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الفصل بينهما، وميكن القول  اإلجحافغوي الرتاثي، حبيث يكون من يعترب الّدرس اللساين املعاصر امتدادًا للدرس اللّ  :لص امل
بأّن التسميات متعددة ولكن املسّمى واحد. ولكن يف باب البحث العلمي ال ميكن التقليل من أمهية الرأي الذي حياول الفصل بني الرتاث 

ّدرس الّلغوي، كمحاوالت إلجياد البدائل اليت تساير الواقع اللغوي واللسانيات املعاصرة، حيث أن كل حبث يف هذا اجملال يُعترب إثراًء لل
 الّلساين العاملي. 

 إّن علم الّلسانيات علٌم واسٌع يشمل كّل ما ميّس الّلسان والّلغة بصلة، كما أنّه علٌم جامع لكل العلوم الّلغوية األصيلة واحلديثة،
ة العلوم اإلنسانية والطبيعية، وتطورت األحباث يف أصوله وفروعه، ونذكر من ونظرًا لشموليته ومسته التطورية، فقد أوجد عالقات مع بقيّ 

حني قّدم احلّل والبديل التوفيقي الذي ميكن اعتماده كمنهج وأساس للّدرس (، 9101-0091)أبرزها ما قّدمه عبد الرمحن احلاج صاحل 
على قّوة النحو العريب الذي أّسسه سيبويه واخلليل وابن جّّن ومعاصروهم،  "النظرية اخلليلية احلديثة"، واليت تعترب برهاناً  مؤّسساً الّلساين، 

 ملعاصر.وقدرته على محل نفسه وتطوير ذاته، عن طريق مسايرة الواقع الّلغوي، وتوفري املتطلّبات املنهجية والبحثية واملادة املعرفية لّلسان ا
 القواعد اللغوية، املنهج، التحليل. وية،البني ،اللسانيات، النظرية اخلليلية :يةتفتاحاملكلمات ال

Abstract:  

The contemporary lingual lesson is an extension of the studied linguistic heritage so that it is 

a mistake to separate them. We can say that those are multiple labels that mean the same thing. 

Hence, in scientific research, we cannot underestimate the view that is trying to separate between 

the linguistic heritage and contemporary linguistics where each research in this area is an 

enrichment of the linguistic lesson which is meant to find some alternatives that keep place with 

global linguistic realities. It could be argued that linguistics is a broad science that includes all 

aspects affecting the tongue and the language. It is also a field that gathers all inherited and modern 

linguistics and because of its evolutionary aspect, it has created relationships with the rest of 

humanities and natural sciences. As a result, research evolved in its assets and branches. The work 

of Professor Abderrahman Hadj Salah is one of the most important contributions in this area. He 

presented the solution and the alternative that we can adopt as a method and basis for the lingual 

lesson and we mean by this "the modern Khalil theory". This latter is a proof of the power of Arabic 

grammar founded by Sibaweih, El Khalil, Ibn Jinni and their contemporaries and its ability to 

develop itself through linguistic cope with the reality and provide the contemporary requirements of 

modern tongue. 

Keywords: Theory of EL-KHALIL, Linguistics, Structuralism, Grammar, Methodology, Analysis. 
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 مقدمة:  

: "املنهج البنيوي"، يف اللسانيات الغربية مثلما يف ملناه البحث يف علوم اللسانإىل ذهن كل دارس  يتبادرأّول ما 
، ومن جهة أخرى جند الّدرس اللساين العريب املعاصر حيتفي بالنظرية اخلليلية اليت جاء هبا عبد سانيات العربية احلديثةالل

ومن أجل توضيح مالمح الّدراسة والبحث يف هذين الّتوجهني الرائدين، البّد من إجراء دراسة الرمحان احلاج صاحل، 
ين وتوجيهه حنو أطر نظرية وتطبيقية أكثر وضوحًا ومشولية، تساعد الّدارس مقارنة هندف من خالهلا لدعم الّدرس اللسا

والباحث واملنظّر واحملّلل لرسم مساره وحتديث معارفه يف خضّم التسارع املعريف واملنهجي املعاصر، الذي يستوجب حتّكمًا 
 يف اللغة وعلومها خدمة للتواصل الفّعال.

  التعريف بالنظرية اخلليلية:  -0
ة اخلليلية مسيت كذلك نسبة لدراسات اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ومن عاصره وسار على هنجه كسيبويه، النظري

وحنو وصرف ومعاجم وعروض وبالغة. وهي تشمل كل جماالت الدرس اللغوي اليت تطرق إليها هؤالء، من صوتيات 
ول مرة لتقومي النظرية اللغوية العربية اليت كانت : "تعّرضنا يف هذه الدراسة أل1عبد الرمحن احلاج صاحل عنها صاحبها يقول

 .2أساساً ألغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه والسيما اخلليل، وكيفية مواصلة هذه اجلهود األصلية يف الوقت الراهن"
الرمحن احلاج صاحل بتحديد استنتاجات اخلليل ومعاصريه، املقصودة  ويف هذه النظرية، قام الربوفيسور عبد

ة، واليت تشكل لبنة العلوم اللغوية العربية حنواً وبالغًة وداللًة ومعجمية، أي: مجيع مستويات التحليل اللساين، اليت بالدراس
الزالت قائمًة ومعتمدًة يف اللغة العربية، استعمااًل وحتلياًل ونقداً، وكمثال على ما يتم التطرق إليه: "مفهوم االستقامة وما 

من التفريق املطلق بني ما يرجع إىل اللفظ وبني ما هو خاص باملعىن/ مفهوم االنفراد يف إليها وما يرتتب على ذلك 
 .3التحليل وما يتفرع من هذا املفهوم/ مفهوما املوضوع والعالمة العدمية/ مفهوما اللفظة والعامل..."

