
 

 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مــــــــمستغان –س ــــــــــــــــن باديــد بـــــــــد الحميـة عبـــــجامع
 ونـــــــــــــــــــــــــــو الفنالعربي ة األدب ـــــــــــــــــــــــــــكلي

 الدراسات اللغوية قسم 
 

 لسانيات تطبيقية  تخصص :
 

 

 

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في األدب العربي
 

 
 
 
 
 
 

 الدكتور : إشرافتحت                                                                الطالبة:من إعداد 
                                                                 جعفر يايوش  لعروسي فتحية 

 

دراسة كتاب الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع 

واالستعمال العربية للدكتور عبد الرحمان الحاج 

 صالح

8102-8102السنة الجامعية :   
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 اإلهداء
 

 وال أفوال تقل لها " الكريمة  اآلية الناس بإىداء من نزلت بحقهم أحق أن: ال يسعني في ىذا المقام إال أن أقول          

ل بو في طلب العلم ولم ينحال عليا بشيئ ، فكانت ظ  الذين جعال حياتهم ضال استوأبي أمي" تنهرىم وقل لهم قوال كريما 

 وأخي وشيماء وأسماء سعاد أخواتيدعواتهما طريقا معبدا يساعدني في مشواري العلمي كما الانسى سندي في الحياة 

.  يحفظهم أني القدير ل من اهلل العأرجومختار 

 مرشدي الدكتور إلى عبارات الشكر واالمتنان باسميوانو ال يقودني شرف الوفاء  واالعتراف بجميل النبيل واتجو       

 على ىذه المذكرة ومتابعتو لنا خالل فترة تحضير المذكرة وعلى سعة اإلشرافالمشرف جعفر يايوش الذي تفضل بقبول 

ورحابة قلبو جزاه اهلل كل الخير   صدره 

 . كل من ساندني ماديا ومعنويا في انجاز ىذا العمل انسيوال 

 



 
 

 ا 

 : مقدمة

اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة السالـ على نبينا ٤تمد كعلى الو كصحبو كمن تبعو إىل يـو الدين         

 ....كبعد

     إذا كانت اللغة  أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم أم أف الوظيفة األساسية ىي التبليغ كالتواصل 

 . فاف كظيفة التخاطب األساسية ىي  اإلعالـ كالبياف كالتبادؿ

    كيعتقد كثَت من أف الباحثُت أف ا٠تطاب  لو ميداف جديد النشأة يف الدرس اللساين العريب كاٟتقيقة غَت 

ذلك إذ أف علماء اللغة العربية من ٨تويُت كبالغُت  كاصوليُت قد اىتموا ٔتصطلح ا٠تطاب كفك شفرتو كمن 

بينهم  ٧تد العالمة أبو اللسانيات  عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل قد خصص لو كتاب عنوانو ا٠تطاب كالتخاطب 

 يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية الذم ٨تن بصدد دراستو انطالقا من طرح اإلشكالية التالية 

  ماىي األكصاؼ اليت ٕتعل التخاطب كيانن قائما بذاتو ؟1

  ماىي نظرية العربية اليت اعتمد عليها عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل يف كتابو ىذا ؟ 2

 .    فاف طبيعة دراسة ىذه الرسالة تقتضي أف تأيت يف مقدمة كمدخل كفصالف كخا٘تة كملخص عاـ 

كتضمن ا١تدخل على تعريف بصاحب الكتاب كاىم مؤلفاتو ، أما الفصل األكؿ أحطنا بلمحة حوؿ الكتاب 

دراسة نظرية لكتاب ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية حيث كقع يف أربعة مباحث 

 التعريف بالكتاب : ا١تبحث األكؿ 

 موضوع الكتاب : ا١تبحث الثاين 

 شرح بعض ا١تصطلحات: ا١تبحث الثالث 



 
 

 
 

 ب

 .إتاه عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل : ا١تبحث الرابع

 :أما الفصل الثاين ٘تثل يف دراسة  تطبيقية كإحصائية ٘تثلت يف ٜتسة مباحث 

 دراسة إحصائية للمصطلحات :ا١تبحث األكؿ  -

 دراسة إحصائية للمخططات :ا١تبحث الثاين  -

 دراسة إحصائية األبواب كالفصوؿ : ا١تبحث الثالث -

 دراسة إحصائية ٟتجم الباب : ا١تبحث الرابع -

 دراسة إحصائية لقائمة ا١تصادر كا١تراجع : ا١تبحث ا٠تامس -

معتمدين على ا١تنهج الوصفي اإلحصائي كالتحليلي يف دراسة الكتب كختم البحث ٓتا٘تة كانت حوصلة األىم 

النتائج ا١تستنتجة من دراسات ٢تذا الكتاب كال٧تاز ىذا البحث كاف البد من الرجوع إىل الكتب  األساسية 

ْتوث كدراسات يف اللسانيات العربية : كقد تفادت مستويات الًتكيز على كل كاحد منها كىي "  للحاج صاحل"

 ّتزأيو األكؿ كالثاين كغَته من ا١تقاالت ا١تنشورة يف ٣تلة اجملمع اٞتزائرم للغة العربية 

      كمن الدكافع اليت دفعت االختيار ىذا ا١توضوع باعتبار الكتاب ىو من الكتب اللسانية ا١تهمة ٦تا حيتوم  

على قضايا مهمة ، ضف إىل ذلك  الكتاب مل يسبق لو دراسة من قبل فكانت مبادرة من  فطبعو للبحث  

تعًتض أف يصرب الباحث على مكارىو كيتحمل كل ا١تعاناة كالتعب اليت ٧تم عن انشغالو كفيما خيص الصعوبات 

اليت كجهتنا يف ْتثنا  ىذا ىي صعوبة تتواجو أم باحث يف ىذا اجملاؿ من الدراسات كبا٠تصوص الباحث العريب  

 الذم يتطلب منو ٕتاكز العقبات ا١تفركضة عليو لغويا كمعرفيا 

.كما ٧تدد الشكر كالتقدير لألستاذ الدكتور جعفر بايوش الذم أفادنا كثَت ْتثنا ىذا جزه اهلل خَت اٞتزاء
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 حياة الباحـــــــــــــــــث عبد الرحمان الحاج صالح: 

 من قلعة بن راشد ا١تشهورة يف 1927 جويلية 8        كلد عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل  ٔتدينة كىراف باٞتزائر سنة 

 كىراف يف بداية القرف التاسع عشر 

كا١تتببع ٟتياتو يج انو يف بداية تعلمو درس يف مؤسسات حكومية كقد تلقى دركس اللغة العربية يف إحدل      

ا٢تياكل التعليمية التابعة ٞتمعية العلماء ا١تسلمُت  اٞتزائرية ، بعد ذلك رحل إىل مصر كالتحق ىناؾ بكلية اللغة 

 (ق180ت)العربية باٞتامعة األزىرية ، اكتشف من خال٢تا الًتاث العلمي اللغوم العريب كالسيما كتاب نبوية 

الذم فتح ٢تا األفاؽ العلمية كالذم كاف ٢تا الدافع األساسي كراء دراستو اللغوية ، كالتحق بعد ذلك إىل اٞتامعة 

مث سافر إىل ا١تغرب األقصى كعمل أستاذا يف التعليم الثانوم ،  ( Bordeausc )الفرنسية ا١تعركفة باسم بركد 

يف اللغة العربية ، درس اللسانيات " التربيز"كما درس الرياضيات يف أقساـ العلـو كبعد أف حصل على شهادة 

 (1).1960باللغة العربية يف كلية اآلداب بالرباط أكؿ مرة سنة 

ـ ، عمل استاذا باحثا يف جامعة الدجزائر كرأس قسم الغة العربية كاللسانيات 1962كبعد االستقالؿ اٞتزائر سنة 
ـ ، مث انتخب عميدا بكلية االدب ، كقد انتقل اىل عدة دكؿ غربية كعمل استاذا زائرا   يف جامعة 1964سنة 

فلوريدا كبعد اف عاد اىل كطنو  اٞتزائر اسس معهدا للعلـو اللسانية ، كصوتية كاسس ٣تلة لسانيات ، اليت حظيت 
 (2 ) بسمعة علمية مرموقة يف الوطن العريب كالعامل الغريب
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ـ ، ك٣تمع عماف سنة 1980ـ ، ك٣تمع بغداد عاـ 1978عُت عضوا يف ٣تمع اللغة العربية بدمشق سنة 
 ـ عُت الدكتور عبد الرٛتاف حاج صاحل عضوا مراسال ّتمع اللغة العربية بالقاىرة ، مث 1988ـ كيف سنة 1984

ـ يف مكاف الذم خال بوفاة العالمة الدكتور ابراىيم السمرائي  ، كيف سنة 2003انتخب عضوا عامال  سنة 
(1)ـ عُت رئيس  للمجمع اٞتزائرم للغة العربية 2000

2 

ـ، كتقديرا ٞتهوده العلمية ا١تتميزة يف ٖتليلو النظرية 2010حاصل على جائزة ا١تلك فيصل للغة العربية كاألدب 

ا٠تليلية كعالقتها بالدراسات اللسانية ا١تعاصرة ، كدفاعو عن أصالة النحو العريب ، كأجرائو مقارنات علمية بُت 

الثرات ك٥تتلف النظريات يف ىذا ا١توضوع نضال عن مشاركتو يف الدراسات اللسانية ْتثا كتقوديا كتعليما كجهوده 

 العريب  أك البنك اآليل العريب ، فقد انتخب على رأس (غوغل)البارزة يف حركة التعريب كىو صاحب مشركع 

مؤسسة الذخَتة العربية ، كاخَتت اٞتزائر أف تكوف ا١تقر الرٝتي ٢تذه ا١تؤسسة ، بعدما صادؽ عليو ٣تلس كزراء 

 دكلة العربية 51 ـ كىو مشركع الذم شاركت فيو 2009ا٠تارجية العرب ٞتامعة الدكؿ العربية شهر سبتمرب 

 (2)متطوعة من اٞتامعات كا١تعاىد كمراكز البحث العلمي  كرصدت لو مبالغ ضخمة 
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 2 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة العلمية والمهنية  : 

I.  التعليم كالدراسات: 

  (من بوردك)بكالوريا  -

  (1949-1947)دراسات يف كلية اللغة العربية باألزىار  -

 ـ1958ليسانس يف اللغة العربية كآداهبا جامعة بوردك بفرنسا  -

 ـ1960دبلـو الدراسات العليا يف فقو اللغة كاللسانيات الفرنسية نفس اٞتامعة  -

  ـ 1961التربير يف اللغة العربية كآداهبا باريس  -

 ـ1962دبلـو العلـو السياسية ، كلية اٟتقوؽ بالرباط  -

 (1)1979 (باريس السوربوف)دكتوراه الدكلة يف اللسانيات جامعة باريس الرابعة  -

  أىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مؤلفاتو : 

