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 الجزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية  الجميورّية                  
  وزارة الّتعميم العالي والبحث العمميّ                           

 مستغانم  عبد الحميد بن باديس جامعة                         
 كمية األدب العربي والفنون                                        

 قسم الّدراسات الّمغوّية                                
 

 
 مقٌدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ تخٌصص لغة كأدب عربي. أطركحة                 

 تحت إشراؼ األستاذ الّدكتور::                                                من إعداد الّطالبة

 ادرػػػػػػػزاري عبد القػػػػم                                                   حةػػػػػػػػػػػة فتيػػػبودي    

  :أعضاء لجنة المناقشة

 انمػػػػػػػعة مستغػجام       أستاذ الّتعميم العالي       رئيسا           حّفار عّز الّدين        -

 انمػػػػػػػػػػجامعة مستغ        أستاذ الّتعميم العالي       مشرفا         مزاري عبد القادر       -

 انمػػػػػػػػػػجامعة مستغ     أستاذ محاضر "أ"      عضوا مناقشا         إبراىيم بمقاسم        -

 رانػػػػػػػػػػػػػعة وىجػػػػام     عضوا مناقشا       أستاذ الّتعميم العالي        منصوري ميمود     -

 ة سيدي بمعباسػجامع  عضوا مناقشا       فاطمة        أستاذة محاضرة "أ"      إبراىيمى -

 رانػػػػػػػػػػػامعة وىػػػػػػػج    د أحمد          أستاذ الّتعميم العالي     عضوا مناقشا       مسعو  -
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 -رحمو اهلل-الّتفكير الّمسانّي في أعمال عبد الّرحمن الحاج صالح
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 عّز وجل وحده اّلذي ىداني إلى سبيل العمم ويّسر  للاّ  شكروأ أحمد          

 ويرضى. حمد حمدا كثيرا طّيبا مباركا فيو كما يحبّ أ فالّلهطريقو وأعانني عميو،  لي  

 إلى األساتذة الكرام اّلذين لم يبخموا عمّي بنصائحيمالجزيل كر أتقّدم بالشّ       

  وتوجيياتيم القّيمة، وأخّص بالذكر األستاذ المشرؼ "مزاري عبد القادر"        

 الكبير عميّ  مالن أنسى فضمي نذيمّ ال ن محّمد كمال"واألستاذ" بمخوا         

 ي خير جزاء.الّمو عنّ  مافجزاى                     

 ساتذة عمى تعاونيم معي. كر إلى كّل األكما أتقّدم بالشّ            
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            أىدي ىذا العمل 
 ى:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل

 إخوتي وأخواتي ،ة عيني: الوالدين الكريمينقرّ              
لى                 رفقائي الحاضر منيم والغائب. وا 
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رٌب العالميف، كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى أفصح العرب لسانا، كأعذبيـ بيانا، سٌيدنا لٌمو الحمد     
صؿ الخطاب، كعمى آلو تاه الحكمة كفآذم أرسمو الٌمو رحمة لمعالميف، ك الٌنبٌي األٌمي، الٌ محٌمد 

 يبيف الٌطاىريف.كأصحابو الطٌ 
 أٌما بعد:

 سانية مف لقد أدرؾ عمماؤنا عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ الفكرية كالفمسفية كالمعرفية ما لمعمـك المٌ     
 اتسانيالمٌ عبلقة بالٌنٌص القرآني؛ إذ تعتبر خاصة ذات الأىمية بالغة في جميع العمـك كالمعارؼ، 

(linguistique مف أىـٌ العمـك اإلنسانية ، كأكسعيا مجاال خاٌصة في الٌنصؼ الثاني مف القرف )
العشريف، كقد اكتسبت في فترة كجيزة بفضؿ ما تكٌصمت إليو مف دٌقة عممية كمنيجية صيتا 

 عظيما.
 ةالنشأ Ferdinand de Saussure( 1913-1857سكسير")تعتبر دراسات" فرديناف دم   

الٌمسانية، تتالت بعدىا الٌدراسات عمى تفٌرعاتيا المختمفة، عمى أٌف ىذا ال ينفي  تلمٌدراسا ىاألٌكل
فقد استعمؿ العرب  ؛عدـ كجكد ىذا الٌنكع مف الٌدراسات قبمو، خاٌصة ما تعٌمؽ بالدراسات العربية

ساف" تمييزا ليا عٌما ىك راسة الخاٌصة بػ "المٌ قديما كحديثا، كأطمقكىا عمى الدٌ ساف" تسمية "عمـ المٌ 
خارج عنيا مف العمـك األخرل، كقد كرد ىذا المصطمح في العديد مف المؤلفات القديمة مف 

" لمفارابي ك"المخصٌ  ص"البف سيده ك"المقٌدمة" البف خمدكف كغيرىـ كثير أمثاؿ:"إحصاء العمـك
عطائيا حٌقيا كعدـ مٌما استدعى ال كثير مف المتأٌخريف العرب إلى دراسة مثؿ ىذه المكاضيع كا 
رجاعيا إلى الجرم كراء الدٌ  راسات الغربية دكف سبرىا بمعيار الحكمة كاالستقراء العميؽ ليا كا 
 أصكليا األكلى.
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مف الزمف، كمف  طكيبلن ردحا بالبحث في ىذا الجانب مف التـز إاٌل أٌننا نجد مف مفٌكرينا العرب    
( اٌلذم يحمك لمبعض 2017-1927أمثاؿ ىؤالء البركفسكر الجزائرم "عبد الرحمف الحاج صالح" )

و بػ "أبي المسانيات" لٌما لو مف دكر بارز كفٌعاؿ في ىذا المجاؿ خاٌصة مع ما يممكو مف بيمقت
باألزىر بمصر كتحٌصؿ عمى دكتكراه دكلة في المسانيات مف تككيف أزىرم كآخر غربي، فقد درس 

جامعة "السكربكف" بباريس، كىك بيذا يككف قد جمع  بيف مدرستي التراث كالحداثة، كلو باع طكيؿ 
 في ىذا المجاؿ.

لذلؾ  الحديثة؛ العربية اٌلمغكية لمثقافة اٌلمساني بالتحميؿ الحديثة العربية اٌلمسانيات ضتتعرٌ    
  كالعربي الغربي اٌلمساني الخطاب كبيف القديـ، العربي اٌلمساني بيف الخطاب صبلت تعقد فٌإنيا

 نيمت منيا ٌالتي األساس المصادر لنا تبيف أف بإمكانيا ٌالتي الصبلت كىي الحديث كالمعاصر،
 كتحٌدد المنطمقات كالمنيجية، اٌلنظرية األسس كتحٌدد الحديثة، العربية اٌلمسانية الٌدراسات

 .الجديدة المعرفة ىذه مف العربية اٌلمغة دراسة استفادتو عٌما كتكشؼ كاالتجاىات
 راساتالدٌ كثير مف  في الكاضح األثر ليا كاف تيلٌ ا العمـك مف اٌلمسانيات أفٌ  فيو شؾٌ  ال اكممٌ   

 عف العربي العالـ إلى اٌلمسانية راساتالدٌ  فانتقمت ،الغربفي  ظيكرىا منذ اٌلمغكية كغير اٌلمغكية
عمى  كجيتو صرق مف فيناؾ ،منيا مختمفةي مناح العرب اٌلمسانيكف كأخذ الترجمة، طريؽ
 قضاياىا في األمر عميو ٌذرتع امٌ م حذافيرىا بكؿٌ  العربية اٌلمغة عمى الغربية اٌلنظريات تطبيؽ
 العربية اٌلمغة عمى ذلؾ في مركزا الغربية اٌلنظريات مطمؽ  ؽتطبي يرفض آخر جاهكاتٌ  اٌلمغكية،

 كماكىناؾ مف زاكج بينيما في محاكلة إثبات أصالة التراث العربي،   العربي، اٌلمساف كخصائص
 الحديثة، العربية لمسانيات بذلؾ سامؤسٌ  كسيبكيو الخميؿ أمثاؿ القدامى كاٌلمغكيكف اٌلنحاة بو هنكٌ 

في  الحديثة العربية اٌلمسانيات أبك -صالح الحاج الرحمف عبد الجزائرم الباحث عند ىذا تمثَّؿى 
 منبع مف كتبلميذه الخميؿ مف فكر القديـ العربي ياٌلمسان الخطاب مف استقاه اممٌ  -الجزائر
 راثتٌ كال الحديثة العربية لمسانيات بذلؾ ليضيؼ العربية، اٌلمغة عمى طبقو الذم العممي المنيج
 كٌالمسانيات الحديثة؛ العربية اٌلمسانيات فركع مف كثير في ؿتمثٌ  جديدا عمميا بداعاإ العربي
 كاٌلمسانيات األصكات، عمـ في اإللكتركنية كتيةالصٌ  العربية كاٌلمسانيات الحاسكبية، العربية
 فيترؾ الحديثة، العربية اٌلمسانية الفركع مف كغيرىا العيادية، العربية كاٌلمسانيات اٌلتعميمية العربية
عمـك  في كدراسات بحكث كتاب: ف بينياماٌلتي ك  مؤٌلفاتو الممٌيزة في اإلبداعي العممي أثره
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 ماعالسٌ كتاب:  أيضا كلو ،بجزئيف  العربية اٌلمسانيات في كدراسات بحكث :كتابك  ،الٌمساف
: منطؽ العرب في عمكـ آخر اكما نجد كتاب ،الفصاحة كمفيكـ العرب عند العممي اٌلمغكم

الٌمساف، ككتاب الخطاب كالٌتخاطب في نظرية الكضع كاالستعماؿ العربية، ككتاب البنى 
 احتكت قدك النحكية، كىذه المؤٌلفات كٌميا جاءت ضمف سمسمة عمـك الٌمساف عند العرب، 

 نحكية معارؼيا مف ب صؿيتٌ  كما اللية،كالدٌ  كالببلغية كاألصكلية حكيةنٌ كال غكيةمٌ لا راساتالدٌ 
 دفتييا بيف مؤلفايتو  كتحمؿ القراءات، عمـ كفي كاٌلميجات األصكات في كفكر لغكية كقكاعد
 اٌلمسانية اٌلنظريات مف كنماذج كالمستجدة، القديمة الفكر مف كلمحات زةمتميٌ  العمـ مف ألكانا

 ةخاصٌ  أطرنا المكضكعات ليذه فيضع كالتحرير كالتدقيؽ االىتماـ تقتضي ،كالبيانية كاٌلنحكية
 لفيـ الحديث العربي اٌلمساني الفكر فييا ينضج عريقة مرحمة ؿمثٌ تي  متشاجرة، متشعبة كتفريعات

 في كيجاكرىا منيا يقرب أك بيا يحيط بما منيا كؿٌ  كعبلقة كٌكمياتيا، بجزئياتيا العربية اٌلمغة عمـ
 كجبلء الفكر عمؽ ليتبيف العربية اٌلمغة في كمصطمحات كتكجييات كتقسيمات متميزة، تبكيبات
 الفكر طبيعة ىي افم. االستنتاج كأصالة االستدالؿ، كبراعة األفؽ، كسعة اٌلنظر، كبعد المعنى،

  كعبلـٌ  الحديثة؟ العربية لمسانيات اٌلمساني التأصيؿ في صالح الحاج الرحمف عبد عندلٌمساني ا
 كالعربي الغربي اٌلمساني الخطاب كبيف القديـ، العربي اٌلمغكم الخطاب بيف بلتالصٌ تعقد 
 إضافات ىي كما ؟ العربي لٌمتراث الحديثة العربية اٌلمسانيات أضافت كماذا كالمعاصر؟ الحديث

 العممية سانيةمٌ ال أثر إنجازاتو كما ؟ الحديثة سانيةمٌ ال راساتالدٌ  ىذه في صالح الحاج حمفالرٌ  عبد
 ية؟العرب ٌلمغة المستقبمية فاقياآ ىي اكم العرب؟ كالباحثيف العربية اٌلمغة عمى
 ضمنيا يندرج تيالٌ  ةالعامٌ  اإلشكالية عند الأكٌ  الكقكؼ راثتٌ ال لسانيات عف الحديث كيقتضي   
 العربي الفكر في تسميتو عمى صطمحا ما أم الحديثة، العربية سانيةمٌ ال الكتابة مف نؼالصٌ  ىذا

  .كاألساسية األكلى العربي الفكر قضية  »كالمعاصرة األصالة «الحديث بإشكالية 
 كالسياسية الفكرية الحياة في كدكره راثتٌ ال حكؿ- معركؼ ىك كما- اإلشكالية ىذه كتتمحكر    

 أـ الغربآراء ب نأخذ يؿف ،المعاصرة حياتنا في كتكظيفو استغبللو ككيفية ،كالثقافية كاالجتماعية
ا أسبلفناآراء ب  قتأرٌ  تيلٌ ا اإلشكالية ىذه ؟كمشاكؿ قضايا مف نصادفو ما مكاجية ىعم حكمن

 الحقيقية الحمكؿ ليا نجد العربية، اٌلمغة في اٌلمسانية بحكثيـ في المعاصريف العرب الباحثيف
 اٌلتراث عمى انكب قدف صالح؛ الحاج الرحمف عبد عند اٌلتراثي العربي اٌلمغكم بالفكر اليانعة
 عالية كفاءة حينيا أبدلك ، المعاصر اٌلمساني البحث منو يسقى ٌالذم األساس المصدر بكصفو
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 بلعاالطٌ  كاسع كاف مف إالٌ  ىذا عمى يقدر كال منيا، الزائؼ ككشؼ التاريخية الحقائؽ عرض في
 زامميٌ  اٌلمغة، دراسة في السكاء، حدٌ  عمى كالغربييف عند العرب، اٌلمغكية راساتالدٌ  مصادر عمى
 صفات كىي ،أرسطك بمنطؽ كاعية دقيقة بمعرفة دامزكٌ  تمؾ بأصكؿ عارفا ىذه، أصكؿ بيف
 البنيكية بيف المكضكعية المقارنة مف تمكف كبيا ،زماننا في العربي الباحث عند تجتمع ٌقمما

 نقدا ككجو بينيما الجكىرية الفركؽ عند ككقؼ كسيبكبو، الخميؿ زماف في العربي كاٌلنحك الغربية
 كؿٌ  كترفض المعيار إلى االحتكاـ تعارض ككنيا المغالية الكصفية نزعتيا في لمبنيكية صارما
 .اٌلمغكية الظكاىر تعميؿ إلى محاكلة

 فييا يضاىيو ال األخيرة كىذه ف،يصنك  الغربية باٌلمسانيات كمعرفتو باٌلتراث، معرفتو كانت كقد   
 تمقؼ ثـٌ  ،)األزىر( مصر في عربي عذب منبع مف اٌلتراث ؼتمقٌ  ككنو معاصر؛ عربي باحث
 بكردك في مباشرة سييامؤسٌ  أفكاه كمف األصمي، منبعيا مف الغربية ةالعامٌ  اٌلمسانيات عمـ

-باريس جامعة مف اٌلمسانيات في الدكلة كدكتكراه باريس في التبريز عمى كتحصؿ كباريس،
 تصكراتيـ عمى بنيت الذيف القدامى اليكنانييف لدل ٌحتى معارفو صؿتتٌ قد ك بؿ  -السكربكف
 . الغربية اٌلمسانيات

ة كالمنيجية كبيف األكضاع النظري، ؿ إليوج صالح" تناسبا غريبا بيف ما تكصٌ قد كجد "الحال   
كبيف األكضاع  ،ـكمف تابعي الخميؿ بف أحمد الفراىيدم" كتمميذه "سيبكيو" "اٌلتي امتاز بيا فكر

كاٌلذم أطمؽ عمييا اسـ "النظرية  طكيبل، مٌما استدعاه إلى البحث في ىذا الشأف ،العممية الحديثة
الخميمية الحديثة"، إذ استقيف أٌف الدراسات الٌمغكية لف يككف ليا أم شأف إف لـ يرجع أصحابيا 
إلى "الخميؿ بف أحمد" كيحاكلكا تفٌيـ ما قصده ىذا العبقرم بتعميبلتو لظاىرة المغة، كىذا بدكره ال 

ـٌ إاٌل بالرجكع بداية إلى كتاب "الكتاب"  فارسي" ك"ابف جٌني"ال"أبي عمي آراء لسيبكيو ك  يت
لـ تيتد إذ  ؛ةميلى أىمية المفاىيـ الخميمية األصكىك بذلؾ يشير إ ،"مذالٌرضي االسترابا"ك
عند أكثر -إلى ما يماثميا لفيـ بعض األسرار المغكية اٌلتي ما تزاؿ-حسب رأيو-سانيات بعدالمٌ 

في مقابؿ الٌسككف، فيذا المفيـك أعمؽ بكثير مف مستغمفة كذلؾ مثؿ الحركة غامضة -الباحثيف
كىذا مٌما لـ  ـ مجٌرد مقاطع مكصكلة بعضيا ببعض،اٌلذم يجعؿ مف الكبل ،المفيـك الٌسككني

لعدـ إجرائيـ المقارنة  ،يكتشفو بعد الٌمسانيكف الغربيكف كلـ ينتبو لو فقياء العربية في زماننا
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ظريات الحديثة كبيف نظرية ريف بيف النٌ تأخٌ مكمفاىيـ ال -المجٌردة مف األحكاـ المسبقة-زيية النٌ 
 حاة األٌكليف.النٌ 
أف نزيح الستار عف ، ارتأينا رحمة الٌمو عميو ارة اٌلتي قاـ بيا البركفيسكركنتيجة لمجيكد الجبٌ   

ف خبلؿ الرجكع إلى كنتتٌبع أساسيات كمرجعيات ىذا الفكر العظيـ م ،ىذا التفكير المساني الفذٌ 
ساف عند العرب القدامى كالٌمسانيات الحديثة الذكر، كاٌلتي تبٌيف الفركؽ بيف عمـ المٌ  نفةاآلكتبو 

 عبد"  بو نادل الذم العميؽ الجكىر نتبٌيفلانطبلقا مف "دم سكسير" كصكال إلى "تشكمسكي"، 
 أصيؿ عربي مستقبؿ بناء أفٌ  مف انطبلقا العربية لمغة العممية بحكثو في"  صالح الحاج حمفالرٌ 
  .اٌلتراث نطاؽ خارج كارد غير أمر كالمكضكعية اٌلذاتية خصكصيتو لو
رح المقٌدـ آنفا ى كالطٌ شكالية تتماشكعمى ىذا االعتبار راح تصٌكرنا يرسي معالمو عمى إ  

كلدراسة ىذا اإلشكاؿ  ،"التفكير الٌمساني في أعماؿ عبد الرحمف الحاج صالح" :سكمة بػكالمك 
ىيكمو الخارجي إلى خٌطة ال تخرج دراسة عممية كمنيجية اقتضت طبيعة المكضكع أف يتكٌزع 

 عف مدخؿ كثبلثة فصكؿ كخاتمة.
 "عبد الٌرحمف الحاج صالحعند لٌمسانيات  ريخيتأاإلطار البػ" ، كالمعنكفالمدخؿتناكلت في    
الحديثة في  الٌمسانية مف الينكد فالٌركماف، كاليكناف كصكال إلى الٌدراسات بدءن شأة الٌمسانيات ن

راسات الٌمسانية ثـٌ ختمت بالحديث عف الدٌ ، ككٌؿ ىذا مف كجية نظر الحاج صالح، أركبا كأمريكا
 العربية الحديثة.

المبحث األٌكؿ:  مؿ عمى مبحثيف:تشا فقد ،"سانية العربيةراسات المٌ الدٌ كاقع  "الفصل األّولأٌما  
 الحديث حكليا زتاٌلتي ركٌ  ، كمف ىذه اإلشكاليات"الٌدرس الٌمساني العربي الحديث اتإشكالي"

مكقؼ المسانييف العرب ك المصطمح،  ،إشكالية االنفصاؿ بيف الٌنظرية كالتطبيؽ، إشكالية الٌترجمة
المنيج  أىـٌ ىذه المناىج:مف ك ، "سانية العربية الحديثةالمناىج المٌ "اني: المبحث الثٌ ، ك لٌتراثا مف
 المنيج الكظيفي.ك  ، المنيج الٌتحكيميبنكمال
 مؿتشفقد ا، "التفكير الٌمساني عند الحاج صالح بيف األصالة كاإلبداع" :انيالفصل الثّ  كأٌما  

، كقد رٌكزت "المنطقات الٌمسانية لعبد الرحمف الحاج صالح": المبحث األٌكؿ عمى مبحثيف: أيضا



 

 و
 

 الحاج صالح أىـٌ منطمقات مكانة الخميؿ في الٌدراسات الٌمسانية العربية، ثـٌ  خاٌصة عمى
عمـ الٌمساف" ك" البنكية" بدال مف البنيكية، حديثو عف تبٌنيو لمصطمح " ، كاٌلتي مف بينياالٌمسانية

كدفاعو عف القدامى كنقصد بيـ  كمنيجو في البحث كالٌتأليؼ،مفيكمي األصالة كالمعاصرة، 
ظرية النٌ "انية( المسٌماة نظريتو )الٌنظرية الثٌ  بذلؾ ؤٌسسلي، ماكغيرى سيبكيو" ك"الخميؿ"خاٌصة "

، كىي المنبثقة "النظرية الخميمية الحديثةمكسكما بػ" المبحث الثانيفجاء بذلؾ  ،الخميمية الحديثة"
مفيكـ  :راث العربي األصيؿ، كرٌكزت في ىذا المبحث خاٌصة عمىعف تفكير كدراسة معٌمقة لمتٌ 

 المنطؽ شة فكرة تأثير) المنطمقات، المحٌفزات كالغايات(، أصالة ىذه الٌنظرية، مناقىذه الٌنظرية
في الٌنحك، المفاىيـ األساسية لمٌنظرية) مفيكـ االستقامة، االنفراد، المكضع كالعبلمة األرسطي 

كلعٌؿ أبرز ما قٌدمو الحاج صالح مشركعاف ضخماف كبيراف؛  أٌما  ،...(العدمية، الٌمفظة كالعامؿ
األٌكؿ منيما فيك نظرٌية بناىا عمى أصكؿ كمبادئ الٌنظرٌية الٌنحكٌية العربٌية القديمة كسٌماىا 

التي قٌدميا عمماء  ىذه الٌنظرية الٌمسانٌية تعٌد استمرارا لمجيكد األصيمة الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة.
ٌية المتقٌدمكف مراعيف فييا خصكصٌية ىذه الٌمغة كتمٌيزىا كقداستيا، أمثاؿ: الخميؿ، كسيبكيو العرب

أٌما اآلخر فما زاؿ في طكر البحث ك م ... ذسي، كالٌسييمي، كالٌرضي األسترباكأبي عمي الفار 
 الٌمغكية شركع ىك مشركع الٌذخيرةكمحاكلة الٌتفعيؿ، كىك مشركع قكمٌي يمٌثؿ تحٌديا كبيرا، ىذا الم

حمف إسيامات عبد الرٌ  ":المكسكـ بػ ،كىذا ماتناكلت الحديث عنو في الفصؿ الثالث  كاألخير
: الٌمسانيات المبحث األٌكؿعالجت مف خبللو في قد  ، ك"الٌمغة العربيةالحاج صالح في ترقية 

الٌمسانيات الحاسكبية  مف تعريؼ منطمقة  ،الحاسكبية) حكسبة التراث الٌمغكم العربي(
Computational Linguisticsشارة إلى اٌتجاىات البحث كالٌتأليؼ  فيو عند العرب، ثـٌ اإل 

، فالحديث عف أىـٌ مشركع قاـ بو عبد الرحمف الحاج صالح، كىك الٌذخيرة باختصار
ممبحث لالنسبة كب، العربية)حكسبة التراث ( كالمعالجة اآللية لٌمغة العربية كجيكده الفٌذة في ذلؾ

خٌصص ىذا المبحث األخير لمحديث عف العيكب الحقيقية التي فقد "، تعميمية الٌمغات" :الثٌاني
يعانييا تعميمنا لمعربية، كأىـٌ ما قاـ بو عبد الرحمف الحاج صالح لخدمة كترقية الٌمغة العربية 

    العصر. متطمبات لتكاكب
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ليا في الفصكؿ الٌثبلثة  أىـٌ الٌنقاط اٌلتي تعرضت حاكلت فييا تمخيصاٌلتي خاتمة: كأخيرا ال  
  كاٌلذم حاكؿ طيمة حياتو ،عند عبد الٌرحمف الحاج الٌصالحالٌمساني  ٌتفكيرالضكء عمى ال مسٌمطة

 ٌالتي اٌلتراثية كاالتجاىات المنطمقات مف الحديثة العربية لمسانيات لٌمتراث، التأسيس في دعكتو
 كؿٌ  أفٌ في األخير إلى حقيقة   ليصمكا الغربية، اٌلمسانية بالدراسات ادكان اٌلذيف عند دراساتيا ثبتت
   .القدامى العربي اٌلتراث عمماء ذكره اعمٌ  يخرج لـ الغرب ذكره ما
أف نستعيف ببعض المناىج اٌلتي نراىا تخدـ ىذا  المقاـ كلدراسة ىذه اإلشكالية، اقتضى مٌنا  

 النكع مف البحكث، كفؽ ما تقتضيو طبيعة البحث العممي، منيا المنيج الكصفي، كالتاريخيٌ 
غير أٌنو الٌبد أف نشير إلى أٌف كٌؿ فصؿ يفرض منيجا  -في بعض األحياف -كالمنيج المقارف

 ؿ مف جية أخرل.اكٌ نطرح مف جية كطبيعة التٌ معٌينا، كىذا لطبيعة الٌ 
شاء الٌمو تعالى، فنشير إلى البعض أٌما فيما يخٌص المصادر كالمراجع اٌلتي سنتعامؿ معيا إف   
 عبد الرحمن الحاج صالحكفي مقٌدمتيا مؤٌلفات الٌدكتكر  كاٌلتي ال يستغني البحث عنيا، نيام

 كخاٌصة: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية بجزئيو 
مبادئ : خولة طالب اإلبراىيميكتاب رت في مجٌمة الٌمسانيات،  شمجمكعة مف المقاالت اٌلتي نك 

: دركس في األلسنية العاٌمة، تعريب صالح القرمادم، محٌمد فردينان دي سوسيرفي الٌمسانيات، 
: في الٌمسانيات العاٌمة تاريخيا، طبيعتيا مصطفى غمفاند.، محٌمد عجينة، شاك شٌ ال

، أندرم مارتيني: مبادئ : البحث الٌمغكم عند العربأحمد مختار عمرمكضكعاتيا، مفاىيميا، 
 ميمود منصوريألصحابيا: د.   قاالتم، فضبل عف جممة مف ال... في الٌمسانيات العاٌمة

مف مجمكعة ىذا إضافة إلى  .رثيك ا، كغيرىحدانشريؼ بو شصاري، المحّمد ، ير إبريرشالب
، كالمجٌمع الجزائرم 1972في مجمة المسانيات منذ سنة  المقاالت اٌلتي نشرىا "الحاج صالح"

 لمغة العربية، كغيرىا .
كال أٌدعي فضؿ الٌسبؽ في ىذا المكضكع؛ إذ كجدت بعض الٌدراسات األكاديمية)رسائؿ   

لكف مف كجية نظر مختمفة،  مف مثؿ ك ماجستير كدكتكراه(  اٌلتي عالجت المكضكع نفسو تقريبا 
االتجاه التكافقػػػػػػػػي بيف لسانيات التراث بػ " المكسكمة ىاشـ عمي أبك المعاليرسالة معالي 



 

 ح
 

أطركحة شيادة دكتكراه  كىي، "كالمسانيات المعاصرة الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح أنمكذجان 
، كقد استعنت بيا كثيرا في 2014سنة فمسفة في المغة العربية كآدابيا، جامعة بغداد، 

الجيكد الٌمسانية عند عبد ": بػالمعنكنة  سعاد شرفاكممكضكعي، إضافة إلى رسالة دكتكراه ل
جامعة قاصدم مرباح  مف ، "الحاج صالح) قراءة في اآلثار، المنيج، كمكاطف االجتياد( الٌرحمف
المدرسة الحديث عف  ، كما كجدت الكثير مف الٌرسائؿ الٌتي تناكلت2017- 2016 سنة كرقمة،

 الخميمية الحديثة خاٌصة .
حيث عانيت  ؛ البحثبداية كلـ يخؿ ىذا البحث مف بعض المعٌكقات كالٌصعكبات خاٌصة في   

الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح، كلكف مؤٌلفات ما تعٌمؽ بمف قٌمة المصادر كالمراجع، كأىٌميا 
كرات المتعمقة بالمكضكع ، شنلى رحمة رٌبو، كجدت الكثير مف المقاالت كالمإبعد أف انتقؿ 

ٌمر ساعديو شمف يفتمٌمكني العجب مف رجؿ عانى األمٌريف في حياتو، ثـٌ حينما يتكٌفاه الٌمو نجد 
فقد عانيت مف صعكبة  ،ةالعممي المادة يخٌص  ليثرم البحث الٌمغكم بما لٌذ كطاب، أٌما فيما

كلكف كالحٌؽ يقاؿ ميما قمنا كميما بحثنا فإٌننا لف نفي ، كاٌتساعيا بيالتشعٌ  نظرا جمعياك حصرىا 
 الٌرجؿ حٌقو.