عدنا إىل الدراسات  ، وهي جوهر اإلشكاالت اللسانية احلديثة، ولكن لودو هذه املواضيع حديثًة يف اللغةتب
 اخلليلية ودراسات سيبويه، فإننا سنجد هلا شرحاً وافياً.

مستقيٌم حسن وحماٌل ومستقيٌم كذب ومستقيٌم  -أي الكالم –يقول سيبويه خبصوص مفهوم االستقامة: "فمنه 
خري إىل معاين متعددة، ، ويف هذا وصل بني املبىن واملعنيني الّسطحي واخلفي، وتفرّع هذا األ4قبيح وما هو حماٌل كذب"
 حمّددة ال حتتاج إىل تأويل.

وبالنسبة ملفهوم االنفراد وحّد اللفظة، يقول اخلليل بلسان تلميذه سيبويه "إنّه ال يكون اسم مظهر على حرف 
، ويف هذا حديث عن االنفصال واالبتداء، وهبما 5أبدًا ألّن املظهر يسكت عنده وليس قبله شيء وال يلحق به شيء"

 .6كن "الباحث من استكشاف احلدود احلقيقية اليت حتصل يف الكالم"يتم
بالتطرق إىل هذه املواضيع يريد الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل التقريب بني الدراسات اللغوية النحوية األوىل 

ية، وذلك باملقارنة ظر املنهجية اليت بنيت عليها هذه الن ئواضيعه، حيث يبدأ بـ "وصف املبادوالدرس اللساين احلديث وم
 7اليت تأسست عليها اللسانيات احلديثة وخاصة البنيوية والنحو التوليدي التحويلي وبني هذه النظرية". ئبني املباد
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ومن خالل ما تقدم يتجلى لنا اهلدف األساس من هذا البحث إذ يشري إليه الدكتور احلاج صاحل، ويكمن يف: 
من تابعهما ولكن بعد التمحيص ملا تركوه من األقوال والتحليالت أي بعد التحليل "مواصلة ما ابتدأه اخلليل وسيبويه و 

  8النقدي املوضوعي هلا"
ويبدأ الدكتور دراسته باإلشارة إىل موضوع أصالة النحو العريب يف القرون األربعة األوىل من اهلجرة، وضرورة 

ملبسط، يأيت على ذكر املفاهيم األساسية للنظرية، ومن مث توظيف هذه املادة يف امليدان التطبيقي، وبعد هذا التقدمي ا
 يدخل إىل جمال الدراسة اللسانية، وهذا ما مت التطرق إليه يف هذا اجلزء من البحث. 

  النظرية اخلليلية احلديثة واملنهج البنيوي: -9
بنيوي ودراسات اخلليل، البّد من متهيداً للتطرق للموازنة اليت أجراها الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، بني املنهج ال

التطرق إىل مفهوم النص الذي يُعترب النواة اليت تدور حوهلا الدراسات اللسانية وفق مناهج مبنية أساسًا على نصوص 
منوذجية، سواء اعتماد طبيعة بنية النص مباشرًة كأساس، أو االنتقال من اجلزئيات واملستويات األوىل تدّرجًا حنو 

 االنتقال من الكّل لتحديد اجلزء.الكليات، أو 
إّن ما دفع بالدراسات اللسانية احلديثة إىل اتّباع سبيل منهجي آخر يتمّثل يف دراسة الّنص كنّص، أي كبنية 
متجانسة املعامل بدل دراسته كبنية ذات أوجه متعددة، وأجزاء منفصلة. هذا التحول يف الدراسات اللسانية "أخرجها هنائياً 

 .9دراسات البنوية الرتكيبية اليت عجزت يف الربط بني خمتلف أبعاد الظاهرة اللغوية البنوي والداليل والتداويل"من مأزق ال
ويعترب املنهج البنوي أكثر املذاهب بروزًا يف دراسة وحتليل النصوص منذ النصف األول من القرن العشرين، 

ء اللسانيات وختليصها من "املواقف املتطرفة اليت اخّتذها منظّروا والسبب الرئيس لظهوره هو رغبة لغويي تلك الفرتة يف إحيا
يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، الذين وضعوا أسسًا منهجية كان أغلبها تارخييًا،  10هذا العلم احملدث"

ه "وفوق هذا كله فإّن وفيلولوجيًا قدمياً، يدور يف حلقة القضايا اللغوية نفسها، ويرفض كل عملية إبداعية خترج عن نطاق
، أي أن اللسانيات يف 11تصّلب الفيلولوجية احملدثة وعدم تنازل أصحاهبا عن قوهلم بأن "ال علم إاّل يف املنهج التارخيي"

وهذا ما رأى فيه اللغويون احملدثون، حصراً ملوضوع اللسانيات، بل  نظرهم كانت تعّن وتقتصر على الدراسة التارخيية للغة.
ام تطّورها، وعارضوا بشّدة ما يدعوا إىل االقتصار على املناهج اليت وضعها الّسابقون، الذين "مّجدوا أصوهلا وعائقًا أم