للدكتور عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل كاحد كسبعوف ْتث كدراسة نشرت يف ٥تتلف اجملاالت العلمية ا١تتخصصة 

 (2) بالعربية كالفرنسية كاال٧تليزية
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مث توثيق الوثيقة 16دقيقة اؿ سا30ك14 من سا210-05-31السَتة الذاتية كالعلمية لالستاذ عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل باجملمع اٞتزائرم بتاريخ -  2
 11 اىل سا 10 من سا 29/05/2011بتاريخ 
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 :ـ منها 2002حىت عاـ 

 ـ1992مكتب تنسيق التعريب التابع لالليسكوسة  (با١تشاركة )معجم علـو اللساف  -1

 علم اللساف العريب ، كعلم اللساف العاـ يف ٣تلدين اٞتزائر  -2

  ـ 2007باٞتزائر سنة  (العربية ، فرنسية ، ا٧تليزية )ْتوث كدراسات يف علـو اللساف  جزأين  -3

 ـ 2007النظرية ا٠تليلية اٟتديثة سنة  -4

 ـ 2007السماع اللغوم العلمي عند العرب كمفهـو الفصاحة اٞتزائر  -5

 ـ 2009أمهية النظرية التحليلية اٟتديثة سنة  -6

 ـ 2012االٕتاه التوافقي بُت اللسانيات الًتاث كاللسانيات ا١تعاصرة سنة  -7

 ـ 2012منطق العرب يف علـو اللساف سنة  -8

 ـ2012جهد عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل يف استعماؿ العربية جزأين سنة  -9

 ـ2012ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية سنة  -10

 (1)ـ2016مناىج البحث اللغوم عند العرب يف ضوء النظريات اللسانية سنة  -11
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  مؤلـــــــــــــــــــــــــــــفاتو باللغة األجنبية : 

 Hasj Salah Abderrahmane linguistique orale et linguet que général 

(Essai de metlodolagietd’   publication de l’académisa de la langue 

arabe 2013   
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 2 - االنتاج العلمي : 

  : (تسجيالت صوتية  )محضارات وملتقيات ودروس  -

  16د اىل سا 30ك14 من سا 31/05/2010: باجملمع اٞتزائرم للغة العربية بتاريخ : ا١تقابلة االكىل  -

 د 30ك10 اىل سا 09 من سا 22/05/2011:باجملمع اٞتزائرم للغة العربية بتاريخ : ا١تقابلة الثانية  -

 د 30ك10 اىل 9 من سا  29/05/2012: باجملمع اٞتزائرم للغة العربية بتاريخ : ا١تقابلة الثالثة  -

د اىل سا 30ك10 من سا 03/11/2013: باجملمع اٞتزائرم للغة العربية بتاريخ : ا١تقابلة الرابعة  -

 ( 1)د 30ك11
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 (المحاضرات المكتوبة)المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع اللغوية  (ج:  

منذ أف عُت الدكتور عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل عضوا باجملمع كىو يشارؾ يف ا١تؤ٘ترات كاألْتاث كبإلقاء ٤تاضرات 

 : كمنها 

٣تلة اجملمع ج : أصوؿ تصحيح القراءة عند ا١تؤلفُت  كتب القراءات كعلـو القراف قبل الرابع ا٢تجرم  -1

90 

 ٣92تلة اجملمع ج : اٞتوانب العلمية ا١تعاصرة لثرات التحليل كسيوبية  -2

 ٣94تلة اجملمع ج : تاشَتاة على ا١تسموع يف اللغة العربية ، ككيفية استثماره  لصاحل العربية  -3

 ٣96تلة اجملمع ج : تأثر النظريات العلمية اللغوية ا١تتبادؿ بو الشرؽ كالغرب يف اجيابيتها كسلبياتو  -4

 ٣98تلة اجملمع ج : ا١تعجم العريب كاالستعماؿ اٟتقيقي للغة العربية  -5

٣تلة اجملمع : حوسبة الًتاث العريب كاإلتباع الفكرم العريب يف ذخَتة ٤تسوبة كاحد كمشركع قومي  -6

 103ج

منظمة  ) كالسهلي يف موسوعة أعالج العرب 1ا٠تليل بن اٛتد الفراىدم ، كاالخفش كأية السراج : أربع مقاالت 

 العربية للًتبية كالثقافة العلـو

 عاما كقد 90 ٔتستشفى عُت النعجة بالعاصمة اٞتزائر عن عمر ناىز 2017 مارس 05تويف اٟتاج صاحل يـو 

دعاه الرئيس اٞتزائرم عبد العزيز بوتفليقة  يف رسالة اثٍت فيها على الرجل كاعتربه قامة يف العلـو اللغة كاللسانيات 

 ( 1)كانو امضي جل حياتو ـ   كباحثا يف لغة الضاد كالذم لقب بابو اللسانيات 
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  األبحاث والمخابر اللغوية العربية 

 :النظرية الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلية الحديثة  

ىي نظرية لسانية معاصرة تعتمد على الفكر اللغوم العريب القدمي : مفهـو النظرية ا٠تليلية اٟتديثة  -1

كلقد أطلق عليها ىذا االسم " عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل "،يتزعمها أبو اللسانيات العربية اٞتزائرم 

 (.1)٣تموعة من اللغويُت يف ا٠تارج 

 ّتامعة السوريوف بفرنسا ، اثر مناقشة 1979بغرضها عاـ  " عبد الرحمان الحاج صالح"        كلقد شرؼ 

 " اللسانيات  العامة كاللسانيات العربية دراستو استمولوجية لعلم العربية" رسالة الدكتوراه  اليت كاف عنواهنا 

على ٨تو ا٠تليلي كمصدر لبناء منط لغوم حديث إلحياء ىذا الًتاث ا٠تليلي القدمي على " اٟتاج صاحل  "اعتمد 

 ( 2). شكل مفاىيم جديدة ، مستعينا ْتريتو الواسعة يف ميداف اللسانيات اٟتديثة على اختالؼ كجهات نظرىا

 (الكلي) كىي امتداد للنحو "احمد الفراىدي البصري " للخليل"       كمصطلح النظرية  ا٠تليلية اٟتديثة نسبة 

العريب األصيل  كمن جاء بعدمها من النحاة العرب القدامى  العباقرة ،٦تن شافهوا العرب االقحاح ، امتداد من 

 كمن "سيبويو " كتلميذه "خليل بن احمد الفراىدي اؿ" القرف الثاين للهجرة كىي الفًتة ا٠تصبة اليت كضعها  

 ( 3 )"عبد القاىر الجرجاني "جاء من النحاة العرب القدامى يف القرف ا٠تامس مع 
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 80 ص2008التوايت بن التوايت ، الدارس اللسانية يف العصر اٟتديث كمنهاجها يف البحث ، دار الوعي للنشر كالتوزيع ، ركيبة  (1

  129 ص 2007 ، موفم للنشر 1بحوث ودراسات اللسانيات العربية ج: عبد الرحمان الحاج صالح  (2
  .129المرجع نفسه ص  (3
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لطا١تا  نادينا إخواننا اللغويُت اىل اٞتوع  ""عبد الرحمان الحاج صالح "يقوؿ يف ىذا الصدد الباحث 

اىل الًتاث العلمي النفرم  األصيل ، كمازلنا إىل يومنا ىذا ٨تاكؿ أف نقنع الناس على ضركرة النظر فيما تركو أكلئك 

 ( 1)العلماء الفطاحل الذين عاشوا يف الصدر األكؿ اإلسالمي حىت القرف الرابع للهجرة 

 إىل ضركرة العودة إىل الًتاث األصيل كالذم حيدد الًتاث باإلطار الزمٍت من "الحاج صالح" فهنا يشَت 

 الصدر األكؿ اإلسالمي إىل القرف الرابع للهجرة ففي ىذه الفًتة استنبطت القواعد شيئا فشيئا من عهد 

 "سيبوية"اىل غاية القرف الرابع للهجرة أم اكتمل النحو على يد "  علي بن أبي طالب"

  :انشــــــــــــــــــــــــــــــــــغاالت النظرية الخليلية  (2

سعت النظرية ا٠تليلية اٟتديثة منذ ظهورا إىل بعث اٞتديد ، عرب إحياء ا١تكتب  فتجاكزت مرحلة " 

االقتباس الكلي عند نقلها عند العرب أك عند نشرىا عند العرب ٢تذا انطلقت ىذه النظرية يف قراءهتا للًتاث 

 (2)كتأصيل أفكاره من منطلقُت أساسُت مها 

 كمن ا٠تطأ أف "سيبويو" الت يفسره إال كتاب " سيبويو "ال يفسر الًتاث إال بالًتاث فكتاب  (1

  (3)يسقط على الًتاث مفاىيم كتطورات دخيلية فيتجاىل خصوصياتو النوعية 
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 129 ص 2007، موفر للشر 1 عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل ، ْتوث كدراسات يف اللسانيات العربية ج- 1
 129ا١ترجع نفسو ص- 2
 ٤10تمد صارم ٤تاضرة ا١تفاىيم  األساسية للنظرية ا٠تليلية قسم اللغة العربية كآداهبا جامعة عنابة ص -3
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إف الًتاث  العريب يف العلـو اإلنسانية عامة كاللغوية خاصة ليس طبقة كاحدة من حيث األصالة كاإلبداع  (2

، فهناؾ تراث كتراث ، فالًتاث الذم تعلقت بو النزعة ا٠تليلية اٟتديثة ىو الًتاث اللغوم األصيل  الذم 

شافهو فصحاء العرب   تركو العرب األكائل ا١تبدعوف ، الذين عاشوا يف زماف الفصاحة اللغوية األكىل ك 

 (1)كقاموا بالتحريات الواسعة النطاؽ للحصوؿ على اكرب مدكنة لغوية شاىدىا التاريخ العلـو اإلنسانية 

 : منهـــــــــــــــــــــــــــــجها  (3

 كيتضح ذلك من خالؿ رسم مفاىيم ، اذا "الخليل "تبنت النظرية ا٠تليلية اٟتديثة ا١تنطق  الرياضي معتمد هنج 

كاف ذا نزعة رياضية ككل ما أ٧تزه تقريبا يف ٖتليل القضايا اللغة ، فقد أسس لنظرية جديدة استثمرىا يف كضع 