ميٌكىا أك الكماؿ، األطركحة ليذه أٌدعي ال يفإنٌ  كختامان      مغالطةه  فتمؾ ، كالمآخذ الينات مف خي
  ريؾ لوشده ال حغاية المرجكة فمف الٌمو ك بيا كعدـ الٌسقكط فييا،  فإف كنت بمغت التجنٌ  حاكلتي 

   ف  قٌصرت  فمجتيد يرجك أف يككف لو مف اجتياده نصيب. كا  ، عظيـ كتمؾ نعمة كفضؿ منو
 كالحمدي  صير،النٌ  كًنعـى  المكلى ًنعـى  إٌنو خالصا لكجيوف يككف أينفع بيذا العمؿ، ك  الٌمو أفٍ  كأسأؿي 
 . كآخرنا أكالن  لمو
 
 
 
 

 .2019ير مارس شمستغانـ                                                    
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يد مطمع القرف العشريف تحٌكال ميٌما في تاريخ الفكر الٌمساني الحديث، خاٌصة ما تعٌمؽ شلقد   
ٌلتي كاـ1Ferdinand   de  Saussure  (1857-1913 )سكسير" "فرديناف دم بأعماؿ

 Cours de linguistiqueفي الٌمسانيات العاٌمة" محاضرات"ظيرت في محاضراتو المكسكمة بػ
générale عمى حٌد -إذ  تعٌد أفكاره مرحمة جديدة في تاريخ الٌمسانيات، استطاع مف خبلليا "؛

جراء  –عمميـ  أف يعطي اإلطار العاـ ليذا الحقؿ المعرفي كالمجاالت الٌتي يدرسيا مفيكما كا 
 كلكٌف ىذا ال يمغي ككف الفكر الٌمساني ىك امتداد لتطٌكر الٌدرس الٌمغكم القديـ .

تنيؿ  ليا، شائع بيف أكساط الٌدارسيف كما ىك  تعني الٌدراسة العممية لٌمغةاٌلتي  إٌف الٌمسانيات   
العمـك األخرل مف منابع الٌدراسات القديمة، كال يمكف أف تستغني عنيا أبدا، كىذا ما  كباقي

مناىجيا، كتطٌرقكا إلى الٌنظريات  يبلحظ عند بعض الباحثيف الٌذيف كتبكا في الٌمسانيات كطٌكركا
عادة بعض جكانبيا  .2الٌمغكية القديمة محاكليف إحياءىا كا 

العمـك اإلنسانٌية كأكسعيا مجاال كأكثرىا نفكذا كنجكعا، ال  لقد أصبح عمـ الٌمساف مف أىـٌ     
بالنسبة إلى ما كاف عميو فيما مضى فقط، بؿ بالنسبة أيضا إلى ما استفادتو العمـك اإلنسانية 
األخرل مف تجديد عميؽ بتطبيقيا لمناىجو الخاٌصة عمى مكاضيع أبحاثيا؛ فقد الحظ 

( Linguistiqueر اٌلذم كممت بو جيكد زمبلئيـ في الػ )المختصكف في ىذه العمـك النجاح الباى
                                                           

دخؿ الجامعة في بيت امتاز أفراده في العمـك الٌدقيقة، كلكٌنو أظير ميبل إلى الٌدراسات الٌمغكية،  1857كلد سكسير في جنيؼ  - 1
قٌرر مصيره  1876شٌدة تعطشو إلى العمـ، كبقي متعٌمقا بالٌرياضيات كعمـك الٌمساف،كفي سنة ـ لكتابع فييا دركسا في مختمؼ العمك 

 بذىابو إلى "ليبتسيس" كالتحاقو بحمقة الٌمغكييف األلماف.كأنيى ىناؾ رسالتو المعنكنة ب"رسالة في النظاـ األصمي لممٌصكتات في
أطركحتو المسٌماة ب"استعماؿ حالة الجٌر  1879كناؿ بيا سيرة عظيمة في زمانو، ثـٌ قٌدـ سنة  1878ت اليندية األكربية" سنة الٌمغا

فييا عمى منشكرات جمعية  أشرؼسنة .استقٌر بباريس  22كىك ابف  1881المطمؽ في الٌمغة السنسكريتية" كطبع في جنيؼ سنة 
ٌنحك المقارف كالتاريخي. ثـٌ في جامعة"جنيؼ" أنسأ كرسي التاريخ المقارف لمغات اليندية األكربية لو باريس الٌمغكية كاعتنى بتدريس ال

إلى الٌتدريس بعض إلحاح طمبتو عميو .بعد  1907ثـ اختفى عف األنظار.عاد سنة  1896، كبقي شاغبل لو إلى1891خاٌصة سنة
بعنكاف "دركس في عمـ المساف العاـ".  1916سنة  فنشراىاركسو ، كىام "دشجمع اثناف مف طمبتو كىما "بالي"ك"سي 1913كفاتو

. كينظر: 152، 151، ص2007ر الجزائر شينظر د.عبد الرحمف الحاج صالح :بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف"، مكفـ لمنٌ 
 .4-3، ص1985ة، بغدادفرديناف دم سكسكر:عمـ الٌمغة العاـ، ترجمة د. يكئيؿ يكسؼ عزيز كمالؾ يكسؼ المطمبي، دارآفاؽ عربي

 V .، ص2007 3أحمد مكمف: الٌمسانيات النشأة كالٌتطٌكر، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط - 2
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بعد أف أعاد ىؤالء النظر في كؿ المعمكمات كالمناىج اٌلتي تركيا ليـ الباحثكف السابقكف. كما 
كانت في الحقيقة إعادة نظر فحسب بؿ ثكرة عمى المفاىيـ كاألساليب المسممة اٌلتي ما كاف 

نزاليا مف مستكل التقديس األعمى إلى مستكل النظر  يجرؤ أحد قديما عمى جداليا كا 
ت البحث العممي أٌيما شكالٌتمحيص، بؿ كانت في الكاقع ثكرات تكالت طيمة قرف كنصؼ أنع

، كنتج عف ىذه الحركات الفكرية العميقة اٌلتي تزعزعت ليا المباني الٌنظرية الغربية شإنعا
نكف الدراسات اإلنسانية يصبك إلى القديمة تفاعؿ منيجي كاسع النطاؽ، إذ صار كؿ فف مف ف

 1تحصيؿ نفس النتائج مف حيث الكـ كالكيؼ بامتثالو نفس المناىج كالٌنظريات.
أ مف العدـ، بؿ ىي نتيجة تطٌكر طكيؿ شإٌف المفاىيـ اٌلتي بينيت عمييا ىذه الٌنظريات لـ تن

ء المسانيات ك ش" يحٌدد تاريخ نGeorges Mounin استمٌر عٌدة قركف؛ إذ نجد"جكرج مكناف
أت في القرف الخامس قبؿ الميبلد أك شبحسب نظرة الباحث إلييا، فمف الممكف أف يقاؿ إٌنيا ن

مع  1926مع سكسكر، أك في سنة  1916( أك في سنة Boppمع بكب ) 1816في سنة 
 .  2كمسكي"شمع ت 1956( أك في سنة Troubetzkoyتركباتسككم )

جممة مف أة عمـ الٌمساف كأطكاره شي حديثو عف نيقٌدـ عبد الٌرحمف الحاج صالح ف    
االفتراضات اٌلتي تثبت أقدـ تحميؿ لغكم قاـ بو اإلنساف، كيرل أٌنيا أقرب إلى الحقيقة منيا إلى 

إذ يقكؿ: " إٌف  -عمى حٌد قكلو -محض االفتراض لثبكتيا عقبل، كعدـ معارضة الٌنقؿ ليا أيضا
العدـ فبل بٌد أف تككف قد سبقتو مفاىيـ عديدة عمى مٌر  أ طبعا مفشعمـ الٌمساف كما قمنا لـ ين

األٌياـ تصٌكرىا اإلنساف جيبل بعد جيؿ، كقد يككف الكثير منيا عمى كبير مف الٌصحة، فإٌف 

                                                           
 2007ينظر، د. عبد الٌرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، المؤٌسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر، ط -1

.7ص
سانية ألكؿ مرة في اليند )القرف الخامس قبؿ الميبلد(، كظيكر أٌكؿ األبحاث المٌ  )عمى الترتيب( إلى ظيكر اشير بتأريخو ىذكي - 2

(، كظيكر أكؿ تأليؼ في المسانيات البنكية مع 1816كتاب في الٌنحك المقارف كالٌمسانيات الٌنظرية ألفو فرانس بكب )صدر في سنة 
( كعرض أكؿ دراسة لمصكتيات 1916لما أمبله عمييـ مف الدركس، في سنة سكسكر )صدر بعد مكتو كبجمع بعض أصحابو 

عبد  كمسكي.شتأٌكؿ محاكلة في الٌنحك التحكيمي كالتفريعي مع  شركسي تركباتسككم، كأخيرا نغكم الرٌ الكظيفية )الفنكلكجية( لمٌ 
 .48الٌرحمف الحاج صالح ، المصدر نفسو، ص



 اإلطار الٌتأريخي لٌمسانيات عند عبد الٌرحمف الحاج صالح.المدخل

13 
 

اآلدمييف ما صاركا مكصكفيف بذلؾ إاٌل ألٌنيـ استطاعكا أف يتكاضعكا عمى مصطمحات صكتية 
يره، فصارت ىذه األصكات الٌرمزية عكنا ليـ عمى ليبٌمغ كٌؿ كاحد منيـ لآلخريف ما في ضم

لتنمية مداركيـ العقمية ككسب المعارؼ  -اعريفشكىـ غير  –كالٌتعامؿ، بؿ كسيمة  شالٌتعاي
كال ندرم مف  -الضركرية لجمب المنافع كدفع المضار...فتدٌبركىا كتأٌممكىا حٌتى جاء أحدىـ

اٌلذم تفنى حركفو احدىا تمك اآلخر بمجٌرد ما ففٌكر ممٌيا في حيمة تحفظ الكبلـ الٌزائؿ  -ىك
ا عمى الحجر معاني الكمـ شكجد أحسف مف تمثيمو تمثيبل مممكسا بأف يصٌكر نق ...فما1تحٌدث

رية بني شبصكر ترمز مف قريب أك بعيد إلى تمؾ المعاني، فمٌكف بذلؾ ألٌكؿ مٌرة في الٌتاريخ الب
بعيدة، كما مٌكنيـ مف مخاطبة األجياؿ اٌلتي جنسو مف أف يخاطب بعضيـ بعضا كبينيـ مسافة 

  2لـ تحضر بعد."
ثـٌ يفصؿ الحاج صالح الحديث عف تكٌفؽ اإلنساف بعد قركف مف ذلؾ إلى طريقة في الٌتحميؿ    

ـٌ إلى الٌصفة الجكىرية اٌلتي يٌتصؼ بيا الٌمساف الب رم كعرؼ أٌف شسٌمطيا عمى مدارج الكبلـ، ث
ما مستكل العناصر الٌدالة كمستكل العناصر غير الٌدالة فجاءت لو مستكييف مف الٌتحميؿ ى

مف  "  الكتابة تصكيرا رمزيا لميجاء بعد أف كانت تصكيرا رمزا لممعاني، كليس أدٌؿ عمى ذلؾ
ر قبؿ الميبلد( لدليؿ كاضح شكجكد كتابة مثؿ ىذه في تمؾ العصكر العتيقة) القرف الخامس ع

    3ي الكبلـ."عمى قدـ البحث كالتنقيب عف مبان
كبعد كٌؿ ىذا الٌتحميؿ حكؿ قدـ المحاكالت الٌتحميمية لمباني الٌمساف؛ نجد الحاج صالح يؤٌكد"    

أٌف ىذا ال يجٌكز لنا أف نقكؿ بأٌف عمـ الٌمساف قد عرؼ مفيكمو كثبتت أقدامو كاكتممت فنكنو 

                                                           
 ء بالتمٌكج فتزكؿ بزكالو.ىذا لككنيا أصكاتا تنتشر في اليكا - 1
 .50-49عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص:  - 2
.  كنسبة ىذا االختراع إلى الفنيقييف أمر محٌقؽ، مجمع عميو اآلف 51حمف الحاج صالح، المصدر نفسو، ص: عبد الرٌ  - 3

، 1929شاؼ آثار أك غاريت، المدينة الفينيقية العريقة برأس شمرية الكاقعة في الشماؿ الغربي مف سكريا سنة )خصكصا بعد اكت
كقد اكتشؼ األثريكف الكثير مف لكحات الٌطيف األكادية نقشت عمييا قكائـ مف أسماء األشياء المختمفة بالٌمغة السكمرية، كما يقابميا 

مف أىؿ أكغاريت كجدت عندىـ قكاميس بأربع لغات. كىذا يدٌؿ عمى اىتماـ اإلنساف منذ أبعد  مف األكادية، ككذلؾ عند الفينيقيف
 .55ش( كص )اليام51عبد الرحمف الحاج صالح، المصدر نفسو، ص: العصكر بدراسة مفردات الٌمغة.  ينظر 
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ذم دراية أف يمٌيز بيف  لكؿٌ  كنظرٌياتو كمناىجو في ىذا العصر الطاعنفي القدـ، ألٌنو ينبغي
كعمى ىذا فإٌف المحاكلة األكلى  كء العمـك كأطكار نضجيا كاكتماؿ مادتيا ككسائميا...شأطكار ن

في تحميؿ الٌمساف عمميا غير الماٌدة العممية الٌناضجة اٌلتي تكٌدسيا عقكؿ العمماء كأعماليـ عمى 
   1"مٌر األٌياـ.

نجد أٌف الحضارات القديمة قد اىتٌمت بالٌدراسات الٌمغكية اىتماما متفاكتا في الٌدرجة  كبيذا   
 ير إلييا: شكالعمؽ؛ كمف بيف الجيكد اٌلتي ن

 جيود الينود:-1
لقد كاف اىتماـ الحضارات القديمة بالٌدراسات الٌمغكية متفاكتا في الٌدرجة كالعمؽ، كتعٌد جيكد    

كصؿ إلينا؛ فقد اىتـٌ عدد منيـ بدراسة الٌمغة السنسكريتية ككضع القكاعد الٌنحاة الينكد أقدـ ما 
ككاف ذلؾ لممحافظة عمى الٌنصكص  2لكيفية نطؽ الحركؼ الٌسنسكريتية ككيفية استخداميا

الٌدينية متمٌثمة في كتاب "الفيدا" المقٌدس كحماية الٌمغة الٌسنسكريتية مف الٌتحريؼ، ىذه الٌنصكص 
ـٌ تناق ؽ.ـ، ثـٌ طرأت  1200ميا بطريقة شفكية قد انحدرت مف المرحمة الفيدية حكالي الٌتي ت

عمييا تغٌيرات عٌدة عبر العصكر المتتالية، فبرزت ليجات تختمؼ عف الٌمغة األكلى، الٌشيء 
اٌلذم دفع الٌنحاة الينكد إلى دراسة الٌمغة بشكؿ عاـ كاألصكات بشكؿ خاص، لتمكيف أىؿ 

 . 3حيحيف لمكتب المقٌدسة في الٌطقكس كالٌشعائرٌنطؽ الصٌ العقيدة مف الفيـ كال
بالغة بالٌنحك ألٌنو الكسيمة "الٌنحك الٌتقميدٌم"؛ فالينكد يكلكف عناية بػ كقد سٌميت ىذه المرحمة     

كفي ىذا الٌصدد يقكؿ "أحمد  الكحيدة اٌلتي تقٌكـ ألسنتيـ كتحفظ كتبيـ المقٌدسة مف االنحراؼ،
كالكتب المقٌدسة أكثر قداسة مف  يء عمى األرض،"إٌف الماء ىك أقدس ش مختار عمر" عنيـ:

4كلكٌف الٌنحك أكثر قداسة مف الكتب المقٌدسة." الماء،

                                                           
 .53عبد الرحمف الحاج صالح، المصدر الٌسابؽ، ص:  - 1
 .10-9، ص1994ر، الفجالة، مصر،شالٌمغكم، دار غريب لمطباعة كالنٌ ينظر، محمكد حجازم: البحث  - 2
 .12ينظر، أحمد مكمف ، المرجع الٌسابؽ، ص - 3
  37، ص:1972دار الثقافة، بيركت  :البحث الٌمغكم عند الينكد كأثره عمى الٌمغكييف العرب، أحمد مختار عمر - 4
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ر بحث في الٌدراسات الٌمغكية اليندٌية القديمة كاف مف إنجاز العبٌلمة اليندم يكأش   
تقنينيا، كأٌلؼ  في اٌلذم قاـ بتحميؿ كٌؿ مظاىر لغة الينكد ك   paniniيير"بانيني"الشٌ 

الكتب الٌثمانية؛ حيث قاـ بتحميؿ  " أمAshtaydhyayالميبلدم كتابو " القرف الٌرابع
ال يتسنى ك فكضع فيو قكانيف كقكاعد نحكية بمغتو كمنيجو،  ،1الٌسنسكريتيةمظاىر الٌمغة 

كيظير مف كبلمو أٌف أكثر ما يقكلو كاف قد فيـ أية قاعدة إاٌل بفيـ القكاعد الٌسابقة، 
كىذا  خصا،شسبقو إليو عدد كبير مف الٌنحاة، كعدد اٌلذيف ذكرىـ بانيني ثماف كستيف 

  2ذا العيد.يدٌؿ عمى أٌف نحكىـ أقدـ مف ى
الٌمسانيات الحديثة كعٌدىا منطمقات  تبٌنتيا فيما بعد كقد تمٌيز نحكه بخصائص ثبلث    

أم الٌدراسة الشاممة لكٌؿ الجكانب  الّشموليةكىي  أساسية كمنيجية في كٌؿ دراسة لغكية،
 الٌمغكيةمستمر في دراسة الظاىرة أم عدـ التناقض الكمٌي كال نسجامال المتعٌمقة بالٌمغة، 

؛ كذلؾ كاإليجاز في التعبير عف النتائج قتصاد في استخداـ الكمماتأم اال قتصادال
 ختصار تستعمؿ فيو رمكز الجبر  سمكب عممي محض، يسكد فيو االباستعماؿ أ

كمف ثٌمة فإٌف الٌدراسات الٌمغكية اليندية قد شممت فركع  3كيتفادل فيو الحشك  كالٌتكرار.
ة مف أصكات كصرؼ كنحك كمعجـ، ىذا إضافة إلى دراسات أخرل عمـ الٌمغة المختمف

في فقو الٌمغة، كلكٌنيا برغـ ذلؾ احتكت عمى مسٌممات عاٌمة كحقائؽ عممية مجٌردة 
  4كبخاٌصة في حقؿ الٌصكتيات.

 الٌنحك استمٌر عٌدة قركف بعد ذلؾكيشير الحاج صالح إلى أٌف البحث في مجاؿ     
قرف الٌسابع بعد الميبلد ظير كتاب   ففي ال " حٌتى في زماف ازدىار الحضارة العربية؛

                                                           
 2مناىج الٌنظر الٌمغكم الحديث، دار البشير، األردف، ط ينظر، نياد المكسى: نظرية الٌنحك العربي في ضكء - 1

 .20، ص:1987
 .62ص: : بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف،حمف الحاج صالحينظر، عبد الرٌ   - 2
 .14ينظر، أحمد مكمف، المرجع الٌسابؽ، ص: - 3
 .15، ص: نفسوينظر، أحمد مكمف، المرجع  - 4
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نسكريتي، كقد بمغ عدد الكتب اليندية لمؤٌلفو" بياترىارم" في عمـ الٌمساف السٌ "فاكياياديا" 
حك الٌمغكية ما يفكؽ األلؼ، ككانت عندىـ ما ال يقٌؿ عف عشر مدارس كمذاىب في النٌ 

لو مثيبل فيما قبؿ كال بعد إاٌل ما أنتجو الفكر العربي  يناذا عمؿ عظيـ ما رأكالٌمغة، كى
  1القديـ كالفكر األكربي الحديث."

لـ يكتؼ الٌمغكيكف الينكد بكصؼ لغتيـ كتحميميا فقط، بؿ تجاكزكا ذلؾ إلى البحث   
 ىذا الميداف بعض المكاسب " كليـ فيكفي ىذا الصٌدد يقكؿ الحاج صالح: الٌنظرم
بيا أيضا غيرىـ إلى الٌنظريات الحديثة؛ كذلؾ مثؿ  نظريتيـ في ماىية الٌصكت سبقكا 

"سبيكتا"؛ فقد انتبيكا إلى الفرؽ القائـ بيف الٌصكت كظاىرة ػالٌمغكم، كىي نظرية ال
عاٌمة، كالٌصكت كظاىرة فيزيائية فيزيكلكجية خاٌصة بالكبلـ كبيف الٌصكت  فيزيائية

يدركو المتكٌمـ كالمخاطب مف الٌصفات الٌسمعية الٌصكتية اٌلتي  الحامؿ لمدلكؿ، كىك ما
"سبدا" ػتكفي لفيـ المدلكؿ؛ فالٌصكت عمكما ىك"دىفاني" كالٌصكت الكبلمي كمفظ ىك ال

س "سبيكتا" كمعناه األصمي ىك الٌتبجػال فيك كأٌما الٌصكت الٌداؿ اٌلذم ال يتغٌير
 2كاالنتشار)ضد االنطكاء(".

، كليس مف محض الٌتأٌمؿ كما 3لقد بنى الينكد دراستيـ عمى المشاىدة كاالستقراء   
"فما خرجكا إلى تمؾ المعارؼ مف نظرية سابقة، بؿ اليكنانيكف، سيفعؿ الفبلسفة 

ظر تصفحكا جزئيات لغتيـ كمجارم كبلميـ مف مشافية بعضيـ لبعض)بياسا(، كبالنٌ 

                                                           
شخصا مٌمف ألؼ أك كاف لو كبلـ في الٌمغة كالٌنحك مف   2209أحصى الٌسيكطي  أٌما  بالنسبة لمٌنحك العربي فقد  - 1

ؿ مؤتمر العمـك المسانية اٌلذم انعقد في أٌكؿ ظيكر الٌنحك حٌتى القرف التاسع اليجرم. كأٌما المسانيات في الغرب فقد سجٌ 
لفيف. عبد الرحمف الحاج صالح: ـ أسماء الباحثيف كالكارديف مف ىذه البمداف ما يقرب األ1967بكككرشت في سنة 

 .62بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص:
 .68، ص:نفسوعبد الرحمف الحاج صالح: المصدر  - 2
)بعد القرف الثالث ؽ.ـ( فقامت الٌدراسة الفيمكلكجية  استمٌر ىذا االستقراء إلى أف زالت المشافية بالٌمغة السنسكريتية - 3

 .)اليامش(.63ص : بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف،ينظر عبد الرحمف الحاج صالحرة.بعد ذلؾ مقاـ المشاىدة المباش
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فكانت مناىجيـ بذلؾ عممية حقيقية، مستكفية لجميع  صكص القديمة )شنداس(في النٌ 
".   1شركط العمـ كما نفيمو اليـك

كعمى العمكـ فإٌف الٌمسانيات اليندية قد بمغت مف الٌدقة العممية كسعة المعمكمات ما    
أك نظريا   ، تعميميالـ تبمغو الحضارة اليكنانية في البحث الٌمغكم فمسفيا كاف أك نحكيا

، كأٌف الٌمغكييف الغربييف ما استطاعكا أف العربية فيما أخذتو مف الٌمسانيات إالٌ  الٌميـٌ 
يصمكا إلى الفيـ الٌصحيح لممفاىيـ الٌصكتية، كمفاىيـ الٌصكتيات إاٌل بعد اٌطبلعيـ عمى 

حقيقة فإٌف اكتشاؼ الٌسنسكريتية مف قبؿ بعض الباحثيف كفي ال 2التراث اليندم.
ٌمسانيات المقارنة اٌلتي مٌيزت القرف الٌتاسع عشر كخاٌصة الغربييف أعطى دفعة قكية ل

الٌنظرية الٌنحكية اٌلتي كضعيا "بانينٌي" كاٌلتي كاف ليا األثر المممكس عمى لسانيات 
 .القرف العشريف

 غريؽ:جيود اإل-2
ببحكث لسانية في اٌتجاىات كثيرة، ككانكا أٌكؿ المنٌظريف الٌمسانييف في اإلغريؽ قاـ    

حيث أكلع الٌنحاة اإلغريؽ بالٌنظر العقمي كالمنطقي في الٌمغة كالٌنحك، كقد كانت العالـ؛ 
 ٌلذيف جعمكا الٌمغة خاضعة لمقياسا 3الٌسفسطائييف عندىـ عمى يد الٌدراسات الٌمغكية بداية

                                                           
 .63-62، ص الٌسابؽ عبد الرحمف الحاج صالح، المصدر - 1
 .68عبد الرحمف الحاج صالح،  المصدر نفسو، ص:ينظر،   - 2
تي ، الٌ (sophisma) سكفيسما «سفسطة»كممة يكنانية مشتقة مف المفظة  sophism كفسطائيةلسٌ : االّسفسطائيون - 3

تعني الحكمة كالحذؽ. كقد أطمقيا الفبلسفة عمى الحكمة الممكىة كالحذاقة في الخطابة أك الفمسفة، كما أطمقت عمى كؿ 
كالسكفسطائية حركة فمسفية غير متكاممة ضمف نظاـ،  فمسفة ضعيفة األساس متيافتة المبادئ كفمسفة الريبية )الشكية(

عممية تقـك عمى اإلقناع ال عمى البرىاف العممي أك  ، كىي فمسفةأثينالخامس قبؿ الميبلدم، كمركزىا ظيرت في القرف ا
لخطابي، كالقكانيف الجدلية المنطقي، كعمى اإلدراؾ الحسي كالظف، كعمى استعماؿ قكة الخطابة كالبياف كالببلغة كالحكار ا

الكبلمية بيدؼ الكصكؿ إلى اإلقناع بما يعتقد أنو الحقيقة، كبيذا المعنى أصبحت السكفسطائية عنكانان عمى المغالطة 
خفاء الحقيقة بركتاغكراس، كجكرجياس، كأنتيفكف. اعتقد  :مف أشير السكفسطائييف .كالجدؿ العقيـ كالمعب باأللفاظ كا 

بركتاغكراس بأنو يجب اتباع األعراؼ كالطقكس القديمة لممحافظة عمى تماسؾ المجتمع. كاشتير جكرجياس بأفكاره 
الشكككية المحٌرضة فكرينا. أما أنتيفكف، فقد رٌكز عمى الفرؽ بيف القانكف المدني كالسعي الفطرم لئلنساف لمحصكؿ عمى 

https://www.maghress.com/city/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 بمسائؿ الٌمغةأقدـ فيمسكؼ أخبرنا عف اىتماـ اليكنانييف ؽ.ـ(  347كيعٌد "أفبلطكف")
كتطٌمعيـ إلى أسرارىا في كتاب" قراطكلكس" اٌلذم يبٌيف أٌف المسائؿ المطركحة فيو كاف 

أٌكؿ مف فٌرؽ ك  1يرجع عيدىا إلى زماف " فيثاغكرس" في القرف السادس قبؿ الميبلد.
بيف االسـ كالفعؿ باعتبارىما العنصريف األساسييف في الجممة، فقٌسـ الجممة إلى اسمية 

عنده ىي العبارات اٌلتي تدٌؿ عٌمف يقكـ بالحدث في الجممة، كأٌف كفعمية؛ فاألسماء 
كبيذا يككف قد عٌد األفعاؿ  ،األفعاؿ ىي العبارات الٌدالة عمى حدث أك صفة في الجممة

كالٌصفات قسما كاحدا كىذا الٌتقسيـ مبني عمى تصٌكر عقمي منطقي محض يعكس 
ة كرأل أٌنيا مف صنع كتحٌدث عف نشأة الٌمغ، 2مكٌكنات القضية الفمسفية

"انحدرت مف أصؿ تحكمو قكانيف خالدة غير قابمة أٌنياأم الٌطبيعة)الٌطبيعيكف( 
كاختمؼ في ذلؾ عف االصطبلحييف )العرفيكف( اٌلذيف يركف بزعامة "أرسطك"  .3لمتغيير"

 رىانغيٌ  أف كفيم فرداتالم أفٌ ك  ،ؽ.ـ( أٌف الٌمغة كليدة العرؼ كالٌتقميد 384-322)
كقد أٌدل ىذا  .التغيير ىذا قبكؿ جردبم متساك بشكؿ كفؤة تككف المغة كأف ،ءانش عندما

الٌنقاش إلى البحث عف العبلقة بيف أشكاؿ الكممات كمعانييا، فأٌكد الٌطبيعيكف عمى 
مات ظيرت لتمٌبي الٌتطابؽ المكجكد بيف كٌؿ داؿ كمدلكؿ، كحسب "أفبلطكف" فإٌف الكم

كاصؿ، كالبحث في أصكؿ الٌمغة يؤٌدم إلى اكتشاؼ لمتٌ ركرية الضٌ حاجيات اإلنساف 
 4حقائؽ الٌطبيعة كفيـ ظكاىر الككف حسب اعتقاده.

