن الباحــث أســهم 

                                                           
 .000مقاربات منهجية ص: صال  بلعيد  1
 .211حا  صال ، بحوث ودراسات في علم اللسان ص ينظر عبد الرحمن ال  2
3
 .000مقاربات منهجية ص: صال  بلعيد 
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في بنـاء النهضـة التعليميـة للصـغار و الكبـار و للمـوظفين ، وقـد وضـع أذـم طرائـق تناسـب 
وطنيـة إلصـالح المنظومـة التربويـة سنهم و أعمالهم والتـي أذلتـه ليكـون علـى رأس اللجنـة ال

 21101عام 

         نســـــبة إلـــــى الخليـــــل بـــــن أحمـــــد الفراذيـــــدي :  (NKT): النظريـــــة الخليليـــــة الحديثـــــة (  5
وســميت ذكــذا بالتغليــب ألن الخليــل رحمــه اهلل و إن كــان ذــو العمــاد فيهــا إال ( ه020ت )

امتـداد لمـا جـاء بـه الخليـل بـن  النظرية الخليلية الحديثة ذـيو 2أنه قد أخذ كثيرا عن شيوخه
أحمـــد الفراذيـــدي فجـــاء مجموعـــة مـــن البـــاحثين عـــن رأســـهم الحـــا  صـــال  الـــذي حـــاول أن 

 3 يواصل ما ابتدأ  الخليل و سيبويه ومن تابعهما

و النظريــة الخليليــة الحديثــة ذــي فــي الواقــع نظريــة ثانيــة ، ألنهــا فــي الوقــت نفســه تنظيــر و 
األولـــى ، وقـــراءة جديـــدة لهـــذا التـــراث و إعـــادة صـــياغة  بحـــث فـــي أســـس النظريـــة الخليليـــة

لمفاذيمه األساسـية و مقارنتهـا بمـا توصـل إليـه البحـث اللسـاني الحـديث و محاولـة اسـتثمار 
 4ذلك في الدراسات اللغوية العربية 

 :النظرية الخليلية الحديثة من وجهة نظر عبد الرحمن الحا  صال   ومن خصائص

 اللغة وضع و استحمال  -
 مفهوم الباب  -
 مفهوم المثال  -

                                                           
1
 .002المرجع نفسه ص  

 .21، ص 2112عبد الرحمن الحا  صال ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ط  2

 .002مقاربات منهجية ص: صال  بلعيد 3

4
 2مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  -ة الحديثةبشير إبرير، أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلي 

 .11م ص2110فيفري 
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 مفهوم القياس  -
 مفهوم األصل و الفرع  -
 نفصال و االبتداء مفهوم اال -
 1. مفهوم اللقطة و العامل  -

  :يمكننا حصرذا فيما يلي و ذي كثيرة : جهوده العلمية ( ب

معروف أن مفاتي  العلوم مصـطلحاتها ، إال أننـا نصـادف كما ذو : في المصطلحات ( أ  
 عقبة اختالف المصطلحات و تعددذا في طريقنا 

و عبـد الـرحمن الحـا  صـال  بصـفته عضـوا فـي منظمـة العربيـة للتربيـة و الثقافـة فينـه بيــد  
ـــا لمنهجيـــة المعمـــول بهـــا و أنشـــ ت لهـــذا  شـــرعية وضـــع مصـــطلحات و التعليـــق عليهـــا وفق

وذــو الغـرض المجــامع اللغويــة انطالقــا مــن مجمــع دمشــق إلــى  خــر مولــود فــي ذــذا الميــدان 
ويمكن إيراد أذم مساذمات التي أنجزذا عبـد الـرحمن الحـا  صـال  فـي  2المجمع الجزائري 
 : ذذا المجال وذي 

 0122سنة ( فرنسي  –عربي )  إعداد لمعجم مصطل  اإلعالم -
 ( فرنسي  –عربي ) معجم مصطلحات علم اللسان  -
 معجم الموحد لمصطلحات اللسانيات  -
جابة عنها مسائل في مصطلحات التجويد لفضي -  3لة الشي، جالل الحنفي وا 

نقد الترجمة من وجهة نظـر الحـا  صـال  مـن أنجـع الطـرق والوسـائل : في الترجمة( ب
الرئيســية لتحقيــق الرقــي العلمــي واللحــاق، ولهــذا نجــد  يؤكــد علــى ضــرورة إقامــة ذيئــات 

                                                           
1
 .001مقاربات منهجية ص: صال  بلعيد  

2
 .222، ص 2112عبد الرحمن الحا  صال ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ط  
 .000مقاربات منهجية ص: صال  بلعيد3
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ة متعــددة للترجمــة فــي الــوطن العربــي بشــرط أن يحصــل بينهــا التنســيق، وفــي ذــذ  النقطــ
األمثــال الشــعبية الجزائريــة لألســتاذ : يشــار إلــى أن العمــل الهــام الــذي ترجمــه وذــو كتــاب

 1قادة بوتارن 

العــــرب،  Googelلغويــــة عربيــــة، أو  Internetذــــي األنترنــــت  :الــــدخيرة اللغويــــة( ج
وبعبــارة أخــرى ذــي قــاموس جــامع أو بنــك  لــي للغــة العربيــة المســتعملة بالفعــل ليتضــمن 

ائيـــة األدبيـــة والعلميـــة والتقنيـــة وغيرذـــا ويشـــتمل علـــى اإلنتـــا  الفكـــري أمـــان الكتـــب الثر 
 .العربي في أذم صور ، باإلضافة إلى العدد الكبير من الخطابات والمحاورات

 2. حة في شتى الميادين وعلى ذذا فهو بنك نصوص ال بنك مفرداتالعفوية بالفص

الـذي ينقسـم حسـب رأيـه إلـى الرحمن الحـا  صـال  أشـكال المعجـم اآللـي  وقد اقترح عبد
مجموعـات مرتبـة األلفــاظ الـدخيرة ثـم معجــم موسـوعي لغـوي يخصــص لكـل لفظـة دراســة 
 علمية مستفيضة، أما المجموعات المرتبة فهي عبارة عن جذابات  لية كل واحدة منها 

 :تختص بترتيب معين وفق اآلتي

 (.االنطالق من األلفاظ ) ترتيب أبجدي عام  -
 3( االنطالق من المعاني ) مجاالت المفاذيم  ترتيب أبجدي بحسب -

                                                           
م جذار للكتاب العالمي، عمان األردن، عالم 2111، 2مجال والوظيفة والمنه ، طاللسانيات ال: سمير شريف إستيتية  1

 .212الكتب الحديثة ص 

 
مشروع الدخيرة اللغوية العربية وأبعاد  العلمية والتطبيقية، مجلة اآلداب، جامعة قسنطينة، : عبد الرحمن الحا  صال  2
 .2م، ص0111، 2ع

 
3
م، السنة 2111، 001ة في الدرس اللساني الحديث، مجلة التراث العربي، عأذمية النظرية الخليلي: صفية مطهري 

 .12التاسعة والعشرون، ص
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نمــا  ن كــان مصــطل  األبجديــة أي الترتيــب األبجــدي غيــر وارد فــي المعــاجم العربيــة وا  وا 
 .الوارد ذو الترتيب األلفبائي

 (.عدد المرات التي ظهرت في النصوص ) ترتيب بحسب تردد الكلمة  -
الوقــت الـــراذن وفــي كـــل  ترتيــب بحســـب الكلمــة أي ذيوعهـــا فــي البلـــدان العربيــة فـــي -

 .حقبة
 1. ترتيب بحسب الفنون والعلوم -

ـــد مخارجهـــا جعـــل  ـــل ابـــن أحمـــد الفراذيـــدي الحـــروف وصـــفا دقيقـــا وتحدي وقـــد وصـــف الخلي
الدكتور الحـا  صـال  يعجـب بفكـر الخليـل وآلرائـه مـن سـار علـى مناذجـه القـدماء ، فظهـر 

مـدخل إلـى علـم ] نشـرذا بعنـوان إعجابه بهم في محاضراته وفي كل المقاالت اللغويـة التـي 
فــــي مجلــــة اللســــانيات وفــــي إعــــدادذا الصــــادرة بمعهــــد العلــــوم اللســــانية و [ اللســــان الحــــديث

 2الصوتية التابع لجامعة الجزائر تحت إشرافه وفي النظرية الخليلية التي طورذا فيما بعد 

 : وظهر ذذا اإلعجاب في عدة صورة منها 

لـى غيـر  ألن النحـاة و غيـرذم مـن العلمـاء العـرب ع[ علـم اللسـان ] أنه فضل مصـطل   -
ـــم ] يطلقـــون غالبـــا علـــى مفهـــوم الدراســـة العلميـــة لظـــاذرة اللســـان بصـــفة عامـــة لفـــظ  عل