كىي نظاـ التعليبلت ، فاحصي كل كلمات اليت تشرؾ مع الصيغة األصلية يف دكرىا مع " العُت "معجمو الشهَت 

كاف مل حيرر ىذه النظرية على شكل ٣تموعة " فالخليل"  : "عبد الرحمان الحاج صالح " قلب  بًتتيبها ، يقوؿ 

من األصوؿ مع التمثيل ٢تا ، فانو أخرل من العمليات الرياضية كرسم رسومات رياضية كالدكائر كاستعمل عددا 

 ( 2)"من الرموز كالفاء العُت كالـ يف ٘تثيل اٟتركؼ األصلية 
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 10 ا١ترجع السابق ٤تمد صارم ٤تاصرة ا١تفاىيم األساسية للنظرية التحليلية ص-1
  69 ص1996 مع اللغة العربية  كآداهبا جامعة اٞتزائر ٣10تلة اللغة كاألدب ع " النظرية ا٠تليلية اٟتديثة " عبد الرٛتاف  اٟتاج صاحل  - 2
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       كما يلجا النحاة إىل االعتماد على ا١تشاىدة كاألخبار من جهة ، كالصياغة  العقلية من جهة أخرل ، 

كرجوع النحاة العرب دائما إىل ا١تسموع الثابت من كالـ العرب ، كحرصهم الشديد  ا١تسموع من الثقافات  ، 

 كمن تبعو من سلفو من اللغويُت ككاف ال يأخذ من بدكم إال "ال بن جين " الخصائص " كىذا ماكرد يف كتاب 

بعد أف ديتحنو كيثبت من أمره  ككما اعتمدكا اإلطار التجرييب  فيما خيص اٞتانب  الصويت ، كىذا ماكرد عند  

الذم كضع كصف دقيقا للجهاز الصويت ، إىل جانب الوصف  الفيزيائي السليم ١تختلف حركات ا٢تواء " سيبويو"

 (1)ا١ترافقة

كصف األصوات  ْتسب ا١تخارج  ، كما عرؼ ا١تميزات الصوتية  مثل التفخيم كالتشديد كاٞتهر كا٢تمس تعريفا 

دقيقا كميز بُت  الصائت كالصامت  ، كربط بُت الصائت كا١تقطع كاعتبار الصامت ا١تادة األصلية كا٢تيكل 

  (2)األساسي للغة ، كقسمها إىل ٣تهورة كمهموسة كما تطرؽ إىل مسائل صوتية عدة ، كاإلدغاـ كاإلمالة كالوقف 

كٕتدر اإلشارة  ىنا إىل انو ىناؾ اختالؼ بُت العلماء يف النظر إىل ٨تو ، فهناؾ من قاؿ أف النحو العريب قد تأثر 

فهو يرل أف ٨تو العريب مدينة للفلسفة  KARL MAX "كارل ماكس "با١تنطق األرسطي كعلى رأسهم 

 ( 3)اليونانية بأىم معطياتو 
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 15 ص1952دار الكتب ا١تصرية القاىرة  –٤1تمد على ٧تار ج–خصائص –ابن جٌت 1-
 159 ص1988 دار النشر مكتبة خا٧تي  القاىرة ط 1سيبوية تج عبد السالـ ٤تمد ىاركف ج2-

 159ا١ترجع نفسو -   3
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كاف بناء صرحة اكتماؿ  بفضل  ما اقتبس  من مقوالت  ىذه الفلسفة  كقاؿ باف ا١تعطيات ىي تكيف        

يف تقسيم ، " سيبويو"للكالـ إىل اسم فعل كحرؼ ىو نفسو عند  "أرسطو"٢تذه ا١تقوالت كيستشهد  بتقسيم 

  (1)الذم أشار إىل فكرة الكم كالعدد "إبراىيم مدكور "كمن ا١تؤيدين ٢تذا الرأم 

أما مؤسس النظرية ا٠تليلية اٟتديثة ، فهو من معارضي ىذا ا١توقف اذا يرل اف النحو العريب ٨تو أصيل ،      

ماىو إال جزء صغَت من منطق الرياضيات اٟتديثة كما يرل  اف النحو العريب اقرب إىل منطق " أرسطو"كمنطق 

 ( 2)الرياضي اٟتديث ، كمنها القياس كأحسن مثاؿ على ذلك ككمفهـو رياضي 

  أىم مفاىيم النظرية الخليلية :

  التقريع من أصل بناء كلمة :  حيصل القياس يف النحو العريب  بناء على العملية ا١تنطقية الرياضية :القياس

أك كالـ  باستعماؿ مواد أكلية ىي كا١تعطيات كاحتداء صيغة الباب الذم ينتمي إليو العنصر احملدد كىذا 

التفريع ال جيوز اال اذا  طرد الباب، كإذا مل يطرد فيقاس على األكثر  ا يعِت صيغة الغالية يف الباب 

 ( 3).كاالستعماؿ كمن ىنا فالقياس ىو ٛتل الشيء ٞتامع  بينهما 
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  159ا١ترجع السابق سيبويو الكتاب ص -1
 217ص1عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل ْتوث كدراسات ج-2
  109 ص 2002صاحل بلعيد ، اللغة العربية دار ىومة اٞتزائر -3
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 يعد ا١تثاؿ حدا صوريا إجرائيا تتحد بو العناصر اللغوية كترتسم العمليات  اليت يتولد هبا العنصر  : المثال

اللغوم يف كاقع ا٠تطاب كال ينحصر ا١تثاؿ يف مستول الكالـ األكزاف ، بل يوجد يف كل  مستويات اللغة 

 (فعل )، ٔتا فيها الًتاكيب كما فوقها ، فا١تثاؿ حيصل بًتكيب عمليتُت كىي اٞتمع بُت الكلمات األصلية 

كالعملية اإلجرائية التحويلية ، أم التصاريف اليت ٕترم على ا١تادة الواحدة بشيء األكزاف أم ا١تثل كىذا 

العالمة  )يتم بكيفية رياضية ٣تموع الكالـ األصلية كالزائدة مع مراعاة دخوؿ ىذه الزكائد ، كعدـ دخو٢تا 

  (1)كىو مثاؿ  اللفظة اٝتية كانت أـ فعلية  (كل يف موضوعو

  قمتو أم كالـ يستقيم حسن ك٤تاؿ كمستقيم كذب " يف أكؿ  كتابو " سيبويو " ليقوؿ :االستقامة

  (2)" كمستقيم قبيح كماىو ٤تاؿ كذب 

: أنتيك غدا ، أما ا١تستقيم الكذب كقولك : أف تنقض أكؿ كالمك بأخر فتقوؿ : " أما ٤تاؿ  فهو         

 ( 3). ٛتلت اٞتبل كشربت ماء البحر ك٨توه كاحملاؿ الكذب مثل ، سوؼ اشرب ماء البحر أمس 
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 64  ص 2004دار ىومة للنشر كالتوزيع اٞتزائر– صاحل بلعيد مقاالت لغوية -1
  218 ص1كدراسات ج – ْتوث – مقاؿ عن اٟتاج صاحل -2
 218ا١ترجع نفسو ص-3
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إضافة إىل  (سوؼ)    فهو مستقيم لفظا من جهة النظاـ النحوم ، لكنو ٤تاؿ  مقاؿ ، ألنو جيمع بُت ا١تستقبل 

: انو كذب ، اآلف متكلم ال يستطيع يف اٟتقيقة شرب ماء البحر ، كىو يدعي ما يكذبو الواقع كا١تستقيم اٟتسن 

حيدد مفهـو السالمة " سيبويو "فهو السليم يف القياس كاالستعماؿ مثل زرتك أمس فواضح من الكالـ أف 

كعالقتها باللفظ كا١تعٌت من ناحية ، كالقياس كاالستعماؿ من ناحية أخرل ، فهناؾ مستقيم اٟتسن كالقبيح 

 (1)كاحملاؿ

  ينطبق يف النظرية ا٠تليلية اٟتديثة على متجمعو بُت كاحدة ، كيف مستول الًتاكيب ذكر :الباب  

" لعيار ٛتدا" كباب "حسبك بو "مثل قولو يف باب " أبوبا "  ٝتيا أنواع منها "سيبويو" أف" الحاج صالح " 

ىذا الباب ماجرل من األمر  كالنهاية فيو :  من الفصل اليت قسم هبا كتابو ىذا ا١تعٌت يف قولو "سيبويو" كقصد 

  (2)بأٝتاء مضافة 
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  300ص1 ج1991 1دار اٞتيل بَتكت ط– عبد السالـ ىاركف – الكتاب ٖتقيق – سيبويو -1
 300ا١ترجع نفسو ص -2
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II  الذخيرة اللغوية : 

 :فكـــــــــــــــــــــــــــرة المشروع  - أ

 بعد اطالعو على ماجيرم من "عبد الرحمان الحاج صالح "        تعود  فكرة الذخَتة اللغوية إىل اللغوم 

تطور يف الدرس اللغوم اٟتديث أك خاصة علـو اللساف ، كاشتغالو ّتانب الًتاث اللغوم ، ككقوفو موقفا 

 (1)معتدال  يبتغي احملافظة عليو ، كاستحداث  أطره ليتناسب كمعطيات العصر 

ـ ، حيث حاكؿ أف 1986    كلقد عرض الباحث فكرة ىذا ا١تشركع على مؤ٘تر التعريب الذم انعقد بعماف 

يقنع زمالءه بأمهية الرجوع إىل االستعماؿ اٟتقيقي للغة العربية ، كاستمارة األجهزة اٟتاسوبية اٟتالية ، كإشراؾ 

اكرب عدد من ا١تؤسسات العلمية  ال٧تاز ا١تشركع ، كقد أٚتعت جهات كبَتة على أمهية ىذا ا١تشركع كعلى اثر 

 ( 2). ذلك نظمت جامعة اٞتزائر باالتفاؽ مع ا١تنظمة ندكة أكىل لدراسة ا١تشركع كاٗتاذ القرارات 

إف مفهـو الذخَتة العربية من الوجهة االصطالحية ىي نصوص حقيقية ٤تررة ، أك منطوقة ٗتص ٖتصيل      

معلومات الكلمة  العربية كاٞتذكر ، كصيغ اٞتمل كاألساليب اٟتية كاٞتامدة ، كما يتعلق بالعركض كالضركرات 

الشعرية كالزحافات كالقوايف كما خيص ا١تفهـو اللغوم  

أك األديب أك اٟتاضرم أك العلمي أك التقٍت تقبل الزيادة كالتقومي حسب تطور ا١تعلومات ، فهو انًتنت عريب ، 