النظرية واملنهجية، فذهب عنها ما كانت تتصف به من املرونة والقابلية للّتكيف، فصارت بعدهم مبادئ مطلقة غري 
 .12مقّيدة بوقائع البحث وطوارئه"
ة لغوية لسانية يف القرن العشرين، وهناك وجهات نظر خمتلفة فيما خيّص أّول من اخّتذها ظهرت البنيوية كمدرس

منهجًا للّدرس اللساين احلديث، والرأي العام هو القائل بأّن: "الفضل يف ظهورها يعود على فرديناند دي سوسري، 
 .13مؤّسس النظرية اللسانية املعاصرة"

 CHARLESوية يف دراسات دي سوسري اليت مجعها تلميذاه "شارل باليه يتجّلى إعمال املنهج البنيوي بصفة عف

BALLY،" سيشهاي ريو"ألب ALBERT SECHELHAYE يف كتاب "دروس يف اللسانيات العامة ،"Cours de 

linguistique generale،"  (، "ومل )اليابانية، األملانية، الروسية ، وترجم إىل لغات عديدة0002الذي نشر سنة...
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جم إىل العربية إاّل يف بداية الثمانينات. وبتوايل طبعات هذا الكتاب وترمجاته إىل اللغات املختلفة أصبح منطلقًا ال يرت 
 .14للتفكري اللساين فحسب بل للتفكري اإلنساين بصفة عامة"

كتاب حيظى هذا ما ساعد بشكل كبري يف إرساء قواعد البنيوية وتزويدها مبنطلقاهتا النظرية، ممّا جعل صاحب ال
بلقب "أب اللسانيات احلديثة"، كما ال يزال الكثري من األلسنيني على اختالف لغاهتم وجنسياهتم، يعتمدون استنتاجات 

 دي سوسري كمرجع أساسي يف دراساهتم اللغوية واللسانية املعاصرة.
من ذلك، فهي ترتبط عنده "وإن كان بعض األلسنيني مثل ياكوبسون يرى أّن اللسانيات البنيوية هلا جذور أقدم 

 .15("0001-0300باألمريكي شارل بريس )
إن البنية املشار إليها هي كّل متجانس حيوي ظواهر لغوية متناسقة ومرتبطة حبيث ال ميكن عزل إحداها للّدراسة 

ا متّثل عناصر بنية والتحليل بعيدًا عن بقية الظواهر، ألّن "قيمتها ال تكمن يف كوهنا ظواهر منعزلة، ولكّنها تكمن يف أهنّ 
 .16ما"

وتكتسب هذه الظواهر اللغوية صفة الرتابط اعتمادًا على عالقات وقواعد وقوانني وظيفتها األساسية إعطاء 
 الّشكل اخلام بنية لغوية.

خالصة القول أّن املقصود بـ"البنيوية هو املذهب اللغوي العلمي الذي ظهر يف أوربا وأمريكا يف بداية القرن 
ن امليالدي، وتطّور وبلغ أشّده يف هناية األربعينيات، وهو يدعو إىل دراسة اللغة كنظام وكبنية هلا وجود سابق لوجود العشري

 .17أجزائها ومكوناهتا"
من هذا التعريف املوجز باملنهج البنيوي، وبناًء على ما مّت إيراده سابقًا فيما خيّص قضايا النحو العريب، حناول فهم 

ممّثاًل يف  –الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، من استجالئه لالختالفات النظرية واملنهجية بني النحو العريب ما توّصل إليه 
والبنيوية كمنهج لساين نقدي غريب، وحناول من خالل ذلك استقراء أساسيات املنهج البنيوي  -املدرسة اخلليلية احلديثة
 وخصوصّياته التطبيقية.

 ية نفسها ممّا أتاح انفصال الدراسات التارخيية والفيلولوجية عن اللسانيات العامة.وفرضت اللسانيات اجلغراف
إّن ما جاء به دي سوسري وآمن به تالمذته ووّظفوه يف دراساهتم اللغوية اللسانية يعترب لبنة ثورة اللسانيات على 

ية للغة إاّل رّد فعل طبيعي على طغيان املنهج الفيلولوجيا والّدراسة التارخيية املتقوقعة على نفسها، "فما الّدراسة اآلن
 .18التارخيي طيلة القرن التاسع عشر، دون إقصائه"

واملنهج البنيوي كان أساسه يف بداياته ، دراسة اللغة بذاهتا وحلّد ذاهتا، دون اعتبار ألّي عامل تارخيي أو خارجي 
يف حتليل النصوص اإلبداعية يعترب البنيويون الّنص جوهر ذاته، سياسًيا كان، اجتماعياً، وال ذاتيًا حّّت، فعلى سبيل املثال 

وعليه تتوقف العملية اإلبداعية، وهذا التعصب للّنص سنرى فيما بعد أنه يعّد نقيصة من نقائص املنهج البنيوي اليت تؤخذ 
يف تطويرها ومعاجلة بعض عليه، ولكن مبا أّن البنيوية ذاهتا قامت نتيجة ثورة على مثل هذا التعصب، فقد جنح روادها 

ثغراهتا، مثل لوسيان غولدمان الذي يرجع إليه الفضل   يف حتوير استنتاجات جورج لوكاش وتقوميها لتالئم نظرته الواعية 
بأّن العمل األديب يعكس الواقع يف جوانب كبرية من مضمونه. وبذلك يتّم إشراك الذات املبدعة كمرآة عاكسة 

بّد وأن تكون لديه قناعات تارخيية مشرتكة حّّت يؤثّر بطبيعة احلال وبكّل عفوية على فرد منه، للمجتمع، وهذا األخري ال
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هذا الفرد هو الذات املبدعة... وعلى مثل حتويرات لوسيان غولدمان، قامت مدارس أخرى للبنيوية، على غرار الّشكالنية 
 الروسية، والبنيوية التوليدية التحويلية، والتوزيعية...