ـــم اللســـان الحـــديث و ذلـــك ذـــو  اللســـان  ـــة علـــى عل و يبـــرز صـــالحية ذـــذا اللفـــظ للدالل
  GIRARDO CREMENESIالترجمة الالتينية لكتاب إحصـاء العلـوم التـي قـام بهـا 

  Scientia lingueفــي القــرن الثــاني عشــر مــيالدي ، فقــد جــاءت فيهــا ذــذ  العبــارة 
، ثــم أن ذـذ  التســمية بهـذا المفهــوم الـذي وجــد  األوروبيـون فــي مقابلـة اللفـظ علــم اللسـان

                                                           
1
 .00عبد الرحمن الحا  صال ، مشروع الدخيرة اللغوية العربية وأبعاد  العلمية والتطبيقية، ص  

2
 .021، ص0111، (2)بعةط-لبنان -الدكتور المهدي المخروبي، عبقري من البصرة، دار الرائد العربي، بيروت  
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كتاب الفارابي لم يسبق مجيئه فيمـا قبـل ذلـك التـاري، فـي نـص يونـاني أو التينـي أو أي 
 .نص  خر 

أربـــع و أربعـــين ســـنة و قـــد أبـــدى حينهـــا كفـــاءة عاليـــة فـــي عـــرض  ذـــذا منـــذ أكثـــر مـــنو  -
الحقــائق التاريخيــة وكشــف الزائــف منهــا وال يقــدر علــى ذــذا إال مــن كــان واســع اإلطــالع 
علــى مصــادر الدراســات اللغويــة عنــد العــرب و الفرســين علــى حــد الســواء ، فــي دراســة 

ة دقيقــة واعيــة لمنطــق اللغــة مميــزا بــين أصــول ذــذ  ، عارفــا ب صــول تلــك مــزودا بمعرفــ
 .أرسطو 

التــي انفــرد بهــا األســتاذ عبــد الــرحمن الحــا  صــال  ذــو إدخــال مــا يســمى ومــن المميــزات 
ــــرن  ــــذ ســــبعينيات الق ــــه من ــــف تطبيقات ــــي البحــــث العلمــــي اللســــاني بمختل ــــا اللغــــة ف بتكنولوجي

 .الماضي، وان كان ذذا النوع من البحوث الذي يعتمد التقنية 

 : جهوده (  2

لوقــوف علـى ذــذ  الجهــود مـن خــالل أعمالــه العلميـة التــي شــرع فـي انجازذــا منــذ نحـاول ا
سبعينات القرن الماضي و كلهـا تكـرّس العمـل علـى ترقيـة اسـتعمال اللغـة العربيـة و تطـوير 
تدريسها باالعتماد على معطيـات اللسـانيات التربويـة ومـن أرقـى جهـود  و أكثـر أعمالـه فـي 

 : ية ذذا المجال بين العناصر التال

 نقد الواقع اللغوي والوضع الراذن للغة العربية  -
 .تها لدى تالميذ العربية و طالبهااللغوية و تنمي الملكة الت كيد على إصالح -
المســــاذمة الفعالــــة فــــي إعــــداد المعــــاجم العربيــــة ، ووضــــع خطــــط لتنويعهــــا وتوســــيع  -

 .مجاالت استعماالتها 
مل بكل ذوا  على تنفيذ  فـي الـوطن ت سيس مشروع الذخيرة العربية الحضارية و الع -

   العربي
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 : المؤشرات 

 : التيارات الفكرية اللغوية العربية و الغربية

الــدكتور عبــد الــرحمن الحــا  صــال  عــالم مــن أعــالم الفكــر اللســاني فــي الجزائــر و فــي 
الــوطن العربــي ، لــه اطــالع واســع علــى الفكـــر اللغــوي عنــد العــرب والفرســين يحتــل مكانـــه 

نـــد طالبـــه فـــي الجزائـــر ، يجـــل العلمـــاء القـــدماء و يعجـــب بـــآرائهم ومـــن البحـــوث مرموقـــة ع
الصوتية المخبرية التي اضطلع عليها أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الحا  صال  و عـرض 
فيها على محك ذذ  اآلالت ما جـاء فـي كتـب علمائنـا األقـدمين و السـيما روا  عـن سـيبويه 

ي فــي مخـار  الحـروف وصـفاتها فتـين لـه أن أرائهــم و عـن شـيخه الخليـل بـن احمـد الفراذيـد
 1غرائزذم أوتيت من الرذافة ما جعل نتائجهم تقارب النتائ  التي توصلت إليها اآلالت 

لقد تبين له أن الخليل الفراذيدي بن أحمد قد أدرك بفكـر  النيـر أن اللغـة تتـ لف مـن مجمـوع 
ذذ  األجزاء ذـي الحـروف ، فـال بـد لمـن المفردات ، و المفردات إنما تت لف من أجزاء ، و 

يريـــد أن يـــدرس اللغـــة أن يبـــدأ بدراســـة الحـــروف و الحـــروف ينتجهـــا جهـــاز النطـــق و جهـــاز 
النطــق عــن اإلنســان واحــد فكــان ترتيبــه للحــروف بحســب مخارجهــا مــن الحلــق إلــى الشــفتين 

 2ترتيبا مبينا على أساس علمي واض  

 

 

  

                                                           
م، 2222، (2)دار طاالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة ،  الدكتور غازي مختار طليمات، في علم اللغة  1

 .43ص

2
م، دار 0111، (0)دكتور أحمد محمد قدرور، أصالة علم األصوات عند الخليل من خالل مقدمة كتاب العين، ط  

 .10الفكر دمشق السورية، ص
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 الحمؤثرات عبد الرحمن الحاج ص: المبحث

يعرف عن عبد الرحمن الحا  صال  تعلقه الشديد بما كتبه اللغويون و النحـاة األوائـل ، 
طالعـــه الواســـع علـــى أعمـــال العلمـــاء الفرســـين و نظريـــاتهم ، فقراءاتـــه الكثيـــرة المتواصـــلة  وا 
للتراث اللغوي العربـي مكنتـه مـن اكتشـاف عناصـر األصـالة و مقوماتهـا فـي الـدرس اللغـوي 

ــــال الخليــــل ، و ســــيبويه ، و األخفــــس عنــــد النحــــاة ال عــــرب و خصوصــــا األوائــــل مــــنهم أمث
األوســـط ، و أبـــي علـــي الفارســـي ، و ابـــن جنـــي ، وكانـــت دراســـاته ألعمـــال ذـــؤالء العلمـــاء 

 .غاية في العمق والموضوعية ، ال يشوبها أي تحّيز ، و تخلو من أي حكم جاذز 

بيين باســم الحداثــة ألن األصــالة فكــان ال يتعصــب للقــديم باســم التــراث و ال يناصــر الغــر 
 1عند  تقابل التقليد ال الحداثة 

إن موضوعية الحقة جعلتـه ال يقبـل إال بسـلطه العلـم ، إذا انقطـع لـه بجديـة قـّل مثيلهـا و 
بروح حرة ال تنحاز إاّل إلى الحقيقـة فكـان يخضـع كـل األقـوال للنقـد و التمحـيص مهمـا كـان 

 ين عند العرب و عند الفرسين مصدرذا عند القدماء أو عند المحدث

وقد دافع بكل استمالته عن خلو النحو العربي من منطـق أرسـطو فـي القـرنيين األوليـين، 
وذـذا منـذ أكثـر مـن أربـع و أربعـين سـنة ، قـد أبـدى حينهـا كفـاءة عاليـة فـي عـرض الحقـائق 
ى التاريخيـــة و كشـــف الزائـــف منهـــا و ال يقـــدر علـــى ذـــذا إال مـــن كـــان واســـع اإلطـــالع علـــ

مصادر الدراسات اللغوية عند العرب و الغربيين على حد سواء في دراسة اللغـة مميـزا بـين 
أصول ذذ ، عارفا ب صـول تلـك ، مـزودا بمعرفـة دقيقـة واعيـة لمنطـق أرسـطو ، ربمـا تمكـن 
من المقارنة الموضوعية بـين البنويـة الغربيـة و النحـو العربـي فـي زمـان الخليـل و سـيبويه ، 

ـــدا صـــارما للبنويـــة فـــي نزعتهـــا الوصـــفية ووقـــف عنـــد الفـــر  وق الجوذريـــة بينهمـــا ، ووجـــه نق
                                                           

1
موضوع " البروفيسور الجزائري عبد الرحمن الحا  صال  أبو ليسانيات والرائد في لغة الضاد: أبو محمد ياسر إسالم  

 :  اللكترنيHالموقع  2101فبراير  1: في انجازات العرب والمسلمين المعاصرين
9alam.com/community/threads/albarufissar-algzari-ybd-alrchman-xnag 
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 1المغاليـة كونهـا تعــارض االحتكـام إلـى المعيــار ، فالمعيـار عنـد  ظــاذر يجـب االعتـداد بــه 