                                                                                                                                                                                

الحياة، ككاف يعتقد أف الناس غالبنا ما يستطيعكف تحقيؽ منافع شخصية عف طريؽ التبلعب بالقانكف كالعمؿ كفقنا  ممٌذات
   المكقع: نسانيةسـ: الفمسفة كالعمـك النفسية كاإلالمصدر: مف ق .لنزكاتيـ الفطرية إذا ما استطاعكا اإلفبلت مف العكاقب

ency.com-http://www.arab .

.71الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف،  ص: عبدينظر،  - 1
.17أحمد مكمف، المرجع الٌسابؽ، صينظر،   -2

3 -John Lyons ,Introduction to théoretical linguistique, London1968, p4.    نقبل عف  أحمد
 .15ص، الٌسابؽ مكمف، المرجع 

 .16، صنفسونظر أحمد مكمف، المرجع ي  - 4

http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
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كيعٌد "أرسطك طاليس" تمميذ أفبلطكف، المؤٌسس الحٌؽ لمٌنحك األركبي الٌتقميدم، كقد     
تؤٌدم أقٌر تقسيـ الكممة عند "أفبلطكف" كلكٌنو أضاؼ إليو قسما ثالثا ىك الٌركابط اٌلتي 

كظيفة نحكية، كينسب إليو نظرية بنية العبارة اٌلتي تتكٌكف مف مسند كمسند إليو، كبيذا 
غ الفعؿ المختمفة في كما اكتشؼ أيضا صيٌ  1أسس الٌتحميؿ الٌنحكم. يعٌد أٌكؿ مف كضع

كاؿ الفعؿ ترتبط ارتباطا كثيقا شالٌمغة اإلغريقية، كأٌكد عمى أٌف الٌتغٌيرات المنتظمة في أ
يكـ زمف حدكثو، كتدٌؿ عمى الماضي أك الحاضر أك المستقبؿ، كقد مزج "أرسطك" بمف

 بيف الٌنحك كالمنطؽ، كال يزاؿ ىذا المزج يصبغ الٌنحك الٌتقميدم إلى يكمنا ىذا. 
ؽ.ـ(أىـٌ مدرسة فمسفية في  300كتعٌد المدرسة الٌركاقية  اٌلتي أٌسسيا "رينكف" )    

"أثينا" بعد أرسطك لعنايتيا بالمسائؿ الٌمغكية كالفمسفية، كقد أضاؼ الٌركاقيكف إلى أقساـ 
الكبلـ القسـ الٌرابع كالخامس، كىما األدكات كالقرائف، ككضعكا نظرية تركيب الجممة 

ـ كالمتعٌدم جممة الفعمية كالتمييز بيف البٌلز عمى تحميؿ أنكاع اإلسناد في ال اٌلتي تعتمد
 يغةالصٌ  ثنائية كاقيكفالرٌ  صاغكما مف األفعاؿ، كالمبني لممعمـك كالمبني لممجيكؿ. 

 الفت بشكؿ يذكراننا ذيفالمٌ ) » لكؿالمد« ك» الداؿٌ « يفب المغة فيى ممٌيزيف عنالمك 
 صكصالنٌ  اأمٌ (  signifie» دلكؿلمكا signifiant الداؿر سكسي دم باصطبلحي لمنظر
 ذىنية صكرة يكف لـ دلكؿلما أف يبدك كلكف ،تفسيرىا فيصعب كضكعلمبا رتبطةالم

 ةغالمٌ  في نامعيٌ  نطقا يقابؿ ستمعلمكا تكمـلما ذىف في ما شيئا كاف بؿ كامؿ بشكؿ
 . 2(غةالمٌ  طريؽ عف كالفكرة كتلمصٌ  سكسيردم   تكحيد ما حد إلى يشبو كىذا)

كخبلصة القكؿ إٌف نحاة اإلغريؽ قد نظركا إلى العالـ بمنظار فمسفي، فأٌثر ذلؾ     
ٌبؽ نحكىـ اٌلذم صٌمـ  عمى نظرتيـ لٌمغة كالٌنحك، كاىتمكا بكصؼ لغة أجدادىـ، كطي 

خصيصا لمغتيـ عمى كٌؿ لغات العالـ تقريبا، كالٌسر في نجاحو يعكد إلى ككنو أقرب 
ني عمى مبادئ فمسفية كمنطقية ليا عبلقة كبيرة ٌنو بي الطبيعة البشرية مٌما سكاه، كألى إل

                                                           
مكتبة الٌرشد، الٌرياض ، في تطٌكر دراسة العمـك الٌمغكية نظر، أحمد عبد العزيز دٌراج، االٌتجاىات المعاصرةي - 1

 .38، ص2003الٌسعكدية، ط 
 .37، ص1997نكفمبر ر.ق ركبنز: مكجز تاريخ عمـ الٌمغة في الغرب، تر أحمد عكض، عالـ المعرفة، الككيت  - 2
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لى يكمنا ىذا ما انفكت كتب الٌنحك المدرسية تستعمؿ نفس  1،بالفكر البشرم كا 
المصطمحات اٌلتي تداكليا جيؿ بعد جيؿ كتناقمكىا عبر الزماف، منذ عيد أرسطك إلى 

الحاج صالح أٌف ىذه المصطمحات ال تزاؿ رائجة  العصر الحاضر، كيرل عبد الرحمف
كلـ تكسد سكقيا رغـ رثٌتيا كقٌمة مكافقتيا لمقتضيات ىذا العصر، كفي ىذا الٌصدد 

...نخٌص بالذكر كتاب ككانتيميانكس اٌلذم صار عماد كٌؿ نحكم كأٌكؿ كتاب يقكؿ:"
ىذه المفاىيـ العتيقة  شيئا فشيئنا  كبدأ المثٌقفكف منذ سنكات يترككف  ! طبع في الٌدنيا

عمـ الٌمساف الحديث كقد تـٌ ذلؾ عمى مستكل الجامعات كمعظـ  كيستبدلكنيا بمفاىيـ
التعميـ الثانكم كاالبتدائي، كىذا ال يعني أٌنيـ ترككا كٌؿ شيء، بؿ حافظكا عمى مايبدك 

سنة الٌمو  أٌنو صحيح منيا حٌتى يأتي يكـ يحتـٌ عمييا الٌزكاؿ أك الٌتكييؼ كالٌتطٌكر. ىذه
  2في أرضو." 

 :الّرومان جيود-3
؛ إذ أٌف الٌنحاة الٌركماف ر اليكنانيكانت العمـك الٌمغكية الٌركمانية تطبيقا لمفك     

"  varroككاف "فارك أخضعكا جميع الظكاىر الٌمغكية البٌلتينية لقكانيف الٌمغة اليكنانية، 
ؽ.ـ( أٌكؿ مؤٌلؼ التيني تناكؿ القضايا الٌمغكية، كقد كتب نحكا لمغة  116-27)

" بمغ ستا كعشريف جزء De Lingua latimaالبٌلتينية تحت عنكاف" الٌمغة البلتينية" 
كقد ناؿ ىذا الكتاب تقديرا كبيرا في زمانو كفي السنكات المتتالية لو، كقد اىتـ بالٌصرؼ 

ٌ، كالٌنحك، كقد قاؿ بأٌف الٌمغة تتكٌكف مف مجمكعة متناىية مف كاالشتقاؽ كالٌتكليد
المفردات اٌلتي فرضت عمى األشياء لتسييؿ عممية التكاصؿ، كتعمؿ بطريقة تكليدية 
بكصفيا مصدرا ألعداد ىائمة مف المفردات عف طريؽ إجراء تغٌيرات متتالية في حركؼ 

 3الكممات كمعانييا.

                                                           
 .23أحمد مكمف، المرجع الٌسابؽ، ص - 1
 )اليامش(.81عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف،  ص: - 2
 .25ينظر، أحمد مكمف، المرجع الٌسابؽ، ص - 3
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انييف مٌمف اىتمكا بالٌنحك مف أمثاؿ كنجد الكثير مف الٌركم     
ـ( اٌلذم 560-ـ512")priscianeـ( ك"بريسياف" 90-ـ35")kuintilian"ككنتيمياف"

كاصؿ أبحاثو في كصؼ لغة األدب البٌلتيني القديمة، كتعٌد مؤٌلفاتو الٌطريؽ اٌلذم يربط 
كنجد الكثير مف الٌنحكييف الٌركمانييف، كلكٌنيـ  1القديـ بالعصكر الكسطى في عمـ الٌمغة.

لـ يخرجكا كثيرا عف الٌنظرية الٌمغكية اٌلتي جاء بيا عمماء اإلغريؽ باستثناء بعض 
 اإلضافات الٌطفيفة أك الٌشركح الكافية .

 
  العموم الّمسانية عند العرب:-4

مكانة في أركبا كأٌما في العصكر الكسطى المتأٌخرة، فقد كاف لمعربية كالعبرية    
اضي كخاٌصة العربية اٌلتي دخمت ببلدا كثيرة نتيجة انتشار الٌديف اإلسبلمي في معظـ أر 

كتعٌد الٌمغة العربية مف الٌمغات الٌسامية اٌلتي ظٌمت  الٌشرؽ األدنى كشماؿ إفريقيا،
بو الجزيرة ت في بكتقة معزكلة عف العالـ في شمحافظة عمى أىـٌ خصائصيا ككنيا كان

ة في العصر ة، كقد كاف ليذه البيئة العربيٌ  القبائؿ العربيٌ كال تستعمميا إالٌ  ربية،الع
أٌدل انقساـ ب؛ إذ يقكؿ "عمر تكفيؽ سفر آغا: "الجاىمي أثر كبير عمى الٌمغة كاألد

العرب إلى قبائؿ متفٌرقة إلى تعٌدد الٌميجات، كصارت كٌؿ قبيمة تطمؽ عمى المسٌمى 
اسمو عند األخرل، كما أٌف كٌؿ قبيمة كانت تضع أسماء كثيرة الكاحد اسما يختمؼ عف 

لممسٌمى الكاحد؛ ذلؾ ألٌف عدـ تعٌدد البيئة البدكية كضيقيا أٌدل بالعربي إلى أف يعنى 
بكٌؿ ما حكلو صغيرا كاف أـ كبيرا، كبكٌؿ دقائقو، كمف ىنا كثرت المفردات كالجمكع 

  2كتعٌددت األضداد."
يستعمميا الٌمغكيكف العرب لمٌداللة عمى األلفاظ اٌلتي كاف ى الحاج صالح إلأشار    

المفيـك العاـ اٌلذم تصٌكركه لعمـ الٌمساف كالمفاىيـ الخاٌصة المفٌرعة عميو؛ إذ يقكؿ:" إٌف 
لفظة "لغة" كانت تطمؽ عند الٌنحاة كالٌمغكييف عمى عٌدة معافو زيادة عمى ما يفيـ مف 

                                                           
 .101-100: ص ، ر.ق ركبنز: مكجز تاريخ عمـ الٌمغة في الغرب ينظر، - 1
 17-16، ص1996 3الٌدار البيضاء، ط مراجعة منير البعمبكي، آغا:األدب العربي كنصكصو،عمر تكفيؽ سفر  - 2

 .36-35صالمرجع الٌسابؽ،  نقبل عف أحمد مكمف، 
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رؼ لمفظ )المغة( اٌلذم عي كأٌف مفيـك العاـ  بكجو عاـ...تحديد ابف جني ليا كىك الٌمساف 
ما عيرؼ في الحقيقة إاٌل بعد نياية القرف الثاني اليجرم، كأٌف األصؿ في الداللة عميو 
ىك ما استعممو القرآف الكريـ )ال تكجد فيو كممة أخرل ليذا المدلكؿ غير "الٌمساف"( 

لٌنحكييف قبؿ كفاة سيبكيو، ككٌؿ ما أيٌلؼ كالشعر الجاىمي كاإلسبلمي كما نقؿ مف كبلـ ا
ال يكجد كغير ذلؾ مف العمـك اإلسبلمية،  في ذلؾ العيد في العربٌية كالفقو كالحديث،

فييا إاٌل لفظ "الٌمساف" ككٌمما استعممت كممة "لغة" فييا فيك لمداللة عمى الكيفية الخاٌصة 
تأدية لفظ معٌيف إٌما في النطؽ  في -عربا كانكا أـ عجما -اٌلتي يمتاز بيا قـك عف قـك
في كتاب سيبكيو كدفاتر كاضحا  -حسب رأيوراه ، كىذا يبو أك صياغتو أك تركيبو

  1.العربيف لمغات ئالعمماء المستقر 
ألبي  "العمـككقد استدٌؿ الحاج صالح عمى مفيـك ىذا العمـ مف كتاب " إحصاء    

نصر الفارابي؛ كذلؾ مف خبلؿ قكلو:" عمـ الٌمساف" في الجممة ضرباف: أحدىما، حفظ 
األلفاظ الدالة عند أٌمة ما، كعمـ ما يدؿ عميو شيء منيا، كالثاني "عمـ قكانيف تمؾ 
األلفاظ" كالقكانيف في كٌؿ الصناعة: أقاكيؿ كمية، أم جامعة، ينحصر في كٌؿ كاحد 

ىي ا تشتمؿ عميو الصناعة، حٌتى يأتي عمى جميع األشياء اٌلتي منيا أشياء كثيرة ممٌ 
معٌدة إٌما ليحاط بيا ماىك مف تمؾ كتككف  مكضكعة لمصناعة أك عمى أكثرىا،

ٌما ليمتحف بيا ما ال  ،عنيا ماىك منيا الصناعة، لئبل يدخؿ فييا ما ليس منيا أك يشذٌ  كا 
ٌما ليسيؿ بيا تعمـ ماتحتكم عميو الصناعة  يؤمف أف يككف قد غمط فييا غالط. كا 

 2.كحفظيا
الة في لساف كٌؿ أمة ضرباف: مفردة، كمركبة. فأٌما المفردة: كالبياض إٌف األلفاظ الدٌ     
: كقكلنا اإلنساف حيكاف، كعمر أبيض. فالمفردة: بةكاد كاإلنساف، كالحيكاف. كالمركٌ كالسٌ 

منيا ماىي ألقاب أعياف، زيد كعمر كمنيا مايدؿ عمى أجناس األشياء كأنكاعيا، مثؿ 

                                                           
 .82عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص:ينظر،  - 1
 .85، صالمصدر نفسو حمف الحاج صالح، عبد الرٌ  - 2
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اإلنساف، كالفرس، كالحيكاف كالبياض كالسكاد. كالمفردة الدالة عمى األجناس كاألنكاع: 
 1منيا أسماء، كمنيا كمـ، كمنيا أدكات.

صالح عمى كبلـ الفارابي قائبل:" بيذا الكبلـ القٌيـ يتٌضح لنا مفيكـ كيعٌمؽ الحاج     
عمـ الٌمساف اٌلذم يتصٌكره العرب، فبلحظ بالخصكص العبارات "في لساف كؿ أمة"... 
فإٌنيا تدؿ بكضكح عمى عدـ اقتصار الفارابي في تقسيماتو لمكضكعات عمـ المساف 

ند النحاة المتقدميف مف غير العرب كال مف معٌيف، كىذه نظرة لـ يسبؽ لنا أف رأيناىا ع
الث عشر، حيث حاة األكربييف في القركف الكسطى حٌتى القرف الثٌ جاء بعدىـ مف النٌ 

تمٌكنكا مف االطبلع عمى تآليؼ العرب كخصكصا ىذا الكتاب، كيجب أف نذكر أٌف 
كؿ ىذه الفارابي عاشر مٌدة طكيمة النحكم الممتاز أبا بكر بف الٌسراج كأفاد منو 

المعمكمات اٌلتي يذكرىا ىنا، كىي راجعة في األصؿ إلى ما استخرجو النحاة مف 
-ساف العربي كالبعض اآلخركيكافقيـ في بعض ىذه األشياء خاٌصة بالمٌ  العربٌية،

عاـ الكجكد)كىك قكؿ النحاة(، كأقدـ كتاب رأينا فيو -كانقساـ الكمـ إلى اسـ كفعؿ كحرؼ
 .2ابف الٌسراج"ىذا المقتضب لممبرد شيخ 

كعمى الٌرغـ مف إعجابو الكبير بآراء الفارابي ككتابو، كأسبقية ىذا الكتاب إلى تحديد     
مفيكـ عمـ الٌمساف بما يكازم ما كصؿ إليو عمـ الٌمساف الحديث، إاٌل أٌنو يؤٌكد عمى أٌنو 

نعني  ليس مصدرا  لكٌؿ ما يكجد في عمـ الٌمساف الحديث؛ كفي ىذا الٌصدد يقكؿ:" ال
كفي غيره مٌما ترجـ أيضا إلى  -بذلؾ طبعا أٌف ما قالو الفارابي في ىذا الكتاب

ىك مصدر كؿ ما يكجد اآلف في عمـ المساف الحديث. فإف في ىذا العمـ  -البلتينية
أمكرا كثيرة ابتدعت في زماننا، بؿ مقصكدنا ىك أٌف المفيكـ اٌلذم تصٌكره العرب لعمـ 

اـ كالخاص مف األحداث المغكية، أم ما تشترؾ فيو جميع الٌمساف)عمـ يتناكؿ الع
الٌمغات، كما تختص بو كما ينقسـ إليو مف أقساـ غير معركفة قبؿ بيذه الٌدقة(، ىك 

  3فيما بعد." Linguisticsأٌكؿ مفيـك كاف يمكف أف تنطمؽ منو الػ 
                                                           

 .85ص، بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف :الحاج صالححمف عبد الرٌ  - 1
 .87-86، ص:المصدر نفسو ،عبد الرحمف الحاج صالح - 2
 ش()اليام.88-87، ص:نفسوالمصدر   - 3
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قارف الحاج صالح بيف مصطمح عمـ الٌمساف كمصطمح "فقو الٌمغة" اٌلذم بدأ العرب   
اليجرم؛  لمٌداللة عمى الٌدراسة المعٌمقة لٌمغة ال الٌمساف كٌمو،  رابعباستعمالو في القرف ال
" ىك البحث عف الفكارؽ الٌمغكية الٌناتجة عف الٌتعارض بيف الكضع  كمكضكع ىذا العمـ

ما يترٌتب عمى ذلؾ مف الٌتفريع الٌداللي  كتشٌعبات المعاني، فيي دراسة كاالستعماؿ ك 
تتعٌرض لممفردات بصفة خاٌصة مف حيث تنٌكع معانييا، أٌما بتنٌكع تصٌكرات األشخاص 

مٌ بصفة عامٌ    1."يجي أك االصطبلحي، كحٌتى الببلغي أحياناا بتنٌكع استعماليا المٌ ة، كا 
أك عمـ متف الٌمغة  كعمى ىذا فإٌف فقو الٌمغة عند العرب ىك امتداد كفرع لعمـ الٌمغة    

" المكضكعات الٌمغكية" أم ما كضع مف األلفاظ المعينة الٌسماعية؛ كقد اٌلذم يدرس
كف أيضا غكيكف المستقركف ييتمٌ قصره المتأخركف عمى أكضاع المفردات فقط، ككاف المٌ 

تيـ في ذلؾ كانت مقصكرة عمى اميـ بالمفردات إاٌل أٌف ميمٌ بالتراكيب عمى مثؿ اىتم
الجمع كاالستقراء كالتثبت مف كجكدىا بالفعؿ في كبلـ الفصحاء مف العرب، كيترككف 

لمنحاة، إف لـ يككنكا ىـ بأنفسيـ نحاة )ككذلؾ تحميؿ المفردات في صكرتيا  تحميميا
 2كبنيتيا(.

ـٌ العرب بعمـ الٌنحك أٌيما اىتماـ، كاٌلذم ترجع نشأتو إلى خشية المسمميف  كقد    اىت
عمى القرآف الكريـ مف مخاطر الٌمحف كالٌتحريؼ، كاختمفت الٌركايات في كاضع عمـ 

 الٌنحك:
ق( بأمر مف عمي بف أبي طالب 69ريؽ مف العمماء ينسبو إلى أبي األسكد الٌدؤلي)فف -

رضي الٌمو عنيما أك بأمر مف  بتشجيع مف اإلماـ ابف عباس بأمر مف زياد بف أبيو أك
 رضي الٌمو عنو. سٌيدنا عمر

 كفريؽ ينسبو إلى عمي بف أبي طالب رضي الٌمو عنو.- 

                                                           
شغؿ  ىذا األمر كٌؿ العمماء في القرف الٌتاسع عشر، كىك الٌدراسة المقارنة الٌتاريخية لٌمغات، أك ما كانكا يسٌمكنيا لقد  -1

عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك في أٌكؿ أمرىا" الٌنحك المقارف" أك الفيمكلكجيا الٌتاريخية كالمقارنة. 
      . 88الٌمساف، ص:

 .89ص، نفسوبد الرحمف الحاج صالح، المصدر عينظر،   - 2
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( أك 117ق( أك عبد الٌرحمف بف ىرمز)ت89كفريؽ ينسبو إلى نصر بف عاصـ )ت-
 ق(، كىؤالء جميعا تبلمذة أبي األسكد الٌدؤلي.129يحي بف يعمر)

كلكف أكثر الٌناس عمى نسبة الٌنحك إلى أبي األسكد الٌدؤلي، كبعضيـ جعمو منسكبا     
عمي بف أبي طالب رضي الٌمو عنو، كقميؿ نسبو إلى نصر بف عاصـ أك  إلى اإلماـ

 1عبد الٌرحمف بف ىرمز.
كقد كاف ألبي األسكد الٌدؤلي جيكد في الشكؿ كالتٌنقيط عندما انتشر الٌمحف بيف     
شفتي فانقط كاحدة  فكؽ   العرب مف المسمميف، فكاف يقكؿ لمكاتب:" إذا  فتحت غير

ذا كسرتيما فاجعؿ النقطة  ذا ضممتيما فاجعؿ الٌنقطة إلى جانب الحرؼ، كا  الحرؼ، كا 
فابتدأ بالمصحؼ  2في أسفمو، فإف أتبعت شيئا مف  ىذه الحركات غيٌنة فانقط نقطتيف."