هي النتيجة املنهجية اليت توّصل إليها دي سوسري ومعاصروه، حيث برهنت اللسانيات احلديثة "على أن  وهذه
املنهج اآلين الوصفي الّسكوين واملنهج الّزماين التارخيي متكامالن وكّل منهما يف خدمة اللغة، فاآلنية تدرسها من حيث 

، ويتّم كّل 19لزمانية التارخيية تدرس تطّورها يف منعرجاهتا"هي جهاز وتدرس وظائفها وعالقة عناصرها بعضها ببعض. وا
 ذلك بتدّخل روابط وظواهر لغويّة جتعل من وجهي الّدراسة شيئاً واحداً  ال ميكن فصل أجزائه.

البّد من اإلشارة أّواًل إىل أن هناك نزعتني أو اجّتاهني، يف أوساط اللغويني واأللسنيني والنقاد العرب املعاصرين، 
ناك من يعترب الدراسات اللغوية الرتاثية، األساس الذي ينبغي اعتماده وتطويره لبناء نظريات لسانية تتوافق وتتساير مع فه

 معطيات الواقع اللساين العريب وتغرياته وخصوصياته.
ملفاهيم اليت يقول الدكتور أمحد العلوي: "منذ قيام أول حتليل بنيوي للرأمسالية، أصبح البحث اللساين قائمًا على ا

، أي أن الدراسة اللسانية ال جيب أن تتقوقع على نفسها وتسلم بنتائجها، بل عليها 20تتبدل، ال على اكتشاف املقادير"
 أن تساير التطورات واالكتشافات احلديثة يف شّت اجملاالت والعلوم الطبيعية واإلنسانية.

كيله ليتناسب واملعطيات نيوي يف بداياته، بل تعيد تشإن اللسانيات املعاصرة ال تقصي كل ماجاء به املنهج الب
اللسانيات تنطلق من القول بأن اللغة نص كما هو احلال يف البنيوية، أو تنطلق من القول بأهنا  املتجددة، ومن ذلك أّن 

واحلديث، كفاءة عقلية كاحلال يف التوليدية مبدارسها...لذلك ال يصّح وضع فاصل معريف بني العمل اللساين القدمي 
 .لقدمي، يتعامل معه ويتحاور وإياهالبحث اللساين احلديث هو امتداد للبحث ا

ويف إشارة منه إىل قضية تأثر اللسانيات العربية بالنظريات األجنبية، يف مقابل إمهاهلا للرتاث اللغوي العريب، يقول 
يات الغربية ومل يكن مضى عليهم زمن كاف يف أمحد املتوكل: "انتقل املغاربة متعجلني إىل املذاهب الغربية يف اللغو 

، حيث أّن الدراسات اللغوية الرتاثية مل تأخذ حقها من الدراسة والتحليل، خالل النصف الثاين من 21اللغويات العربية"
 القرن العشرين، عصر ازدهار الدراسات اللسانية.

لتوليدية بفروعها، ونقلوا النماذج ... وفاهتم أن عربوا البنيوية مبذاهبها إىل اأن عددًا من األلسنيني العرب  كما
ومبا . بعض علمهم مذاهب مرتوكة عند أهلها وأن البحث اللغوي يف الغرب هو مثرة حوار قائم عندهم كاحلوار السياسي
أكثر أنه كذلك، فهو بعيد عن وقائع البحث واحلوار اللغوي الذي من املفروض أن يكون دائراً بني اللغويني العرب، بل و 
، 22من ذلك حيث أّن "كّل بضاعة لسانية تستورد تتحول إىل مانع مينع قيام احلوار احمللي، وليس ذلك عيبًا يف البضاعة"

فهي تعترب منوذجية بالنسبة للغتها األصلية، ويشبه األمر أن يتّم استرياد سيارات اجنليزية مبقود على اجلهة اليمىن وتتّم 
 قيادهتا يف مسار غري متوافق.

رغم هذا جيب أاّل يتم اخللط بني من يسهم يف حماولة مسايرة الركب العاملي، وبني املقلد، فـ"متّام حسان وعبد 
 .23الرمحن أيوب وحممد املبارك وسعيد األفغاين وغريهم كانوا أكرب من أن يدرجوا بني مجاعة املقلدين اجلدد"

د أن ينكر أن اللسانيات املعاصرة حتمل يف خالياها ال يستطيع أحجلى لنا حقائق إذ يف خضم هذه املعطيات، تت
يضاف إىل ذلك أن اللغويني العرب ليسوا مشاركني يف احلوار ، و وثناياها خصائص املمارسة اللغوية األوربية ومصطلحاهتا



           أمحد عزوز/ إشراف أ/د  عبد الرمحان حاج عليأ/                                                      

 