( 3)كىو بنك إيل من ا١تعلومات احملسوبة ٕتمع إنتاج الفكر العريب القدمي كاٟتديث 
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  175 ـ ص 2010دط  – صاحل بلعيد دار ىومة – يف األمن اللغوم -1
  393ص – 1ْتوث كدراسات يف اللسانيات العربية ج-2
  175يف األمن اللغوم ص -3
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 كمن جهة أخرل أىم ما بنتيجة الفكر العا١تي منقوال إىل العربية ، من أفكار علمية جديدة يف ٚتيع        

ا١تيادين من نظريات كتقييح كانتقادات لنظريات سابقة كأكصاؼ لتقنيات جديدة ما بنشره العلماء باللغات 

  (1).األجنبية يومي يف اجملاالت العلمية ا١تتخصصة العا١تية 

 : فوائــــــــــــــــــــــــــــــد الذخيـــــــــــــــــرة اللغوية  - ب

    إف مشركع الذخَتة اللغوية احملسوبة كبَت جدا كطموح ، كمفتوح لألجياؿ الالحقة يف استكماؿ ٗتزين  

معلوماهتم فهو موسوعة كربل ال مثيل ٢تا يف دكائر ا١تعارؼ ، اك ا١توسوعات العامة أك ا١تتخصصة تفيد مستعمل 

اللغة العربية  يف شىت ا١تيادين ، كخاصة فيها القدرة على استعماؿ العربية  سهولة ، أك بلغة سليمة كثرية ، يلجا 

 ( 2)إليها الصغَت كالكبَت لإلفادة مهما كاف ا١تستول العلمي للباحث 

 : خطة عمل الذخَتة اللغوية- ج

 فرباير 14ك13   كىي خطة مرحلية  اتفق يف االجتماع الثالث للجمعية العامة يف مدينة االمارت العربية بُت 

 ( 3) ـ ، كقد مت االتفاؽ على كل دكلة اٟترية التامة  يف طريقة إنشاء ٞتنتها الوطنية للذخَتة 2008
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  175ا١ترجع  السابق صاحل بلعيد ص -1
  176، 175ا١ترجع نفسو ص -2

 175المرجع السابق صالح بلعيد ص -3



 المدخل
 

 
 

 : كاتفق أيضا على خطة مقًتحة  ك٘تثلت يف األيت 

  فيقوؿ الدكلة ا١تشاركة يف ا٧تاز ا١تشركع كتعينها ٦تثل ٢تا :اوال . 

  عقد الدكلة لندكة كطنية بعد ٛتلة إعالمية تعرؼ با١تشركع كيدعي إليها ا١تمثلوف للمؤسسات : ثانيا

العلمية ا١تعنية ، كذلك للوصوؿ كيدعي إليها ا١تمثلوف للمؤسسات العلمية ا١تعنية ، كذلك للوصوؿ إىل 

إنشاء ٞتنة كطنية تعُت الدكلة أعضاء ىا ، ككذلك ٖتديد ٣تموعة  ا١تؤسسات العلمية الراغبُت يف ا١تشاركة 

، أما عن جوىر أعماؿ اللجنة الوطنية ، فيتمثل أساسا يف حيازة نصوص باإلضافة  إىل ترٚتة  نصوص ، 

باإلضافة إىل ترٚتة ْتوث علمية كأيضا منح موازنة للجة الوطنية لسنة األكىل مث انطالؽ العمل بعد ذلك 

 ( 1)مباشرة 

 : أىمــــــــــــــــــــــــية الذخـــــــــــــــــــــــــيرة اللغوية  -

     للذخَتة العربية أمهية قصول كىي  كما رأينا سلفا إعداد بنك أيل كل ما أنتجو الفكر العريب ، كماىو بصدد 

 .أنتجاه كجعلو ٖتت تصرؼ أم فرد يف الوطن العريب كخارجو 

على شبكة االنًتنت الدكلية ، أم مدكنة آلية لكل مكتب " ديواف العرب "        إذا يعد بالنسبة للغة العربية 

صحيفة ،  )بالعربية  من النصوص األدبية كالعلمية كالتقنية ، ٦تا لو قيمة كما يصدر يف زماننا من مقاالت إعالمية 

  (إذاعية ، تلفزيونية 

 (2)كحورات كخطب كمداخالت قيمة كغَتىا ، فكل ىذا يشكل مدكنة لغوية ٘تثل االستعماؿ اٟتقيقي للغة العربية
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 409عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل ، ْتوث كدراسات يف اللسانيات العربية ص -1
  410 – 409ا١ترجع نفسو ص -2



 المدخل
 

 
 

         إف الذخَتة تقـو بدكر موسوعة كأكرب متكوف يف عصرنا اٟتاضر إال أهنا موسوعة آلية ديكن أف يرجع إليها 

أم فرد يف أم كقت كيف أم مكاف خاصة يف مكاف عملو أك بيتو ، ذلك ألهنا ٖتتوم على كل ا١تعاجم  العربية ، 

  (1) (كمايقابل كل تعريف أك تفسَت للغة أجنبية زيادة على العربية  )كٚتيع ا١توسوعات العربية ، 

 إف مشركع  الذخَتة اللغوية ىو مشركع لو عالقة ٔتشركع عالج اآليل "الحاج صالح "    يقوؿ عبد الرٛتاف 

للنصوص العربية  ، أالنو يهدؼ  إىل ضبط  بنك من ا١تعلومات اللغوية  ْتصر اكرب عدد ٦تكن من النصوص كما 

أنتجو الفكر العريب  يف اآلداب ، كالعلـو كالتكنولوجيا كغَت ذلك  كما يؤكد أيضا باف ٧تاح  أم مشركع يهدؼ  

إىل عالج النصوص العربية  متوقف أساسا على إعداد الباحث الكفء ، كىذا يقتضي أف يكوف الباحث ملما 

  (2)بالنظريات اللغوية القددية كاٟتديثة ، كبأساليب الصياغة الرياضية للمعطيات اللغوية اٟتديثة 

III – حوســــــــــــــــــــــــبة اللغة العربيــــــــــــــــــــة : 

يهتم " عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل "       إف  ىذه ا١تسالة متعلقة ْتوسبة الذخَتة اللغوية ، كفيها ٧تد األستاذ 

باالستخداـ الفعل لتقنيات اٟتواسيب ، إذا حياكؿ يف ٣تاؿ اٟتوسبة اللغوية  التحاكر مع اللغات بوضع آليات 

رياضية للغات الطبيعية  كىذا أثناء  التطبيقات  اليت جير هبا الطالبة  بإشرافو يف ميداف التوثيق اآليل كالًتٚتة اآللية 

، كتعليم  اللغات باٟتاسوب كالًتكيب اآليل للكالـ كالتعرؼ اآليل ٠تطا اللفظة أك الًتاكيب ، كىذا بتوظيف 

الذكاء االصطناعي كمن ىنا نراه يؤكد ضركرة  التحاكر بُت ا١تهندسُت كاللغويُت للوصوؿ  إىل صياغة نظرية لغوية 

تعكس ٖتليل لغة ما بكل مستلزماهتا بغية التعرؼ على آليات اللغة بشكل بسيط ، حيث تكوف آلية كسيلة 

 17 (3)مساعدة للتعرؼ اآليل على الكالـ ا١تنطوؽ 

                                                           
 411 ص1عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ج -1
 412المرجع نفسه ص -2
 95المرجع نفسه ص  -3



 الفصل األول 
 

 

 دراسة تحليلية للكتاب : الفصل األول

 :التعـــــــــــــــــــــــــــــــريف بالكتاب: المبحث األول 

 . عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل :المؤلف  -

 . ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية:العنوان  -

 " .3" ىي سلسلة علـو اللساف عند العرب :السلسلة  -

 .       ق 1434-ـ2012 :تاريخ الصدور  -

 -اٞتزائر– لطبع با١تؤسسة الوطنية للفنوف ا١تطبعية كحدة الرغاية :دار النشر والسنة  -

 :الوصف المادي  ( أ

  صفحة 292 : عدد الصفحات -

 سم 25 : الحجم -

  المقدمة: 

 . ستة أبواب:عدد األبواب -

I  )– مفهـو الوضع اللغوم عند النحاة كعلماء األصوؿ :  الباب األول 

 فصلُت  : عدد الفصول -

 نشأتو كتطوره : مفهـو الوضع  : الفصل األول (1

 أربع مباحث  : عدد المباحث -

 لفظة الوضع كمشتقاتو كالداللة على ا١تعٌت  : المبحث األول -



 الفصل األول 
 

 

أك التواضع عند األصوليُت " مث ا١تواضعة "كاصل الوضع  " كضع اللغة "أنشار عباريت  : المبحث الثاني -

 .فالفالسفة 

 .ا١تواضعات كأنواعها  كأمهها اللغة : المبحث الثالث  -

 . الضوابط النحوية كالوضع:المبحث الرابع -

 ا١تواضعة كاالصطالح عند ا١تتكملُت كالفالسفة  : الفصل الثاني(- 2

 . أربع مباحث :عدد المباحث  -

  ا١تواضعة كالنزعة غَت النحوية :المبحث األول  -

 مسامهة القاضي عبد اٞتبار يف توضيح مفهـو ا١توضع كما إليو  : المبحث الثاني -

  العالقة بُت اللفظ كا١تعٌت عند ا١تتكلمُت كالفالسفة :المبحث الثالث  -

معٌت /يف التقابل اللغوم العريب لفظ داؿ بالوضع " خارجي /ذىٍت " إقحاـ التقابل األرسطي :المبحث الرابع  -

 مدلوؿ عليو بالوضع 

 .الكالـ كمكوناتو ا٠تطابية : االستعماؿ يف مقابل الوضع  : الباب الثاني-

 .مدخل إىل دراسة ظواىر التخاطب كاعتداد النحاة ٔتكونتها كبدكرىا  : الفصل األول (1

 اللغة كوضع كالكالـ ك حدث  : المبحث األول -

 

 



 الفصل األول 
 

 

  االىتماـ األساسي ٔتكونات التخاطب كدكرىا :المبحث الثاني -

  ألفاظ التخاطب كاإلعالـ :المبحث الثالث -

  التخاطب  كأكصافو كشركط حصولو :الفصل الثاني  (2

 األكصاؼ العامة  : المبحث األول-

 . دكر التخاطب كا١تشاركوف فيها :المبحث الثاني -

 . قواـ التخاطب كظواىر تشويشو :الفصل الثالث  (3

 . دكرة التخاطب كأركاهنا ٔتا فيها القرائن :المبحث األول -

 اإلعالـ عند سيبوية كمنهم القائد عند غَته جانب أخر يف ا٠تطاب غَت اٞتانب الداليل  : المبحث الثاني-