 حٌتى أتى عمى آخره.
  "الخميؿ" أيضا يبتكر عبلمات أخرل غير عبلمات أبي األسكد الٌدؤليٌ  كما نجد    

كفي ىذا الٌصدد يقكؿ محٌمد بف يزيد: "الٌشكؿ اٌلذم في الكتب عمؿ الخميؿ، كىك 
مأخكذ عف صكر الحركؼ، فالٌضمة كاك صغيرة الٌصكرة في أعمى الحرؼ، لئبٌل تمتبس 

 .3فتحة ألؼ مبطكحة فكؽ الحرؼ"بالكاك المكتكبة، كالكسرة ياء تحت الحرؼ، كال
أشار إلى ىذه القضية ابف خمدكف في مقدمتو بقكلو:"...كذلؾ أٌنو لٌما فٌسدت ممكة   

الٌمساف العربي في الحركات المسٌماة عند أىؿ الٌنحك باإلعراب، كاستنبطت القكانيف 
                                                           

شرؼ الٌديف عمي الٌراجحي: في عمـ الٌمغة عند العرب كرأم عمـ الٌمغة الحديث، دار المعرفة الجامعية، مصر  - 1
 بف الرحمف كعبد عاصـ بف نصر مف كبل الدؤلي األسكد أبي جانب إلى يضيؼ مف ارسيفالدٌ  .  كمف89، ص2002
 بعضٌف أ كما .16-15، ص7، ط1992القاىرة  المعارؼ، دار النحكية، المدارس ضيؼ، شكقي ينظر، ىرمز،

 أبي بف عمي اإلماـ مف بإيعاز أك منو سكاء النحك كضع األسكد أبي عمى أنكر مف العرب بعض كحتى المستشرقيف
 بيذا التي اٌتسمت لمكمـ التقسيمات بتمؾ ليأتي بداياتو في التطكر مف القدر ذلؾ إلى يصؿ لـ العربي ككف العقؿ طالب،
 كتأثره العربي العقؿ تطكر بعد ذلؾ حصؿ ماإنٌ  لمكمـ، المنطقية التقسيمات بتمؾ ليأتي بداياتو في الٌتطكر مف القدر

 ص: الثالث، القرف نياية إلى عند العرب المغكية الٌدراسات ياسيف، آؿ حسيف محمد ينظر، .اليكناني بالفمسفة كالمنطؽ
 نقط خبلؿ مف العربية كضع حقا إليو نسب األسكد أبا كأفٌ  كالنحك، العربية بيف فرؽ كجكد مف اٌدعى كىناؾ. 63

 . 16ص النحكية، المدارس ضيؼ، شكقي :ينظر كالنحك العربية بيف كفرؽ النحك، كاضع أنو الركاة فظف المعجـ،
 .4:، ص1997، 2د. عٌزة حسف، دار الفكر، ط أبك عمرك عثماف الٌداني: المحكـ في نقط المصحؼ، تحقيؽ - 2
 .7المصدر نفسو، ص ،أبك عمرك عثماف الٌداني -- 3
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د إلى لحفظيا...ثـٌ استمر ذلؾ الفساد بمبلبسة العجـ كمخالطتيـ، حٌتى تأٌدل الفسا
حفظ المكضكعات األلفاظ فاستعمؿ الكثير مف كبلـ العرب في غير مكضعو عندىـ، 
ميبل مع ىجنة المستعربيف في اصطبلحاتيـ المخالفة لريح العربية فاحتيج إلى حفظ 
المكضكعات الٌمغكية بالكتاب كالٌتدكيف... فشٌمر كثير مف أئمة المساف لذلؾ كأممكا فيو 

 1حمبة في ذلؾ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم".الٌدكاكيف ككاف سابؽ ال
دكرا كبيرا في بناء نظرية عربية كاممة شممت  2لقد أٌدل "الخميؿ بف أحمد الفراىيدم"    

كىذا ماجعؿ تماـ حٌساف يقكؿ عنو:" إٌف كؿ مستكيات الٌمغة مف صكتيات كنحك كداللة، 
الٌنحاة لـ يبمغيا أحد قبمو، كال أحد ظرية الٌنحكٌية يضعو في منزلة بيف دكره في بناء النٌ 

بعده حٌتى تمميذه سيبكيو، فقد كاف الفضؿ األكبر لسيبكيو أٌنو جمع كاستكعب كسٌجؿ 
فأٌما الخمؽ كاالبتكار فقد كانا مف نصيب الخميؿ في األغمب األعـ مٌما استمؿ عميو 

 ز كنجدالحجا مكتاب سيبكيو...فجمع ماٌدتو كما قاؿ ىك لمكسائي مف بكاد
ٌنما انتفع ...كلـ يقؼ مف االنتفاع بيذه المادة عند إكماؿ كتيامة الٌنظرية الٌنحكٌية فقط، كا 

 3بيا أيضا في حقؿ الٌمغة".
كنجد "عبد الرحمف الحاج صالح"  أيضا يشيد بآراء "الخميؿ بف أحمد" الٌنحكٌية    

قرة بعده، فيذا فيقكؿ: "فبل نحك عممي إاٌل عند "الخميؿ بف أحمد" كأتباعو كبعض العبا
ال المثقفكف كال الٌمسانيكف العرب إاٌل القميؿ  –فيما أعمـ  –الٌنحك اليعرفو عمى حقيقتو 

                                                           
 .567:، ص2004ر كالتكزيع، طشباعة كالنٌ مة، دار الفكر لمطٌ حمف بف خمدكف: المقدٌ عبد الرٌ  -1
أسماىا "المدرسة الخميمية حمف الحاج صالح عمى دراسة آرائو ردحا مف الزمف، كأسس مدرسة كتكر عبد الرٌ عكؼ الدٌ  -2

الحديثة" نسبة إليو، كىي مدرسة أصيمة تعتمد عمى الفكر المغكم العربي بدكف تعصب كال تبعية. ينظر التكاتي بف 
 2012، 2ر كالتكزيع، الجزائر، طشالتكاتي: المدارس المسانية في العصر الحديث كمناىجيا في البحث، دار الكعي لمن

 .85ص
 أميرة الكتب، لـعا ة،غالببل ة،المغ وفق ،النحك: العرب عند مغك المٌ  لمفكر بستيمكلكجيةإ دراسة صكؿ،األ: تماـ حٌساف - 3

 .23-22ص ، القاىرة ،ـ 2000 لمطباعة،
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بؿ اليعرفو األٌكلكف إاٌل بإسقاطيـ مفاىيـ ابف مالؾ عميو كاآلخركف إاٌل بإسقاطيـ البنكٌية 
 .  1مذىب مف مذاىب الٌمسانيات"  بمقاييس الغربية عميو أك اختباره

يجمع الٌنحاة العرب عمى أٌف النحك العربي قد بمغ ذركتو عمى يد "سيبكيو"  كما   
ق( في القرف الثاني لميجرة، اٌلذم اعتمد دراسة الظكاىر الٌمغكية عمى طريقة 180)ت

تجمع بيف الكصفية كالمعيارية، كيعٌد مؤلفو "الكتاب" أٌكؿ مصنؼ نحكيا اشتمؿ 
عربية كالٌصرؼ كالببلغة كالٌصكتيات، حيث راح باإلضافة إلى النحك عمى عمكـ الٌمغة ال

يتناكؿ فيو أساليب الكبلـ في إطار تبميغو لممعنى كتبعا لقكاعد الٌنظاـ الٌنحكم كالٌسياؽ 
اٌلذم يجرم فيو؛ إذ جعؿ مف نسج العبارة كما فييا مف حسف أك قبح أك استقامة أك 

معنى األخير يقكؿ استحالة، كمف المعنى كما فيو مف صدؽ أك كذب، كعف ىذا ال
سيبكيو في مستيؿ كتابو)ىذا باب االستقامة مف الكبلـ كاالستحالة. فمنو مستقيـ حسف 
ـٌ يفٌسر عبارتو ىذه قائبل:  كمحاؿ كمستقيـ كذب كمستقيـ قبيح كما ىك محاؿ كذب( ث
"فأٌما المستقيـ الحسف فقكلؾ: أتيتؾ أمس كسآتيؾ غدا. كأٌما المحاؿ: فأف تنقض أٌكؿ 

بآخره فتقكؿ: أتيتؾ غدا كسآتيؾ أمس، كأٌما المستقيـ الكذب فقكلؾ: حممت كبلمؾ 
الجبؿ كشربت ماء البحر كنحك ذلؾ، كأٌما المستقيـ القبيح فأف تضع الٌمفظ في غير 
مكضعو نحك قكلؾ: قد زيدا رأيت، ككي زيدا يأتيؾ كأشباه ذلؾ. أٌما المحاؿ الكذب فأف 

 .2تقكؿ: سكؼ أشرب ماء البحر أمس"
                                                                                            

                                                           
، بيركت -1 لبناف،  -حافظ إسماعيمي عمكم، كليد أحمد العناني: أسئمة الٌمغة، أسئمة الٌمسانيات، الدار العربية لمعمـك

 .85، ص2009، 1االختبلؼ، الجزائر، دار األماف الرباط، طمنشكرات 
  .8ص ،لبناف، دار صادر، 1أبك بشر عمرك سيبكيو: الكتاب، ج  - 2
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ضافة لكٌؿ ىذا اليمكف إغفاؿ الٌدكر اٌلذم أٌدتو مدرس    كاف  ماليف، تتا الككفة كالبصرة النحكيكا 
جاىا معٌينا، اٌتجيت كٌؿ مدرسة اتٌ شديد في القضايا الٌنحكية؛ إذ  تنافسك  ؼبينيما مف خبل

المنطقي كيمكف غة ككسيمة لمخطاب المنتظمة لمٌ بيعة قيؽ كالطٌ ت األكلى عمى االنتظاـ الدٌ زٌ ركف
، كقد لقيت 1العربية سطك قد أثرا عمى أساليب تعميـ الٌمغةر غريقية كأفكار أأف تككف الفمسفة اإل

، إذا ما قكرنت بمدرسة الككفة اٌلتي ارسيفمصطمحات ىذه المدرسة ركاجا كبيرا بيف الباحثيف كالدٌ 
  .2كجدت كما باألشياءخذ قؿ كالكصؼ كاألغمب عمييا طابع النٌ 

اليكناف كالٌركماف كغيرىـ كبدأت تظير معيا بعض المسائؿ الٌمغكية اٌلتي ظيرت عند عمماء 
بعضيـ أٌف الٌمغة اصطبلحية كضعت لتسيير الٌتكاصؿ االجتماعي؛ كىذا رأم المذىب فرأل 

ليو ذىب "أبك ع مٌي الفارسٌي كتمميذه الكضعي الٌذم قاؿ بو "أرسطك" ك"ديكدكرس" ك"شيشركف"، كا 
ابف جٌني في تعريفو لٌمغة:" أٌما حٌدىا فإٌنيا أصكات  إذ يقكؿ 3"ابف جٌني" كطائفة مف المعتزلة.
 .4يعٌبر بيا كٌؿ قـك عف أغراضيـ."

ابف جٌني ميمو إلى المذىب الكضعي، كلكٌنو لـ يقطع بو، بؿ كازف بيف أدلة  كقد أظير   
أبا عمٌي رحمو الٌمو قاؿ لي يكما:ىي مف عند الٌمو. كاحتٌج بقكلو المذىبييف ثـٌ قاؿ: "إال أٌف 

، كىذا ال يتناكؿ مكضع الخبلؼ، كذلؾ أٌنو قد يجكز أف 5سبحانو: "كعٌمـ آدـ األسماء كٌميا"
يككف تأكيمو:أقدر آدـ عمى أف كاضع عمييا، كىذا المعنى مف عند الٌمو سبحانو ال محالة، فإذا 

                                                           
ر إلى أٌف الٌنحك العربي لـ يتأثر بمنطؽ أرسطك ال في نشأتو قبؿ سيبكيو كال بعد ذلؾ شينجد"عبد الرحمف الحاج صالح" ي - 1

كيعطي مثاال عف اإلسناد بقكلو:"إٌف تحميؿ النحاة العرب لمكبلـ المفيد إلى عنصريف: المسند كالمسند اليو اليعني أبدا أٌنيـ نظركا 
ٌزجاجي غير غرض أرسطك إذ اٌلذم قصدكه ىك الجانب الٌمغكم الٌصرؼ إلى الجممة عمى أٌنيا حكـ منطقي؛ ألٌف غرضيـ كما قاؿ ال

لمكبلـ كما أٌف أرسطك كاف ييٌمو فقط الجانب المنطقي منو، كيصٌرح بذلؾ، كيحٌذر مف أف يٌتخذ الكبلـ اٌلذم اليمكف أف يكصؼ بأٌنو 
اة العرب فإٌنيـ ييتمكف بالكبلـ صدؽ أك كذب مثؿ صيغة األمر كصيغة كؿ طمب مكضكعا مف مكضكعات المنطؽ. أٌما النح

كخطاب ميما كاف. فمك اقتبسكا ذلؾ مف المنطؽ ليحذركا مثؿ أرسطك أٌف غرضيـ ىك أعـٌ مف الحكـ كليس ىك التمييز بيف الٌصدؽ 
ف الحاج اء الٌمو.  ينظر د. عبد الرحمشكالكذب في ذاتيما، فيذا لـ يقكلكه أبدا، كسنفٌصؿ في ىذا األمر في الفصكؿ القادمة، إف 

 .41ص  2012صالح: منطؽ العرب في عمـك المساف، مكفـ لمنشر الجزائر، 
 .39ينظر، أحمد مكمف، المرجع السابؽ،  ص  - 2
 .39، ص2003ق/1424 -1ينظر، مصطفى صادؽ الٌرافعي: تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، لبناف، ط - 3
 .101، ص2015، 1، ج1عمي الٌنجار،  المكتبة التكفيقية،  مصر،  طأبك الفتح ابف جٌني: الخصائص،  تحقيؽ محٌمد  -4

 .31سكرة البقرة:  اآلية - 5
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نكر سقط االستدالؿ بو، كقد كاف أبك عمي رحمو الٌمو أيضا قاؿ بو كاف ذلؾ محتمبل غير مست
  1في بعض كبلمو."

بحث "ابف جٌني "في كضع الٌمغة كنشأتيا كحكـ اشتقاقيا كمقابمة مكادىا بعضيا ببعض" كلك    
جمعنا ما كتبو ابف جٌني بصدد الٌنظرية الٌمغكية العامة في كتابو "الخصائص" كما كتبو عف 

في كتابو "سر صناعة اإلعراب" لكجدنا أٌف دراستو تناكلت الٌمغة مف جميع جكانبيا  الٌصكتيات
  2كعمى كٌؿ المستكيات."

كما رأل البعض اآلخر أٌنيا تكقيفية بمعنى أٌنيا كحي كتكقيؼ مف الٌمو سبحانو كتعالى في     
باعيما مف الكضع، كىك مذىب "أفبلطكف" مف القدماء، كبو أخذ "ابف فارس" كاألشعرم كأت

 عمماء العرب كحٌجتيـ في ذلؾ قكلو عٌز كجٌؿ:" كعٌمـ آدـ األسماء كٌميا."
 ق(154عمرك بف العبلء")ت "أبكمف أمثاؿ البارزةالعربية  مف األسماء ت الكثيرساىملقد    

ق( 377ق(، أبك عمٌي الفارسي)285ت(، أبك العٌباس المبٌرد)ت207(، الفٌراء)197الكسائي)ت
يد لو الكثير مف الكثير مف الباحثيف شفي بناء صرح لغكم ضخـ،  ( كغيرىـ385كالٌرماني)ت

إٌف عمـ الٌنحك أثر مف آثار العقؿ العربي لما فيو مف دٌقة في :" المستشرقيفإذ يقكؿ أحد 
لى تقديره، كيحٌؽ لمعرب أف ؽ، كىك ليذا يحمؿ المتأٌمؿ فيو إفي جمع ما تفرٌ  كنشاطالمبلحظة 
  3.يفخركا  بو"

كلقد تكٌفمت القكاعد اٌلتي كضعيا  يقكؿ عنو:" -أحد المستشرقيف -كىذا اٌلذم جعؿ يكىاف فؾ  
الٌنحاة العرب...بعرض الٌمغة الفصحى كتصكيرىا في جميع مظاىرىا... حٌتى بمغت كتب 

 4لقكاعد األساسية عندىـ مستكل ال يسمح بزيادة المستزيد".ا
عرب، كىذه الشيادات اٌلتي أدلى بيا بعض الباحثيف  كبعد ىذه الٌنظرة المكجزة لما أنتجو ال  

يتأٌكد كبحٌؽ أىمية الٌدراسات الٌنحكية العربية كما كصمت إليو مف مستكل عممي رفيع كنضج 

                                                           
 . 110، ص1جابف جٌني: الخصائص،  - 1
  ،ديكاف المطبكعات الجامعية -دم سكسير نمكذجا -بمممياني بف عمر: تراث ابف جٌني الٌمغكم كالٌدرس الٌمساني الحديث -2

 . 32ص ،1،2015الجزائر، ط
 .160،  ص1988، 6عالـ الكتب القاىرة، ط أحمد مختار عمر: البحث الٌمغكم عند العرب، - 3
 .160، صنفسوأحمد مختار عمر، المرجع   - 4
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كثير منو إال في القرف العشريف، فبل أحد ينكر قيمة الٌنحك لـ يتكٌصؿ الغرب إلى  فكرم كبير
 . 1، كما كٌجو إليو مف نقدشكائبابو مف شعمى الٌرغـ مٌما 

 :في القرون الوسطى الّدراسات الّمغوية في أوربا-5
؛ أم بعد دخمت البمداف األركبية في سبات عميؽ داـ عٌدة قركف إثر انييار السؤدد الٌركماني    

لقد أكلع جميع  شر،اني عدكناتكس" كالٌنحاة اٌلذيف عاصركىما حٌتى القرف الثٌ ك" "برسيانكس"
كاستمٌر الحاؿ كذلؾ حٌتى المثٌقفيف حينذاؾ بكٌؿ ما أنتجو األدب اليكناني كاألدب الٌركماني، 

طرأت عمى الثقافة الغربية تمؾ األحداث اٌلتي مٌكنت الغرب مف االحتكاؾ لممٌرة األكلى بالحضارة 
كانت الحركب الصميبية أكال، ثـٌ صدمات حربية أخرل كقعت في كؿ مف سبلمية مباشرة؛ فاإل

إسبانيا كصقمية، فتبعتيا، بعد اطبلع األكربييف عمى رقي المسمميف، حركات اقتصادية 
كاستطبلعية كاسعة النطاؽ، كرحبلت في طمب العمـ مف أكربا إلى عكاصـ األندلس كالمغرب 

كبدأت عند ذلؾ ترجمة الكتب العربية إلى البلتينية، كبدأ  ـ،كما بعد يك العربي تزايد عددىا ي
ياضية فانكٌب الٌناس عمى المترجمكف بكتب الفمسفة كالمنطؽ كالطب كالعمـك الطبيعية كالرٌ 

بت إلى أذىانيـ مف بيف المفاىيـ اليكنانية كالعربية مفاىيـ لغكية جديدة ، كعند ذلؾ تسرٌ 2دراستيا
شؼ اليكـ مؤرخك المسانيات أٌف الكثير مف كيثمكىا فأدخمكىا في دراستيـ، كىكذا استحسنكىا كامت

في القركف  (Scolastiques)مفاىيميا اٌلتي اعتبركنيا جديدة كاف قد أشار إلييا المدرسيكف
  3الكسطى.

عمييا ذيف انيالكا كتيافتكا آؿ األمر في معاىد العمـ إلى أكلئؾ الٌ لٌما تدٌفقت الكتب العربية ك    
كرة لـ تنجح، ؼ، ككانت ثكرة عمى المعيارية كالٌتقميد، إاٌل أٌف ىذه الثٌ زعزعكا مباني المجتمع المثقٌ 

                                                           
كمف الٌنقد اٌلذم كٌجو إليو تناكؿ الٌنحاة لمسائؿ غير عممية، بؿ عقدىـ أبكابا كاممة غير عممية مثؿ أبكاب االشتغاؿ كالتنازع ...  - 1

ذا بحثت في كبلـ العرب عف أمثمة كشكاىد   كتفريعيـ لممسائؿ كاشتقاقيا، فقد اضطرب الٌنحاة في صكر تعبيره اضطرابا شديدا، كا 
 .  151:، صنفسولكٌؿ ذلؾ ال تجد لمعظمو كجيا بؿ ال تجد لو ذكرا.  ينظر: أحمد مختار عمر، المرجع 

 في عاميتيـ  Gundissalinusرف الثاني عشر. كأشير المترجميف ىـأغمب ىذه التراجـ جرت في اسبانيا ابتداء مف الق -2
Gondisalviكابف داكد الييكدم ، Avendauth ك Girardo Gremonensi  ك 1187المتكفى فيJohanes  Hispanus  

راسات في عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدينظر، كغيرىـ ككاف سبقيـ إلى ترجمة الكتب العممية بعض الرىباف في صقمية. 
 (.ش.)اليام90 عمـك الٌمساف، ص:

 .90-89عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص: - 3
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، رشعسياف بعد القرف الخامس فالغريب أٌف كٌؿ ىذا اٌلذم أحدثكا سرعاف ما دخؿ في حيز النٌ 
بل بعد جيؿ في عزلة كما بقي إاٌل عند عدد قميؿ جدا مف العمماء تفٌطنكا إلى قيمتو فتناقمكه جي

تاٌمة عف جميكر الٌناس، حٌتى آؿ إلى فكف ىكمبكلت كفرديناف دم سكسكر في القرف التاسع 
 1 .رشع
ر، فيمكف أف تنحصر في شغكية كتقيقرىا بعد القرف الخامس عؿ الحركة المنطقية المٌ شأٌما ف  

عمى الٌتقاليد الٌتعميمية  حٌتى عند ىؤالء الثائريف استمرار عادة التقميدعٌدة مف بينيا  أسباب
ف كانكا قد تفطنكا إلى عمقيا كجمكدىا، فإٌنيـ ما فعمكا أكثر مف أف استبدلك   االنحكية، ألنيـ كا 

ؼ بو الٌتعميـ صقص الفظيع اٌلذم كاف يتٌ اس إلى النٌ يكا أنظار النٌ كجٌ ؛ إذ بعد أف ا بتقميدتقميد
ية ما كجدكه في كاستخداـ الكسائؿ العقمية كأىمٌ ظر جكع إلى النٌ يكىـ عمى ضركرة الرٌ كالبحث كنبٌ 

كما نقؿ إلييـ مٌما أبدعو العمماء العرب، فإٌنيـ لـ يتجاكزكا كٌؿ ذلؾ، بؿ بقكا ، راث اليكنانيالتٌ 
يء شديف ألقكاؿ أرسطك كالفارابي كابف سينا كغيرىـ كلـ يزيدكا عمييـ الفي غالب األحياف مردٌ 

لعدـ  -أت فيو ىذه الحركة كعدـ نضج العقكؿشماف اٌلذم نبككر الز ىذا إضافة إلى الكثير. 
فيف عمى اإلبداع كالخمؽ كتحصيؿ المعارؼ الجديدة، ككؿ ىذا ة استعداد المثقٌ كقمٌ  -تعميـ التعميـ

  2كف فيو.شيعٌمؿ أيضا الكضع االجتماعي اٌلذم كانكا يعي
مكد الفكر العربي  بعد ٌف جمكد الفكر األركبي في القركف الكسطى، كجيرل الحاج صالح أ   

عمى ا يٌدؿ مٌ ، كمفالٌتقميد كاحد في جميع بمداف الٌدنيا ؛القرف السادس اليجرم يتشابياف شيئا ما
كعدـ  عاليؽ كاالقتصار عمييا كحدىاركح كالتٌ شٌ االستيثار بال ،الٌتحٌجر الفكرم في كٌؿ عصر كبمد

ص المتأٌخر المتقٌدـ األصمي كتفضيؿ النٌ مئزاز مف النص شجكع إلى األصكؿ أبدا، بؿ االالرٌ 
ٌكىو كينقص عنو قيمتو، كاليكس اٌلذم شاٌلذم ىك عالة عميو اليزيد عميو كاليكٌضحو، بؿ ي

الت كتطكيؿ المختصرات، يصيب المقٌمديف مف المؤٌلفيف كىك الكلكع الجنكني ياختصار المطكٌ 
فناء العقؿ في تحميؿ شالقكاعد  ك كالميؿ إلى نظـشكٌؿ ذلؾ بدكف فائدة إاٌل اإللغاز كالح عرا كا 

ركح شٌ عف مقٌمد بؿ ىناؾ مف الرح يصدر شكليس كٌؿ افية، كتحصيؿ الحاصؿ، ىذا ياء التٌ شاأل
يرافي لـ يكتؼ بترديد عبارة يرافي لكتاب سيبكيو، كلكٌف السٌ رح السٌ شمايزيد العمـ تقدما، مثؿ 

                                                           
 .90عبد الرحمف الحاج صالح ، المصدر نفسو، ص:ينظر،   - 1
 .96-95 ، ص:عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمسافينظر،   - 2
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انيو فأثراىا أٌيما إثراء، ككذلؾ ىك فظ، بؿ دخؿ في أعماؽ معسيبكيو بصكر مختمفة مف المٌ 
ـٌ إٌف رح ابف جنٌ شالحاؿ بالٌنسبة إلى  ي لٌتصريؼ المازني، فكأٌنو كتاب ابتدعت أكثر معانيو، ث
ادس قد شاىدت ظيكر بعض األفذاذ العباقرة مف العمماء، كذلؾ القرف السٌ  العصكر اٌلتي تمت

 أٌنيـ كانكا غير منسجميف مع معاصرييـ مثؿ الٌرضي االسترابادم كابف تيمية كابف خمدكف، إالٌ 
   1اٌلذيف غمب عمييـ الٌتقميد.

 ر:شر إلى الّتاسع عشالّدراسة الّمغوية في أروبا من القرن الّسادس ع-6
ر ألٌكؿ مٌرة في أركبا دراسات في الٌمغات غير األركبية، كذلؾ شظيرت في القرف السادس ع

" فقد رحؿ بعض الٌرىباف إلى الٌصيف يرمشم كالتٌبناتج عف كثرة الٌرحبلت كالٌتكٌسع االستعمار 
  G.Postelعكب كاألقكاـ اٌلذيف اتصمكا بيـ ىناؾ كما ألؼشكالياباف كأمريكا كاىتمكا بمغات ال

كتابا في نحك المغة العربية، كبدأ الٌناس يحٌرركف المعاجـ المتعٌددة المغات، كنذكر منيا 
 Mithridatesفي سبع لغات كالػ  1502يطاليا في في إ  R.Calepinoلػ  Dictionariumالػ

، كقد بدأ العمماء االىتماـ 2"( كقد ذاع صيتو في أكثر بمداف أكربا1555)طبع في زكريخ في 
أيضا بدراسة الٌمغة اليكنانية كالمغة العبرية، كحمميـ عمى ىذا ذلؾ الكلكع باآلداب القديمة 

كنيا العبرية لنزكؿ الكتاب المقدس ا يظنٌ يف، ككانك كرغبتيـ في االطبلع عمى المغة األكلى الدمي
 3غة.بيذه المٌ 

 استمر االىتماـ بالمغات األجنبية في أكربا في القرف السابع عشر )كسيستمر إلى يكمنا ىذا(    
، كظيرت أيضا ترجمات لمكتاب المقٌدس بعٌدة لغات في كتزايد عدد المعاجـ بكيفية عجيبة

المجٌمد الكاحد، أٌما الٌدراسات ألصكات الٌمغة فبدأت تأخذ شيئا فشيئا صبغة عممية حقيقية، كذلؾ 
بعد أف ظيرت تمؾ األكصاؼ الٌتعميمية لمغات األجنبية في القرف السابؽ كحفزتيا المجادلة حكؿ 

يٌصؼ فيو  1635لبطرس مكنتانس  Spreeckonstكتاب  إصبلح الكتابة، فظير في ىكلندا
ٌفؽ شيئا ما في تصكير مخارج الحركؼ األعضاء الصائتة كحركتيا عند الٌتصكيت ، كأكثر مف كي

                                                           
 .96، ) اليامش( ص:المصدر نفسو ،عبد الرحمف الحاج صالحينظر،  - 1
 .99ص:، حمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمسافعبد الرٌ  ،ينظر - 2
قديما لمفارسية  الشعكبيةفيما يخص تفضيميـ لمغاتيـ القكمية الحديثة أك القديمة فيك مف محض العصبية كذلؾ كتفضيؿ  - 3

عبد ، ينظر كاليكنانية عمى سائر المغات كما رد عمييـ بعض األدباء العرب فأٌداىـ ذلؾ إلى تعٌصب مماثؿ لتعصب العجـ كغيرىـ.
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) نشر في  towards real characterفي كتابو  John Wilminsىك " جكف كيميكس" 
1669).1 
نشاطات فكرية كبيرة؛ إذ اشتدت العناية قد شيدت عصر ىذا  في نجد الٌدراسات الٌمغكية     
ككٌؿ ما يٌتصؿ بيا مف قريب أك بعيد كإحياء الٌميجات األركبية المتنامية كاكتشاؼ الٌمغات  بالٌمغة

 بمختمؼ أشكاليا، كمف أشير المدارس اٌلتي ذاع صيتيا في فرنساالجديدة ، كاالىتماـ باآلداب 
ـ كعٌدت بحٌؽ دراسة قائمة 1637تي تأٌسست سنةكالٌ  port royaleمدرسة "بكرركياؿ"  كخارجيا

جراءاتو الٌتطبيقية، كلكٌنيا حٌمت سنة ـ نتيجة الٌصراعات الٌدينية 1661عمى مبدإ المنطؽ كا 
 Gramaire" مف أعماليـ "الٌنحك العاـ كالعقمي رشكالٌسياسية في فرنسا آنذاؾ، كأٌكؿ ما ن

générale et raisonnée مف الٌمغة اإلغريقية  الٌنحك نماذجـ كقد تضٌمف ىذا 1660سنة
كالبٌلتينية كالعبرية كبعض الٌمغات األكركبية األخرل، كظٌؿ ذلؾ محٌؿ اىتماـ الٌنحاة الغربييف 

  2.ـ1830مف الٌزمف، كأعيد نشره في عاـ  ألزيد مف قرنيف كامميف
-الحكاس كقد آمف أصحاب ىذه المدرسة بالعقؿ كاعتبركه مصدر كٌؿ معرفة كأسمى مف كٌؿ    

كمستقبل عنيا، كمف ثٌمة راحكا يبحثكف عف السمات المشتركة بيف جميع الٌمغات، بغٌض الٌنظر 
رم قكة ال أل ىؤالء الٌنحكيكف في العقؿ البشر عف البنية الٌسطحية، ك  عف االختبلفات الٌناشئة

يزاؿ ىذا المذىب  تضاىى، ففٌضمكا الفيمسكؼ الفرنسي "ديكارت" عمى الفيمسكؼ "أرسطك"، كال
 3.مى الٌنحكييف كعمماء الٌمسانيات إلى يكمنا ىذاالعقمي مييمنا ع

؛ ذلؾ أٌف:" الغمط اٌلذم يرتكبو جميع الٌربط بيف ديكارت كبكركاياؿ ىذاينفي الحاج صالح    
ياؿ، فإف صٌح أف يككف ىذا األخير ديكارتي ابط بيف ديكارت كبكرك الٌمغكييف األكربييف ىك الرٌ 

ىب فيما يخٌص المنيجية العاٌمة كتحميؿ مادة البحث إلى أجزائيا األٌكلية كاالنتقاؿ مف المذ
فإٌنو أرسطكطاليسي  "الخطاب في المنياج"البسيط إلى المرٌكب اٌلتي عرضيا في كتابو المشيكر

أٌما ديكارت، فيك أٌكؿ مف دعا في أكربا إلى استعماؿ  المنطقية،في غالب معانيو المغكية 
أسرار ىذا االستنتاج  -ةألٌكؿ مرٌ  -تاج الرياضي في جميع البحكث، بؿ ىك اٌلذم كٌضحاالستن

                                                           
 .99ص المصدر نفسو، ينظر،  - 1
 .48-46ينظر:أحمد مكمف، المرجع الٌسابؽ، ص - 2
 .50-49، صنفسوينظر: أحمد مكمف، المرجع  - 3
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كما نشرت ىذه األفكار إاٌل بعد كفاتو  ذا يفارؽ استنتاج المنطؽ األرسطي،ة كبماكميزتو الخاصٌ 
 1"في إٌباف القرف الثامف عشر.