ويــرى فضــال عــن ذلــك أن البنــويين الوصــفيين بــالغوا فــي اعتمــادذم علــى الوظيفــة التمييزيــة 
و بـيّن بوضـوح تصـور طـريقتهم  2عليهـا و متولـدة عنهـا حتى جعلوا بنية اللغة كلهـا متوقفـة 

في تحديد الكلمـة ، وسـبيلهم فـي ذلـك التقطيـع و االسـتبدال ووصـف ذـذ  الطريقـة بالسـاذجة 
ب نه ال يمكنها أبـدا أن تحلّـل بكيفيـة مرضـية و علميـة الكلمـة العربيـة بـل الكثيـر مـن " معلقا 

  .األلمانية  وبّنه إلى المفاذيمالدوال في عدد كبير من اللغات كاإلنجليزية و 

 : عبد الرحمن الحاج صالح  -

يــرى صــال  بلعيــد أنــه نــت  عــن ذــذ  االجتهــادات أي مــا نــت  فــي الســنوات األخيــرة مــن عــدة 
نظريـــات لغويـــة علـــى الســـاحة العربيـــة مـــن ظهـــور ثالثـــة اتجاذـــات فـــي التعامـــل مـــع الـــدرس 

ى االتجا  التـوفيقي الـذي جمـع بـين اللغوي بشكل عام و ينتمي عبد الرحمن الحا  صال  إل
المناذ  اللغوية الحديثة و نظريـة النحـو العربـي ، و نجـد فيـه انجـازات عبـد القـادر المهيـري 

لعبــد الــرحمن الحــا   و تــ تي النظريــة الخليليــة الحديثــة  [ابــن جنــي النحويــة  نظريــة] فــي 
فـي اسـتحاء أفكـار و  ذـذا االتجـا  محاولتـا الجمـع بـين األصـالة القديمـة ممثلـة ضـمن صال 

مفاذيم الخليل وسيبويه ، والحداثة متمثلـة فيمـا يتـ لف ويتقـارب مـن تلـك األفكـار و المفـاذيم 
، مكونــة بــذلك نظريــة متماســـكة قديمــة فــي أصــولها حديثـــة فــي منهجهــا و توجههــا العلمـــي 

األساســـية التـــي  التكنولـــوجي لهـــا مفاذيمهـــا العلميـــة التـــي تكـــون كفايتهـــا العلميـــة ، ومبادئهـــا
 .تكون كفايتها المراسية أو التطبيقية بصفة عامة

                                                           
، الخطاب (نقد ورؤية: المصطل  والمنه )بد الكريم بسندي، محاوالت التجديد والتيسيير في النحو العربي، خالد بن ع  1

 .02، ص2م، ع211الثقافي ، جامعة الملك سعود، الرياض، 

2
يحي بعيطش، الكفاية العلمية والتعليمية للنظرية الخليلية الحديثة، جامعة باجي مختار، عنابة الجزائر، مارس   

 (22ص)مارس،  20، ع2101
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 أسباب اختيار المؤلف للموضوع: مبحث األول

لعــل أذــم األســباب التــي دفعــت الــدكتور عبــد الــرحمن الحــا  صــال  لتــ ليف ذــذا الكتــاب 
سـبب بقـاء الغمـوض حـول الوسـائل العقليـة التــي تلجـ  إليهـا النجـاة القـدامى وسـبب الضــعف 

 .الذي تتصف به الكثير من االفتراضات واآلراء التي ظهرت حول ذذ  الوسائل في زماننا

 منهج الكتاب: المبحث الثاني

 .قبل أن تتطرق إلى المنه  الذي اعتمد عليه المؤلف نعرف المنه  بصفة عامة

 : تعريف المنهج

 1.نةذو إجراء يستخدم في بلوك غاية محددة ووسيلة محددة توصل إلى غابة معي

كذلك ذو عبارة أساليب معروفة لن تستخدم فـي عمليـة تحصـيل المعرفـة الخاصـة لموضـوع 
 2.معين

، اعتمد عبد الرحمن الحـا  صـال  فـي 3ذو علم يعني بصياغة القواعد الخاصة بيجراء ما 
على المنه  الوصـفي والبنيـوي إذا أنـه جمـع بيانـات " منطق العرب في علوم اللسان" كتابه 

ى ذلــــك إلــــى محاولــــة التشــــخيص والتحليــــل والــــربط والتفســــير لهــــذ  البيانــــات وصــــفية وتعــــد
وتصنيفها، وبيان نوعية العالقة بـين متغيـرات واتجاذاتهـا واسـتخالص النتـائ  منهـا كمـا ذـو 
مبين في الكتاب، وقـد اسـتخدم أسـاليب ووسـائل متعـددة كاالسـتبيانات والمالحظـة والمقابلـة، 

ه  البنيوي في بـادر األمـر ذـو مـنه  وصـفي يسـتبعد كـل مـا أما فيما تمثل في توظيفه للمن
ذو خار  نصي ويتعامل مع النص األدبي كبنية نص مـن منظـور وصـفي ذيكلـي مسـتبعدا 

                                                           

 .02المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار المعرفة الجامعية، بيروت، ص : محمد قاسم  1

 .02المرجع نفسه، ص   2

 .04المرجع نفسه، ص   3
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العناصر الخارجية للنص، وقد اعتمد في منهجه على العديد مـن المفـاذيم البنيويـة كالرؤيـة 
 1ال،...النتا ، التكافؤ في البنيةكما نرى النسق الفكر الذي يسبق عملية تحقق ... العالم

وقـــد اعتمـــد فـــي منهجـــه عـــل العديـــد مـــن المفـــاذيم البنيويـــة وقـــد اســـتعان الكاتـــب فـــي تحليلـــه 
طريقة التفسير، اعتبرت النص بنية مغلقة فقام بتفكيكه من خالل مستويات تحليـل الـداخلي 

 .ال،...كالمستوى الصوتي، التركيبي

ــــه البن ــــة مــــن خــــالل مــــنه  اســــتنباطي مســــتعينا ب ســــاليب وقــــد دافــــع الكاتــــب عــــن قراءات يوي
الحجاجية والت كيد، وذكذا تبين أن عبد الرحمن الحا  صـال  قـرأ الـنص مـن الـداخل، حيـث 

المسـتوى ) اعتبر بنية مغلقة يمكن سبر أغواريها من خالل علـى مسـتويات تحليـل الـداخلي 
منهجــا محكمــا وربــط بــين مســتبعدا العناصــر الخارجيــة، كمــا أنــه وضــع ( الصــوتي والكتــابي

   2.جمله وفقراته ربطا تركيبيا ودالليا مما ساعدنا في خلق انسجام النص

 

 أهداف من تأليف الكتاب: المبحث الثالث

" مـــن بـــين األذـــداف التـــي يتوخاذـــا الـــدكتور عبـــد الـــرحمن الحـــا  صـــال  مـــن تـــ ليف كتـــاب 
 ".منطق العرب في علوم اللسان

ي لج  إليها النحات القدامى وطـرق البحـث عامـة تختلـف عمـا اكتشاف الوسائل العقلية الت-
 .نجد  عند المت خرين منهم

                                                           

 .01ص-2202-،موفم للنشر، الجزائر"منطق العرب في علوم اللسان"عبد الرحمن الحاج صالح،   1

 .22الرجع نفسه، ص  2
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القيــاس النحــوي واالســتدالل الــذي بنــي عليــه وكــذلك الحــد اإلجرائــي النحــوي كمــا جــاء فــي -
 1.منطق أرسطو

ما امتاز به علم العربية من عدم االكتفاء بالنظر في الصفات التي تتصف بها العناصـر -
 .اللغوية

 .مزايا المفاذيم المنطقية الخاصة بالنحو العربي-

 .المراحل التي يمر بها النحو العربي مثل سيويه في بحوثه في اللغة-

 

 تعريف بعض المصطلحات الموجودة في الكتاب: المبحث الرابع

ذــو تكــافئ رياضــي بــين أفــراد فئــة نــات  عــن المجــرى المشــترك أو البنيــة  :مفهــوم القيــاس
اصلة منه وذو توافق في الصيغة الناتجة عـن التركيـب، فهـو تركيبـي وتقـديري المشتركة الح

 2غير كيفي فقط

 : مفهوم الحدث

مــع أن الحــدث عنــد النحــات  Sumbebkosقــال مــركس أنــه مــ خوذ عــن المفهــوم اليونــاني 
األولين ذو مدلول الفعل مقابل مـدلول االسـم، فالفعـل يـدل عنـد النحـات العـرب عـل الحـدث 

أي علـى الحـدث ال فـي ذاتـه وجـوذر  فقـط بـل فـي أثنـاء حمولـه وذـذا يقتضـي أن في حدوثه 
 .يكون ذذا الحصول في زمان من األزمنة الثالثة