  الوضع يف مقابل  االستعماؿ لو كجود صورم كليس ذلك نتيجة لتكلف النحاة منو :المبحث الثالث -

III ) االهباـ كصفة الزمة لألكضاع خاصية تنفرد هبا اللغة عند النحاة  : الباب الثالث 

   االهباـ أك عدـ االختصاص :الفصل األول - (1

  االهباـ كصفة أساسية لدالئل اللغوية يف كضع اللغة : المبحث األول -      

 .االهباـ كمفهـو النكرة كالتنكَت  : المبحث الثاني     -

 أصناؼ األٝتاء اهباما كاختصاصا : االسم كاهبامو  : الفصل الثاني(- 2

  ("عند سيبوية "العلم أك االسم ا٠تاص ) :المبحث األول  -    



 الفصل األول 
 

 

  االسم ا١تعرؼ باأللفاظ كالالـ كاسم اٞتنس :المبحث الثاني  -    

 .ا١تضاؼ إىل العلم كماضيو  األلف كالالـ  : المبحث الثالث  -    

 الضمائر :  المبحث الرابع    - 

 (االسم ا١تبهم عند سيبوية ) اسم اإلشارة :المبحث الخامس     - 

  الظركؼ ا١تبهمة :المبحث السادس    -  

  اهباـ الفعل كإهباـ حرؼ ا١تعٌت :الفصل الثالث (3

 الفعل كاهبامو :    المبحث األول    -  

 اهباـ صيغة الفعل  : المبحث الثاني    -   

  اهباـ حركؼ ا١تعاين :المبحث الثالث    -    

  البنية كظاىرة االشًتاؾ :الفصل الرابع (4

  البنية النحوية كبنية يف ذاهتا ككعنصر داؿ ب الوضع :المبحث األول   -

 . ظاىرة ا١تشارؾ اللغوم :المبحث الثاني    - 

IIIاللفظ كا١تعٌت يف كل من الوضع كاالستعماؿ  :  الباب الرابع 

 . مدخل إىل دراسة أكصاؼ اللفظ كا١تعٌت كضعا كاستعماال :الفصل األول 



 الفصل األول 
 

 

الصواب كا٠تطأ قد يصيب :  التمييز اٟتاسم بُت االستقامة اللفظ كاستقامة ا١تعٌت :المبحث األول  -

 احدمها ٔتعزؿ عند األخر 

 خصوصية كل منها : ٖتوؿ اللفظ كٖتوؿ ا١تعٍت يف االستعماؿ  : المبحث الثاني -

 ظواىر التخفيف اللفظي : كجو أخر من االتساع  : المبحث الثالث -

كالداللية العقلية كسائل الدالالت غَت  (الوضعية )التقابل ا١تطلق بُت الداللة اللفظية  : الفصل الثاني (2

 .الوضعية 

 استخالص الفوارؽ القائمة بُت ىذه الدالالت ٦تا سبق  : المبحث األول -

  ال مناسبة مطالقا بُت الوضعي كبُت ا٠تطايب كتعسفت من ٛتل ذلك قدديا كحديثا :المبحث الثاني  -

 . أمثلة أساسية من النظر تدؿ على التطابق ا١تطلق :المبحث الثالث  -

كل كضع لغوم مصدغ بالضركرة على صيغة كليس كل ما ٢تو مصوغ يكوف عنصرا  : المبحث الرابع -

 .كضعُت ام موضوع ما بالضركرة 

   ا١تعنوم يف مقابل الصناعي :المبحث الخامس  -

 يف ا١تستول  ابنية النحو  (اك العقلية ) الداللة ا١تعنوية :المبحث السادس  -

  ضركرة التقدمي ا١تطلق لداللة اللفظ كداللة ا١تعٌت يف فهم الكالـ ألهنا األصل :المبحث السابع  -

  (عرب الزماف)تطور مفاىيم ا٠تطاب كاال٨ترافات الكربل بالتخليط بينها : فصل الثالث  (3

 اإلفادة كاإلعالـ  كا٨تراؼ ا١تربد كإتباعو عما أثبتو  سيبويو  : المبحث األول -

 إدماج ابن سينا الداللة العقلية يف ثالثية منطقية  : المبحث الثاني -

  مفهـو اإلعالـ عند سيبويو كاتساع معناه عنده :المبحث الثالث  -

 (د على =أفاء  ) امتداد التخليط يف ىذه ا١تيادين بُت اإلعالـ كالداللة على ا١تعٌت :المبحث الرابع  -



 الفصل األول 
 

 

IIIIا٠ترب كاإلنشاء كمعاف للكالـ ككأفعاؿ للمتكلم يف كالمو اك بكالمو  :  الباب الخامس 

 ا٠تَت كأنواع اإلنشاء :  معاين  الكالـ  أقساـ  : الفصل األول-

 .بُت الواجب  كغَت الواجب : كمن جاء  بعده " سيبويو " معاين الكالـ عند : المبحث األول-

 معاين الكالـ يف الوضع كاالستعماؿ كيف اللفظ كا١تعٌت : المبحث الثاني  -

 .أفعاؿ ا١تتكلم  : الفصل الثاني- 

 األخبار كفعل عاـ للمتكلم  : المبحث األول-

 أفعاؿ ا١تتكلم اإلنشائية  : المبحث الثاني-

  استيالء مفاىيم ا١تنطق اليوناين كما أضافو الفالسفة العرب على دراسة ا٠تطاب :الفصل الثالث -

 تطور االستيالء  : المبحث األول-

 لفظ لصورة ذىنية خارج الذىن :  نظرية الداللة  الثالثية األرسطية :المبحث الثاني -

 جل مصلحاهتا من على مفاىيم أرسطو : ٖتديدات البالغُت ا١تتأخرين  : المبحث الثالث-

 إٚتاؿ القوؿ يف إنشاء األديب البقاء كيف كلياتو  : المبحث الرابع-

 نظرية ا٠تطاب العربية كالنظريات  العربية اٟتديثة يف خطاب ٤تاكلة ١تقارنة موضوعية كتوضحيو  : الباب السادس

 .الوضع كاالستعماؿ عند العرب باللغة كالكالـ عند سوسَت كغَته  : الفصل األول-

 .اللغة كالكالـ : المبحث األول-



 الفصل األول 
 

 

كبناء كل التحليل على الصفحات ا١تميزة " نظاـ ا١تتقابالت " تبٍت اللسانُت النبويُت ١تفهـو :المبحث الثاني-

 فقط 

 الرباكماتيك الغربية كنظرية ا٠تطاب العريب  : الفصل الثاني-

 .نشأة الرباكماتيك كتطوير الثالثية السيمائية  كا١تقارنة بينهما كبُت الثنائية العربية  : المبحث األول-

 أىم الفوارؽ بُت الربكماتيك كالرؤية العربية للخطاب  : المبحث الثاني-

 اقرب نظرية غربية إىل النظرية العربية : المبحث الثالث-

 . دكر الدالالت غَت الوضعية كالعناصر ا١تبهة يف ا٠تطاب يف الرباكاتيك كعند العرب :الفصل الثالث -

ا١تبهم كالقرائن يف الربكماتيك كا٠تطابُت لتحليل غَتىم  لظواىر التخاطب من جهة كالنظرية  : المبحث األول-

 العربية من جهة أخرل 

 أنواع االتساع كمشكل ٖتديدىا  : الفصل الرابع-

 .أفعاؿ الكالـ يف الرباكماتيك كأفعاؿ ا١تتكلم يف اإليقاع أك اإلنشاء العريب  : الفصل الخامس-

 خاتمة - 

 

 

 



 الفصل األول 
 

 

 موضوع الكتاب : المبحـــــــــــــــــــث الثاني 

         ىذا الكتاب ىو اٟتلقة الثالثة يف سلسلة علـو اللساف رغم اهنا حلقة موصولة بسابقاهتا من حيث 

ا١توضوع العاـ كىو على اللساف إال أننا ٧تدىا  متفردة من حيث تركيز الباحث يف ىذه اٟتلقة  على جانب 

النحوية ، كىذا التفرد  فرضتو طبعة ا١توضوع الذم .ا٠تطاب خالؿ  اٟتلقة ا١تاضية  اليت كانت تركيزىا على البنية 

كاف يف ىذا الكتاب كالذم خيص ا٠تطاب كيعرض جهود العلماء العرب ٨تويُت كالبالغُت كحىت الفالسفة منهم 

اإلثبات قرب أقواؿ العلماء العرب من نظريات ىذا ا١تيزاف  اٟتديث كىو ا٠تطاب كما جرت العادة يف كل الكتب 

، ٧تد مقدمة يف بدايتو ، كفيها قدـ عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل  موضوع الكتاب كىو ا٠تطاب  كىو خيص الكالـ 

لغوية عربية ، اختص هبا العلماء اللغة العرب النحويوف منهم كالبالغيوف  كاىم  ماتتصف بو ىذه النظرية  ىو 

 .التميز بُت اللغة كبُت كيفية استعما٢تا  يف ا٠تطاب 

:         كتطرؽ يف ىذه ا١تقدمة إىل مفاىيم األساسية ١توضوع حدثية يف ىذا الكتاب ، بالشرح كالتعريف كىي 

الكالـ كالوضع كاالستعماؿ ، كيف أخر ا١تقدمة كضع ا٠تطة اليت سار عليها يف الكتاب ، كمشلت أىم ماجاء يف 

أبواب الكتاب كخصص لكل باب موضوع ٖتدث فيو مث خا٘تة اليت ضمها ملخص ١توضوع الكتاب كيف أخر 

 .  الكتاب كضع فهرس لو مث فهرس ا١تراجع مث فهرس اإلعالـ مث فهرس ا١توضوعات 

 

 



 الفصل االول
 

 

  المبـــــــــــــــــــــــــحث الثالث : 

 : شرح بعض ا١تصطلحات ا١توجودة يف الكتاب -

 ا١تعجم ا١تصطلح اللساين  عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل  ا١تصطلح 