ذا انتقمنا إلى القرف الثٌامف عشر، نجده يمتاز بكثرة البحث    كالتأليؼ في الٌمغات البشرية،  كا 
، كحٌتى السياسة إاٌل كقد  كأمكر الٌمغة بصفة عاٌمة، فما مف أحد مف أعبلـ األدب كالفمسفة كالعمـك

، كاستمٌر كذلؾ البحث في الٌنحك الٌنظرم  في أكثر بمداف حاكؿ أف يدلي برأم في ىذا المكضكع
نكمترا، كصدرت فيو كتب ك ثيرة جٌدا حٌتى قيؿ عف ىذا القرف إٌنو أركبا، كخصكصا في فرنسا كا 

ماف مف نكابغ الفكر الفمسفي كالٌمغكم مى عى  وعصر الٌنحك العاـ كالٌنظريات الٌمغكية، كقد ظير في
، كما 2(1780-1709كجيمس ىاريس)( 1780إلى 1714 مف  Condillacكىما ككندياؾ)

" ليبنيتيس "لمغات، ككافظيرت في ىذا العصر أيضا بعض المحاكالت في تحقيؽ القرابة بيف ا
فيو  بداية ىذا القرف كتابا مفيدا ينقضغكية كتدكينيا، كأصدر في إلى جمع األحداث المٌ  قد دعا

ـٌ المغات كمٌ  يا ألسباب دينية ما اٌدعاه العمماء منذ القرف السادس عشر مف أٌف العبرية ىي أ
رؽ اٌلتي كاف كقٌسـ لغات الغرب كالشٌ  صٌكر مف العصكر،غات في أقدـ ما يتكيجعؿ مبدأ المٌ 

امية كاليافثية نسبة إلى ساـ كيافث ابني نكح، ككؿ فصيمة يعرفيا إلى فصيمتيف كبيرتيف: السٌ 
كاليكنانية بالنسبة بلفية متية كالجرمانية كالسٌ تنقسـ عنده إلى أقساـ أخرل: المغات اإليطالية كالسٌ 

كىذا االىتماـ  في  اما كبيرا بمبدأ المغات كقرابتيا،ف اىتمكاىتـ الٌناس في ذلؾ الزما إلى اليافثية،
بدرت عند ذلؾ قد ك ذاتو قديـ جٌدا، غير أٌف العمماء جٌد مختمفيف في كيفية الٌتعٌرض ليذا الٌشكؿ، 

    3اسع عشر أٌيما ازدىار.ة اٌلتي ستزدىر في القرف التٌ بكادر المقارنة العمميٌ 
الفيمكلكجيا، كتعنى ىذه المرحمة بدراسة كتفسير الٌنصكص مرحمة بمرحمة كقد سٌميت ىذه ال  

ٌنما كسيمة فقط.   القديمة مستحضرة الٌمغة ليست كغاية في ذاتيا كا 
 القرن التّاسع عشر)عصر الّدراسات المقارنة والّتاريخية(:-7

؛ فقد لقد مٌيد القرف الثامف عشر لعمماء القرف الٌتاسع عشر سبؿ المقارنة العممية بيف الٌمغات   
أٌدل اكتشاؼ األركبييف لمحضارات اإلنسانية غير األركبية إلى إخراجيـ مف اإلطار  الفكرم 

                                                           
 .106ص: عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف،  - 1
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مف المقارنة بيف معاييرىـ الفكرية كالٌمغكية كمعايير ٌلذم كانكا يعيشكف فيو، كمٌكنيـ الضٌيؽ ا
لجكىرية بيف كأىـٌ حادث أحدثو ىذا االٌتصاؿ المستمر ىك اكتشافيـ لمقرابة ا، 1غيرىـ مف األمـ

ف كاف  -كخصكصا اليكنانية كالبٌلتينية –لغاتيـ  مف جية كبيف الٌسنسكريتية  مف جية أخرل، كا 
قد تكٌمـ عنيا افراد قبلئؿ مف األركبييف مف قبؿ ذلؾ، إاٌل أٌف الٌشعكر الكامؿ بيذه القرابة قد تـٌ 

ف القرف الثامف عشر؛ كقد بعد احتبلؿ اإلنكميز لميند احتبلال منتظما أم في الٌنصؼ الثٌاني م
( اٌلذم كاف 1794-1746"كليامز جكنز")ؾ عدد مف العمماء كأبرز ىؤالء ىكتفٌطف إلى ذل

: 1786ىنا بعض ما قالو أماـ الجمعية اآلسيكية البنغالية في ، كنذكر قاضيا في مدينة" كمككتا"
فظية ىا المٌ الكثيقة سكاء في مكادٌ نكريتية "مف القرابة تينية كبيف السٌ ٌنو يكجد بيف اليكنانية كالبلٌ إ"

غة، أف كال يسع أم عالـ في المٌ  ،دفةيمكننا أف نجعمو مف محض الصٌ  حكية ما الغتيا النٌ كصيٌ 
عت عف أصؿ كاحد رٌبما ليس لو كجكد بلث، إاٌل أف يعترؼ أٌنيا قد تفرٌ غات الثٌ ىذه المٌ  ؿيتأمٌ 

ىما  متية كالقكطية...أف نفترض أف السٌ  اآلف كلسبب مماثؿ ليذا، إاٌل أٌنو أٌقؿ قٌكة يمكننا
ككذلؾ الفارسية القديمة فقد تدخؿ ىي أيضا في ىذه  ،نسكريتية مف أصؿ كاحد أيضاكالسٌ 

 2الفصيمة".
 كبطريقة مكضكعية العبلقة بيف الٌمغة اليندية القديمة المكتشؼ يعد كلياـ جكنزبيذا ك    

بداية  1786عض الٌمغات األركبية األخرل، كتعٌد سنةاليكنانية كالبٌلتينية كبالٌسنسكريتية كالٌمغة 
الٌمسانيات الٌتاريخية كالمقارنة، كىي الٌسنة اٌلتي أعمف فييا رسميا "كليامز جكنز" لمجمعية الممكية 
اآلسيكية عف القرابة الٌتاريخية بيف ىذه الٌمغات، ككاف ذلؾ في كقت ازداد فيو الٌتكالب 

، كلكف كالحٌؽ يقاؿ إٌف عددا مف المفٌكريف الغربييف قد سبقكا عمى الٌدكؿ الضعيفةاالستعمارم 
سكريتية كالٌمغات األكركبية، كلكٌنيا كانت ف عف كجكد عبلقات متينة بيف الٌسنعبل"جكنز" إلى اإل

"فيميبك  ة بيا، كمف أمثاؿ ىؤالء اإليطاليعبارة عف مبلحظات  منفردة لـ تمؽ العناية البٌلئق
سكريتية كالٌمغات ابو الكبير بيف الٌمغة الٌسنشالتٌ ( اٌلذم تحٌدث عف Filippo Sanssetiساسيتي")
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ؼ عف كجكد عبلقات بيف شاٌلذم ك (Pére Coeurdoux"ككردك")اإليطالية، كأيضا الفرنسي 
  1الفرنسية كالٌسنسكريتية كلغات أركبية أخرل، كىناؾ غيرىـ.

 بيف الٌمغات المشتركةحث عف الٌصفات اليـٌ الكحيد لٌمساني، ىك البأصبح أيضا  بيذاك    
بالجانب كما يربط بينيا مف عبلقات، سكاء ما تعٌمؽ  ينية كالبٌلت الٌسنسكريتية، اليكنانية القديمة

  كىك ما مٌثؿ بداية مرحمة الفيمكلكجا المقارنة.  ،ركيبي أـ الٌدالليالٌصكتي أـ التٌ 
عصر اختمفت كثيرا عف المرحمة األكلى مف               كيمكف القكؿ إٌف الٌدراسات الٌمغكية في ىذا ال   

حيث المنيج، فمـ يعد االىتماـ متكٌقفا عمى كتابة قكاعد الٌمغات األكركبية المتنامية بؿ تعٌداه إلى 
شيئا كىكذا نشأت دراسة بعض الٌمغات الشرقية كاإلفريقية ككصؼ األصكات الٌمغكية كتحميميا، 

  .غاتية بيف المٌ فشيئا طرؽ المقارنة العمم
ساعدت كثيرا عمى تنمية رقية كقد غات الشٌ الحمقات لدراسة المٌ  الكثير مف نت قبيؿ ىذاتككٌ لقد    

كأىـ ىذه الحمقات بؿ أخطرىا  رؽ لمطمبة كالباحثيف،تمقينيا العدد الكبير مف لغات الشٌ المقارنة ب
اسع عشر في يرة في القرف التٌ مف الشٌ ا كافرا ألٌنيا جمعت كؿ الباحثيف تقريبا اٌلذيف سينالكف حظٌ 

-Silvestre de Sacy1758  "سمفستر دم ساسيالمساف ىي حمقة العالـ الفرنسي" عمـك
القدر عف سابقيو كحٌتى عٌمف سيأتي بعده بمعرفة كاسعة كقد امتاز ىذا الباحث الجميؿ  ،1838
عا بالخصكص في ة ككاف متضمٌ غكيراسات المٌ رقية، كما نشره أىميا قديما في الدٌ غات الشٌ جدا لمٌ 

راسات في الٌنحك العربٌية ؛ إذ يقكؿ عنو الحاج صالح:" إٌف ما أنتجو مف الدٌ 2عمـك المغة العربية
إدراكا ال  -جكيد القديمة يدؿ بكضكح عمى أٌنو أدرؾحك كالتٌ كما ترجمو إلى الفرنسية مف كتب النٌ 

قائبل:" رغـ اٌلذم قمنا مف معرفة دم ثـٌ يضيؼ  3"مفاىيـ النحاة العرب كمناىجيـ. -بأس بو
 قيقةحميبلت العميقة كالمفاىيـ الدٌ ا ترككه مف التٌ ، فإٌف الكثير ممٌ ساسي لمقاصد الٌنحاة العرب

 
 

                                                           
 .61ينظر، أحمد مكمف، المرجع الٌسابؽ، ص  - 1
 .116 -115 عبد الٌرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص:ينظر،   - 2
 .116عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر نفسو، ص:  - 3
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كع مف البحث لعدـ خكض الغربييف بعد في ىذا النٌ ماكاف يمكف أف يفيـ في ذلؾ العصر  
ككذلؾ  ،فريعيةريقة التٌ كالفرع كالطٌ كر مناىج الكصؼ البنكم كمفيكمي األصؿ بالذٌ  كنخٌص 

كذلؾ مثؿ  ،ي مخالفة تماما لمفاىيـ اليكناف كالينكد أيضاتي ىكتيات العربية الٌ مفاىيـ الصٌ 
 1"مفيكـ الجير كاليمس.

أك  2عياغات كالبرىنة عمى تفرٌ المٌ  بعض اؼ القرابة بيفشٌ كتفكرة المقارنة كمحاكلة ا غير أفٌ   
ع  بأىمية نلـ يقت " كلـ يرض بو، إذدم ساسي"ىذا لـ يرتح لو  كؿٌ  عيا مف أصؿ كاحد،عدـ تفرٌ 

ؿ أمرىا جد ككانت في أكٌ  ئدتيا العممية ألنيا لـ تنضج بعد،بصحتيا كفا ،األفكار الجديدة
حة مناىجيا لـ تكف ىي أيضا عمى جانب كبير مف الصٌ  ثـ إفٌ  ،كالقكمية كمانسيةمرتبطة بالرٌ 

عميمي )كقدت حك الكصفي التٌ عا بمبادئ النٌ بٌ شمتكزد عمى ذلؾ أٌنو كاف  ؿ ماظيرت،قة أكٌ كالدٌ 
ذم تناقمو عدد مف العمماء منذ القرف ؿ في زمانو ذلؾ المذىب الٌ ر بأقكاؿ ككندياؾ( كىك يمثٌ تأثٌ 
حاة ( اإلسباني عف النٌ Sanctius( كسنكتيكس)Harrisمس ىاريس )يطريؽ ج ر مفشالث عالثٌ 

                                                           
كتية الكافية، عمى ر عمى المعمكمات الصٌ في ىذا  الٌصدد قاؿ أحد الباحثيف األركبييف:" ماحصؿ مستشرقكنا إاٌل في زماف متأخٌ  - 1

لـ يفيـ   مثبل "ػدم ساسي" فػػػػ ؛كىي مبلحظات في الغالب صحيحة تماـ الصحة ،أقؿ تقدير، لفيـ ماتركو العرب مف مبلحظات
اؿ  بعض يذكر بعد ذلؾ تقسيـ الحركؼ إلى مجيكرة كميمكسة ثـ إلى شديدة كرخكة، كاليز  ...يف تشيئا  مف الٌتقسيمتيف اليامٌ 

رفة: الفيزيائية كالفزيكلكجية مف دكف أف يعتمدكا في كتية الصٌ غكييف مستشرقيف كغير مستشرقيف يطيمكف الكبلـ عف المفاىيـ الصٌ المٌ 
عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر  ذلؾ عمى تجارب منتظمة بؿ كمف دكف أف يككنكا دخمكا قط في مخبر مف المخابر الصكتية".

 .116، ص: الٌسابؽ
أٌما فكرة التطكر كتحٌكؿ يعترم الٌمغات عبر الٌزماف فنجدىا عند الٌنحاة األٌكليف مف طبقة الخميؿ كمف جاء بعده فكثيرا ماكاف  -2

ر الخميؿ يفٌسر ظكاىر الٌمغة بالٌرجكع إلى حالة أقدـ يفترضيا )بمقارنة في باطف الٌمغة كىذا مايفعمو اآلف أىؿ الٌمسانيات( كذلؾ كتفسي
نكيا ي"لف" ك"ليس" بأٌنيما مركبتاف مف مادتيف التصقتا فصارتا كممة كاحدة بكثرة االستعماؿ، كفًيمو غيره عمى أٌنو تفسيرا بلكممت

إٌنما قكؿ الخميؿ يمكف أف يصٌحح عمى أساس الٌتأصيؿ الٌزماني، كأٌما سيبكيو فكاف أميؿ إلى الٌتفسير بالبنية كلكٌنو  محضا غير ىذا،
بعض الظكاىر ال يمكف أف تفٌسر إاٌل باعتبار العامؿ الٌزماني كيظير ذلؾ في قكلو:" فإف كاف غريبا كال نعرؼ يعمـ مع ذلؾ أٌف 

(. ثـٌ إٌف الٌتفسير 1/268تؽ منو فإٌنما ذاؾ ألٌننا جيمنا ما عمـ غيرنا أك يككف اآلخر لـ يصؿ إليو عمـ األٌكؿ المسمي" )شاٌلذم ا
بنكم ال تاريخي كقد نٌبو ابف جني عمى ذلؾ في باب رائع مف أبكاب الخصائص سماه: "باب مراتب  كالٌتحميؿ في الٌنحك العربي أكثره

(، كما أصدقو 1/256ياء كتنزيميا تقديرا كحكما ال زمانا ككقتا" كقاؿ في صدره: "ىذا المكضكع كثير اإليياـ ألكثر مف يسمعو")شاأل
يف كجدتا عند األلمعييف مف عممائنا القدامى إاٌل أٌف تحديد القرابة كتتٌبع ، كلكف بالرغـ مف أٌف ىاتيف الفكرتعمى بعض معاصرينا

ينظر، عبد الٌرحمف  ر.عشالٌتطٌكر عبر الزماف بكيفية عممية مستفيضة لـ يحقؽ إاٌل عمى أيدم العمماء الغربييف في القرف التاسع 
 .119-118:الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص
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ؾ  كساعده  عمى التمسٌ  ،1غكيي كفبلسفة السككالستيؾ عف فبلسفة العربة أك عف لر شالعرب مبا
قد  "بكركاياؿ"بلعو عمى نحك كمنطؽ اطٌ  أفٌ  حكية العربية، إالسو لممنيجية النٌ بيذا المذىب تحمٌ 

حميؿ المنطقي ميمة كالتٌ عميمية العربية الصٌ جعمو يخمط ىك أيضا بيف المفاىيـ التٌ 
 1799ر في باريس سنة شن لنا كتابا في النحك العاـكقد ترؾ  ،األرسطكطاليسي

 . Principes de grammaire générale2كعنكانو:
الٌمسانيات  ابؽ سنة ميبلدربييف مف الجيؿ السٌ ك ة الٌمغكييف األعند عامٌ  1816سنة  كتعدٌ     

اريخية كعمى كعمـ، لصدكر أٌكؿ كتاب تحٌمؿ فيو ألٌكؿ مٌرة في الٌتاريخ عٌدة لغات مف الكجية التٌ 
حدكد أساس المقارنة العممية، لغرض عممي بحت كيتجٌنب فيو فرض ال

كصاحب ىذا الكتاب ىك رسطكطاليسي، ( كالٌتأٌمؿ الفمسفي كالٌتحميؿ األprescription)كالمعايير
ع الباحث الظكاىر في أركبا يتتبٌ  ، فؤلٌكؿ مٌرةfranz Bopp (1791-1867)فرانتس بكب

كأحداث عمى مثؿ ماكاف عمماء الفيزياء كاألحياء يتتٌبعكف الحكادث الٌطبيعية المغكية كظكاىر 
ظر في بعضيا كيطرحكف بعضيا اآلخر الستحسانيـ كال يقتصركف عمى النٌ  كظكاىر ككأحداث،

     3حكـ.حض التٌ مذاؾ كاستقباحيـ ىذا فيككنكف قد أخضعكا نظرىـ ل
ككثرت البحكث المتخٌصصة  ،ابقةساس الفكرة السٌ كاستمرت الٌدراسات المقارنة بعد ذلؾ عمى أ   

أكربية إاٌل  -فما مف فصيمة ىندية ء عمى المقارنة في داخؿ كؿ فصيمة،كاقتصر بعض العمما
-Miklisisch (1813شفيذا ميكمكسي ؛قيؽ بنفس المناىجكجاء مف تناكليا بالبحث الدٌ 

مجمدات  خمسبلفية في لسٌ ـ الٌنحك المقارف لمغات ا1875إلى 1852ر مف سنة شـ( ين1891
 .4ـ1865-1862كمعجما لمفرداتيا في 

                                                           
 .117-116:ص، عبدالّرحمنالحاجصالح:بحوثودراساتفيعلوماللّسانينظر،  - 1
 .119-118ينظر، المصدر نفسو، ص:  - 2
الكتاب بعنكاف:"نظاـ تصاريؼ األفعاؿ في الٌسنسكريتية بالمقارنة بينو كبيف نظاـ اليكنانية كالبٌلتنية كالفارسية كالجرمانية".  - 3

  vergleichendـ الكتاب اٌلذم صار عماد كؿ المختصيف في المقارنة كىك1852ك1824بيففنشر كاستمر في بحكثو 
Grammatik  اٌلذم حٌمؿ فيو بالمقارنة الٌصكتية األنظمة الٌصكتية ) كلـ ييتـ في أكؿ أمره باألصكات( كالٌتصريفية كالٌتركيبية لٌمغات

كرجع أيضا إلى الفارسية القديمة( ككاف تمٌكف مف الٌنظر في ىذه كالقكطية )المذككرة، كزاد عمييا األرمنية كالٌميتكانية كالٌسبلفية 
، نفسوالٌمغات بفضؿ ما نشر مف الكثائؽ القديمة كالٌدراسات الكثيرة في ذلؾ الزماف. ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر 

 .118-117ص: 
 .121-120 ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر نفسو، ص: - 4
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ر شكعندما ينتقؿ إلى الحديث عف عصر الٌدراسات المقارنة كالٌتاريخية في القرف التاسع ع    
ير الحاج صالح إلى فكرة الٌتطكر الٌمغكم عند العرب قائبل:" أٌما فكرة التطٌكر شفي أكركبا ي

الٌزماف فنجدىا عند الٌنحاة األكلييف مف طبقة الخميؿ كمف جاء بعده. كتحٌكؿ يعترم الٌمغات عبر 
فكثيرا ما كاف الخميؿ يفٌسر ظكاىر الٌمغة بالرجكع إلى حالة أقدـ يقترضيا )بمقارنة في باطف 
المغة كىذا ما يفعمو اآلف أىؿ الٌمسانيات( كذلؾ كتفسيره لكممتي )لف( ك)ليس( بأٌنيما مركبتاف 

تا فصارتا كممة كاحدة بكثرة االستعماؿ، كفيمو غيره عمى أٌنو تفسير بنكم فمـ مف مادتيف التصق
يصححو كىذا طبيعي ألٌف ليما تفسيرا بنكيا محضا غير ىذا، إٌنما قكؿ الخميؿ يمكف أف يصحح 

 .1عمى أساس التأصيؿ الزماني"
ككف )ليس( كىك مف عمماء العصر الحديث ما ذىب إليو الخميؿ في  -تراسرشكقد أٌيد برج  

تقت مف )ال( أدكات أخرل لمٌنفي ال تكجد في سائر الٌمغات السامية إاٌل )ليس( شمركبة فقاؿ:"ا
الكجكد يحتمؿ أف يككف لفظو  :كاسـ معناه )ال(مركبة مف  " كىي Laytفيقابميا في اآلرامية "

ية العتيقة في اآلرام  itaiفي العبرية، كايتي  iesأك قريبا مف ذلؾ، كىك ايس yitaiالقديـ:
اليكجد كىذا   "laytيء، كىك لو، فمعنى"شايسك، أم يممؾ الisu كيقاربيا في األكادية فعؿ، كىك

 .2ىك معنى ليس األصمي"
كيقارف ما قالو العرب قديما بما ذىب إليو الغربيكف في العصر الحديث، مف ذلؾ مقارنتو بيف   

يء في شبؿ لمٌصكرة اٌلتي آثارىا ىذا ال يء)المدلكؿ عميو(شقكؿ ىكمبكلت " ليس الٌمفظ نسخة لم
الٌنفس" كقكؿ الٌسيكطي في المزىر" إٌف إطبلؽ الٌمفظ دائر مع المعاني الذىنية دكف الخارجية 

 .3فدٌؿ عمى أٌف الكضع لممعنى الٌذىني ال الخارجي"
مٌيدت إلى ما يعرؼ بػ "الٌمسانيات بالٌتطٌكر التاريخي لٌمغات، ىذه االىتمامات كٌؿ    
القرف التٌاسع عشر الميبلدم كالٌمسانيات اآلنية في  (Diacronique)لٌتاريخية"ا

Syncronique) ؛ إذ "مف المعركؼ أٌف لفظ)La linguistique  الٌمسانيات لـ يظير إاٌل في

                                                           
 .11 ص ، 1972سنة ، الجزائر، الثالث المجمد ،المسانيات مجمة د. عبد الٌرحمف الحاج صالح،  - 1
، 1994، 2صٌححو كعٌمؽ عميو د.رمضاف عبد الٌتٌكاب، مكتبة الخانجي، القاىرة، طالعربية،  لمغة حكمالنٌ  رطكٌ التٌ  برجشتراسر:  - 2
 .169 :ص 

 .25ص  ،الثالث المجمد ،سانياتالمٌ  مجمة - 3
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العقد الثٌالث مف القرف الٌتاسع عشر، كلـ يستعمؿ مصطمح الٌمسانيات لمٌداللة عمى المجاؿ 
ٌدراسة الٌمغكية الجديدة المتمٌيزة عف الٌنحك بمعناه الٌتقميدم كعف الفيمكلكجيا المعرفي الخاٌص بال

 1المقارنة كالٌتاريخية كباقي الٌدراسات الٌمغكية إاٌل نياية القرف الٌتاسع عشر كبداية القرف العشريف."
 