 

                                                           

 21، ص 2112، موفم للنشر ، الجزائر، 0رحمن الحا  صال  بحوث ودراسات في لسانيات العربية،  عبد ال  1

 .21، ص0111-0111ابراذيم مدكور، منطق أرسطو والنحو العربي، مجلة مجمع فؤاد األول العربية   2
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 :مفهوم الصدف

تعبير أواخر الكالم الخـاص باألسـماء ( Dichinaison) عند العرب فيما يخص ما يسمى 
 1.وتصريف األفعال من جهة أخرى

 :مفهوم الرباط

ف مـا الربـاط : " فيحددذا أرسـطو ذكـذا  (Conjonction Sundesnos)لمة ذو ترجمة للك
 ".أما" بمنزلة ( غير دال) فهو صوت مركب غير مدلول 

 :االشتقاق

 2. ذو ظاذرة لغوية عامة تنطبق على كل وحدات اللغة إال الجامدة منها

 .ى انفراد ذو لفظة دالة بتواطؤ مجرد من الزمان وليس واحد من أجزائه داال عل :االسم

ذي تدل على ما تدل عليه، على زمان ولـيس واحـدا مـن أجزائـه يـدل علـى انفـراد ،  :الكلمة
 .وذي أبدا دليل ما يقال على غير 

إمـا البتـداء القـول ( غيـر دال) فهي صوت مركـب غيـر مـدلول : فيحددذا أرسطو :الفاصلة
مــا آلخــر  أو حــد ذلــك بمنزلــة الفــاء أو  ذــي أداة أي : ي ابــن ســيناوفــ[ إال]أو [ مــن أجــل] وا 

 3. لفظة ال تدل بانفرادذا لكنا تدل على أن القولين متميزان وأحدذما مقدم واآلخر تال

 

                                                           
، 2لرويبة، الجزائر، طالواتي بن تواتي، مفاذيم في علم اللسان، سلسلة دراسات وأبحاث لغوية، دار الوعي، ا  1

 .01م، ص 2111
م، ص 2101-2111التفكير النحو عند عبد الرحمن الحا  صال ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، : سعاد شرفاوي  2

21 
 د 11:02، الساعة  2101أفريل،  2، السبت سانيات الجزائريأبو اللي  3
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 :البنيوية

أساســا مــنه  البحــث مســتخدم فــي عــدة تخصصــات عمليــة تقــوم علــى دراســة العاقـــات  
ة، عقليــــة مجــــردة، لغويــــ: المتبادلــــة بــــين العناصــــر أساســــية المكونــــة لبنــــى يمكــــن أن تكــــون

بالتالي فين البنيوية تصف مجموعة نظريات مطبقـة فـي علـوم ومجـاالت . اجتماعية، ثقافية
مختلفة مثال اإلنسانيات والعلوم االجتماعيـة واالقتصـاد لكـن مـا يجمـع جميـع ذـذ  النظريـات 

الثقافــة وأن /ذــو ت كيــدذا علــى أن العالقــات البنيويــة بــين المصــطلحات تختلــف حســب اللغــة
وبالتــالي تصــب  . ويــة بــين المكونــات واالصــطالحات يمكــن كشــفها ودراســتهاالعالقــات البني

ضـــمن التخصصـــات األكاديميـــة بشـــكل عـــام يستكشـــف ( مـــنه )البنيويـــة  مقاربـــة أو طريقـــة 
العالقـــات الداخليـــة للعناصــــر األساســـية فـــي اللغــــة أو األدب، أو الحقـــول المختلفـــة للثقافــــة 

قـد األدبـي وعلـم اإلنسـان الـذي يعنـى بدراسـة بشكل خاص مما يجعلهـا علـى صـلة وثيقـة بالن
أو " شــبكات بنيويــة"الثقافــات المختلفــة تتضــمن دراســات البنيويــة محــاوالت مســتمرة لتركيــب 

بنى اجتماعية أو لغوية       أو عقلية عليا، من خالل ذـذ  الشـبكت البنيويـة يـتم إنتـا  مـا 
أو ثقافـة معينـة يمكـن مـن خـال شـخص معـين أو نظـام معـين "  meaningالمعنـى "يسمى 

وبلغـت ذروتهـا  0101اعتبار البنيوية كاختصاص أكاديمي أو مدرسة فلسفية بدأت حـوالي 
 .في الستينيات والسبعينات

 :التفكيكية

كما صاغها الفيلسوف جاك دريدا ذي أسلوب فهم العالقـة بـين الـنص والمعنـى، يتكـون  
معـن المقصـود أو الوحـدة الهيكليـة أسلوب دريدا من ربط قـراءات الـنص بـ ذن لمـا ينـاقض ال

 .لنص معين
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ذـدف التفكيكيــة ذــو إظهــار أن اسـتخدام اللغــة مــن نــص مــا واللغـة ككــل معقــد غيــر قابــل 
للتبسيط وغير مستقر، أو مسـتحي مـن خـالل قراءاتـه، كـان دريـدا ي مـل أن يظهـر التفكيكيـة 

 .علميا

لــم الوجــود ونظريــة المعرفــة تشــير العديــد مــن المنــاظرات فــي الفلســفة القاريــة المحيطيــة بع
وعلــم األخــالق وفلســفة الجمــال وعلــم الت ويــل وفلســفة اللغــة، تشــير إل مالحظــات دريــدا منــذ 
الثمانينات ألهمت ذذ  المالحظات سلسلة واسعة من المشاريع النظرية في اإلنسانيات، بما 

ـــــم ال ـــــ ري، واللســـــانيات وعل ـــــم الت ـــــم اإلنســـــانيات وعل ـــــانون وعل ـــــك محـــــاالت الق لغـــــات فـــــي ذل
االجتماعيـــة والتحليـــل النفســـي ودراســـات أحـــرار الجـــنس، والمدرســـة النســـوية الفكريـــة ألهمـــت 

 .التفكيكية

، إال أن التفكيكيـة (وحيثمـا انتشـرت الفلسـفة القاريـة ) في حـين تنتشـر فـي أوروبـا القاريـة 
غيــــر متبنــــا  أو مقبولــــة فــــي معظــــم أقســــام الفلســــفة فــــي الجامعــــات التــــي تســــودذا الفلســــفة 

 1.حليليةالت

 :السيميائية

تساذم في فت  أفاق جديـدة فـي البحـث أمـام الفكـر، وتنميـة حسـه النقـدي، وتوسـيع دائـرة  
اذتماماته بصورة تجعله ينظر إلى الظاذرة األدبية، أو االجتماعية بعمق، فال يقنـع بمـا ذـو 

ة المحلـة سطحي وال يقتصر على األحكـام المجانيـة التـي تعودنـا عليهـا، ألنهـا ال تسـد الرغبـ
فـــي المعرفـــة، وال يكتفـــي بنتيجـــة علميـــة، إال بعـــد التحقيـــق مـــن ســـالمة فرضـــيتها، وصـــحة 

 .التفكير الذي أفضى إليها
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إن المعالجــــة الســــيميائية تبــــرز التوجــــه التوســــعي آلليــــات المنهجيــــة الســــيميائية الختــــراق 
شـعرية، بـل مختلف مجاالت النشاط الثقافي البشري، فهـي ال تتوقـف عنـد حـدود السـردية وال

 .ترمي إلى تناول مختلف مجاالت الوقائع الثقافية

العلـم الـذي ينسـق العلـوم : أنهـا ذـي" شـارلز مـوريس " وعليه فين السيميائية وكمـا يراذـا  
األخــــــرى، ويــــــدرس األشــــــياء أو خصــــــائص األشــــــياء فــــــي توظيفهــــــا للعــــــامالت، ومــــــن ثــــــم 

علــم يســتعمل العالمــة وتظهــر  ، ألن كــل(علــم العلــوم ) فالســيميائيات ذــي  لــة كــل العلــوم 
 .تاليا نتائجه طبقا للعالمات

إذن ذــي العــالم الواصــف أو علــم العلــوم، ممــا يســتوجب اســتعمال الســيميائيات بوصــفها 
 ".أورغانونا

 :التصنيف

يمكــن تعريفـــه ب نـــه العمليـــة التـــي يـــتم مــن خاللهـــا تمييـــز األشـــياء وتفريقهـــا عـــن بعضـــها، 
ين غلــى مجموعــة متعــددة، غــذ تضــم كــل مجموعــة بحيــث يمكــن تقســييمها علــى أســاس معــ

العديـــد مـــن العناصـــر المتشـــابهة فيمـــا بينهـــا حيـــث تربطهـــا عالقـــة وتميزذـــا عـــن غيرذـــا مـــن 
المجموعـــات، وينـــدر  مصـــطل  التصـــنيف تحـــت العديـــد مـــن االســـتخدامات الحياتيـــة فمنهـــا 