ىو من احملاجة كاٞتدؿ ك٤تاكلة إقناع  ا٠تطاب 

الغَت فا٠تطاب عنده ىو ٤تاكلة 

 صاحبو التأثَت يف نفسية ا١تخاطب 

ىو الوسيط اللساين يف نقل ٣تموعة 

 من األحداث الواقعية 

ىو عملية نقل كتبادؿ ا١تفاىيم  ىو عملية تواصل بُت الضمائر باللغة  التخاطب 

 كاألفكار مابُت األفراد كاٞتماعات 

ىو نظاـ الذم أساسو ٣تموع األدلة  الوضع 

ٔتعانيها ك٣تموع بنية اللغة يف مستوياهتا 

ا١تختلفة ال ٣ترد التباين بُت عناصر 

 اللغة 

ىو ٗتصيص الشيء بالشيء أم 

كضع اللفظ مطلق على ا١تعنيُت 

احد مها تعُت اللفظ لداللة على 

 .معٌت

ىو استعماؿ ٞتميع األفراد الناطقُت  االستعماؿ 

بلغتهم فمراعاة اٞتماعة الناطقة ىي 

 مراعاة االصوهتا 

ىو مصطلح يستخدـ للبحث يف 

األلفاظ كطرؽ استعملها 

 كاالستدالؿ 

ىي اللغة كأكضاع متواصفة عليها يف  ا١تواضعة 

 ابسط أشكا٢تا 

ىي تقـو على الوضاع مصدر 

 لصيغة ا١تشاركة يف الوضع 
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 الكالـ 

  

ىوام كاف كىو تبليغ األخبار 

كاألغراض ، فا١تفيد منو إذف ىو ما 

يزيل بالفعل جهال أك شكل يتصف 

 بو ا١تخاطب 

ىو اللفظ ا١تفيد فائدة ليحسن 

 السكوت عليو 

 

 اللساف 

ىو فضل كلمة لساف على اللغة كىو 

عنده علم مادؿ عليو الشيء ككم 

 القوانُت لتلك األلفاظ  

 

ىو ظاىرة شبيو ٔتعجم توجد منو 

 نسخ يف األدمغة كأفراد اجملتمع 

 

ىو االختالؼ كالتباين بُت العناصر  النظاـ 

كىو ٣تموع الًتاكيب اليت تدؿ على 

 (معٌت اٟتديث)ا١تعٌت الواحد 

ىو التأليف كالًتاكيب كضم الشيء 

إىل أخر نصف معُت  كىو تفيد 

 أيضا االستقامة كالقوة 

 

 الرباكماتيك 

  pnagmqىي كلمة يونانية   

كمعناىا  العمل كالشيء اٟتاصل كىي 

دراسة اٞتانب االستعمايل أك ا٠تطايب 

 للغة 

ىي مذىب فلسفي يعترب ٧تاح 

العمل معيار الوحيد للحقيقة رابط 

1بُت التطبيق كالنظرية   
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  قائــــــــــــــــــــــــــــمة المصادر والمراجع : المبحث الرابع 

ٖتقيق إبراىيم مصطفى كعبد اهلل أمُت  (شرح التصريف  ا١تانرين  ) ابن حي ا١تصنف 1 :أوال المعاجم  -

  ـ 1954/ ق1373 1بايب اٟتليب ٔتصر ط 

 ـ 1993/ ق1413أبو البقاء الكليات ، ٖتقيق عدناف دركين  ك٤تمد ا١تصرم الرسالة دمشق  -2

 ٖتقيق مهدم ا١تخزكمي كإبراىيم السماراثي بغداد –كتاب العُت –ا٠تليل بن اٛتد الفراىيدم  -3

 القاضي عبد اٞتبار .ـ 1980

 1961 خلف القراف ٖتقيق إبراىيم االبيارم القاىرة 7ا١تغٍت ج  -4

 المصـــــــــــــــــــــــــــــــــادر العربية : 

 ، ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر ٖتقيق ـ عبد اٟتميد  (أبو الفتح ضياء الدين )ابن األثَت  -1

  1987كتاب األضداد ، ٖتقيق إبراىيم االبيارم بَتكت  (أبو بكر)ابن االنبازم  -2

  1985 أجزاء ٖتقيق ع العىت بَتكت 3أصوؿ يف النحو  : أين السراج  -3

  أجزاء  يف ٣تلدين ، القاىرة دكف تاريخ 4بدائع فوائد : ابن القيم اٞتوزية  -4

  1386 -1389احملتسب ، جزأف ٖتقيق على النجدم كعلي ٧تار علي الشليب القاىرة  -5

  1989-1386 أجزاء ٖتقيق ٤تمد علي ٧تار القاىرة 3ا٠تصائص  -6

  1321-1316 ٣تلدا القاىرة 17ابن سيده ، ا١تخصص ط بوالؽ  -7

 1371 ا١تدخل ٖتقيق قنوايت ك٤تمود ا٠تضربم كفؤاد االىواين القاىرة 1ابن سينا ، الشفاء ، ا١تنطق  -8

-1952  
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  1966 1386ابن سينا كتاب الشعر يف الشفاء ا١تنطق ك ٖتقيق عبد الرٛتاف البدكم  -9

  1973-1393ابن قتيبة تأكيل مشكل القراف ، ٖتقيق السيد اٛتد صقر القاىرة  -10

  ـ 1968-1388ابن ملك ، تسهيل الفوائد كتكميل ا١تقاصد ، ٖتقيق ، ؾ بركات القاىرة  -11

  1964- 1384أبو اٟتسن البصرم ا١تعتمد يف أصوؿ الفقو جزأف ٖتقيق ٤تمد ٛتيد اهلل دمشق  -12

 ـ1974 ق 1374أبو عبيدة ، ٣تاز القراف  جزأف ، ٖتقيق فؤاد سزكُت ، مكتب ا٠تا٧تي القاىرة  -13

  1969 -1389 القاىرة 1أبو علي الفارسي اإليضاح العصرم ، ٖتقيق الشاذيل ج  -14

كتاب القوايف ، ٖتقيق اٛتد راتب النافخ  مطابع دار القلم  (أبو اٟتسن سعيد بن مسعد )االخفش  -15

  1974 -1394بَتكت 

  1343هناية السواؿ شرح منهاج أصوؿ البضاكم  القاىرة  (عبد الرحيم بن اٟتسن)االسنوم  -16

  1901االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ٖتقيق البستاين بَتكت  (ابن السيد)البطليوسي  -17

  1984 أجزاء يف ٣تلدين ، ٖتقيق ىاركف القاىرة 4 البياف كالتبُت –اٞتاحط  -18

  1335 -1358أسرار البالغة ،ٖتقيق ـ رضا القاىرة  (عبد القاىر )اٞترجاين  -19

  ق 1317 -1376سيوبيو الكتاب طبعة بوالؽ  -20

  1986ابتداء من  (غَت كامل) أجزاء 10السَتايف ، شرح الكتاب ط القاىرة  -21

نصرة الثائر على ا١تثل السائر ٖتقيق ٤تمد علي سلطاين مطبوعات ٣تمع  (صالح الدين)الصفيدم  -22

 1372دمشق 

                                                           

 273عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل ، ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية ص  
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  1986كتاب اٟتركؼ ٖتقيق ٤تسن مهدم دار ا١تشركؽ بَتكت  (أبو ناصر)الغارايب  -23
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  1955/1966 ٖتقيق ٤تمد علي ٧تاب  القاىرة 2 كج1الفراء معٍت القرآف ج -24

ا١تربد ، ا١تقتضب ٖتقيق ٤تمد عبد ا٠تالق عضيمة اجمللس األعلى للشؤكف  اإلسالمية بالقاىرة  -25

  ـ 1385-1388

  المراجــــــــــــــــــــــــع بالعربية : 

  1275ابن اٟتاجب ، شرح  الكافية  للرضي ، اسطنبوؿ  -1

  1377اإلشارات كالتنبيهات ظهراف  -2

  ـ 1915ابن فارس ، الصاحيب يف فقو اللغة  كسنن العرب يف كالمها ط القاىرة  -3

  ٨تو 100ابن كيساف ، كتاب ا١توقفي ، ٥تطوط بقراتو الكتب  يف الرباط رقم  -4

  1965- ق 1385ابن ىشاـ ، شذكذ الذىب  القاىرة  -5

  ـ 1939أبو اٟتياف التوحيدم ، إمتاع كا١تؤسسة ط القاىرة  -6

  ٨تو 133الثماين  شرح اللمع االبن جٍت معهد ا١تخطوطات العربية رقم  -7

  2005السماع اللغوم العلمي عند العرب كمفهـو الفصاحة اٞتزائر  (عبد الرٛتاف )اٟتاج صاحل   -8

 ـ 2010منطق العرب يف العلـو  اللساف اٞتزائر  -9
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  1337السكاكي مفتاح العلـو عيسى البايب اٟتليب القاىرة  -10

  النكت يف تفسَت كتاب ب سيبويو –الشنتمرم  -11

  1328شرح سلم العلـو للبهارم القاىرة  (٤تمد أمُت )ا١تولودم  -12

     باالسكولاير 36الشلوبُت شرح مقدمة اٞتزكليو ٥تطوطة رقم  -13

  ٨تو  38الفارقي يف تفسَت ا١تسائل ا١تتكلة معهد ا١تخطوطات رقم  -14

 المصـــــــــــــــــــــــــــــادر األجنبية : 

- E : Beurkiste : catégories de pensée et catég Ariès de langue in les 

études polos ophique K pains 1958  

- R : Belamché. la logique et son ou store A colin  

- N : Chomsky ; symatactic 

-  structures : motion :la hoyé 1957 8 

- A. Hadj salh linguistique ; Les atouts et linguistique général  url 

paris ;s’abonne ;1979 et Alger 2012 . 