148 

صيل كان على اللغوي األوريب األمريكي وإمنا هم متبضعون، إذن ميكن أن يقال حبق أن احلوار اللساين العريب الرتاثي األ
انظر إىل سيبويه الذي كان مشاركًا يف احلوار اللساين لعصره وقارنه باملربد الذي كان  ،مستوى أرقى من الدراسات احلالية

أستاذًا كبرياً ولكنه مل يكن مشاركاً بدرجة سيبويه، فلتجدن حينئذ يف خطاب سيبويه وضوحاً وانتظاماً ال جتده يف كتابات 
بّد من تفعيل أساليب وفضاءات احلوار بني اللغويني العرب على اختالف توجهاهتم وآرائهم، حّت يتم وهلذا ال. املربد

 .24جتنب خطأ جّم وهو أنّه إذا كانت اللغة الواصفة مرتبطة خبيال أجنيب فإنه يتعسر ويتعذر توطينها
عه، كونه حيمل يف طياته بذور فنائه، كّل هذا ال يقّلل من قيمة اإلنتاج العلمي للفئة الثانية، بل واليكاد يذكر م

فهو ليس قائمًا على أسس صحيحة منطقية حتفظ له استمراريته، وما يزيد من احتمالية تقلصه: عدم قدرته على مسايرة 
، تطّورات الدراسات واملناهج الغربية اليت اعتمدها كمرجعية، فهو يف كّل مرّة يزيد بعداً عن الواقع اللغوي العريب ومقتضياته

 وإن تشاهبت األصول، فالفروع ختتلف.–ألنه 
اللسانيات، وهنا يكمن ≠اللسانيات، الرتاث اللغوي العريب≠يّتخذ هذا الصراع مظهرًا تلخصه املعادلة: النحو

أساس القضية مبجملها، ولكن تّتضح أطراف املعادلة إذا علمنا أّن كّل لفظة أجنبية دخيلة يف الدراسات العربية، إاّل وهلا 
 سّمى يف الّنحو العريب، أعمق وأسبق، "الحظ أّن شومسكي زعيم اللسانيني   يف عهدنا كان يسّمي أحباثه بالنحويات.م

؟ ال، الذي -اللغة الفرنسية–كما جيب الرتكيز يف املسميات ومضامينها ومدلوالهتا، فمثاًل "هل هناك شيء امسه 
نسية فكيان يتخيله اللغوي ويصنع حدوده ويستدّل عليه من قلب النظر هو موجود هو املتكلمون بالفرنسية، أّما اللغة الفر 

 .25اللغوي
إذن فاألساس هو اإلنسان املتكّلم باللغة، وليست اللغة اجملّردة، وإمهال هذا اإلنسان وخصوصّياته واالكتفاء 

تنتج عنه طفرات وعيوب يف  بدراسة مناذج غربية غريبة عنه، تنطبق على كيان خمتلف، وذهنية خمتلفة عن الفكر العريب،
 الدراسة اللغوية وتطبيقاهتا.

باإلضافة إىل هذه القضايا اليت عاجلها عبد الرمحن احلاج صاحل وعديد األلسنيني واللغويني والنقاد العرب، "هناك 
ني اآلن استخدام مالحظة أخرى هي أّن االشتغال بالقضية اللغوية من الناحية النظرية استغرق وقتًا طوياًل... وعلى اللغوي

، وتطبيق النتائج على أرض الواقع، فـ"ال معىن للبحث يف اللغة إن مل يكن 26تلك املعارف يف دراسة واقعهم اللغوي "
، فاهلدف من الدراسة النظرية هو إمداد الدراسة 27جماَل تدريٍب ميّكن من اإلجادة يف رصد أمناط املمارسة اللغوية الفعلية"

 ولية لتطبيقها على أرض الواقع.التطبيقية باملادة األ
إّن ما يدعوا إليه املنادون بفصل الرتاث اللغوي العريب عن اللسانيات احلديثة، يُنّم عن تأثرهم الكبري باملناهج 
الغربية، حّّت أّن هناك من ينادي بتفعيل اللهجات، وبذلك تصبح العربية "عربيات"، متاماً مثلما حدث عند العرب عندما 

راسات املشّتتة للغة اليونانية، فتمّخضت عنها لغات عّدة فرنسية، اجنليزية، إيطالية، إسبانية، وهذا ما يرفضه قامت الد
اجملتمع العريب، واللغويون خصوصاً، كون العربية الفصحى جزًءا من هوية أمة واحدة، فعلى كّل عريب أن يتقن لغته ألّن 

 غة علم، فهي ال تصلح إاّل للتخاطب بني مجاعات حمدودة.اللهجة ال ميكنها أن تصري حبال من األحوال ل
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ويف مقدمة استجالئه لالختالفات النظرية واملنهجية بني النحو العريب والبنيوية، يشري إىل أن ما يقصده بـ: "النحو 
عهد أتباعهما  العريب" يف هذه الدراسة، هو: "حنو اخلليل وأصحابه، أو ما وصل إليه الّنحو يف زمانه وزمان سيبويه ويف

 ، من نظرة أهّنم املبدعون األوائل للّنحو العريب واملؤّصلون له.28الكبار"
كما حّدد أيضًا مقصوده "للبنيوية": "إّن الذي نقصده بالبنيوية هو املذهب اللغوي العلمي الذي ظهر يف أوربا 

بعينات وهو يدعو إىل دراسة اللغة كنظام وكبنية وأمريكا يف بداية القرن العشرين امليالدي وتطور وبلغ أشّده يف هناية األر 
 .29هلا وجود سابق لوجود أجزائها ومكوناهتا"