 1.التصنيف الذي يتم في المنزل وفي العناصر والمكتبات

 :النظير

لعربية يطلق على المثال مجازا وحقيقة على أعم منه، قال أذل العربيـة الفـرق عند أذل ا
بين النظائر والوجو  أن الوجو  ذو اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفـظ األمـة 
والنظائر كاأللفاظ المتواطئة، وقيل النظائر في اللفظ والوجـو  فـي المعـاني، وضـعف أنـه لـو 
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من األلفاظ المشتركة وذم يذكرون في الكتب اللفظ الـذي معنـا  واحـد  أريد ذذا لكان الجميع
من مواضع كثيرة فيجعلون الوجو  نوعا ألقسام والنظائر نوعا  خر، وقد جعـل بعضـهم ذلـك 
من أنواع المعجـزات للقـر ن حيـث كانـت الكلمـة الواحـدة تتصـرف إلـى عشـرين وجهـا، وأكثـر 

 .تفضيل في القر ن وأقل وال يوجد ذلك في كالم البشر ولذلك

 

 :االستدالل

تقريــر الــدليل إلثبــات المــدلول، ســواء كــان مــن األثــر إلــى المــؤثر فيســمى اســتدالال  نيــا،      
 1.أو بالعكس ويسمى استدالال لميا، أو من أحد األثرين إلى اآلخرين

 :المنطق

وانين ، ذــو الدراســة المنهجيــة لشــكل االســتدالل الصــحي ، وقــlogike: الحــروف الالتينيــة
الحقيقــــة األكثــــر شــــيوعا، االســــتنتا  الصــــحي  ذــــو الــــذي توجــــد فيــــه عالقــــة محــــددة للــــدعم 

 .المنطقي بين افتراضات االستدالل وخاتمته

ال يوجـــد اتفـــاق عـــالمي علـــى النطـــاق الـــدقيق للموضـــوع وموضـــوعه لكنـــه بشـــكل تقليـــدي 
ك بـين جميـع المشـتر " الشـكل المنطقـي " يشتمل  على تصنيف الحج  والكشف المنهجي لـ 

الحجــ  الصــحيحة، دراســات واالســتدالل بمــا فــي ذلــك المفارقــات والمغالطــات ودراســة بنــاء 
 2.الجملة والدالالت

 :اللفظ

                                                           
فاطمة الهاشمي بكوش، نش ة الدرس اللساني العربي الحديث، دراسة في النشاط اللسان العربي، إيتراك للنشر   1
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بالكالم مستعار من لفظ الشيء من الفم، ومصدر بمعنى التلفظ سمي به القـول الملفـوظ 
ن أو موضــوعا، والكــالم المقــول، أي مــا يــتلفظ بــه اإلنســان بــه حقيقــة، أو حكمــا مهمــال كــا

وقيـــل خـــص اللفـــظ فـــي عـــرف اللغـــة بمـــا صـــدر مـــن الفـــم والصـــوت . مفـــردا كـــان أو مركبـــا
 المعتمد على 

 

 1.المخر  حرفا واحدا أو أكثر مهمال أو مستعمال، فال يقال لفظ اهلل بل يقال كلمة اهلل

 : االقتباس

 2.ذو تكرار قول شخص  خر خاصة إن كان مشهورا أو بالعزو لمصدر  األصلي

 :المقابلة

، حيـــث تطـــرح األســـئلة مـــن (المحـــاور والضـــيف ) ذـــي محادثـــة بـــين شخصـــين أو أكثـــر 
 3.المحاور للحصول على معلومات من الضيف
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 مضمون الكتاب: المبحث األول

منطـق العـرب فـي علـوم "يهدف الكتاب عبد الرحمن الحـا  صـال  مـن وراء ذـذا الكتـاب 
 : إلى " اإلنسان

ويـ تي ذـذا الكتـاب : ويستهل المؤلف مقدمة التمهيد ثم تطرق إلـى طـرح اإلشـكالية التاليـة
 ليتناول

وخاتمة كانت مستخلص الدراسة التطبيقية وقائمـة  األبوابويتكون ذذا الكتاب من ٍأربعة 
 1.المصادر والمراجع

 : األول بابال

األول النحو العربي ومنطـق أرسـطو ويتكـون مـن  لبابعنون عبد الرحمن الحا  صال  ا
األول يحـدد افتــراض تـ ثير منطـق أرسـطو فــي النحـو مـن أول نشـ ته وقيمتــه  ثـالث مباحـث،

العلمية وأرسطو وأقسام الكـالم ومسـ لة عـددذا، وبعـد سـيويه متـى حصـل تـ ثير المنطـق فـي 
النحــو بالفعــل  وكيــف كــان ذلــك ، تنــاول كــذلك المنطــق الــذي احتضــن بــه األجيــال األولــى 

فهومهــا العــام منطــق متميــزا لــم يســبقوا إليــه وقــد مــن علمــاء العــرب فــي العلــوم العربيــة فــي م
حاول عبد الرحمن الحا  صال  أن يبين باألدلـة التاريخيـة والعقليـة أنـه ال يمـت بسـبب إلـى 
المنطق الذي أخرجـه أرسـطو وأن كـل مـا قيـل فـي ذلـك فهـو قـول بـال دليـل ثـم ذـذا الـزعم ال 

أقسام الكالم وال يكفي في ذلـك  يخص في الواقع المنطق في ذاته أبدا بل مس لة لغوية وذو
أن يحـــت  بالشـــبه الموجـــود بـــين التقســـيم الثالثـــي للكـــالم ألرســـطو، ألنـــه لـــم يثبـــت إلـــى اآلن 
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كتاب الشعر الذي يحتوي على أربعة أقسام قد حرف النص األصلي في ذـذا الموضـع ومـا 
 بعد  وكما يمكن أن 

ألنـه ( ذـو نفسـه)  بن المقفع يستدل على ت ثير منطق أرسطو بما جاء فيما نقله عبد اهلل
عاصـر بالفعــل النحـات الــذين وضـعو النحــو مــن شـيون ســيويه ثـم إن كــان أصـل مــا وضــعه 

فغرضـه بعيـدا [ إلدخاله الزمان مثل في تحديد الفعل ] أرسطو من التقسيم للكالم ذو لغوي 
 1.جدا عن أغراض النحاة

الفكـــر العلمـــي عنـــد الثـــاني إلـــى جانـــب  خـــر أيضـــا ممـــا تعـــرض لـــه  وتطـــرق فـــي البـــاب
اللغوين العرب ذو التصنيف وذو يعتمد بالضـرورة علـى التعريـف، وبـين أن النحـاة القـدامى 
كـانوا يحـددون الشـيء كسـائر البـاحثين بـالنظر إلـى مفهومـه فـالمالحظ فـي ذلـك ذـو المعنـي 
الذي يدل عليه اللفظ، فتعريف الشيء عند العـرب قبـل اتصـالهم بمنطـق أرسـطو ذـو تمييـز  

غير  بذكر صفاته المميزة وذـو تحديـد معـروف منـذ أقـدم األزمنـة والـذي يـدل علـى ذلـك عن 
تصــنيفاتهم وخاصــة القبــل الثالثــة وتصــنيفاتهم ألنــواع االســماء واألفعــال وتســمية كــل صــنف 

 .ونعني بالتوليد ذنا[ حدا  ] بالنظر إلى طريقة توليد ، وذذا النوع من التحديد سيبويه 

النحــاة القــدامى تابعــا للعريــف علــى المعنــى كمــا بينــا ذلــك فيمــا  أمــا التصــنيف فقــد جعلــه
 .يخص االسم ولقد صنف سويه القبل اللغوية ومن األسماء

ذمـا مـن [ النظيـر ] ولفظـة [ بـاب ] وحاول عبد الرحمن الحا  صال  أن يبين أن لفظـة 
ذــو أذــم المصــطلحات النحويــة التــي تنتمــي إلــى مجــال مفهــومي رياضــي والــدليل علــى ذلــك 

أنه قبل ذذا من باب فعل أو باب أفعل فين المقصود ذو المجموعة من الكلم الـذي جـاءت 
 .على أحد السينائين

                                                           
 .21المرجع نفسه ص   1
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 :الثالث الباب

منهجـه ووسـائله التقنيـة ومقتضـياته، حيـث تسـاءل عبـد : بعنوان االستنباط أصول العربية
تنباط ذـذ  األصـول الرحمن الحا  صال  عن المناذ  التي سـار عليهـا النحـاة األولـون السـ

تحملـه النحـاة العـرب ألنـه تطلـب أن ينتقـل  مـا والت كـد مـن ثبوتهـا، وذـذا مـن أصـعب وأشـق
الباحث في المساحة الشاسعة من األراضي الفصاحة وأيسـمعوا مـن اآلالف مـن فصـاحتها، 