- J hais ;hèmes trad. f .tuant éd Ajoly paris 1972  

- R telson wading longe la Haye ; nuton 1971 

- R bel chère ; Histoire de la littérature ambre 3 vol pris 1952-1966 

- F Rosetier ;la triade sémiotique le trinqua et la sémantique  Ling 

Nouerons actes sémiotiques 5-39 ;1990 

- Priméité (6) messages et signas   p.u.f  paris 1966 
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 : اتجاه عبد الرحمان الحاج صالح: المبــــــــــــــــــــــــحث الخامس

        من خالؿ قائمة ا١تصادر كا١تراجع كا١تصطلحات اللسانية ديكن القوؿ أف مؤلفات عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل 

للسانية ، تصنف ضمن اللسانيات  الًتاث اليت هتدؼ أساسا إىل قراءة التصورات الًتاثية اللغوية  كاحيائها 

 ( 1 )كتأكيلها كفق ما كصل إليو البحث اللساين اٟتديث ك٤تاكلة التوفيق بُت نتائج الفكر اللغوم القدمي

رٝتتو خطات قضاياه اليت اشتغل هبا يف أحياء الًتاث اللغوم العريب ، "  عبد الرحمان الحاج صالح"     منهج 

 من نقده اإلتباع   كتصحيح اليت اعتقدىا يف فهم الباحثُت  كتأكيلهم  اآلراء النحاة األكائل  كمصاحب ذلك

 نظرية البنيوية خاصة ، كمل يكن األستاذ مقلدا كاف كاف يتكل كيًتكز على ا١تنطق الرياضي 

يف تأليف من خالؿ تصفحنا لكتبو  "عبد الرحمان الحاج صالح"      ديكن استخالص خصائص منهج 

ا١تطبوعة خاصة كباإلضافة إىل مقاالتو ا١تنشورة  انو قد ارتول من مشارب األقدمُت قبل اطالعو على أعماؿ 

 ( 2) كطريقة تفكَتمها "الخليل"كشيخو " سيبويو "العربية ، بل كاظهر انبهاره 

 أف األخَت مؤسس اٟتقيقي "الخليل"كشيخو ""       لقد ٧تى اٟتاج صاحل من خالؿ أْتاثو ا١تتواترة يف نتاجات 

 ( 3 )للنظرية اللغوية العربية ككاف ىذا االستنتاج عن طريق تفحصو
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  34 ص 2000 سنة 2دمشق ط – دار  طالس للدراسات كالًتٚتة كالنشر –طليمات يف علم اللغة – غازم ٥تتار  (1
  34ا١ترجع نفسو ص  (2
  35ا١ترجع نفسو ص  (3



 الفصل االول
 

 

إذ أف اللغة عنده تتألف من ٣تموع مفردات ، كا١تفردات إمنا تتألف من " الفراىيدم " كما قالو يف لكالـ 

أجزاء ، كىذه األجزاء ىي اٟتركؼ فالبد إذف مل يريد أف يدرس اللغة ، كيتفهم طبيعتها أف بدا بدراسة اٟتركؼ 

كىي اٟتركؼ ال ينتجها اٞتهاز النطق كبتايل فأف ا٠تليل قد رتب اٟتركؼ حسب ٥تارجها كذىب مذىبا  (1.)

ينبهر ْتصانة الرجل ك٘تيزه اٟتذؽ دكف استعماؿ اآللة أك جهاز "  اٟتاج صاحل "علميا كاضحا ، ٦تا جعل الستأذف 

 (1)التكنولوجي 

إعجابو الكبَت " اٟتاج صاحل"دفاعا شرسا حيث ال يصف " عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل "كانو كذلك دافع 

أف يعترب األستاذ " النجي " ك " أبو علي الفارسي "ك" سيبويو " ك" ا٠تليل"بالنحاة العرب القدماء الذين يتقدمهم 

نفسو من ا١تنتسبُت إىل النظرية التحليلية كا١تدافعُت عنها فأكلئك علماء يتحركف الدقة يف إجرائهم كال دييلوف إىل 

 ىول حب جاه كتسلط 

عن ىذا اٟتد من مساندة الفكر اللغوم ا٠تليلي فقط ، بل تعدل ذلك " اٟتاج صاحل"مل يتوقف أستاذنا 

 (2) (كاأللسنة )الذم فضلو على اصطالح احملدثُت  (علم اللساف)إىل استعماؿ مصطلحات القدماء  كمصطلح 
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بسكرة العدد سابع جانفي – ٣تلة العلـو اإلنسانية جامعة ٤تمد خيصر – ميلود منصورم ، الفكر اللساين عند الدكتور عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل -1
  5 ص 2005

 5 ص 1972اجمللة األكؿ سنة = مدخل إىل علم اللساف اٟتديث ، ٣تلة اللساف – عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل -2



 الفصل االول
 

 

 "لحاج صالح "األكثر حضورا يف مدكنة األستاذ ، حيث أف  " الخليل بن احمد  الفراىيدي"  ك٧تد 

كفضلها على األكىل كىو ( البنية) رفضو كاختار  (السيبويو)قد ناصره يف باب اإلضافة ، فلما رفض مصطلح 

اتبعنا يف ىذه رأم " كقد كضع األستاذ سبب ا١تيل بقولو  Stnctualisme)  )الذم يشَت إىل منهج البنوم 

 ( 1)يونس بن جيب النحوم الذم يقوؿ يف ظبية الظيب ككجهة  ا٠تليل 

 كالذم كاف "الحاج صالح "   أننا ٧تد من خالؿ ىذه احملطات مفكر خليليا  ، تشكل لنا يف استأذنا 

حدائي للظاىر  تراين الفكر ا٠تليلي اللغة ، فلم يسلم األفكار اٟتداثة كمل ينبهر هبا إطالقا بل كاف ٦تحص ٢تا 

  "الخليل " كشيخو  " سيبويو" كسائرا يف أغوارىا على ضوء فكر 

عملو عريب ا٢توية فهو أستاذا كأحسن إالشادة ّتهود  " عبد الرحمان الحاج صالح" إذف كاف إتاه 

علمائنا   األجداد  ككاف األجدر بُت أف  تقتدم بأثرىم كنكمل على طريقهم ا١تقل كليس ىذا الفعل إال من قيل  

 .( 2) الذم  نعتربه من مقامنا ىذا مفكرا السنا  خليليا عبد الرحمان الحاج صالحفعل  العالمة األستاذ 

23  
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  دراسة إحصائية المصطلحات المتداولة في الكتاب : المبحث األول : 

 باال٧تليزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بالفرنسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا١تصطلح بالعربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 Discours ا٠تطاب 

 

Subjects 

 Communication Communication التخاطب 

 

 Statut الوضع 

 

Status 

 

 Utiliser االستعماؿ 

 

Use 

 

 Grammaire arabe Arabic grammar النحو العريب 

 

 Phénomènes de la الظواىر ا٠تطابية 

parole 

Speech phenomena 

 

 Les sujets the speech ا١تواضعة 

 

 Langue اللغة 

 

The language 

 Discours talk الكالـ 

 Langue the tongue اللساف 
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  النظم 

Systèmes 

 

Systems 

  الرباكماتيك 

Brackmatics 

 

Brackmatics 
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 دراسة إحصائية المخططات: المبحث الثاني: 

 الصفحة  الفصل  الباب  عنوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا١تخطط 

 54 3الفصل  2الباب  دكرة التخاطب عند العلماء العرب  1

 168 1الفصل  5الباب  ا١تقاس العريب للفرؽ بُت ا٠ترب كاإلنشاء يف زمن ا١تتكلم  2

مقارنة بُت كجهة نظم ا١تتقدمُت من النحاة كا١تتأخرين من  3

 البالغة 

 191 1الفصل  5الباب 

 217 2الفصل  5الباب  يف الوضع كاالستعماؿ  4

 220 2الفصل  6الباب  اللغة كصفا كاالستعماؿ  5
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 دراسة إحصائية األبواب والفصول: المبحــــــــــــــــــث الثالث : 

الباب 

 الفصل /

 الصفحة  العنواف 

 إىل 19من ص  مفهـو الوضع اللغوم عند النحاة كعلماء األصوؿ  1الباب 

 40ص

 30 إىل ص 21من  مفهـو الوضع نشأتو كتطوره  1الفصل 

 إىل 30من ص ا١تواضعة كاالصطالح عند ا١تتكلمُت كالفالسفة  2الفصل 

 40ص

 إىل 41من ص  االستعماؿ يف مقابلة الوضع الكالـ كمكوناتو ا٠تطابية   2الباب

  74ص

 إىل 43من ص  مدخل الدراسة ظواىر التخاطب كاعتداد النحاة ٔتكونتها كبدكرىا  1الفصل 

  47ص

 إىل ص 49من ص  التخاطب كأكصافو كشركط حصولو   2الفصل 

52  

 إىل ص 53من ص  قواـ التخاطب كظواىر تشويشو   3الفصل 

74  

 إىل ص 75من ص  االهباـ كصفة الزمة لألكضاع خاصية تنفرد هبا اللغة عند النحاة   3الباب 

108  
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 إىل ص 77من ص  االهباـ اك عدـ االختصاص  1الفص 

79  

 إىل 81من ص  االسم كإهبامو أضاؼ األٝتاء إهباما كاختصاصا  2الفصل 

  94ص

  إىل 95منص اهباـ الفعل كإهباـ حرؼ ا١تعٌت  3الفصل 

  101ص

  إىل 103من ص البنية كظاىرة اإلشراؾ   4الفصل 

 108ص 

   إىل 109من ص  اللفظ كا١تعٌت يف كل الوضع كاالستعماؿ  4الباب 

 162ص

  إىل 111من ص  مدخل إىل دراسة أكصاؼ اللفظ كا١تعٌت كضعا كاستعماال   1الفصل 

 129ص

كالداللية العقلية كسائل  (الوضعية)التقابل ا١تطلق بُت الداللة اللفظية   2الفصل 

 الدالالت غَت الوضعية 

 إىل  131من ص

 144ص 

  إىل  145من ص  (عرب الزماف)تطور مفاىيم ا٠تطاب كاال٧ترافات الكربل بالتخليط بينهما  3الفصل 

 162ص

 إىل 163من ص   ا٠ترب كاإلنشاء كمعاف للكالـ ككأفعاؿ للمتكلم يف كالمو أك بكالمو   5الباب 

  197ص 
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 إىل  165من ص  ا٠ترب كأنواع اإلنشاء : أقساـ ا١تعاين الكالـ   1الفصل 

 171ص 

 إىل 173من ص  أفعاؿ ا١تتكلم  2الفصل 

 179ص 

أشالء مفاىيم ا١تنطق اليوناين كمااضافو الفالسفة العرب على دراسة  3الفصل 

 ا٠تطاب 

 إىل 181من ص 

 197ص

نظرية ا٠تطاب العربية كالنظريات العربية اٟتديثة يف ا٠تطاب ٤تاكلة ١تقارنة   6الباب 

 موضوعية 

 إىل 199من ص 

  247ص 

 إىل 2001من ص  الوضع كاالستعماؿ عند العرب باللغة كالكالـ   1الفصل 

 2008ص 

 إىل 2009من ص  الرباكماتيك العربية كنظرية ا٠تطاب العربية   2الفصل 

  224ص 

دكر الدالالت غَت الوضعية كالعناصر ا١تبهمة يف ا٠تطاب يف الرباكماتيك  3الفصل 

 كعند العرب 

 إىل 225من ص 

  236ص 

 اىل 237من ص  أنواع االتساع كمشكل ٖتددىا    4الفصل 

  242ص 

 إىل 243من ص  أفعاؿ ا١تتكلم يف الرباكماتيك كأفعاؿ ا١تتكل يف اإليقاع أك اإلنشاء العريب   5الفصل 