 بعد حتديد جانيب الدراسة، البّد من توضيح املقاربات اليت أحدثت بعض التوافق بني النحو العريب واللسانيات البنيوية.
، حيث تتّم دراسة اللغة دراسًة آنية سنكرونية، لكال العلمني موضوعًا واحدًا وهو اللغة يف ذاهتاوأوالها: أّن  -

يتناول اللغة من النحو واللسانيات البنيوية  من حيث هي أداة للتعبري عن األفكار اإلنسانية، ووسيلة تواصلّية، وكلّ 
 بالتحليل إىل أجزائها الكربى والصغرى، وكالمها يبحث عن كيفية تركيبها بعضها يف بعض. وهذا ما كان عليه منهج

الدراسة النحوية العربية منذ عهد اخلليل وسيبويه، ونفس املنهج اتّبعته اللسانيات البنيوية اليت جاءت لتخليص اللسانيات 
من طغيان املنهج التارخيي والدراسة الدياكرونية اليت كانت حتصر الدرس اللغوي اللساين يف تتبع أصول اللغات وفروعها 

 .30لسانيات تتتّبع "تطور بىن اللغة ال تطّور جزئياهتا منفردةودراسة أجزائها منفصلة، فصارت ال
وهذا ال يعّن خلّو الّدرس اللغوي العريب قدمياً من الدراسة التارخيية للغة خلواً تاماً، حيث جند أن سيبويه واألخفش 

ونية يف أقوال كثرية، منها أبديا "بعض املالحظات القيمة يف حتول اللغة عرب الزمان... وقد كان للخليل أيضًا نظرة دياكر 
 .31اشتقاقه ل:لن ِمن ال، وأن وليس ِمن ال وأيَس"

 وكان هذا من نتيجة دراسته التارخيية للغة العربية وهلجاهتا، وتطّورها عرب األزمنة املختلفة يف بيئات هلا خصوصّياهتا.
ألولون، وهبذا االعتبار، كان البّد من ينطلق البنيويون من واقع اللغة كظاهرة وكذلك النحاة اوكنقطة التقاء ثانية 

حتديد أبعاد هذه الظاهرة اإلنسانية، وحّت يتّم ذلك مّت استقراء الواقع اللغوي اعتمادًا على املالحظة والّسماع، فالبنيوية 
اللغة تعتمد على "جمموعة معيّنة من اخلطابات يدّوهنا اللغويون يف عني املكان الذي يعيش فيه يف زمان معنّي أصحاب 

على القياس مع لغت أخرى، حيث  ه التصحيحية بناءً ، ويقصى متاماً رأي الباحث أو حماوالت32املراد حتليلها والبحث فيها
 أّن األصل يف الدراسة هو املشاهدة والوصف واملوضوعية.

ة امليدانية، حيث يتّم ويقابل املشاهدة املعتمدة يف البنيوية، الّسماع يف النحو العريب، القائم على التحريات اللغوي
ذلك وفق معايري وشروط صارمة سواًء بالنسبة للمناطق اجلغرافية أو املتحري أو الرّاوي، وصواًل إىل كتابة املسموع وتدوينه 
واعتماده كأصل للقاعدة، حيث تُعتمد يف كّل ذلك تقنيات ومناهج علمية مدروسة من جوانب عّدة تقوم على مفاهيم 

"، و"الشاهّد، و"املصدر"، و"اإلمجاع"، وقد مجع عبد الرمحن احلاج صاحل كّل هذا وغريه يف كتابه حمّددة كـ"الفصاحة
 املوسوم بـ:"السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة".

وباإلضافة إىل هذه املواضيع اليت تطرقنا إليها، جند يف الكتاب دراسًة عن "خصائص املسموع اللغوي العريب ونقد 
 .33فهوم البنيوي للمدّونة"امل
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بالعودة إىل املوضوع الرئيسي، ويف نقطة االتفاق هذه، هناك بعض االختالف، إذ أّن السماع عند النحويني عند 
تدوين نتائجه تبقى هذه األخرية قابلة لتعديل واإلضافة، دون اخلروج عن الّشروط األوىل اليت ُدّونت على أساسها، بينما 

ك ما يسّمى بـ "املدّونة املغلقة"، حيث يتّم دحض كّل ما يعارض االستنتاجات املتوّصل إليها، حبيث ال عند البنيويني هنا
 .34تقبل املدّونة الّتعديل أو اإلضافة، و فكرة املدونة اللغوية املغلقة هو شيء اختّصت به البنيوية"

 :اياهتايف بد رس النحوي العريب والبنيوية الغربيةالتفوارق املنهجية بني الد   -1
 الّنحو والبنيوية، يف قضايا لغوية عّدة، نذكر منها:علم بني  عديدةفوارق  ميكننا مالحظة

على نزعتني أساسيتني مها: "النزعة  ذهب الوصفي لدراسة اللغة، بناءً "املعيارية الوصفية"، حيث تعتمد البنيوية امل-
خمالفة ملعيار اجتماعي ما، والنزعة الثانية هي حماولة حتليل  إىل احلكم على العبارات بأهنا صواب أو خطأ ألهنا موافقة أو

 .35الظواهر اللغوية"
خيتلف الدرس النحوي العريب يف منهجه عن النزعة األوىل للبنيوية الوصفية احملضة، اليت تلغي رأي الباحث هنائياً، -