 1.وأن يقوم كل واحد بتدوين ما يسمع مع حصر  بعد تبويب ضروب الكالم فيه

وحــدات اللغــة مــن خــالل النصــوص المدونــة بحصــرذا فــي دفــاتر وقــد تــم إحصــاء يخــص 
 .بمعانيها المختلفة

وقــد بــين الحــا  صــال  أن ســويه يصــنف ومــن تبعــه الــذي يوافــق القيــاس أو يكــون علــى 
إذا كـان ذـذي الصـفة فهـو  -فكـل تنـوع لهجـي أم غيـر لهجـي" عربـي جيـد" قياس  خر ألنه 

عربــي جيــد ثــم يؤكــد عبــد الــرحمن الحــا  صــال  علــى عــدم اســتعمال النحــاة القــدامى للداللــة 
على تصف  المعطيات إلثبات الثوابت واللزوم لفظة االستقراء التـي اشـتهرت باسـتعمال ابـن 

 ثر الســرا  لهــا فــي كتابــة األصــول وال شــك أن لظهورذــا فــي ذلــك الزمــان بالــذات عالقــة بتــ
ـــرحمن الحـــا  صـــال  أن يخـــتم ذـــذا الفصـــل  النحـــو بمنطـــق أرســـطو، ذـــذا وقـــد رأى عبـــد ال
بالكالم عن الخالف الذي حصل بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة، فهذا الخالف ظهـرا مبكـرا 
فـــي الوقـــت الـــذي فـــارق الكوفيـــون أســـاتذتهم مثـــل أبـــي عمـــرو ابـــن العـــالء ونخـــص بالـــذكر 

نفســه بــالكوفيون وســمو بالبغــداديين بعــد انتقــالهم إلــى بغــداد  الكيســائي والفــراء وســماذم ســويه
                                                           

 .021-10المرجع نفسه ص   1
 



 ةيئاصحإو ةيقيبطتدراسة                                                               يناثالفصل ال
 

30 

 

وقــد اعتمــد النحــاة المتــؤخرون ثــم المحــدثون فــي إخبــارذم عــن ذــذا الخــالف والتعليــق عليــه 
 1 .على كتاب أبي بركات ابن األنباري مع أنه غير موثوق بما يصرح به

 :الرابع الباب

بســتمولوجي مهــم جــاء بعنــوان  ال وقــد افتتحــه عبــد الــرحمن الحــا  صــال  فهــو موضــوع ا
وذو التمثيل العلمي لمثل العربية وخصائص االستدالل فـي العلـوم العربيـة، وقـد بـين الحـا  

، التمثيــل ذــو تجريــد الوحــدات اللغويــة إلــى مثــل أي إلــى أي أنمــاط ويقتضــي ذــذا نصــال  أ
متغيــرات، التجريــد كــل مــا تشــترك فيهــا مــن مكونــات معينــة إلــى مكونــات غيــر معينــة وذــي ال

قامـة تركيبـه علـى عمليتـين فئـة ) التجريـد البسـيط المقضـي إلـى جـنس : فتكلم عـن التجريـد وا 
يفـــرك كــــل مـــا يشـــترك فــــي :  أمــــا التجريـــد التركـــي( بســـيطة مثـــل اســـم المكــــان مـــن الثالثـــي

الموضــع فــي وحــدات البــاب مــن محتــوا  المعــين وذــذا التعمــيم يتجــاوز التعمــيم الجزئــي إلــى 
وز الرياضــيات ومنطقهــا المنطــق األرســطي والقيــاس الــذي ذــو تكــافؤ فــي الكلــي، كمــا تتجــا

البنية ال يحصل إلى بهذ  المقابلـة بـين مجمـوعتين علـى األقـل فهـو مـن جـوذر ذـذا التجريـد 
 .المركب

وبين عبد الرحمن الحا  صال  ونحن بصدد الكالم عن العملية االختباريـة التـي يجريهـا 
قدامى يعـالجون المسـموع ويحـرون عليـه اتبـارا فـي االكتشـاف سيويه في تحليلها أن النحاة ال

كل ما يمكن أن يدخل في كـالم العـرب وذلـك بحذفـه لكلمـة أو زيادتهـا أو تقـديمها وت خيرذـا 
 2.ثم ينظرون إن كان ذذا كالما بالسؤال عنه لفصحاء العرب

ثبــوت وقــد تكلــم عبــد الــرحمن الحــا  صــال  أن القيــاس النحــوي ذــو اســتدالل أيضــا علــى 
التكافؤ ولذلك حاول أن يبين بماذا يختلف عن أساليب االسـتدالل المتنوعـة التـي يلجـ  إليهـا 

                                                           
1
 .222-200المرجع نفسه ص   

 .012المرجع نفسه ص  2
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منطــق أرســطو ومنطــق الــرواقيين وغيرذمــا وأي صــفة تجعــل القيــاس النحــوي األصــيل يفيــد 
 .العلم واليقين في الوقت نفسه

ســواء، ومــن  وقــد يســيء الفهــم لماذيــة القيــاس النحــوي، فمــن المعتقــد أنــه والسلوجســموس
أي أن األنالوجيا عند أرسطو، وقد اقترب بعضهم من الحقيقـة " القياس بالمال " اقتنعوا أنه 

 1".مقابلة بين شيئين" يجعله يعتمد 

 

 

  

                                                           
 .221-222المرجع نفسه ص   1
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 للمصطلحات المتداولة في الكتاب وتصنيفها إحصائيةدراسة : المبحث الثاني

 ما يقابلها باالنجليزية ما يقابلها بالفرنسية المصطلح

 الباب
 النظير
 األصل
 الفرع
 القياس

 االستدالل
 المنطق
 اللسان
 اللفظ

 االقتباس
 

Porte 
Analogique 

Origine 
Branche 
Nesurage 
Inférence 
Logique 
Tongue 

Pronunciation 
Citation 

 

Door 
Analogue 

Radir 
Branch 

Measurabilitiy 
Heuristic 

Logie 
Tongue 

Pronunciation 
Quatation 

 
 

  



 ةيئاصحإو ةيقيبطتدراسة                                                               يناثالفصل ال
 

33 

 

 دراسة إحصائية للمخططات والجداول: المبحث الثالث

 :المخططات(أ

المخط
 ط

الفص عنوانه
 ل

صفح مبحث
 ة

 10 10 10 مصطلحات ابن مقفع وما يقابلها 10
 12 12 10 أمثلة للتصنيف األرسطي وتطبيقه على النحو 12
تصنيف ألنواع األفعال من حيث اللفظ  12

 والمعنى
10 12 11 

 021 10 12 أصناف األسماء عند سيويه 11
 012 12 12 معنا  العام، حدث الكتابة-الجذر الكتب 10
 011 10 12 للرضي رحمهم اهلل (ven)فين  11
 011 12 12 تحديد البنية للرضي 12
 021 12 12 مصادر الثالثي المزيد 11
التسوية بالتجريد بين المصغر الرباعي والتكبير  11

 الرباعي
12 12 011 

 011 10 12 عالقة اللزوم المادي 01
 010 12 12 المقابلة الداللية ليسيويه 00
 010 12 12 العالقات بين الكيانات عند النحاة 02
 220 12 12 الجداء الديكارتي بحصر صيغ الثالثي المجرد 02
 211 10 11 تجريد بناء مفعل 01
 211 10 11 ترتيب     بنية+ تكافؤ  00
 211 12 11 مثال لفرفوريوس 01
 212 12 11 التكافؤ بين بناء المعلوم والمجهول 02
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أدر  عبــد الــرحمن الحــا  صــال  فــي كتــاب منطــق العــرب فــي علــوم اللســان، فــالمخطط 
وواصــــــل برســــــم . األول يمثــــــل تخطــــــيط باألســــــهم لمصــــــطلحات ابــــــن المقفــــــع ومــــــا يقابلهــــــا

لي ســـبعة عشـــرة مخططـــا حيـــث أنـــه المخططـــات حيـــث بلـــغ عـــددذا فـــي الكتـــاب كـــامال حـــوا
وظــف ذــذ  المخططــات اللســانية ليشــرح ويوضــ  مــا تحــدث عنــه فــي الكتابــة، حيــث تعتبــر 

جــــراء لتفســــير وتوضــــي  منهجــــه ومعتقداتــــه وأدر  فــــي كتابــــه ذــــذ  طــــالمخط ات كدعامــــة وا 
 .المخططات حيث خدمت ذذ  المخططات العملية التوضيحية

 :الجداول( ب

 الصفحة الفصل عنوانه الجدول

 012 10 الجدول التوليدي ألفعال من الثالثي األجوف 10

 021 12 مصادر الثالثي المزيد 12

ـــــــي  12 ـــــــديكارتي بحصـــــــر الصـــــــيغ الثالث الجـــــــداء ال
 المجرد