 الّنصؼ األّول من القرن العشرين:) عصر البنية والّدراسة البنوية(: -8
 كعمـ مكضكعي لٌمساف البٌشرم كاف ينطبؽ فقط عمى Linguistics الٌمسانيات أك مفيـكإٌف   

دراسة غير ؛ فكٌؿ عرؼ ليذه الٌمفظة مدلكؿ آخر غيرهع الٌتاريخي كلـ يي المقارنة كالتتبٌ  مناىج
 Grammaireي إٌماير كميع الٌتاريخي كاف يٌسمييا العمماء قبؿ سكسمعيارية لـ تعتمد عمى التتبٌ 

Générale   :كعند اإلنكميزUniversal Grammar  أكPhilosophical grammar- 
ٌما  ككانت تتعٌرض لمظكاىر Theorie of Language أك Science of Languageكا 

إاٌل أٌف أكثرىا كانت تعالجيا بشيء قميؿ أك كثير مف Linguistics الٌمغكية العاٌمة مثؿ الػػػ 
 2ظر الفمسفي.النٌ 
إٌف االلتفاتات إلى بنية الٌمغة يقتضي مف الباحث ال اإلمساؾ عف كٌؿ اعتبار تاريخي بؿ    

الٌتمييز الٌصريح بيف ىذا االعتبار كبيف النظر في ىيكؿ الٌمغة في كقت معٌيف أم بصرؼ الٌنظر 
ر عمى كتحقيقا ليذا الٌتمييز المنيجي بدأ الباحثكف مٌمف ثا ر،عف العامؿ الزماني كأحداث الٌتطكٌ 

يبسطكف آراءىـ في ماىية الٌمغة كما تستمـز مف مبادئ نظرية ، جبركت الٌنحك الٌتطٌكرم
كأٌكؿ مف كٌضح كحٌدد كنٌظـ ىذه األفكار الجديدة بالٌنسبة إلى الٌمسانيات الٌتاريخية ىك ، 3ةكمنيجي

   Ferdinande de Saussure (1857-1913.)فرديناف دم سكسير الٌمغكم السكيسرم 
قد كاف الٌمغكم الٌسكيسرم" فرديناف دم سكسير" مف أىـٌ العمماء اٌلذيف كاف ليـ تأثير كبير ل   

ـ 1916في عمـ الٌمغة الحديث، بعد أف نشر تبلمذتو  محاضراتو في عمـ الٌمغة العاـ سنة
(، فأظير Cours de linguistique générale"دركس في الٌمسانيات العاٌمة")ػالمكسكمة ب
ركسو أىمية الٌدراسة البنكية بكصفو كتحميمو لمفاىيميا كمناىجيا كاحتجاجو المقنع لمٌناس مف د

                                                           
 .45:، ص2013، 1شر كالٌتكزيع، األردف، طالٌمسانيات العربية  أسئمة المنيج، دار كرد لمن :مصطفى غمفاف د. - 1
 .139، صالٌسابؽينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر   - 2
 .151ينظر، المصدر نفسو، ص:  - 3
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تيا كعظيـ فائدتيا، فأخرج لمباحثيف بيذه الٌتحميبلت خير مايمكف أف يرجع إليو في ىذا لصحٌ 
ف لـ يكف الٌمغكم الكحيد األكحد اٌلذم اىتدل في زمانو  ت؛النكع مف الٌدراسا كذلؾ ألٌف سكسير كا 

فإٌنو استطاع أف يجعؿ قبؿ غيره مف ىذه المعاني كاألفكار نظاما فخما دقيقا  تمؾ المفاىيـإلى 
بكف مف نفكذ ذىنو كقدرتو اعة يتعجٌ كال يزاؿ العمماء إلى حٌد السٌ  ،منسجـ األطراؼ بعيد الغكر

 كفيؽ بيف الٌنظرياتعمى تكضيح المفاىيـ الغامضة كتركيب المعاني المنفصمة المتباعدة كالتٌ 
 1.المتنافية

 يحصر سكسير ميمة الٌمسانيات في ثبلث نقط جكىرٌية ىي: 
عادة ؛ كيعني ذلؾ القياـ بتأريخ لمعائبلت الٌمسانيةاأريخ ليكصؼ كؿ األلسنة كالتٌ  -1  نةسلبناء األ كا 

 لكٌؿ عائمة. األصكؿ
تي يمكف ة الٌ القكانيف العامٌ  نباطكاست في كؿ األلسنة، ككٌمي كؿ دائـشبالفاعمة  البحث عف القكل  -2

 ة.عيد إلييا كؿ ظكاىر التاريخ الخاصٌ تأف 
  2يدىا لنفسيا بنفسيا.كتحد عف باقي العمـك الٌمسانيات نفسيا تمييز -3

تي ف غيرىا مف العمـك الٌ عمييد لفصؿ الٌمسانيات بلث إلى التٌ قط الثٌ سكسير مف ىذه النٌ  ىدؼقد ك 
إاٌل حؿ كاحد  كسير:" كليس يكجد في رأيناكفي ىذا الٌصدد يقكؿ دم سادة، يا نفس المٌ مع تتقاسـ
خذىا قاعدة لمحكـ عمى ىتمامنا في ميداف الٌمغة فقط كأف نتٌ ا اكؿ :يجب أف نحصرشىذه الم لكؿٌ 

، كفعبل فمف بيف ذلؾ العدد الٌجـ مف الثٌنائيات، تبدك الٌمغة كحدىا جميع مظاىر الكبلـ األخرل
ًرٌية بحٌد قائـ بذاتو مستقٌر يطمئف إليو  3فكر اإلنساف." حى

بعض إنجازات الفكر لر كىك تنظيـ اليتنكٌ  ة،ليذه المادٌ  عف تنظيـ أكليٌ  عبارةمييد كىذا التٌ   
 كقد اعتنى "دم سكسير"في محاضراتو بمكضكعات ثبلث: ابؽ؛الٌمغكم السٌ 

كنعني ٌدراسة الٌمغكية، : كٌضح ما أىممو الٌمغكيكف الٌسابقكف، كىما اإلٌتجاىاف األساسياف لمأٌكال
ٌتجاه االجاه الٌتزامني أك اآلني اٌلذم تعالج فيو الٌمغات بكصفيا أنظمة اٌتصاؿ في ذاتيا ك بذلؾ االتٌ 

                                                           
 .154، ص: الٌسابؽالمصدر عبد الٌرحمف الحاج صالح، ، نظري- 1
 .16، ص1987، 1مبارؾ حنكف: مدخؿ إلى لسانيات سكسير،  دار تكبقاؿ لمنشر، المغرب، ط - 2
، محٌمد عجينة، الدار العربية لمكتاب شاك شفرديناف دم سكسير: دركس في األلسنية العاٌمة، تعريب صالح القرمادم، محٌمد ال - 3

 .29، ص1985تكنس، 
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الٌتاريخي أك الٌتعاقبي، كفيو تعالج الٌمغة تبعا لعكامؿ الٌتغير الخاضعة ليا عبر الٌزمف؛ إذ ينطمؽ 
يات تعرؼ في دراستيا لٌمغة في تمييزه ىذا مف مبلحظة بسيطة مفادىا أٌف الٌمسان "دم سكسير"

ـٌ بو العمـك األخرل ىك عنصر الٌزماف،  كبالٌنظر إلى كجكد ىذا العنصر  عنصرا جديدا ال تيت
كقد ألٌح "دم  1الٌمغكم، يتعٌيف الٌتمييز بيف الٌدراسة اآلنية لٌمغة كالٌدراسة الحركية. في الٌتحميؿ

" الٌمغة نظاـ مف القيـ البحثة اٌلتي ال يحٌدد سكسير" عمى أسبقية اآلنية عمى التعاقبية مف قبيؿ أفٌ 
يء باستثناء الحالة اٌلتي تككف عمييا عناصر ذلؾ الٌنظاـ" أك مف قبيؿ أٌف "أٌكؿ ما شحقيقتيا 

االنتباه عند دراسة الظكاىر الٌمغكية ىك أٌف تعاقبيا في الٌزماف أمر ال كجكد لو بالٌنسبة إلى  دٌ شي
   2جاه حالة لغكية ما بمعنى "آنية" في كٌؿ حيف.تٌ االمتكٌمـ، فالمتكٌمـ يجد نفسو دائما 

إذ (؛ Langue( كالٌمساف)Paroleكالكبلـ) ) Language: فٌرؽ "دم سكسير" بيف الٌمغة")ثانيا
 ة قسـما ىي منو بمثابفإنٌ  ء كاحد،يشالٌمغة كالكبلـ عندنا ليسا ب "إفٌ يقكؿ عف الٌمغة كالكبلـ: 

 جتماعي لممكة الكبلـ، كمجمكعةفي اآلف نفسو نتاج ا فيي ا كالحؽ يقاؿ،ف كاف أساسيٌ معيف كا  
ذا أخذنا ا  ك  االجتماعي ليمٌكف األفراد مف ممارسة ىذه الممكة. افىا الكييتبٌنا مف المكاضعات

قٌكمات مٌكزعا في اآلف نفسو بيف مياديف متعٌددة مايف البمت كاؿشاأل دمتعدٌ  الكبلـ جممة بدا لنا
لى ما ىك فييا الفيزيائي كالف بما يزيكلكجي كالٌنفسي، منتميا في اآلف نفسو إلى ما ىك فردم كا 
ألٌننا ال نستطيع أف  رٌيةشى لنا ترتيبو ضمف أم قسـ مف أقساـ الظكاىر البكال يتسنٌ  ،جتماعيا

 فإكما  ،ا الٌمغة فيي عمى عكس ذلؾ، كٌؿ بذاتو كمبدأ مف مبادئ التٌبكيبأمٌ  ،نستخرج كحدتو
الكبلـ حٌتى ندخؿ نظاما طبيعيا في مجمكعة مف الظكاىر  ظكاىرجعميا في المقاـ األٌكؿ بيف ن

   3."ال تخضع ألٌم نكع آخر مف التٌبكيب
قائمة عمى العممية الٌتكاصمية، أٌما  مشتركةمحٌدد بقكاعد كقكانيف  فالٌمغة ىي نظاـ اجتماعي    

الكبلـ فيك نتاج الفرد المستخدـ لتمؾ الٌمغة أك اإلنجاز الفعمي لمحدث الكبلمي الٌمغكم، كأٌما 

                                                           
ريخيا، طبيعتيا، مكضكعاتيا، مفاىيميا، دار الكتاب الجديد المٌتحدة، بيركت، د.مصطفى غمفاف: في الٌمسانيات العاٌمة تا - 1

 .278، ص2010، يناير1لبناف، ط
 .  347:فرديناف دم سكسير: دركس في األلسنية العاٌمة، ص - 2
3
.29، المصدر نفسو، ص: فرديناف دم سكسير- 
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فيك الٌنظاـ الٌتكاصمي اٌلذم تمتاز بو كٌؿ ذات إنسانية كىي تنتمي إلى مجتمع يسير كفؽ  الٌمساف
 1ليا عبلقة بالجانب االجتماعي كالحضارم. أحكاـ مضبكطة

كاٌلتي تتمٌثؿ " image acoustique"صكرة سمعية"ار إلى أٌف العبلمة تتكٌكف مفشكقد أ : ثالثا
كىك مجمكع الٌسمات الٌداللية اٌلتي  concept "مفيـك"في سمسمة األصكات المدركة بالٌسمع، ك

ٌنما ىك عبارة عف ، كالتٌ تحيؿ إلييا الكممة، أك الٌمفظ تابع الٌصكتي بمفرده ال يكٌكف عبلمة، كا 
عبلمة  تشٌكؿأصكات مجٌردة ، كما أٌف الٌسمات الدالة إذا عزلناىا عف األلفاظ اٌلتي تدٌؿ عمييا ال 

. كقد فٌضؿ  لسانية؛ فالعبلمة الٌمسانية إذف ىي ذلؾ الكٌؿ المتكامؿ بيف الٌصكرة الٌسمعية كالمفيـك
ؽ مصطمح "العبلمة الٌمسانية" عمى ىذا الكٌؿ المتكامؿ، كاستبدؿ "دم سكسير" إطبل

/ صكرة سمعية" بمصطمحي مصصطمحي كفي ىذا الٌصدد يقكؿ دم ، 2مدلكؿ" "داؿ/ "مفيـك
أم دليؿ عمى الٌتكليؼ بيف المتصٌكر الٌذىني كالٌصكرة   signeسكسير:" أطمقنا كممة 

 لمٌداللة عمى المجمكع كتعكيض المتصٌكر الٌذىني األككستيكية ... فنقترح االحتفاظ بكممة "دليؿ"
طمحيف األخيريف ممصلأم داؿ، ك   signifiantػأم مدلكؿ كالٌصكرة األككستيكية ب  signfieػب

 signeأٌما  .كبيف المجمكع اٌلذم ينتمياف إليوؿ بينيما أك بينيما صفضؿ إبراز الٌتقابؿ اٌلذم يف
 3ضو بو فيما ىك مستعمؿ مف الكبلـ ".كٌ نجد بديبل نع رضينا بو فؤلٌننا لـفيك مصطمح إف نحف 

كبيذا يككف "دم سكسير" قد كضع حٌدا فاصبل بيف عمـ العبلمات كعمـ المكجكدات في       
داخؿ  الكاقع الخارجي، األمر اٌلذم جعمو يرل أٌف العممية الٌتكليدية بيف)الٌداؿ/ المدلكؿ( ال تتـٌ إالٌ 

أم غير  (arbitraire)1بلقة اعتباطيةعرأل أٌف العبلقة بينيما ىي ك  ،4الٌنطاؽ الٌنفسي ال غير
                                                           

، 2002الٌديف عمي الٌراجحي: في عمـ الٌمغة عند العرب كرأم عمـ الٌمغة الحديث، دار المعرفة الجامعية، مصر ط د.شرؼ ينظر،-1
 . 119ص

، 2011ر كالٌتكزيع، الجزائر، طشد. بف زركؽ نصر الٌديف: دركس كمحاضرات في الٌمسانيات العاٌمة، مؤسسة كنكز الحكمة لمن -2
 .17-16ص

 .  111ص المصدر الٌسابؽ،فرديناف دم سكسير:  - 3
4
ق( إلى العبلقة اٌلتي تربط الٌمفظ بالكاقع الخارجي عمى أساس أٌف الظاىرة الٌمغكية ال يمكف أف 565لقد أشار أبكحامد الغزالي) - 

في الكتابة،  كجكدا في األعياف، ثـٌ في األذىاف، ثـٌ في األلفاظ ثـٌ  تعزؿ عف العالـ الخارجي إذ يقكؿ في ىذا الٌسياؽ:" فإٌف لمشيء
فالكتابة داٌلة عمى الٌمفظ،  كالٌمفظ داؿ عمى المعنى اٌلذم في الٌنفس، كاٌلذم في الٌنفس ىك مثاؿ لمكجكد في األعياف، فما لـ يكف 

، 1ثبكت في نفسو لـ يرتسـ في الٌنفس مثالو. أبك حامد الغزالي: معيار العمـ، تحقيؽ د. سميماف دنيا، دار المعارؼ المصرية، ج 
 .75ص
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"إٌف الٌرابط اٌلذم يجمع بيف الٌداؿ كالمدلكؿ رابط اعتباطي  إلى ذلؾ بقكلو: يرشي،  ك منطقيا مبٌررة
أك بعبارة أخرل كبما أٌننا نعني بكممة دليؿ الناتج عف الجمع بيف الٌداؿ كالمدلكؿ يمكٌننا أف نقكؿ 

 .2"أبسط إٌف الدليؿ الٌمغكم اعتباطيبصكرة 
مة اعتباطي في نظره ال ينبغي أف تفيـ عمى أٌف الفرد لو حرية  تغيير ما اٌتفقت عميو ككم  

ـٌ إٌف كممة اعتباطي تستكجب كذلؾ إبداء مبلحظة: : "في ىذا الٌصدد جماعة المتكٌمميف إذ يقكؿ ث
ار المتكٌمـ إذ أٌنو ليس بكسع الفرد أف أٌف الٌداؿ خاضع لمحض اختيأف يفيـ منيا فبل ينبغي 

يمحؽ أم تغيير بدليؿ قد اٌتفقت عميو مجمكعة لغكية ما، إٌنما تعني اٌف الٌداؿ أمر غير مبٌرر أم 
  .3" أٌنو اعتباطي بالنسبة إلى المدلكؿ كليس لو بأٌم رابط طبيعي مكجكد في الكاقع

الماضي دستكرا مقٌدسا لٌمسانيات  " دركسو بجممة أصبحت طكاؿ القرفكقد ختـ "دم سكسير  
بكٌؿ اٌتجاىاتيا كمناىجيا، دستكرا انتقؿ مف المجاؿ الٌنظرم إلى المجاؿ الٌتطبيقي لمٌنصكص 

إٌف مكضكع األلسنية الحقيقي كالكحيد  كالمدٌكنات الٌشفيية كالمخطكطة بكٌؿ أنكاعيا جممة تقكؿ:"
   4إٌنما ىك الٌمغة في ذاتيا كلذاتيا."

تأٌثرت العديد مف المدارس الٌمسانية عمى اختبلفيا  بأفكار" دم سكسير" مثؿ ما نجده كقد   
"براغ" ك"ككبنياجف" كغيرىما مف المدارس اٌلتي انفردت ك "جنيؼ" مجٌسدا عند كٌؿ مف مدرسة

 برؤية خاٌصة لحظة تناكليا لمٌظاىرة الٌمغكية.
 

  :مدرسة جنيؼ 

ب سكسير مباشرة؛ فقد تكٌكنت مف أتباع سكسير تعٌد مف المدارس المنبثقة مف مذى
( كىما المذاف جمعا كنشرا دركس Sechehay( كسيشكىي )A.Ballyالسكيسرييف: بالي )

                                                                                                                                                                                                 
يعٌبر عمماء الكبلـ كالٌمغكيكف اٌلذيف جاؤكا بعد سيبكيو عف ىذه العبلقة اٌلتي ليس ليا عٌمة "بعدـ المناسبة بيف االسـ كالمسمى"  - 1

 .)اليامش(.158ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر الٌسابؽ، ص أك أٌنيا ترجيح بدكف مرجح.
 .112-111 فرديناف دم سكسير: المصدر الٌسابؽ، ص - 2
  .113، صنفسوفرديناف دم سكسير: المصدر  - 3
 .347المصدر نفسو، ص - 4
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سكسير. ككاف لكٌؿ كاحد منيما بحكث ذات صبغة خاٌصة. كمف ىؤالء األتباع نذكر ىنرم فرام 
(H.Frei( كىك عالـ جميؿ كالباحث ركبرت ككديؿ )R.Godelكىك ف ).1رنسي األصؿ  
 

   :مدرسة براغ الّمسانية (Fonctionnelle) 
( سنة 1882-1945)Mathesiusأٌسسيا "ماتيزيكس"يا إلى "حمقة براغ" اٌلتي تعكد بدايت   

كف" اسـ "ركماف جاكبس كالٌتشيؾ، كقد أطمؽ عمييـ ، كأغمب الباحثيف فييا ىـ مف الٌركس1926
 "أندرم مارتيني" يتزٌعميـ الٌمساني الفرنسي مف الٌمسانييف كىـ مجمكعة ،"الكظيفييف"

A.Martinet(1888-1999) اعتمدت ، كقد ارتكزت ىذه المدرسة عمى كظيفة اإلببلغ لٌمغة، ك
كالكممة كالجممة أم أٌف الكيانات الٌمغكية تتحٌدد  عمى مستكل الٌصكت 2عمى مفيـك الكظيفية

إلى الٌتمييز بيف فت دعممية الٌتخاطب، كقد ى أك كتأخذ ىكيتيا بالكظيفة اٌلتي تقـك بيا في اإلفادة
  3القطع مف الكبلـ. المعاني لتشخيص

الكصؼ إلى الٌتفسير، كلـ تكتؼ كخبلصة القكؿ إٌف المدرسة البنكية الكظيفية، قد تجاكزت    
بالحديث عف ماىية الٌمغة بؿ تحٌدثت عف الٌسبب الكامف كراء اٌتخاذ الٌمغات أشكاليا اٌلتي نجدىا 

 مييا، كلكٌنيا مع ذلؾ لـ تسمـ مف االنتقادات.ع
 

  مدرسة كوبنياجن:Glossématique) ) 
تعٌد مف أشير المدارس الٌمسانية في أركبا اٌلتي ظيرت في مطمع القرف العشريف، بزعامة    

( كاٌلذم انطمؽ أساسا مف 1899-1965) L.Hjelmslef "لكيس ىايمسبلؼ" الٌدانماركي

                                                           
 .168-167ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر الٌسابؽ، ص - 1
كر اٌلذم تؤٌديو العناصر الٌمغكية في تمتاز بو ىذه المدرسة عف غيرىا ىك اعتمادىا األساسي عمى الكظيفة أك الدٌ  ءأخٌص شي - 2

كبذلؾ تخالؼ  Fonctionnelleعممية الٌتبميغ، كليذا سٌميت الٌنزعات المتفٌرعة عنيا كمنيا مدرسة مارتيني الفرنسٌية بالكظيفٌية 
اعو بكممة أحد أتب Swadech شلمعنى آخر استبدليا سكدا Fonctionبمكمفيمد لفظة  ؿاستعمقد المدرسة البنكية األمريكية. ك 

Distribution168، صنفسو، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر . ينظر. 
 .12ص سانية في العصر الحديث كمناىجيا في البحث، المدارس المٌ التكاتي بف الٌتكاتي:  - 3
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  المنيجية اٌلتي أرساىا الٌمساني "دم سكسير" في كتابو "دركس في األلسنية العاٌمة"؛ إذ عٌد نفسو 
كىك أٌف الٌمغة شكؿ كليست مادة، كأٌف المادة  المتٌمـ الحقيقي ألفكاره، فنادل بما نادل بو مف قبؿ

ف صكتية أك مكتكبة أك إشاراتية بالٌنسبة لمٌدكاؿ أٌما أف تكك  كيمكف ليس ليا معنى في ذاتيا،
المجٌردة لمعبارات ) (Vleursبالٌنسبة لممدلكالت؛ فقد ذىب أبعد مف" دم سكسير" كأعمف أٌف القيـ

ك" أكلداؿ" كقد اخترع "ىممسميؼ"  1ىي كحدىا اٌلتي ليا كجكد، كبيذا فإٌف الٌمغة نظاـ مف القيـ.
(H.Uldall) " مف اإلغريقية"غمكسة" كتعني "الٌمغة"  باشتقاقو(Glosséatique) يغمكسيماتمفيـك

ٌنظرية المستخمصة مف نظرية "دم سكسير" اٌلتي تجعؿ مف الٌمغة غاية لذاتيا ال كذلؾ لتعييف ال
 2كسيمة لتحقيؽ الغاية المقصكدة مف الكبلـ.

بيف مبادئ الٌنحك الٌتقميدم كمظاىر الٌنظرية الٌمسانية الحديثة كبيف ىذه المدرسة لقد جمعت    
مسٌممات المنطؽ الٌصكرم كاألسس المعرفية العاٌمة، ككاف الفضؿ في ذلؾ لمؤٌسسيا "ىمسميؼ" 
الٌمساني األٌكؿ اٌلذم اعتنى بإحداث ثكرة عمى األساليب األدبية القديمة اٌلتي اعتاد الٌنحكيكف 

عممية ي تقنيف قكاعد الٌمغة مع عصرنة الٌدراسات الٌمغكية باستخداـ مناىج عمى استعماليا ف
 رياضية.

ضافة إلى ىذه المدارس نجد بعضيا لـ ينبثؽ مف مبادئ دم سكسير )إاٌل أٌف بعضيا تأثذر    كا 
( كالمدرسة 1914-1848)"بيا فيما بعد( مف أمثاؿ المدرسة الٌركسية كرائدىا "فكرتكناتكؼ

 درسة البنكية األمريكية.مئمة بذاتيا بزعامة "فيرث"، كالي مدرسة قااإلنكميزية كى
 

 الّتجاه الّتوزيعي: ( (Distributionnelle 
الٌتكزيع منيج في الٌتحميؿ الٌمغكم اٌتخذتو مدرسة" بمكمفيمد" فعرفت، فبعد أف استكحى     

ما سٌمي بػ  معطيات عمـ الٌنفس الٌسمككي؛ حيث قاـ بإسقاطيا عمى المنيج الكصفي أك
"الٌتكزيعية"؛ أم تكزيع الكحدات الٌمغكية كفؽ طريقة استبداؿ كحدة لغكية بكحدة أخرل، مف أجؿ 

 "الكظيفة" بداية،تعييف القسـ اٌلذم تنتسب إليو مف أقساـ الكبلـ. لقد قاـ ىذا المنيج عمى أساس

                                                           
 .161ينظر، أحمد مكمف، المرجع الٌسابؽ؛ ص - 1
2
.168، صالٌسابؽ، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر ينظر- 
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كالمقصكد  W.F.Swadash استبدؿ ىذا الٌمفظ بكممة "تكزيع" مف قبؿ "سكاداش"لكف سرعاف ما 
منيا اإلشارة إلى مكقع العنصىر الٌمساني بالٌنسبة إلى العناصر اٌلتي المحيطة فقد" يحٌدد تكزيع 

يتكٌكف مف ترتيب العناصر  -أ -عنصر بأٌنو مجمكع العناصر اٌلتي تحيط بو، كمحيط عنصر
العناصر في تركيب اٌلتي ترد معو، أم العناصر اٌلتي تتكافؽ كٌؿ منيا في مكقع معٌيف مع 

في مكقع معٌيف يدعى انتقاء ىذا العنصر ليذا  -أ-كالعناصر اٌلتي ترد مع العنصر كبلمي
  1المكقع."

الٌنظرية الٌسمككية في الٌدراسات الٌمسانية، استقى زعيـ ىذه الٌنظرية" بمكمفيمد"  شاعتكلٌما     
ة بالمعنى في الكاقع الٌمغكم دكف مباال أفكاره مف "كاتسكف" فأخذ يحٌمؿ األشكاؿ الٌمغكية كما ىي

ـٌ الٌتكزيعيكف بك   مكتكبال ؼ ما يجرم عمى الٌسطح المنطكؽ أك صالمتكارم خمؼ البنية؛ إذ اىت
اني مكضكعا لدراسة عمماء كاعتبركا البحث في المعنى كالبحث في منيج عقيـ، كجعمكا المع

. كليذا 2ماما عف نطاؽ عمـ معقكؿ"بو باأللغاز تخرج تٌنفس، كرأكا أٌنيا"كحدات عقمية أشال
أصٌركا عمى استبعاد المعنى كمٌية مف الٌتحميؿ الٌمغكم لصعكبة إخضاعو لمٌدراسة الكصفية 
العممية الٌدقيقة، إذ يقكؿ بمكمفيمد" إٌف دراسة المعنى كتحميمو ىك أضعؼ نقطة في دراسة الٌمغة 

نية إلى مرحمة أكثر تقٌدما مٌما ىي كسيظٌؿ األمر عمى ىذا الٌنحك حٌتى تصؿ المعرفة اإلنسا
 3يو اآلف."مع
 "زيميغ ىاريس" يتزٌعـ ىذا االٌتجاه األمريكي الٌمساني الكصفي كنجد أحد أقطاب التكزيعية   

عف المنيجية الٌشكمية في الٌمسانيات، كقد أٌثر كثيرا في  1951كيطٌكر فيو، كقد نشر كتابو عاـ
 أبحاث تمميذه "تشكمسكي".  