  247ص 

 



 المدخل
 

 

 المبـــــــــــــــــحث الرابع : 

دراسة إحصائية ٟتجم الكتاب من خالؿ عدد الصفحات لكل باب ، أعمدة بيانية ٘تثل عدد الصفحات أبواب 

 الكتاب 

90 

80 

70 

60 
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40 
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   الباب السادس     الباب ا٠تامس    الباب الرابع     الباب الثالث      الباب الثاين     الباب األكؿ    
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  نسبة تحليل كل باب : تحليل البايتات 

  صفحة 52: الباب الرابع -1

  صفحة                                                                                                    47: الباب السادس -2

  صفحة 33: الباب ا٠تامس -3

  صفحة 32: الباب الثاين -4

  صفحة 32: الباب الثالث -5

  صفحة 20: الباب األكؿ -6

 

 : األعمـــــــــــــــــــدة البيانية

كالتخاطب يف نظرية " ا٠تطاب"قمنا هبذا الرسم التخطيطي الذم ديثل أعمدة بيانية لبنية حجم كل باب لكتاب 

 .الوضع كاالستعماؿ العربية للمؤلف عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل

فالحظ يف ىذه ا١تخطط أف الباب الرابع ا١تلوف بالوف األزرؽ ىو اكرب بنية حجمية ١تا احتواه من صفحات قدرت 

 صفحة احتول على اللفظ كا١تعٌت يف كل من الوضع كاالستعماؿ مث يليو الباب السادس ا١تلوف باللوف 52ب

 صفحة احتول على نظرية ا٠تطاب العربية كالنظريات العربية اٟتديثة يف خطاب ٤تاكلة 47بنفسجي حيث ضم 

 ١تقارنة موضوعية كتوضحيو 

 صفحة الذم احتول على نظرية ا٠تطاب العربية كالنظريات الغربية 33كبعده الباب ا٠تامس ا١تلوف باللوف األٛتر 

 اٟتديثة يف ا٠تطاب 
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 صفحة 32مث صنف البابُت الثاين كالثالث بالونُت األصفر كالوردم  بنفس  البنية  اٟتجمية حيث احتول على 

كل باب  حيث عنوف الباب الثاين   باالستعماؿ يف مقابل الوضع كالباب األكؿ ا١تلوف باللوف األخضر احتول 

 صفحة كىو الباب الذم احتول على عدد قليل من الصفحات حيث ركز ا١تؤلف عبد الرٛتاف اٟتاد 20على 

 .صاحل على مفهـو الوضع اللغوم عند النحاة كعلماء األصوؿ 
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  دراسة إحصائية لقائمة المصادر والمراجع : 

 اعتمد ا١تؤلف ٚتلة من ا١تصادر كا١تراجع ٘تثلت يف معاجم عربية كمصادر عربية كمراجع عربية كمصادر كا١تراجع 

 مرجعا 02 مرجع عريب ، كمراجع مًتٚتة 35 مصدر عريب ك41 معجم عريب ك04مًتٚتة حيث اعتمد على 

  كمرجع أجنيب 14مًتٚتا 

 90  أعمدة بيانية تبين قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف 
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  معاجم  العربية  مًتٚتة  أجنبية  
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 مفــــــــــــــــــــــــــــــــــتاح : 

 04 معاجم 

 81 ا١تصادر كا١تراجع العربية 

 02 ا١تًتٚتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الخاتــــــــــــــــــــــــــــــــمة 

     كختاما نرصد أىم النتائج ا١تستخلصة يف ْتث ىذا الكتاب ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع 
 كاالستعماؿ العربية 

أف ا٠تطاب كالتخاطب ىو اٞتانب من الكالـ اٞتارم بالفعل على األلسنة اليت تعرض لو العوارض ال على 
اإلطالؽ بل  يف إطار النظرية  اللغوية العربية اليت اختص هبا علماء اللغة العربية النحويوف منهم كالبالغيوف 

كاىم ماتتصف بو ٢تذه النظرية أم النظرية الوضع كاالستعماؿ العربية  ىو التمميز بُت اللغة كبُت كيفية 
 .استعما٢تا يف التخاطب 

     كما الحظنا خالؿ ْتثنا ىذا إف ا١تؤلف رٛتو اهلل عبد الرٛتن اٟتاج صاحل  اعتمد بفكره اللساين على 

الًتاث اللغوم العريب القدمي، كقاـ  باالىتماـ بالنظريات اللسانية اٟتديثة  ك٧تده تطرؽ يف كتابو على أىم 

 ا١تصطلحات اللسانية منها الوضع كالكالـ كا١تواضعة كغَتىا من ا١تصطلحات اليت تطرقا إليها الباحث يف كتابو 

توصل الباحث إىل أف التمييز بُت اٞتانب االنتظامي للغة كبُت استعماؿ اللغة يف التخاطب ليس بالقدمي أبدا 

 .يف البلداف العربية 

    ك أف النظرية العربية اليت ٘تيز بُت الوضع اللغة كاستعما٢تا ك ىذا الوضع قد تبُت كما الحظناه على كجود 

أصل تتفرع عليو الفركع كىي نظرة علمية ال تنفرد هبا علـو  اللساف كالنحو بصفة خاصة كأصوؿ الفقو بل 

 .٧تدىا يف ٚتع العلـو اليت تطرؽ إليها العلماء العرب 

      يعد ىذا الكتاب ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية من أىم  الكتب اللسانية اليت 

تطرؽ إليها جهود  علماء العرب النحويُت كالبالغيُت كحىت الفالسفة منهم أم يعد ىذا الكتاب ٙترة البو 

 .اللسانيات رٛتو اهلل الذم كاف ٔتثابة حوصلة لكل األساليب اللغوية كاللسانية 

".التواصل والتخاطب طبيعة بشرية ال يتصور ان نعيش بدونها ولو  بالرموز "   



 

 

  قائمة المصادر والمراجع 

  1952دار الكتب ا١تعرفة القاىرة سنة - 1 ا٠تصائص نج ، ٤تمد علي ٧تار اٞتزء األكؿ –ابن جٌت  (1

 التوايت بن التوايت  كتاب ا١تدارس النحوية ، دار الوعي ، د ط (2

سيبويو تج ، عبد السالـ ٤تمد ىاركف  اٞتزء األكؿ ، دار النشر مكتبة خا٧تي القاىرة طبعة الثالثة سنة  (3

1988.  

 اٞتزء 1991 ٖتقيق عبد السالـ ىاركف ، دار اٞتبل بَتكت للطبعة األكىل ، سنة – الكتاب –سيبويو  (4

 األكؿ 

 ط  . د2002صاحل بلغيت  ، كتاب اللغة العربية العلمية ، دار  ىومة اٞتزائر سنة  (5

عبد الرٛتاف  اٟتاج صاحل ، كتاب ْتوث كدراسات يف  اللسانيات العربية ، اٞتزء األكؿ موفم للنشر سنة  (6

 ط.د.ـ ط 2012

 ـ 2007ط .د.عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل ، كتاب  ْتوث كدراسات يف العلـو اللساف موفر للنشر  (7

عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل ، كتاب ْتوث كدراسات يف اللسانيات العربية ، ا١تؤسسة الوطنية للفنوف  (8

 ـ 2007الطبيعية ، كحدة رغاية اٞتزائر الطبعة األكىل سنة 

فؤاد بوعلي ، شخصيات أدبية كعربية ، منتدل ، ملتقى األدباء كا١تبدعُت العرب  (9

www.elmoltqua.com 

الدار العربية للكتاب  (مع مقدمة يف علم ا١تصاحل) كتاب قاموس اللسانيات –عبد السالـ ا١تسدم  (10

 ت .ط،.د.

 .٤تمد صارم ٤تاصرة ا١تفاىيم األساسية للنظرية ا٠تليلية قسم ، اللغة العربية كآداهبا ، جامعة عنابة  (11

  31/05/2010السَتة الذاتية كالعلمية لألستاذ عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل  (12

http://www.elmoltqua.com/


 

 

عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل كتاب ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية ، طبع  (13

 .ـ 2012با١تؤسسة الوطنية للفنوف الطبيعية كحدة الرغاية ، اٞتزائر سنة 

سنة 2 دمشق طبعة – طليمات يف علم اللغة دار طالس للدرسات كالًتٚتة كالنشر –غازم ٥تتار (14

2000  

 ٣تلة العلـو االنسانية جامعة ٤تمد – الفكر اللساين عند الدكتوراٟتاج صاحل –ميلود منصورم  (15

 2005خيدر بسكرة سابع جانف سنة م 

 

 



 

 

 ملخــــــــــــــــــــــــــــــــــص : 

     تتناكؿ ىذه ا١تذكرة موضوع دراسة كتاب ا٠تطاب كالتخاطب يف نظرية الوضع كاالستعماؿ العربية للعالمة عبد 

كىو باحث مشهور يف الساحة اللغوية العربية كجاءت إشكالية البحث يف تساؤالت . الرٛتاف اٟتاج صاحل رٛتو اهلل

 : منها

  ماىي األكصاؼ اليت ٕتعل التخاطب كيانا قائما بذاتو ؟1-

  ماىي نظرية العربية اليت اعتمد عليها عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل يف كتابو ىذا ؟ 2

كخطة مشلت مقدمة كمدخل كفصلُت جاء أكلو نظرم كالثاين .كاتبعت يف ىذه الدراسة ا١تنهج ا١تقارف كاإلحصائي 

 : إحصائي كخا٘تة كيف خا٘تة ىذا البحث توصلت إىل بعض النتائج منها

حرص عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل على ربط ا١تاضي باٟتاضر بإحيائو الًتاث النحوم القدمي ٔتا ميزه من  -

 .مفاىيم كمصطلحات عربية أصلية كاسقط عليها التفكَت الرياضي

ك٧تد أيضا انو أعطى قيمة كبَتة للمصادر النحوية القددية أف االطالع على تراثُت النحوم العريب يدفعنا إىل 

 االعتزاز كاالفتخار بو كبشكل دافعا لألجياؿ ا١تواصلة البحث كاالبتكار فيو 

 .فرحم اهلل أبو اللساف عبد الرٛتاف اٟتاج صاحل

الخطاب  ،  التخاطب ، ، عبد الرحمان الحاج صالح،نظرية الوضع : الكلمات المفتاحية 

 واالستعمال ، اللغة ، اللسان ،النظرية الخليلية 
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