12 220 

 تكافؤ المتغيرين اسم الفاعل 11
 الفعل      نصيب

11 210 

 تكافؤ المتغيرين اسم الفاعل 10
 اسم     رفع

11 210 

 212 11 التكافؤ بين بناءي المعلوم والمجهول 11
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ـــه   جـــداول موزعـــا فـــي فصـــوله فـــي الفصـــل األول وكـــذلك ( 1)اعتمـــد المؤلـــف فـــي كتاب
الفصــل الثالــث، حيــث احتــوى الفصــل الرابــع وذــو األخيــر علــى أكبــر نســبة مقارنــة للفصــول 

  .األخرى وذلك للكشف عن نتائ  البحث
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 عدد الجداول عدد المخططات الفصل

10 
 الفصل األول

12 10 

12 
 الفصل الثاني

11 11 

12 
 الفصل الثالث

11 12 

11 
 الفصل الرابع

11 12 

 11 02 المجموع
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 دراسة إحصائية لقائمة المصادر والمراجع :المبحث الرابع

ــــة والمجــــاالت ــــة والمراجــــع العربي ــــة مــــن المصــــادر العربي ــــف جمل والوســــائل  اعتمــــد المؤل
 .االجتماعية والمخطوطات والكتب األجنبية

مرجعـــا عربيـــا ثـــم ( 01)مصـــدرا عربيـــا و( 22)عـــربيين وحيـــث نلمـــ  توظيفـــه لمعجميـــين 
 .مخطوطات( 2)درا أجنبيا ورسالتيين جامعيتين ومص( 22)تليها 

 

 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

المصادر  معاجم
 العربية

المراجع 
 العربية

الرسائل 
 الجامعية

 الكتب األجنبية المجاالت المخطوطات

 .ذرم بياني يبين قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف
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 :المفتاح

 (12)المعاجم     

 (22)المصادر العربية      

 (01)المراجع العربية      

 (12)الرسائل الجامعية       

 (12)المخطوطات        

 (12)المجالت        

 (22)الكتب األجنبية      

بعد الدراسة اإلحصائية لقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدذا عبد الرحمن الحا  
صال  استخلصت أنه قام بتوظيف المصادر والمراجع العربية بنسبة كبيرة مقارنة 
بالمصادر والمراجع األجنبية، فخصص المجالت والرسائل الجامعية والمعاجم بنسبة أقل 

ثم يصعد مؤشر المنحنى  %0فكانت بنسبة ما تعادل  من المتوسط، أما الكتب األجنبية
، فنستنت  كما قلنا  %21، ثم يتراجع بنسبة %00مباشرة إلى المراجع العربية بنسبة 

سابقا أن عبد الرحمن الحا  صال  اعتمد على المصادر والمراجع العربية أثر من 
 .المصادر والمراجع األجنبية
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 :المبحث الخامس

لحجم الكتاب من خالل عدد الصفحات لكل فصل أعمدة بيانية تمثل دراسة إحصائية 
 .صفحات وفصول الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم كل فصل :  تحليل البيانات

 صفحة 21: الفصل األول

 صفحة 10: الفصل الثاني

 صفحة 11 :الفصل الثالث

 صفحة 011: الفصل الرابع

011 

021 

011 

11 

11 

11 

21 

صل  1
ف

(0)
   

ني
الثا
صل 

  ف

لث
ل ثا

ص
  ف

رابع
صل 

 ف
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 :األعمدة البيانية

" قمت بهذا الرسم التخطيطي الذي يمثل أعمدة بيانية لبنية الحجم لكل فصل لكتاب 
 .للمؤلف عبد الرحمن الحا  صال " منطق العرب في علم اللسان 

فنالحظ في ذذا المخطط في الفصل الرابع الملون باألزرق ذو أكبر بنية حجمية لما 
صفحة ضمت أو احتوت عل التمثيل العلمي ( 011)احتواذا من من الصفحات قدرت بـ 

لمثل العربية وخصائص االستدالل في العلوم العربية، يليه الفصل الثالث الملون باألحمر 
منهجه ووسائله التقنية : استنباط األصول العربيةصفحة احتوى على ( 11)حيث ضم 

 .ومقتضياته

صفحة اذتم المؤلف فيه ( 10)بعد  يصنف الفصل الثاني الملون باللون األخضر وفي 
ثم يليه الفصل األول الملون األصفر وفيه . على المفاذيم األساسية تحليل اللغوي العلمي

ذذا الفصل الذي احتوى على عدد صفحة بعنوان النحو العربي ومنطق أرسطو و ( 21)
قليل من الصفحات حيث ركز المؤلف عبد الرحمن الحا  صال  في الفصل األخير على 
 .تطبيق التمثيل العلمي لمثل العربية
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 دراسة إحصائية لعدد صفحات لفصول الكتاب -:  05مبحث ال

 الصفحة  الفصل  الباب 
النحو العربي و منطق /  0

 أرسطو
منطق أرسطو  افتراض ت ثير (0

 في النحو من أول نش ته و قيمته
 العلمية

أقسام الكالم و أرسطو و  (2
 مس لة عددذا

متى حصل  :بعد سيبويه  (2
ثير المنطق في النحور بالفعل   ت 

 كيف كان ذلك  و 
 

 21 –ص 
 
 
 
11 – 21 

 
 

22 - 21 

المفاذيم األساسية للتحليل / 2
 اللغوي العلمي

النظر في النحو الحس و  (0
 العربي

صنيف و مراتب التالتعريف و  (2
 أتباعهاللغة عند سيبويه و 

القياس في النحو العربي  (2
 أذميتهحقيقته و 

10 – 012 
 
002 – 011 

 
 
002 – 021 

: استنباط أصول العربية / 2
 منهجه ووسائل التقنية ومقتضياته

 :واالستمرارمفهوما اللزوم  (0
عالقة أخرى غير القياس كتوافق 

 المجرى

012 
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الشذوذ  االطراد في مقابل (2
 مشكلة القياس على األكثرو 
على أي أساس تم استنباط  (2

 األصول
الخالف النحوي بين نحاة  (1

 البصرة و نحاة الكوفة

010 
 
212 – 210 

 
200 – 222 

 
 

التمثيل العلمي لمثل العربية / 1
خصائص اإلستدالل في علوم و 

 العربية

 التجريد التمثيلي عند النحاة (0
القياس  :كاستداللقياس ال (2

الغير النحوي واالستدالل العربي و 
 العربي

لنحوي الفوارق بين القياسين ا (2
الفقهي من حيث المصطل  و 

 المفهوم األركان األربعةو 

221 – 212 
 
212 – 201 

 
 
 
222 – 221 

 
 

منطـق العـرب فـي  "بعد دراستي اإلحصائية التي قمت بهـا لعـدد صـفحات فصـول كتـاب 
قـد قسسـم منهجيـة بحثـه إلـى أربعـة أبـواب كـل بـاب ضـم ثالثـة تبين أن المؤلف "علوم اللسان 

فصول، ما عدا الباب الثالث أربعة فصول، فكان الباب الخامس ذـو أكثـر الفصـول مقارنـة 
 .باألبواب األخرى

 .قدمها المؤلففنستنت  أن الباب األخير من الكتاب ذو األكثر احتواءا للمعارف التي 



  

 

 مــــــــةخـــــات
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كتــاب منطــق العــرب فــي علــوم " ختامنــا نرصــد أذــم نتــائ  المستخلصــة فــي بحثنــا ذــذا  
والــذي يعــد الحلقــة الثانيــة مــن سلســلة الكتــب التــي تتطــرق إلــى علــوم اللســان عنــد " اللســان

السـماع اللغـوي العلمـي " المبدعين من اللغويين العرب وخاصـة النحـويين مـنهم، وأولهـا ذـو 
موجهة إلى أذل االختصاص في علوم اللسـان وتـاري، العلـوم  ، وذي"عند ومفهوم الفصاحة

لــى جمهــور المثقفــين العــرب، الــذين لهـــم اذتمــام بــالتراث اللغــوي  العلمــي وبعلــوم اللســـان  وا 
 .القديمة والحديثة

منطق العـرب فـي علـوم " وقد رأيت أختم ذذا البحث عما استخلصته بعد دراستي لكتاب 
  بـالكالم مـن المنطـق الـذي اختصـت بـه األجيـال األولـى لعبـد الـرحمن الحـا  صـال" اللسان

ذــو منطــق متميــز لــم يســبقو  -مفهومهــا العــام فــي - مــن العلمــاء العــرب فــي علــوم العربيــة
اريخيــة والعقليــة أنــه ال يمــه إليــه، وقــد حــاول عبــد الــرحمن الحــا  صــال  أن يبــين باألدلــة الت