 

                                                           
 .104، ص1999ط أحمد حساني، مباحث في الٌمسانيات، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، - 1
 .32ص عربية لمٌدراسات كالنشر، األردف،نياد المكسى، نظرية الٌنحك العربي في ضكء مناىج الٌنظر الٌمغكم الحديث، المؤٌسسة ال -2

 .70:، ص1995 ط دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، حممي ر:تمسكي الٌمغكية، شك خميؿ نظرية تجاف ليكنز،  - 3
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  الّتوليدية الّتحويمية: ّنظريةال  
 متيا لتحتؿٌ ة أىٌ سانيات العاٌمة بمكانة كرتبة ىامٌ حكيمية في المٌ كليدية التٌ ظرية التٌ حظيت النٌ    
غة غكم، نظرا لما قٌدمتو مف نتائج تنظيرية كتطبيقية حكؿ طبيعة المٌ رس المٌ دارة في الدٌ الصٌ 

رس المساني كحسب، بؿ ىي نظرية استفاد منيا اإلنسانية، كما لـ تقتصر فاعميتيا عمى  الدٌ 
، كتمٌثؿ نظرية كاألسمكب فس،كعمـ النٌ  كالمنطؽ مف المجاالت اإلنسانية كالفمسفة،العديد

العمـك االجتماعية كالدراسات كمسكي الٌنحكية نمكذجا خاصا لكثير مف العمماء في حقؿ شت
 .1نسانية يمكف العمؿ في اطارهاإل

ذا ما      ،"سر يب"ك "ريدم سكس ػ"ؿ مف القرف العشريف بكٌ ألصؼ االنٌ في سانية ربط الثكرة المٌ  ـٌ تكا 
 وأنٌ  يفمنجزاتو تتجمى  يف، كالثكرية "تشكمسكي"ػصؼ الثاني مف القرف نفسو بالنٌ  يفبط تفيي تر 

ؼ بلختالأصكلو  يفتمؼ خكأقاـ بناء آخر ي ،ديثحلغة اقاـ عمييا عمـ المٌ  تيعائـ الٌ ض الدٌ قكٌ 
 .طبيعة المغة لىنظرتو إ

ـٌ "   كاستكشاؼ بنيتيا في ضكء نظريتو" الٌتكليدية  بدراسة الجممة كتحميميا 2"تشكمسكيكقد اىت
كتراجعت  ،1957، كىذا ما ظير في كتابو األٌكؿ "البنى الٌتركيبية" الذم أخرجو عاـالٌتحكيمية"

                                                           
لعٌؿ مف أىـ المياديف اٌلتي اتخذت مف نظرية تشكمسكي نمكذجا كمنطمقا لمٌدراسات العممية ميدانا عمـ النفس كعمـ األسمكب ففي  -1

فسية لمغة االنسانية سكاء أمف ناحية نظرية منطمقا لكثير مف العمماء، كخاٌصة في دراسة الجكانب النىذه العمـ النفس أصبحت 
االكتساب أـ التعمـ فنجد أٌف مصطمح عمـ المغة النفسي يديف ليذه الٌنظرية بكجكده، فقد انفرد عمماء النفس بدراسة ىذا الجانب مف 

عمى فكرة التمقيف  الٌمغة حينما ظير تشكمسكي بنظريتو عف الممكة الفطرية عند الطفؿ، فيدـ كثيرا مف النظريات القديمة القائمة
كالتقميد في اكتساب المغة في مراحؿ حياة الطفؿ األكلى. أٌما في ميداف األسمكبية فقد أضافت نظريتو بعدا جديدا إلى ىذه الٌدراسات 

 كىك أٌف الشاعر أك الكاتب يستخدـ أنكاعا معٌينة مف الٌتحكيبلت في ،فيي تنطمؽ في الٌتحميؿ األسمكبي مف مفيـك خاص لؤلسمكب
-82نظر: جكف ليكنز، المرجع السابؽ، صيالٌتحكيبلت مميزا أسمكبيا عنده. لغتو كبخاصة الٌتحكيبلت االختيارية بحيث تصبح ىذه 

83. 
في مدينة "فيبل دلفيا" الك.ـ.أ، تمقى تعميمو األٌكؿ في مدرسة  1928شكمسكي" كلد في الٌسابع مف ديسمبر عاـ ىك "إفراـ نـك ت - 2

المدرسة المركزية العالمية فيٌ فيبل دلفيا"، كبعد ذلؾ التحؽ بجامعة "بنسمفانيا" حيث درس المسانيات كالرياضيات  "أكؾ ليف" ثـٌ في
كالفمسفة، ناؿ درجة الدكتكراه مف جامعة "بنسمفانيا" عمى الٌرغـ مف أٌنو أجرل معظـ بحثو اٌلذم نالو في جامعة "ىارفرد" عندما كاف 

مارس "تشكمسكي" مينة التدريس في معيد "مساتشكستس" لمتكنكلكجيا حيث  1955ييا، كمنذ عاـ عضكا في جمعية )الٌزمالة( ف
يحتؿ مرتبة األستاذية في المسانيات، منح درجة الدكتكراه مف جامعة "شيكاغك" كمف جامعة "لكيبل" في شيكاغك"، كمف جامعة "لندف" 
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فأكثر في كتابو الثٌاني فيو المفاىيـ الٌتكزيعية لتحٌؿ محٌميا المفاىيـ الجديدة، كتتبمكر أكثر 
 . 1965ركيبية" عاـ ظرية التٌ "أكجو أك مظاىر النٌ المكسـك بػ

الٌتحميؿ الٌمغكم ال ينبغي أف يككف كصفا  كما أٌنو عارض الٌنظرية الٌتكزيعية، عمى أساس أٌف"   
ٌنما لما كاف ق لمعمميات الٌذىنية اٌلتي مف خبلليا يمكف لئلنساف رح كتعميؿ شد قالو المتكٌممكف، كا 

كنجده يتحٌدث عف القكاعد الٌنحكية عمى أٌنيا جياز مف نكع ما إلنتاج  1أف يتكٌمـ بجمؿ جديدة."
الجمؿ  الجمؿ في الٌمغة اٌلتي نقـك بدراستيا إذ يقكؿ:" نحك الٌمغة يعتبر الجياز الٌذم يكلد كؿٌ 

كىذه القكاعد تصؼ الٌطريقة اٌلتي تنتج الكبلـ، كال   2.الٌنحكية فييا كيعٌدد كيحصي غير الٌنحكية"
طريقة اٌلتي يستقبؿ بيا)االىتماـ بأمر المتكٌمـ دكنا عف الٌسامع( كالبٌد ليا أف تكٌلد جميع تصؼ ال
 كالحكـ عمى صٌحة الجمؿ راجع إلى أبناء الٌمغة. -الٌنحكية منيا خاٌصة–ىذه الٌمغة  الجمؿ في

؛ ألٌنو ال كالٌنحك الٌتكليدم عنده لـ يعد محاكيا لمٌنحك الٌتقميدم المدرسي في المفيـك كاألىداؼ
يرمي إلى تحديد المعايير اٌلتي تمٌكف المتكٌمـ مف استعماؿ لغتو األـٌ استعماال سميما دكف 
كأخطاء، بؿ إٌف الٌنحك عنده ىك مجمكعة مف القكاعد الكامنة في ذىف المتكٌمـ الٌراسخة فيو 

 لغات أخرلنو فيما بعد مف اكتساب كاٌلتي تمكٌ  كالمكتسبة مف محيطو االجتماعي منذ طفكلتو،
 3" تكليديا.تشكمسكي"كمف ىنا يصبح نحك ف إنتاج جمؿ جديدة لما يسمعو بعد،كما تمٌكنو م

                                                                                                                                                                                                 

مف كالده، العالـ في العبرية، كاآلف يشتير بنظاـ النحك التكليدم اٌلذم ؽ شيرتو في مجاؿ المسانيات اٌلذم تعمـ قسطا منو ك كقد حقٌ 
طٌكره مف خبلؿ اىتماماتو بالمنطؽ الحديث كبأسس الرياضيات، كطبقو فيما بعد عمى كصؼ المغات الطبيعية. أبدل "تشكمسكي" 

ة، كلو في السياسة كتاب "القكة األمريكية " مف أبرز المعارضيف لسياسة أمريكا الخارجي 1965اىتماماتو بالسياسة فأصبح منذ عاـ 
ككتاب "إعاقة الديمكقراطية"، أٌما في مجاؿ المغة فمو" البنى النحكية" اٌلذم يعتبر دستكر األلسنيف في النحك التكليدم، ك"مظاىر 

 لسانية عربية لتحميؿ الٌتراكيبالنظرية النحكية" ك"مقكالت نظرية النحك التكليدم" ك"الفكر كالمغة".  انظر مازف الكعر: نحك نظرية 
. كانظر محمد عبد 224-223، ص1989 1سكريا، ط ؽشدمر، شاألساسية في الٌمغة العربٌية، دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالن
 . 206، ص1994، 1المطمب، الببلغة كاألسمكبية، دار نكبار لمطباعة، القاىرة، ط

 .19أحمد حساني، مباحث في المسانيات،  ص - 1
2 -Noam shomsky ,syntactic structures , the hague, paris,10 print , mouton, 1972, p13. 

 بيركت، 2004، 1كالٌتكزيع، ط ينظر، شفيقة العمكم، محاضرات في المدارس الٌمسانية المعاصرة، أبحاث لمٌترجمة كالٌنشر - 3
 . 40لبناف، ص
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كنجد كٌؿ األعماؿ المعاصرة في عمـ الٌمغة تحمؿ بصكرة أك بأخرل آثارا لنفكذ    
تبعا لدرجة بؿ أصبحت كٌؿ نظرية لغكية تحاكؿ أف تحٌدد مكقعيا  ،" كسطكتياتشكمسكيأعماؿ"

بنظريتو كآرائو الٌمغكية؛ ذلؾ أٌف ىدفو تكٌضح منذ البداية في قكلو:" نحف نريد كضع عبلقتيا 
قكاعد نحكية كٌمية قكية كمعٌبرة قٌد الطاقة عف طبيعة الٌمغة بحيث تصمد ىذه القكاعد أماـ 

 1ىر اٌلتي أثبت صٌحتيا الٌدراسات الكصفية."الٌنقدية كما تقٌدـ تفسيرا لمظكااالختبارات 
 :2 اآلتي المخطط في سانيةالمٌ  المدارس جزنك  أف كيمكف  
 مدارس الٌمسانيات                                    
 يخية                                                             كصفيةتار    
 

 فيكف يصنالتٌ  فسيريكف          التٌ            الفتياف                    حاة المقارنكف       النٌ 
 كمسكيشت            

 بمكمفيمد( )في أمريكا           (سكسير) في أكركبا                                         
     

 الككبنياجيكف                         البراغيكف                           
                              

  :الحديثة ةالّدراسات الّمسانية العربيّ -9
حديث عند العرب، مع ما ظير في منتصؼ القرف التاسع عشر  ف فكر لغكمٌ ترجع بداية تككٌ    

كالي ، حيث سادت ىذه الفترة منيجيف لغكييف تجميا عمى التٌ في الغرب إلى بداية القرف العشريف
رت الدراسات بعد ذلؾ المنيج الكصفي، ككما ىك معركؼ تأثٌ  ـٌ ػكىما المنيج التاريخي المقارف، ث

ـ قدٌ  ؛ إذ"كجرجي زيداف"، "رفاعة الطيطاكم"ك "إبراىيـ اليازجي" اتة بذلؾ مف خبلؿ كتابالعربيٌ 

                                                           
 .203جاف ليكنز، المصدر السابؽ، ص - 1
2
 .24ب، صالعر  عند مغك المٌ  لمفكر بستيمكلكجيةإ دراسة األصكؿ،: حساف تماـ- 
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 اريخيفييا المنيج التٌ اعتمد امية"، ـ محاضرة بعنكاف" أصؿ المغات السٌ 1881اليازجي سنة 
 "يطاكمالطٌ " ، كيظير تأثرإلى بعضيا البعض بحسب قرابتياغات كمف خبللو قاـ بتصنيؼ المٌ 

ة مف خبلؿ حديثو عف المحٌسنات البديعيٌ  ةغة الفرنسيٌ ة كالمٌ غة العربيٌ مييز بيف المٌ في محاكلتو التٌ 
  .1كالمقارنة بينيما

بلبية مف الجامعات األكركبية إلى فقد ظير بعد عكدة البعثات الطٌ ، ا المنيج الكصفيأمٌ    
ساني الحديث منذ مطمع رس المٌ صاؿ بالدٌ بؽ في االتٌ قد كاف لمجامعة المصرية السٌ ك أكطانيـ، 

 (Firth.R.J ) 1890-1960 "ركبرت فيرث"صاؿ لجكف األربعينيات، كيعكد فضؿ ىذا االتٌ 
 تتممذ عمى يده كمف ـ،1960ك 1944امعة لندف ما بيف عامية في جالعامٌ  تسانياأستاذ المٌ 

ك"تٌماـ حٌساف" "عبد الٌرحمف  ، (ـ 1975- 1906) "إبراىيـ أنيس"بيف أكلئؾ الطمبة آنذاؾ  كمف
 .خاٌصة  محاكالت إبراىيـ أنيسك كقد ساد االتجاه الكصفي بعد تجميات جيكد  أٌبكب" كغيرىـ، 

ني عراث، غير أف ىذا ال يغكييف العرب بالتٌ يضة العربية عرفت تشبث المٌ يظير أف بداية النٌ ك 
 . 2راسات الغربيةبلع بمستجدات الدٌ طٌ اكقعيـ عمى مكركثيـ بؿ كانكا عمى تق
ث سكاء مف خبلؿ رس العربي إلى قسميف؛ قسـ اجتيد في إعادة بعث المكرك انقسـ الدٌ 

 ماىك قديـ، يتبنى المسار مقاطع لكؿٌ  لة جزئيا، كقسـ ثافصيغة معدٌ صيغتو القديمة أك 
ؿ أف يأخذ بنصيب فضٌ كبيف ىذيف القسميف ظير قسـ ثالث ، تفصيبلتو الحضارم الغربي بكؿٌ 

. 3ةقافة المعاصرة يمنحو العزٌ ػراث العربي يكحي إليو باالعتزاز كنصيب مف الثٌ مف التٌ 
نجميزم، كمقاببل لمصطمح اإل Linguistics  ؿ مصطمح استعمؿ مقاببل لمصطمحأكٌ ك     

Linguistique   ،عنكانا لكتابو  "عمي عبدالكاحد كافي"ىك مصطمح "عمـ المغة" جعمو ك الفرنسي

                                                           
شكاالتو، دار  - 1 ينظر: حافظ إسماعيمي عمكم: لمسانيات في الثقافة العربٌية المعاصرة، دراسة نقدية تحميمية في قضايا الٌتمقي كا 

 .34-33ـ، ص2009، بيركت، لبناف،  1الكتب الجديد المتحدة، ط
.44-41المرجع نفسو، صحافظ إسماعيمي عمكم:  ،ينظر - 2
 .15-14ص  ،لمسانيات في الثقافة العربٌية المعاصرةاينظر: حافظ إسماعيمي عمكم:  -3
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 المعنكف بػ "أنطكاف ماييوػ"ػل ابحث "محمد مندكر"كقد ترجـ بعد ذلؾ  .ـ1941ادر سنة الصٌ 
« Linguistique »  ثـٌ ،1946، ككاف ذلؾ سنة "عمـ المساف"ػػػ فجاءت ترجمة العنكاف ب

المكضكع مف خبلؿ  ذم عرضالٌ  "إبراىيـ أنيسػ"ل "غكيةاألصكات المٌ "ـ كتاب 1947صدر سنة 
قاصدا بو عمـ  "صالح القرمادم"ظير مصطمح األلسنية مع  ثـٌ  ،ما جاء بو العمـ الحديث

لجاف كانتينك سنة " ة دركس في عمـ أصكات العربيٌ " كىذا حينما ترجـ كتاب ،الميجات
 .1ـ1966

ة المشرؽ ما تناكلناىا في ضكء ثنائيٌ مٌ ػكتزداد استعصاء كدة مسألة المصطمحات معقٌ  إفٌ    
فسي ما قد ج النٌ ة كفيو مف التمكٌ رافة الفكريٌ كالمغرب، كسنضرب مثاالن حيان معيشان، فيو مف الطٌ 

 - 13ة )مت الجامعة التكنسيٌ كثر مف ربع قرف نظٌ أة عمى ذاتيا. فمنذ ات العربيٌ يثير إشفاؽ الذٌ 
ة الحديثة في ببلدنا ف ترسـ منجزات المعرفة المغكيٌ أرادت منيا ( ندكة أ1978ديسمبر  19
تماـ "كاد الدكاترة لى أعمى الخبرات في المشرؽ، فاستضافت األعبلـ الرٌ إة، فاتجيت العربيٌ 
المصطمح  ... ككاف"عمي القاسمي"ك "محمكد فيمي حجازم"ك "عمر أحمد مختار"ك "حساف

، كاستجاب «ةلسنية كالمغة العربيٌ األ»الشائع في تكنس يكمئذ ىك األلسنية، ككاف عنكاف الندكة 
ائد السٌ « غةعمـ المٌ »يـ كانكا يتداكلكف مصطمح نٌ أكاد بأبحاث حممت ىذا المصطمح رغـ ىؤالء الرٌ 

 2.يكمئذ في المشرؽ العربي باستثناء لبناف
"    األلسنية"لـ ير عمماؤنا المشارقة غضاضة في كتابة أبحاثيـ لمندكة مستخدميف مصطمح ك     
غة عادة كصؼ المٌ إكتب في » "تماـ حسف"يؿ د. مالج ناأستاذ فٌ أمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ك 

لسنية المصطمحات األ»كتب عف  "د. أحمد مختار عمر"كالعالـ الجميؿ المرحـك « ة ألسنياالعربيٌ 
دكة دار نقاش طكيؿ حكؿ االختبلؼ المصطمحي بيف البمداف في ىذه النٌ   «مغة العربيةفي ال
ف ىك دنى المتعيٌ الحد األ فٌ أالجميع قد رأكا  كلكفٌ ، مرة، ككاف الجميع كاعيف بجسامة األالعربيٌ 

ىمو أتي يتداكليا د حكؿ االسـ الداؿ عمى ىذا العمـ، كنترؾ أمر مئات المصطمحات الٌ ف نتكحٌ أ

                                                           
 .20ـ، ص2004، مصر الجديدة، 1فاطمة الياشمي بٌككش: نشأة الدرس المساني العربي الحديث، ايتراؾ لمنشر كالتكزيع، ط  - 1
2
، 2005أبريؿ 28 المسدم: "عمـ المغة أـ المسانيات"، جريدة الٌرياض، المممكة العربية الٌسعكدية،: عبد السبلـ ينظر- 

.2018-06-28يـك اٌطمع عميو  www.alriyadh.com، 13457العدد

http://www.alriyadh.com/
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 "لسنيةاأل"كاف المصطمح المتداكؿ في تكنس ىك ك  ،ياـداخؿ دائرة اختصاصيـ لما تجكد بو األ
ثـ راج في لبناف، كفي مصر   1938و صيغ في فمسطيف منذنٌ ألا كىك أقدـ المصطمحات تاريخي

ؿ كتاب فيو عاـ أكٌ  "الكاحد كافي عمي عبد "كضع د. أف منذ "غةعمـ المٌ "استعمؿ مصطمح 
  1الحاج صالح"" كعمى رأسيـ األستاذ ككاف الجزائريكف ،لو ذاؾ المصطمح عنكانان  كاختار 1941

صة صدركا مجمة متخصٌ أيضان أكا معيدان مختصان، كبو سانيات، كبو سمٌ قد كضعكا مصطمح المٌ 
 2.سانياتاستخدـ مصطمح المٌ أيضا  قصىفيو، كفي المغرب األ

ف كاف تأريخيا ال يزاؿ  شاطالنٌ مف  أال يتجزٌ  جزءن كبيذا تككف الٌمسانيات العربية    العالمي، كا 
استطاعت أف تفرض كجكدىا في البحث العممي كالعربي كفي الجامعات كالمؤٌسسات فتٌيا، فقد 

عمى كثرة  –كر كمغاربة،  كنخٌص بالذٌ  مشارقةالعممية كالعربية بفضؿ جيكد عممائيا كأبنائيا 
 رحمو الٌمو. "الحاج الصالح عبد الٌرحمف." الجميؿالجيكد اٌلتي قاـ بيا األستاذ  -ىؤالء

 
    
 
 
 



                                                           
ـ. درس في مصر كفي بكردك كباريس. تحٌصؿ عمى التبريز 1927بمدينة كىراف سنة  عبد الٌرحمف الحاج صالح"كلد الدكتكر " -1

 ـ1962ـ إلى سنة1961ة كاف أستاذا بجامعة الرباط سن –السكريكف -لة في الٌمسانيات مف جامعة باريسمف باريس كدكتكراه الدك 
ة الٌمغة العربٌية كعٌينو مديرا لمركز البحكث العممية لترقيكبجامعة الجزائر بعد ذلؾ كصار مديرا لمعيد العمـك الٌمسانية بالجزاىر ثـٌ 

 ، بغداد ، ـ كىك عضك في المجامع اآلتية: دمشؽ2000رئيسا لممجتمع الجزائرم لمغة العربٌية سنة  "عبد العزيز بكتفميقة"الرئيس
ـ الٌمساف كالٌمسانيات العربية. تكٌفى رحمو اهلل ، لو مؤٌلفات متعٌددة في عمك كليٌية الدٌ كأشرؼ عمى مشركع الذخيرة العرب عماف كالقاىرة.

 : بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف،  الغبلؼ. عبد الٌرحمف الحاج صالحينظر:  .03/2017/ 05يـك
 .المرجع الٌسابؽ، "عمـ المغة أـ المسانيات عبد السبلـ المسدم: ،ينظر -2
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 المبحث األّول:
الحديث. إشكاليات الّدرس الّمساني العربيّ              
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 تكطئة:

 دة نحك اكتساببالتراث المغكم العربي فرضت عميو حركة جدي إٌف عبلقة الٌمسانيات الحديثة     
بعض أساليب الفكر، عمى أف يتـ ذلؾ في نطاؽ حركة ذاتية  كتصحيح مزيد مف المعارؼ،

لى حمؿ التراث عمى المنظكر المتجدد، حتى يتسنى  تسعى إلى بمكرة المناىج كالممارسات، كا 
ساني العربي، فتصبح بذلؾ مقكلة المكركث المٌ  ضكء في ليا تأصيؿ البحث المساني المعاصر

كييف العرب المعاصريف أكثر إخصابا؛ ألٌنيا "تتنزؿ لدييـ متفاعمة مع اقتضاء الحداثة عند المغ
يقـك مقاـ البديؿ في التفكير المعاصر، كىذا االقتضاء مداره التراث مف حيث ىك يدعكىـ  آخر

إلى قراءتو عمى حٌد  عبارة المنيجية الٌراىنة، كمعنى ذلؾ أٌف العرب يكاجيكف تراثيـ ال عمى أٌنو 
بالقكة ما لـ يستردكه، كاسترداده ىك  و ممؾ افتراضي يظؿٌ رم لدييـ، كلكف عمى أنٌ ممؾ حضك 

الٌنقدية  المعاصرة  استعادة لو كاستعادتو  حممو عمى المنظكر المنيجي المتجدد كحمؿ الرؤل
 1عميو ".

كتمٌكننا  ،خصائص بنية لغتنا أكثر إٌف اإلفادة مف معطيات عمـ المغة الحديث تمٌكننا مف فيـ   
لى ىذا ي ير  الدكتكر شمف فيـ تراثنا الٌمغكم، مٌما يؤٌسس لممستقبؿ عمى أصكؿ الماضي،  كا 

عبد السبلـ المسٌدم في قكلو:" ال غرابة أف تعٌد قراءة التراث تأسيسا لممستقبؿ عمى أصكؿ 
يعكزه  الماضي بما يسمح ببعث الجديد، عبر إحياء المكتسب إاٌل أٌف قراءة الٌتراث  منيج ال

في الٌمسانيات العاٌمة ىي تفكيؾ  -كما ىك معمكـ –الٌتأسيس الٌمساني في حٌد ذاتو؛ فكٌؿ قراءة 
لرسالة قائمة بنفسيا، كما التراث إاٌل مكجكد لغكم قائـ الذات باعتباره كتمة مف الٌدكاؿ المتراصفة 

عادة قراءتو ىي تجديد لتفكيؾ رسالتو عبر الٌزمف، كىي بذلؾ إثبات لد  2يمكمة كجكده."كا 

                                                           
 . 25، ص2010، مارس  2مباحث تأسيسية في المسانيات،  دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، ط  :مبلـ المسدٌ د. عبد السٌ  - 1
 .12ص ،1986  ،2ساني في الحضارة العربية، الدار العربية لمكتاب، تكنس، طفكير المٌ التٌ بلـ المسٌدم : عبد السٌ د. - 2
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المذاىب كالٌنظريات الحديثة عمى المذاىب  إاٌل أٌف إعادة قراءة الٌتراث الٌمغكم ال تعني إسقاط   
العربية القديمة، كقد عٌبر عف ىذا الرأم الدكتكر الحاج صالح بقكلو:" ال نريد النظر فيما أخرجو 

س الرؤية القديمة بالرؤية القدامى كفي أعيننا نظارات خاصة بالعصر اٌلذم نعيش فيو فنطم
الجديدة كلك مف بعض الجكانب. ككٌؿ يعرؼ أٌف لكٌؿ عصر نظرة خاٌصة كتصكرا خاصا 
لمظكاىر ككيفية خاٌصة لمكشؼ عف أسرارىا. كالمنظكر العربٌي يتمٌيز ببل ٌشؾ في ىذه العمـك 

مكجكد عند الغربييف  الٌمسانية عف المنظكر الغربٌي الحديث ثـٌ الٌبد أف نعرؼ أٌف الكثير مٌما ىك
 1كرثكه عف الحضارة اليكنانٌية."

كاإلشكاالت اٌلتي رافقت الٌدرس الٌمساني العربي  ىذه القراءة لمتراث العربي لـ تخؿ مف العكائؽ   
الحديث؛ فبعد أف انفتح العرب عمى العالـ الغربي كىك في أكج قٌكتو  كقٌمة عطائو، صٌعب عمى 

؛  كمف األسباب التي أدت إلى ىذا 2كااللتحاؽ بركب التقدـ العمميالعرب مبلحقة ىذا التطكر 
الٌسير البطيء ىك تعامميـ مع التراث العربي عمى أنو )ساكف( مٌماصٌعب األمر عمييـ أكثر مما 

  3يتكقعكف .
 الميؤىسَّسً  العممي التفكير مستكل إلى يرقى ال فكرم إنجاز أمٌ  أفَّ  ىك فيو الريب اكممٌ   

 : أساسية مرتكزات ثبلثة بتكافر إالَّ  كاليادؼ
 النظرم اإلطار ىينا، بالمرجعية، نعني العممي؛ البحث تيؤىطِّري  التي المعرفية المرجعية : أكالن 
 االفتراضية لمتساؤالت دقيقة عممية إجابات إليجاد الكافية كالمنيجية العممية األدكات يقدِّـ ذمالٌ 

 .اإلنسانية الثقافة في الكبرل كالمنيجية العممية اإلشكاليات تثيرىا التي

                                                           
 .8، ص2007، مكفـ لمنشر، الجزائر العرب كمفيـك الفصاحةلسماع المغكم العممي عند د. عبد الٌرحمف الحاج صالح: ا - 1
معالي ىاشـ عمي أبك المعالي : االتجاه التكافقػػػػػػػػي بيف لسانيات التراث كالمسانيات المعاصرة الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح  - 2

 .30. ص2014أنمكذجان، أطركحة شيادة دكتكراه فمسفة في المغة العربية كآدابيا، جامعة بغداد، 
 .14فاطمة الياشمي بٌككش: نشأة الدرس المساني العربي الحديث، المرجع الٌسابؽ، ص - 3
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زي  التي كاالصطبلحات المفاىيـ :ثانيا  إلى االنتماء شرعية عميو كتيٍضًفي العممي، البحث تيعىزِّ
جرائي نظرم إنجاز ىك حيث مف معيف، عممي حقؿ  المعرفة عالـ إلى ينتمي نفسو، الكقت في كا 

 . الشاممة اإلنسانية
 الفعمي الكاقع في ظريةالنٌ  المعطيات تفعيؿ آليات في تتبدل تيالٌ  طبيقيةالتٌ  اإلجراءات : ثالثان 

 .1 بالفعؿ المكجكد إلى بالقكة المكجكد مف المعرفة إخراج أم ؛ اإلنسانية لمخبرة
 الكاعي فاعؿالتٌ  ميارة اكتساب يستدعي العالمية سانيةالمٌ  المعرفة اكتساب فإفَّ  "ىينا كمف    
 كتمثؿ المنيجية، منطمقاتيا إدراؾ مستكل عمى التفاعؿ ىذا أكاف سكاء المعرفة، ىذه مع

 استثمارنا كاستثمارىا ظريةالنٌ  معطياتيا تكظيؼ مستكل عمى كاف أـ كاصطبلحاتيا،  مفاىيميا
 2." المعاصرة العربية المسانية الثقافة في المنيجي الكعي لترقية ىادفنا
كيمكف أف نجمؿ أىـٌ العكائؽ كالعثرات اٌلتي اعترضت مسيرة الٌدرس الٌمساني العربي الحديث     

 إلى رىا بصكرة كاضحة كحالت دكف تسارعيا كتطكٌ ما زالت إلى يكمنا ىذا تكاجييا، كاٌلتي 
 المعرفي التأسيس يقتضي ؛ إذالمشكالت المعرفية والمنيجية في الكتابة الّمسانية العربية

  األساسية النظرية كاعينا لمنطمقاتيا إدراكنا ة،بخاصٌ  اإلنسانية كالعمـك بعامة، لمعمـك نيجيكالم
ا  التأسيس مستكل عمى أكاف ذلؾ تشٌكميا، سكاء مسار في الطارئة لممتغيرات عميقنا كفيمن

أزمة ير "مطفى غمفاف" إلى ذلؾ بقكلو: "إٌف ش، كيالتطبيقي اإلجراء مستكل عمى كاف أـ الٌنظرم،
الٌمسانيات العربية الحديثة أزمة أسس تكمف في المنطمقات الفكرية كالٌنظرية كالمنيجية اٌلتي 

ٌما شٌ تؤٌسس مجاال معرفيا معٌينا كتحٌدد معالمو أيضا؛ كذلؾ إٌما لعدـ كضكحيا بال كؿ الكافي، كا 
كيي ي مستلككف الٌتراكـ المعرفي المتكٌفر في ىذا المجاؿ قد كصؿ إلى الٌطريؽ المسدكد ف

                                                           
 .5، ص2013، 2د أحمد حساني: مباحث في المسانيات، سمسمة الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، دبي، طينظر،  - 1
 .5أحمد حساني، المرجع نفسو، ص - 2
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الٌتحميؿ أك النتائج أك ىما معا، مٌما يتطٌمب إعادة الٌنظر في األسس كالمبادئ العاٌمة اٌلتي يقكـ 
 1عمييا المجاؿ المعني."