هذه األحكام من أبعد الناس عن يف  -مثل سيبويه–وال تقبل أحكامه عن املعطيات اللغوية، حيث "يكون النحوي 
 .36العلم املوضوعي إذ يفضل معياراً على آخر"

إذا ما نظرنا غلى السبب الذي من أجله أصدر سيبويه واخلليل ومعاصرومها أحكامًا بالّصحة أو باخلطأ على -
إذ ال ميكن أن يُعَترَب كّل  عبارات ومعطيات لغوية، فسنجد أن تلك األحكام تقوميّيٌة قائمٌة على قواعد الفصاحة واإلمجاع،

، وإاّل فلماذا تتّم دراسته وحتليله. ونظراً هلذا، استقرأ النحويون األوائل اللغة، وإضافًة إىل ذلك نصٍّ قدمي، مرجعاً صائبًا كّلياً 
وابط اليت تضبطها الضوابط، حيث يتّم احلكم بالصواب أو اخلطأ على املعطيات مبقارنتها بالض عاجلوا كيفية صياغتها

العاّمة للغة، ومن ذلك أّن الشاّذ يؤخذ به، ولكن ال يقاس عليه، وهذا ما اعتربه الغربيون أحكامًا ذاتية، بينما تعترب غري 
 .37ذلك، إذ أّن تلك األحكام صادرة من الناطقني باللغة أنفسهم

، 38الستعمال قبيحًا أيًّا كان"ومن القوانني املعتمدة يف إصدار األحكام أّن "سيبويه وأصحابه ال عّدون الكثري ا-
 حيث أّن بعض الكالم يبدو قبيحاً إذا كان يف النثر، بينما هو غري ذلك يف الشعر.

ويستخلص عبد الرمحن احلاج صاحل أّن "املعيار اللغوي بالنسبة للعربية هو عند النحاة األولني جمموع األمناط 
. وبذلك يكون هذا 39تعملها عامة العرب الذين ُوصفوا بالفصاحة"واملوضوعات اللغوية واألساليب الكالمية اليت كان يس

 املعيار موضوعياً ال ذاتياً، لكونه قائماً على أسس موضوعية، ولو كان ظاهره يوحي بالذاتية.
وكنقطة اختالف أخرى بني النحو والبنيوية، واليت أّدت إىل االختالف يف مناهج البحث: "اختالف الّنظرة إىل -
. واملقصود بذلك أّن أساس العملية التواصلية هو إيصال 40ذ ترى البنيوية أّن اللغة وليدة وظيفتها البيانية"اللغة... إ

الفكرة، أّما ما يتعّدى ذلك فهو خارج نطاق الباحث اللغوي، "وأهم ممّثل هلذه النزعة هي حلقة براغ املشهورة 
 .41ومارتيّن"

وظيفيني بالغوا يف ذلك، حيث ال ميكن حصر اللغة يف وظيفة ويرى الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل أّن ال
، كما أّن الباحث اللغوي حّّت يف حماولته فصل املعاين عن اإلطار اخلارجي واجلماليات والسياقات، فإنّه يف 42التبليغ

 حماولته تلك يُعترب حمّلاًل لوظائف لغويّة غري وظيفة التبليغ.



  -دراسة مقارنة–النظرية اخلليلية احلديثة واملنهج البنيوي 
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دركوا ما لوظيفة الّتبليغ من أمهية، فقاموا بتخصيص قسم من دراساهتم للوظيفة أّما بالنسبة للّنحاة العرب، فقد أ
. وهبذا 43البيانية كما يف شروح سيبويه، ولكّنهم مل يفصلوا دراساهتم عن قسم آخر من الّدراسة هو "البالغة" وعلم املعاين

 تكون نظرهتم إىل وظيفة الّلغة أعّم وأمشل وأكثر تفصياًل.
ات البنيوية، وخصوصًا النحو العريب قد ُوضع على أسس إبستمولوجية مغايرة ألسس اللسانيّن "نصل أخريا إىل أ

العقلية اليت بنيت عليها حتليالته، هذا وليس االختالف متوقفًا على هذا اجلانب فقط، بل هناك أيضاً  ئيف املباد
، ومن جانب آخر ال مينع هذا 44تحليل"اختالف آخر يف النظرة إىل البحث باللغة نفسه وتدوين الكالم من أجل ال

االستنتاج االستفادة من طرائق التحليل البنيوي يف اللغة واألدب العريب، وإمّنا جوهر احلاجة يكمن يف حتوير هذه املناهج 
 والطرائق لتتناسب مع خصوصية اللغة العربية.

  ةــــــــــــــــــــــمــاتــخ:  
بني الّلسانيات املعاصرة والّنحو العريب القدمي، واالختالفات القائمة بني علماء  الّلبس احلاصل يف حماولة التوفيق

الّلغة واأللسنيني احملدثني يف هذا اجملال، مآله إىل تداخل املناهج الغربية احلديثة وباألخّص املنهج البنيوي، مع املواضيع اليت 
 ختّص الّلغة العربية يف مادهتا املعرفية.