 .في ذلك فهو قول بال دليلإلى المنطق الذي أخرجه أرسطو، وأن كل ما قبل بسبب 

إلدخالـه الزمـان مـثال ) إن كان أصـل مـا وضـعه أرسـطو مـن التقسـيم للكـالم ذـو لغـوي -
 . فغرضه بعيدا جدا عن أعراض النجاة( في تحديد الفعل

فيمــا يخــص المســائل اللغويــة  إطالقــاال نجــد أي أثــر لمنطــق أســطو فــي كتــاب ســيويه -
، قـد اكتشـفنا أن التـ ثير لـم الـ،...اتها ك حـد والفصـلالتي تطرق إليهـا وال مسـائل المنطـق بـذ

 .يحصل إال في نهاية القرن الثالث في زمان ابن السرا  الفراجي

إن الوسائل العقلية التي لج  إليها النحاة القدامى وطرق البحـث عامـة تختلـف عمـا نجـد  
مفكـــرين عنـــد المتـــ خرين مـــنهم تمامـــا، ثـــم إنهـــا ال تـــدين بشـــيء أبـــدا إلـــى مـــا صـــدر مـــن ال

 .اليونانين
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يفترق القياس النحوي واالستدالل الذي يبنـى عليـه، وكـذلك الحـد اإلجرائـي النحـوي كمـا -
جــــاء فــــي منطــــق أرســــطو افترقــــا تمامــــا، كمــــا يختلــــف المــــنه  الــــذي ســــار عليــــه الرواقيــــون 

 .وغيرذم

التعريـــف للمفهــــوم وذــــو معـــروف ولــــيس بالضــــرورة : التعريـــف عنــــد النحـــاة لــــه شــــكالن-
الفصــل ثــم الحــد، فالحــد يتميــز عنــد ســويه عــن التعريــف للمفهــوم فــي كونــه تحديــد بــالجنس و 

 .للعمليات يتولد منها العنصر اللغوي

مـا ابتلـى بـه العلمـاء العـرب، بعـد القـرن الرابـع، فـي ميـدان وأذم مـا حـاول أن تثبتـه ذـو -
إلجرائـي البحث العلمي وذو اقتصارذم شيئا فشيئا على منطق أرسطو واستبدالهم بـالمنطق ا

وخاصــة االكتفــاء بالتعريفــات علــى الجــنس والفصــل وطغيــان ذلــك عــل كــل أشــكال الوســائل 
  .العقلية األخرى

للمفـــاذيم المنطقيـــة الرياضـــية الخاصـــة بـــالنحو العربـــي مزايـــا أخـــرى كميزتهـــا فـــي ميـــدان 
عال  اللغة على الحاسوب ألنها تتصف ب وصاف أخرى يتطلبها  الحاسـوب ألنهـا تتصـف 

 .أخرى  يتطلبها الحاسوبب وصاف 

وبفضل ذذ  المفاذيم المنطقية الرياضية وذذ  المنـاذ  لنـي العلمـاء العـرب نظريـة لغويـة 
 تخــص اللغــة العربيــة إال أنهــا تشــتمل علــى مبــادر لغويــة عامــة يمكــن أن تنطبــق علــى عــدد

 .كبير من اللغات
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 :المجـــالت
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 :مواقع من األنترنت
، 2101أفريـــل،  2الســبت  عبــد الـــرحمن الحــا  صـــال ،لليســـانيات الجزائري،أبــو ا .1

 د 11:02الساعة  
أبو محمد ياسر إسالم، البروفسور عبد الرحمن الحا  صال  أبو الليسانيات  .4

 1والرائد في لغة الضاد، موضوع في إنجازات العرب والمسلمين المعاصرين، 
، الموقع 2101فيفري 

-9alam.com/comminity/threads/albrufisur-algzariاإللكتروني
ybd-alrxlman. 

الســاعة  2101أفريــل  2أبــو اللســانيات الجزائــري عبــد الــرحمن الحــا  صــال ، الســبت    
: ، الموقع اإللكتروني11:02  

115248 www.djelfa.info/vb/shouthread/php?tM 
 1محمــد ياســر إســالم، موضــوع فــي انجــازات العــرب والمســلمين المعاصــرين،  أبــو .3
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2. 21111. 9alam.com/comminity/threads/albrufisur-algzari-

ybd-alrxlma    

http://www.djelfa.info/vb/shouthread/php?tM


 

 
 

  2101أفريل  2أبو اللسانيات الجزائري، عبد الرحمن الحا  صال ، السبت    .1
4. www.djelfa.info/vb/shouthread/php?tM 

المعلمـــون أضـــرو الفصـــحى، حـــوار مـــن طـــرف : الـــوردي، عبـــد الـــرحم الحـــا  صـــال  .5
 مـــاي 21م الحـــوار الحـــائز علـــى جـــائزة الصـــحافة  2100يوليـــو  21حســـين حســـين، 

  d press.comwor http://alwardyK.م1210
البروفيســـور الجزائـــري عبـــد الـــرحمن الحـــا  صـــال  أبـــو : أبـــو محمـــد ياســـر إســـالم .6

موضـــــوع فـــــي انجـــــازات العـــــرب والمســـــلمين " ليســـــانيات والرائـــــد فـــــي لغـــــة الضـــــاد
ــــــــــــــــر  1: المعاصــــــــــــــــرين ــــــــــــــــع اللكترنــــــــــــــــي 2102فبراي  :  الموق

9alam.com/community/threads/albarufissar-algzari-ybd-
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بن عبد العزيز العالمية للغة الملك فيصل بجائزة  لعبد الرحمن الحا  صال  حفل تكريم
 .2101العربية و دابها في طبعتها الثانية والثالثين سنة 

 



 

 
 

 

 

  ذا عبد الرحمن الحا  صال بعض المحاضرات التي ألقـــا



 

 
 

 

 
 بعض المحاضرات التي ألقاذا عبد الرحمن الحا  صال 



 الملخـــــــص
حمن لعبد الـر " منطق العرب في علوم اللسان " قراءة تحليلة لكتاب  :ذذا البحث الموسوم بــــإن  

الحــا  الصــال ، والــذي يعــد الحلقــة الثانيــة مــن سلســلة الكتــب التــي تتطــرق غلــى علــوم اللســان عنــد 
 المبـــدعين العـــرب وخاصـــة النحـــويين مـــنهم أن للمؤلـــف منهجـــين اعتمادذـــا فـــي دراســـته مـــن مـــنه 

 .وصفي وبنيوي، وقد اعتمد في قائمة المصادر والمراجع على أكثر عدد من المراجع العربية

ن أذـم مـا حاولنـا أن كما حا ولنا أن نستنت  أذم الوسائل العقلية التي لج  إليها النحاة القـدامى وا 
نثبتــه فــي دراســتنا ذــو مــا امتــاز بــه عــم العربيــة مــن عــدم االعتقــاد فــي الصــفات التــي تتصــف بهــا 

 .العناصر اللغوية

قتصــارذم شــيئا ومــا ابتلــي بــه العلمــاء العــرب بعــد القــرن الرابــع فــي ميــدان البحــث العلمــي ذــو ا
فشيئا عل منطق أرسطو واستبدالهم به المنطق اإلجرائي، والعقل ب ن القياس وما يتعلـق بـه كالحـد 

 .والباب والنظير والمثال واألصل وغير ذلك جوذر  رياضي

أمـــا فيمـــا يخـــص مـــا يعينـــه عبـــد الـــرحمن الحـــا  صـــال  بـــالمنطق فـــي دراســـته يحصـــر المعنـــى 
ول فهـو مـا يتعلـق بالحـد واالسـتدال وصـحتها وكيفيـة صـوغها لهـذا الضيق والمعنى الواسـع ف مـا األ

الغـرض وأمـا المعنــى الواسـع ذــو مجمـوع الوســائل العقليـة التـي يعتمــد عليهـا البحــث العلمـي، ســواء 
كـــان ذلـــك فـــي طرائـــق المشـــاذدة وحصـــر المعطيـــات وتصـــنيفها أو فـــي طرائـــق تحليـــل المعطيـــات 

ثبات العالقات بين ا لوحدات اللغوية، وطرائق اكتشافها وغير ذلك ممـا يغطـي واستنباط األصول وا 
 .كل الجانب العقلي للبحوث إلى تحصيل العلم، ويدخل ذلك في ابستمولوجية العلوم

وختامـــا أتمنـــى أنـــي أفـــدتكم بمـــا توصـــلت إليـــه مـــن نتـــائ  رغـــم إنـــي لـــم أحـــيطكم بكـــل مـــا يشـــمله 
 .موضوعي، وذذا ما توفقت به من اهلل عز وجل، وشكرا

عبــــد الــــرحمن الحــــا  صــــال ، منطــــق العــــرب، علــــوم اللســــان المنطـــــق  :ات المفتاحيــــةالكلمــــ
 .األرسطي، القياس النحوي

 