لتصل إلينا لو مل مل تكن من حنٍو وصرف وداللة وصوتيات، صيلة العلوم الّلغوية األ إغفال أنّ كن مي حني اليف 
قة، يكن منهجها علمّياً، فمنهج الّدراسة كان وصفّياً، حتليلّياً، وجتريبّياً حمضاً، قائماً على املوضوعية والّسببية والواقعّية، والدّ 

، ب إقصاء املناهج األصيلة بصفة جذرية، ويكفي فقط بعض التحوير عليهابعيدًا عن الّذاتية والّتعصب، وهلذا ال جي
، وقد استطاع الربوفيسور عبد الرمحن احلاج صاحل وضع حدٍّ هلذا ودعمها بتحديثات تساير تطّور اللسان البشري

احلقائق الّلغوية اليت اإلشكال، عن طريق استقرائه وحتليله ألسس البنيويّة، ونقدها بأسلوب منهجي، قائم على الرباهني و 
يدعمها الّتاريخ واألدب املقارن، مستفيدًا بذلك من األسس املعرفية األصيلة لّلغة العربية وعلومها مزاوجًا إيّاها باملناهج 

 الّلسانية املعاصرة القائمة على نظام التحليل املستويايت.
رس اللغوي هو البحث يف التحديثات الدّ ميكن القول أّن الطّرح الذي ميكن اإلفادة منه يف  علمية كتوصية

 املنهجية املعاصرة اليت طرأت على طرائق التحليل واليت مّست النحو والبنيوية على حّد سواء نظرياًّ وتطبيقياًّ.
 اإلحاالت:  

 

 
ى تعليما مزدوجا باللغتني العربية والفرنسية، ، تلق0091جويلية  13(، عامل لغوي جزائري ولد مبدينة وهران يف 9101-0091عبد الرمحن احلاج صاحل ) -1 

عميد  -أستاذ جبامعة اجلزائر رئيس قسم اللغة العربية -أستاذ اللسانيات بكلية اآلداب بالرباط -جامعة بوردو -جامع األزهر -)مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
له  0010ليلية احلديثة اليت نال هبا الدكتوراه يف اللسانيات من جامعة السوربون بفرنسا عام اشتهر بالنظرية اخل -أستاذ زائر جبامعة فلوريدا...( -لكلية اآلداب

حلاج صاحل، عادل بوديار، العديد من البحوث واألعمال العلمية منها ما نال به جوائز عاملية... ينظر: مقال بعنوان "النظرية اخلليلية احلديثة عند عبد الرمحن ا
 .diae.net/45160، منشور باملوقع االلكرتوين لشبكة ضياء جامعة العريب التبسي

 .911، ص10، ج9111حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر عبد الرمحن احلاج صاحل،  -2 
 .901، صاملرجع نفسه -3 
 .29، ص0م، مج0000دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، / ،0ط اب، تعليق إميل بديع يعقوب،الكتعمرو بن عثمان بن قنرب امللّقب بـ"سيبويه"،  -4 
 .012، ص19، مجاملرجع نفسه -5 
 .900، ص10حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، جعبد الرمحن احلاج صاحل،  -6 



           أمحد عزوز/ إشراف أ/د  عبد الرمحان حاج عليأ/                                                      

 

152 

 

 
 .913، صاملرجع نفسهينظر:  -7 
 .910، صاملرجع نفسه -8 
 .021، ص9111مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر، هيمي، خولة طالب اإلبرا -9 
 .000، ص9111اجلزائرحبوث ودراسات يف علوم اللسان، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، عبد الرمحن احلاج صاحل،  -10 
 .011، صاملرجع نفسه -11 
 .000، صاملرجع نفسه -12 
 .901ومناهج البحث اللغوي، نور اهلدى لوشن، ص ينظر: مباحث يف علم اللغة -13 
 .900، صاملرجع نفسه -14 
 .903، صاملرجع نفسه -15 
 .011، صاملرجع نفسه -16 
 .21، ص19حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، عبد الرمحن احلاج صاحل، ج -17 
 .000ينظر: مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، نور اهلدى لوشن، ص -18 
 .000، صاملرجع نفسه -19 
 .01، صم9110هـ/0101الختالف، اجلزائر، ، منشورات ا10أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ط ينظر:حافظ إمساعيلي علوي ووليد أمحد العنايت،  -20 
 .01، صاملرجع نفسه -21 
 .01، صاملرجع نفسه -22 
 .00، صاملرجع نفسه -23 
 .91، صاملرجع نفسه -24 
 .91، صاملرجع نفسه -25 
 .90، صاملرجع نفسه -26 
 .90، صاملرجع نفسه -27 
 .90، ص19حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، جعبد الرمحن احلاج صاحل،  -28 
 .90، صاملرجع نفسه -29 
 .91، صاملرجع نفسه -30 
 .91، صاملرجع نفسه -31 
 .92، صاملرجع نفسه -32 
 .910، ص9111علمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر الّسماع الّلغوي العبد الرمحن احلاج صاحل،  -33 
 .92، ص19حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، جعبد الرمحن احلاج صاحل،  -34 
 .91، صاملرجع نفسه -35 
 .91، صاملرجع نفسه -36 
 .93، صاملرجع نفسه -37 
 .90، صاملرجع نفسه -38 
 .01، صاملرجع نفسه -39 
 .01، صاملرجع نفسهينظر:  -40 
 .00، صاملرجع نفسه -41 
 .09، صاملرجع نفسهينظر:  -42 
 .00، صاملرجع نفسهينظر:  -43 
 .92، ص10حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، جعبد الرمحن احلاج صاحل،  -44 