 أفٌ  إال التطبيقي، كجانبيا الٌنظرم جانبيا فكذلؾ لٌمسانيات ، العمـك مف عمـ أم حاؿ ىك كماك    
 يقاس ماإنٌ  العمـك مف عمـ أم نجاح إفٌ  ثـ" الجانبيف ىذيف بيف المكجكدة الفجكة تمؾ ىك بلحظلما

 تصادؼ التي اإلشكاالت حؿ في وإسيام كمدل اإلنساني، عيدالصٌ  عمى منو بمدل االستفادة
الٌ  كالمجتمعات، الشعكب مسيرة  ييمبٌ  كال المجتمع مسيرة يكاكب ال عمـ مف الجدكل فما كا 

  2" كمتطمباتو؟ احتياجاتو
 كبلت المنيجية كالمعرفية فيما يمي:شأف نجمؿ أىـٌ الم كيمكف     

 :طبيؽظرية والتّ النفصال القائم بين النّ  أزمة- أ
ة تطمح إلى إنتاج معرفة لسانية تساىـ في إثراء البحث سانيات العربيٌ فيو أف المٌ  مما ال شؾٌ ك    
كاقعيا الراىف يشير  ساني العالمي، كتككف في مستكل منافسة الغرب تنظيرا كتطبيقا، كلكفٌ المٌ 

ة كنحف نسير طكر المتسارع لممنجز الغربي، خاصٌ ات أماـ التٌ يا ما تزاؿ في صراع مع الذٌ إلى أنٌ 
تعبير األستاذ  ة عمى حدٌ طكر سير المتتالية الحسابية بالنسبة لممتتالية اليندسيٌ في مكاكبة ىذا التٌ 

كمضبكط لٌمغة العربية باعتبارىا ؛ كذلؾ لغياب تصٌكر عممي دقيؽ "عبد الرحمف الحاج صالح"
فقد ابتعد الٌدرس الٌمساني في معظـ حاالتو عف  المكضكع األساس لمٌدرس الٌمساني العربي،

مكضكعو الحقيقي، كىك الٌمغة العربية مف حيث ىي بنية متعٌددة المستكيات إذ يرل مصطفى 
العرب المحدثيف إاٌل في  غمفاف أٌف ىذه البدييية المنيجية تكاد تغيب عف أذىاف الٌمسانييف

حاالت نادرة جٌدا إذ يقكؿ: " فنحف ال نجد تعامبل فعميا مع الٌمغة العربية في كضعيتيا الٌراىنة 

                                                           
 .120الٌمسانيات العربية، أسئمة المنيج، ص د. مصطفى غمفاف:  - 1
 المغة نحك في كتابو" خبلؿ مف عمايرة د أ رفك في دراسة الحديث، العربي النحك في التكليدم االتجاه :بكبكر زكمكط - 2

 .19، ص2012-2011ص الفكر النحكم كالمسانيات، جامعة قاصدم مرباح كرقمة، كتراكيبيا"، رسالة ماجستير، تخصٌ 
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كبمعطياتيا الجديدة، مٌما يجعؿ البحث الٌمساني العربي المعاصر متعاليا عف مكضكعو، كبالٌتالي 
 1."و دراسة حديثةليس بمقدكره الٌتأثير في الكاقع الٌمغكم العربي بدراست

كيٌتضح لمتتٌبع الخطاب الٌمساني العربي الحديث عدـ مسايرة الكثير مف الٌمسانييف العرب  
لمتطٌكر الٌسريع لمنماذج الٌمسانية، كما يخٌمفو ىذا الٌتطٌكر مف تعديؿ كتغيير مستمٌريف في 

كارتباط  ،2ادة الجكانب الٌصكريةالٌنظريات الٌمسانية؛ " فتعٌدد البحكث الٌمسانية كتنٌكعيا الٌنظرم كسيٌ 
الٌمسانيات بمجاالت فكرية أخرل مف ابستكلكجيا كفمسفة كعمـ نفس كمنطؽ كرياضيات 
عبلميات كانعداـ البحث المتخٌصص في الجامعات العربية كٌميا عكامؿ حقيقية كراء تأٌخر  كا 

 3الٌدرس الٌمساني العربي في مكاكبة ما يجرم عمى الٌصعيد العالمي."
ساني أحكج ما يككف إلى استيعاب ذلؾ المنجز مف خبلؿ االنفتاح عمى ألجؿ ذلؾ فدرسنا المٌ    

غـ مف ثرائو بكتابات لسانية بالرٌ ف ؛ة الحديثةتي تعرضيا المذاىب المسانيصكرات الٌ مختمؼ التٌ 
الكتابات ة منيا زة تجاكز بعضيا حدكد عالمنا العربي إلى العالمية، كخاصٌ نظرية كمنيجية متميٌ 

قكيـ لـ تحظ بالتٌ  -قادكىك رأم عدد مف الباحثيف النٌ  –يا  أنٌ ة إالٌ غة العربيٌ تي أنجزت بغير المٌ الٌ 
 .يكض بوساني العربي كالنٌ رس المٌ ذم يتيح استثمارىا إيجابيا في تنمية الدٌ ظرم كالمنيجي الٌ النٌ 
المقبكؿ أف يسٌمـ العربي مف  لـ يكف مف المستساغ، كال غربي محض نتاجكبما أٌف الٌمسانيات    

رائو الٌمغكم صامدا لقركف عديدة حٌتى بمغ درجة بثبعدما ظٌؿ ، أمكره الٌمغكية إلى الٌمسانيات
كتماؿ، ككٌؿ تفريط في ىذا اإلرث الٌزاخر يعٌد طمسا لمقٌكماتو الحضارٌية، كتفريطا ضج كاالالنٌ 

 4األمـ.ختصاصات بيف في نصيبو مف تركة العمـك بعد تقسيـ اال

                                                           
1
 .122د. مصطفى غمفاف: الٌمسانيات العربية، أسئمة المنيج، ص:  - 

يقصد بالجكانب الصكرية عبلقة البحث الٌمساني احديث بالتراث، ككذا غياب الٌتصٌكر العممي كالٌدقيؽ لٌمغة العربية باعتبارىا   - 2
 .120ربية، أسئمة المنيج، ص: د. مصطفى غمفاف: الٌمسانيات الع المكضكع الٌرئيس لمدرس الٌمساني العربي. ينظر، 

3
.124، المرجع نفسو، صد. مصطفى غمفاف ، - 

 .79نظر: حافظ إسماعيمي العمكم، المرجع السابؽ، صي - 4
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 المعرفة مع عامؿالتٌ  في اثنيف سبيميف سمؾي أفٍ  فيمك المنيجي وكجٌ التٌ  ىذا عمى كتأسيسنا    
 :    العالمية سانيةالمٌ 
 األصمية كالثقافية العممية بيئتيا في المعرفة بفيـ السبيؿ ىذا لنا يسمح : كاإلدراؾ الفيـ سبيؿ-1

 . إقصاء أك تغييب أك تحييد دكف
 لممرتكزات الكاعي كاالختيار االنتقاء بيؿالسٌ  ىذا يقتضي :كاالستثمار كظيؼالتٌ  سبيؿ -2  
ـي  التي الفاعمة ظريةالنٌ   لممعرفة العربي يالمتمقٌ  لدل كالمنيجي العممي الكعي ترقية في تيٍسًي
 1.الكافدة سانيةالمٌ 
 الثقافية مككناتو بكؿٌ  المعاصر، العربي الفكر في المسانيات فإفَّ  المنطمؽ ىذا كمف   

 الستيعاب عميؽ عممي بكعي العالمي المساني الفكر إنجازات تستقطب أفٍ  يجب كالحضارية،
 المعرفي صيدلمرٌ  العممي الجكىر كاستمياـ جية، مف كاعينا استيعابنا العالمية المسانية النظرية
 بيف معرفي فاصؿ كضع يصح ال " ؿحا أية كعمى ،أخر جية مف األصيؿ العربي لمتراث
 مع يتعامؿ ، القديـ لمبحث امتداد ىك الحديث المساني فالبحث؛ كالحديث ـيالقد سانيالمٌ  العمؿ

يٌ  كيتحاكر  حمفالرٌ  عبد بيا جاء تيالٌ  ةالحديث الخميمية  ظريةالنٌ  عمى ينطبؽ ما ىذا كلعؿٌ ) .2"اهكا 
 صالح.( الحاج

ذاك      فٌ  ا   بيف كالتقاطع بلقي،التٌ  ليذا المنيجية األرضية تييئة إلى المعاصر العربي العقؿ ؽكي
ا فإنَّو فكريتيف، مرجعيتيف  كتحكيؿ ،رجمةالتٌ  طريؽ عف مبيالسٌ  مقيالتٌ  مرحمة مف سينتقؿ حتمن
 لممضاميف نفسو الكقت في ائـكالدٌ  الكثيؼ كاإلرساؿ كالحضكر المشاركة مرحمة إلى المعرفة
 الفاعمة لمرتكزاتو اإلجرائي فعيؿكالتٌ  المعرفي، أصيؿالتٌ  طريؽ عف العربي سانيالمٌ  راثلمتٌ  العممية
 .3العالمي العممي الخطاب ترقية في ىـاليس

                                                           
 .5صد أحمد حساني: مباحث في المسانيات،  ينظر،  أ. - 1
 العربية، الثقافة في سانياتالمٌ  مف قرف نصؼ حصيمة الٌمسانيات،  أسئمة الٌمغة أسئمة  :العناني ككليد عمكم إسماعيمي حافظ- 2

 .20أ. د العمكم، المرجع السابؽ، ص مع حكار
 .6، المرجع السابؽ، صد أحمد حساني ينظر، أ.  - 3
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 "الٌتجريبية" الكتابات الٌمسانيات األكلى بمصطمح المجدكب" الٌديف "عزيصؼ      
(Empirisme)1 ،  كىك يقصد كاٌلتي تمٌثؿ العيب األساسي لمقاربات المحدثيف لمتراث الٌنحكم
مارسات العممية، كرفض الٌتنظير اٌلذم يضع المسٌممات مكضع بحث معدـ الٌتأسيس لم الٌتجريبيةب

عممية،  قبؿ إصدار أحكاـ تجربةكال يقصد بيا تمؾ الٌنزعة في العمـك اٌلتي تعتمد الكتساؤؿ، 
ٌنما يقصد قٌمة التنظي لمممارسة العممية كعدـ كعي الباحث بالمسممات اٌلتي ينطمؽ منيا كعدـ  ركا 
جريبية ىي تٌ كقد يتٌكىـ البعض أٌف ال ،فرعية سميـ بيا مف مستمزمات كنتائجتٌ تفكيره فيما يقتضيو ال

تاريخية تكٌيؼ جيكد األفراد رغما  كلكف قد تككف نتيجة مرحمة ،دائما نتيجة تقصير مف الباحث
 .2عنيـ 

ذه الٌنظرة تكٌكنت لديو مف خبلؿ رصده لبعض تجارب الباحثيف في عدـ تمييزىـ بيف كى 
  أساسييف:مستكييف في  عنده ىذه الٌتجريبيةكتتجٌسد  ت الٌدراسة الٌنظرية كالٌتطبيقيةمقتضيا

بنائيا كمستكيات التركيب فييا كما  كشركطعمى مستكل إدراؾ خصائص الٌنظرية العممٌية عمكما  -1
 تنفٌصؿ بو  مف التأٌمؿ الفمسفي العقيـ كالتفكير المذىبي أك الكثكقي.

كما تقتضيو مباشرتيا مف بو الظاىرة الٌمغكية مف شعب  عمى مستكل الٌدراسة الٌمغكية لما تتمٌيز -2
     3.منيجيةاحتياطات 

إحياء " في كتاب إبراىيـ مصطفى""المجدكب" مثاال عف ىذا الخمط  تجربة  الٌديف كيكرد "عز  
يف مف الٌدراسة بصكرة كاضحة كجمية، كيتٌضح ذلؾ مف تكيالخمط بيف ىذيف المسالٌنحك" تبٌيف 

إذ يقكؿ عنو:" كقد بدا لنا الخمط  ؛خبلؿ مساكاتو مقتضيات الٌدراسة الٌمغكية كمقتضيات الٌتدريس

                                                           
 . "Naive Empirismeيقابؿ ىذا المصطمح عند "الفاسي" مصطمح " التجريبية الٌساذجة"  - 1
ـ  1998 1ط تكنس، ، الحامي عمي محمد دار ، جديدة لسانية قراءة العربي النحكم المنكاؿ: المجدكب الديف عز.د ينظر، - 2

 .12ص 
 .5: ص ، جديدة لسانية قراءة العربي النحكم المنكاؿ: المجدكب الديف عز.ينظر،  د - 3
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بالٌنحك  اشئةالنٌ تبـر ٌية كالبحكث التطبيقية في إٌتخاذ إبراىيـ مصطفى مف بيف البحكث العرب
 1عيب ضركرم فيو".ة عمى فساد الـز في الٌنحك العربي أك دريس العربٌية حجٌ تكصعكبة 

ي الٌمسانيات في الثقافة خاٌصة بقضايا تمقٌ  ىدكب" إلى غياب البحكث اٌلتي تعن"المجأشاركما    
كعٌبر عف ذلؾ بقكلو:" نحف النممؾ بحثا مفٌصبل حكؿ كيفية تقٌبؿ العالـ العربي العربٌية الحديثة 
    2ليذا العمـ الكافد".

ش نقا ىناؾ ، الحاؿ بطبيعة صحيح غير ةاألمٌ  قضايا في تسيـ سانيات لـالمٌ  بأفٌ  القكؿ إفٌ "   
 كلكفٌ  ، سانياتالمٌ  فيياأسيمت  رلأخ قضايا كفي عددالتٌ  قضايا كفي خطيطالتٌ  قضايا في كبير

 مسانياتالٌ  دخمت مختمفة أجساـؾ ىنا بؿ كاحدا، جسماليست  سانياتالمٌ  أفٌ  ىك األساس المشكؿ
 وإلي نصبكا ما إلى تصؿ ال سانياتالمٌ  جعمت يرةكث أنانيات متياكدخالقضايا،  مف يرالكث كمٌيعت
 3." جميعا

 :وتوحيده الّمساني المصطمحرجمة تإشكالية  -ب  
إذا كانت الٌمسانيات العربية عاجزة عف إيجاد حمكؿ ممكنة لمكثير مف القضايا، فإٌنيا تبدك  

أيضا عاجزة عف حٌؿ الكثير مف اإلشكاالت المرتبطة  بمكضكعيا، كمف ذلؾ إشكالية الٌترجمة  
كىما إشكاليتاف غير منفصمتيف، كتبقى قضية المصطمح مف القضايا اٌلتي  "كالمصطمح الٌمساني،

كلتيا الٌمسانيات أىمية خاٌصة بالٌنظر إلى أىمٌيتيا في تسيير العمـك كبناء صرحيا، كخمؽ نكع أ
 ككؿٌ  4."مف الٌتقارب بيف العمماء كتكفير الجيد عمى الباحثيف كتقميص مجاالت االختبلؼ بينيـ

 نجاح لمعمـ يتكٌقؼ في جانب منو عمى تحديد جيازه المصطمحي كضبطو، ألٌف "مفاتيح العمـك
مصطمحاتيا، كمصطمحات العمـك ثمارىا القصكل، فيي مجمع حقائقيا المعرفية، كعنكاف 

ا سكاه، كليس مف مسمؾ يتكٌسؿ بو اإلنساف إلى منطؽ العمـ غير مايتمٌيز بو كؿ كاحد عمٌ 

                                                           
 .14:صالمرجع  الٌسابؽ، : المجدكب الديف عز.د ينظر، - 1
 .12العربٌية المعاصرة، صحافظ إسماعيمي العمكم: الٌمسانيات في الثقافة - 2
 .103ص الفيرم،  الفاسي القادر عبد مع حكار العناني: كليد  عمكم، إسماعيمي حافظ - 3
 .82ص حافظ إسماعيمي عمكم: المسانيات في الثقافة العربٌية المعاصرة،  - 4
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ألفاظو االصطبلحية، حٌتى كأٌنيا تقـك مف كؿ عمـ مقاـ جياز مف الدكاؿ ليست مدلكالتو إاٌل 
  1اتو كمضاميف قدره مف يقيف المعارؼ كحقيؽ األقكاؿ".محاكر العمـ ذ

 اللة عمى المعنى الكاحدشتت اضطراب المصطمح كتعدد األلفاظ لمدٌ التٌ ىذا كمف مظاىر     
قيد بمبادئ كضكابط مطردة في كضع األلفاظ الفنية، كالخمط بيف المصطمح القديـ كعدـ التٌ 
سانية الحديثة المٌ الجديد كىذا يفسد إببلغ الثقافة  مح الجديد، كالمفيكـ القديـ كالمفيـكطكالمص

الكضع لمستحدثة الجديدة، فيذا ىك بالمغة العربية، كيجعمنا النغير بدقة عف المفاىيـ ا
ف كٌنا قد بدأنا نممس بعض بكادر التٌ  المصطمحي قدـ في إيجاد معجـ فني في المستكل الغالب كا 
 2اٌلذم نركمو.

 مكاجية في أمره مف حائرا -خاص بشكؿ - المسانيات مجاؿ في العربي ارسالدٌ  أصبح كقد    
 البمداف في الباحثكف ينتجيا كالتي باستمرار، المتكاثرة المسانية المصطمحات مف اليائؿ العدد

 أف بالذكر كجدير .معينة لسانية مدرسة أك نظرية عمى مصطمح كؿ يحيؿ ما كغالبا الغربية،
 تنفرد خاص معرفي كتراكـ فكرم كتقدـ سيركرة نتاج الغربية كالمناىج المصطمحات ىذه ظيكر

 ماتبمقكٌ  حسمٌ التٌ  دكف مف الفكرم الزخـ ىذا في اإلبحار أف شؾ مف كما الغربية، الثقافة بو
 مكلع المغمكب " مقكلة مف انطبلقا ( إلييا العربية المنقكؿ المغة في يؤثر كالثقافية المغكية اليكية
 قديةكالنٌ  سانيةالمٌ  ظرياتكالنٌ  المناىج مضاميف نقؿ ميؤدٌ  ما غالبا ونٌ أ كما( "الغالب بتقميد

 النصكص كعمى لمعربية، غكمالمٌ  ظاـالنٌ  عمى إسقاطيا كمحاكلة القسرم، طكيعالتٌ  إلى األجنبية
 العربي لممتمقي سبةبالنٌ  ككؾكالشٌ  لبلستغراب مثيرة النتائج فتأتي كثيرة مزالؽ ذلؾ كفي العربية،
 .3األصمية بمغتيا الغربية الٌنقدية أك الٌمسانية كالمناىج الٌنظريات عمى االطبلع يمكنو ال الذم

                                                           
 .11صبيركت، العربية لمكتاب،  لمسٌدم: قامكس الٌمسانيات، الدارعبد السبلـ ا - 1
: تقٌدـ 1987كقائع ندكة جيكية، أفريؿ -نماذج لمحصيمة كنماذج لآلفاؽ -نظر: عبد القادر الفاسي الفيرم: الٌمسانيات العربيةي -2
 .15، ص1991، 1سانيات في األقطار العربية، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، طالمٌ 
 دكرية ،إشكاالت مجمة اختبلؼ؟ مكضة أـ المفاىيـ تمثؿ زمةأ :العربية المغة إلى المساني المصطمح شريط:  ترجمة مسعكد .أ -3

  2017الجزائر، العدد الثاني عشر مام/  ،لتامنغست الجامعي بالمركز كالمغات اآلداب معيد عف تصدر محٌكمة سنكية نصؼ
 .98ص 
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ىدفا كمضمكنا ككسيمة  ،رجمة، فكبلىما يستخدـ الٌمغةإٌف لعمـ المصطمح ارتباطا كثيقا بالتٌ     
معا كعدـ  امدراستيعمى مٌما يساعد  ،شابو كالتشابؾ بينيماكىذا يؤٌدم إلى كثير مف التٌ 

 ستغناء عف أحدىما في البحث الٌمساني الحديث.اال
ر اٌلذم عرفتو المعمكماتٌية فبعد الٌتطكٌ ؛ إلى الٌمغة العربٌية محطتعٌددت كسائؿ دخكؿ المص كقد  

سعى ىؤالء ، فايلالباحثكف في صكغ مقاببلت عربية  كاف كالٌبد مف دخكؿ ألفاظ عديدة، اختمؼ
حمف "عبد الرٌ كمف ىؤالء نذكر الدكتكر ؛حيد ىذه العمميةالكطف العربي إلى تك عمى اختبلفيـ في 

الحاج صالح" اٌلذم حاكؿ "إعطاء الٌتسميات العربٌية في كٌؿ مايستٌجد في عالـ الحضارة الغربية 
 .1بالخصكص"

كذلؾ لتمٌيز الثٌقافة  ؛أكثر مف ترجمة الكاحد قافة العربٌية لممصطمح الغربيٌ إذ نجد في الثٌ     
نا عمى استيراد ىذه اٌلتي أرغمتك  ،المصطمحي مقارنة باإلنتاجات العربٌية الٌضئيمة راءالغربية بالثٌ 

الغربية رجمة لممصطمحات ماسببتو التٌ  "الحاج صالح"كقد بٌيف الدكتكر  ،ربٌيةالمصطمحات الغ
ىك ك كحيد المصطمحات الحديثة، لى تف إيالباحثمٌما أٌدل ب ،مف فكضى لغكية عمى حٌد تعبيره

:" يجب اختيار لفظ كاحد عمى مقاييس معٌينة فإف لـ يقكؿ  في ىذا الٌصدديقترح بعض الحمكؿ ك 
يكجد الٌمفظ في العربٌية يمجأ إلى كضع لفظ عربي عمى المقاييس المتعارؼ عمييا، كينبغي أف 

 .2"ع ىذا العمؿ عمى المجامع الٌمغكية تجٌنبا لمٌتكراريكزٌ 
ية في دراساتو، إذ كتكر "عبد الحاج صالح" أكلى الترجمة أىمٌ نبيو عمى أٌف الدٌ مف التٌ كالٌبد     

ث فيو تحدٌ  في الجزء الثاني منو، أفرد فصبل مف كتابو) بحكث كدراسات في المسانيات العربية(
شكاليعف التٌ  كذلؾ  ،ف بعض اقتراحاتو لتذليؿ صعكباتيافي الكطف العربي، فضبل عتيا ارجمة كا 

                                                           
 .374، ص2012،  1ر، جش، مكفـ لمنٌ د.عبد الرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية  - 1
 ، الجزائرد.عبد الرحمف الحاج صالح: مجمة المجمع الجزائرم لٌمغة العربٌية مساىمة المجامع الٌمغكية في ترقية الٌمغة العربية - 2
.22ص، 2008، 8ع
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الترجمة مف الكسائؿ  "إذ ساني العربي الحديث؛ ألىميتيا كلككنيا مف األساسيات في البحث المٌ 
 ركرم أف يككف مكضكعؽ أرل أٌنو مف الضٌ مكمف ىذا المنط ،غكم في أٌية لغةقي المٌ األساسية لمرٌ 

 ككيفالتٌ  مؤسسة عممية تمارس كما يمارس اىتماـ بالبحث العممي كأف تككف مكجكدة في كؿٌ 
 .1"في الكقت نفسو كالبحث

في حٌؿ ىذا اإلشكاؿ فيقكؿ:" فكرة يساىـ  الٌذخيرة الٌمغكية بما مشركعكتكر عمى كقد أٌكد الدٌ   
ىذا إلى  .2خاٌصة" تكحيدىاك سبة لكضع المصطمحات الٌمغكية العربٌية كفكائدىا الكثيرة بالنٌ  الٌذخيرة

ييدؼ ىذا "جانب مشركع تككيف متخٌصصيف في عمـ المصطمحات كالترجمة المتخٌصصة؛ إذ 
  يككف سببا إف لـ نتصٌد لوكس المشركع إلى سٌد فراغ ميكؿ كخطير بالٌنسبة لمكطف العربي

المستكل مٌك، كمف ثـٌ أف يؤٌثر في كنكلكجي، بؿ سببا في إيقاؼ ىذا النٌ لعرقمة نمٌكه العممي كالتٌ 
يف في صكيتٌمثؿ ىذا الفراغ في عدـ كجكد مترجميف متخصٌ  ،قافي ليذا الكطفالثٌ ك قتصادم اال

كليذا فإٌف المسمؾ الكحيد اٌلذم يجب سمككو ىك اإلعداد عمى نطاؽ ..نقؿ العمـك كالتكنكلكجيا.
. كمف المعركؼ أٌف العدد الٌ كاسع لعدد كبير مف المترجميف المتخصٌ  ذم صيف في نقؿ العمـك

صاصييف في ميداف الترجمة المتخٌصصة ىك عدد تافو ختالر عميو البمداف العربية مف اتتكفٌ 
 3."جدا
  العممي كاألدبي اإلنتاج حركية مسايرة عف عاجزة العربية الٌمغة إلى الترجمة حركية أف كيبدك   

 الٌمغة إلى ترجمتيا جيكد مف يجعؿ ما ،متسارع بشكؿ كالمفاىيـ المصطمحات تتكاثر حيث
 ال دمنا ما كاألدؽٌ  األمثؿ الكجو عمى كاستيعابيا تمٌثميا نستطيع ال أٌننا ذلؾ مجدية؛ غير العربية

                                                           
 .371د.عبد الرحمف الحاج صالح:  بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، ص - 1
 .395و، ص نفس صدرد.عبد الرحمف الحاج صالح، الم - 2
 .373-372نفسو،  ص صدرد.عبد الرحمف الحاج صالح:  الم - - 3
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  كتطٌكرنا تفكيرنا كنتاج ثقافتنا كبيئتنا، مف نابعة كمفاىيـ مصطمحات نضع كال كفكرا، عمما ننتج
 1.كالعشريف الكاحد القرف في العربية ىكيتنا عنكاف أم
أٌكؿ معالجة معجمٌية لممصطمح الٌمساني في  ،ـ 1977 "الحمزاكماد شمحٌمد ر "كتعٌد محاكلة    

باستقراء المصطمحات  " معجـ المصطمحات المعجمية العربية"كتابو في الكطف العربي، فقد قاـ
الٌمغكية الحديثة اٌلتي لـ يسبؽ استعماليا مف قبؿ في العربية كالمصطمحات القديمة اٌلتي 

كفي ىذا الٌصدد يقكؿ:" إٌف حرصنا  ،استعممت استعماال حديثا لمتعبير عف مفيكـ لغكم حديث
ره ألٌنو ال يكجد د بالٌنقائص دكف غير عمى استقراء مصطمحات المعجـ العربي ال يعني أٌنو انف

كألٌف دراسة المعجـ  ،إلى يكمنا ىذا معجـ في مصطمحات المعجـ في المغات األخرل
سانييف اٌلذيف مازالكا يبحثكف عف ركائز كمصطمحاتو دراسة لسانية، لـ تحظ إاٌل أخيرا بعناية المٌ 

 2لسانية نظرية لمقاربتيا".
نيا جميعا في ضمٌ  ،مصطمحا 1202الٌمسانيةمف المصطمحات  "الحمزاكم"كلقد أحصى   

جـ عٌددىا في فات كترااعتمد في استقرائو عمى مؤلٌ ك  ،جميزم(العربي_الفرنسي _ اإلنمعجمو )
، القاىرة(، إبراىيـ أنيس 1960)مناىج البحث في الٌمغة تماـ حٌساف :ياكمف أىمٌ  مقٌدمة المعجـ،

محمكد  ، بيركت(،1959، القاىرة(، يكسؼ السكدا) األحرفية 1961)األصكات المغكية 
ر)عمـ ش، اإلسكندرية(، كماؿ ب1963، كالٌمغة كالمجتمع ، اإلسكندرية1962السعراف)عمـ الٌمغة 

)التصريؼ العربي مف خبلؿ عمـ البككش ، القاىرة(، الطيب1971األصكات  -الٌمغة العاـ
عمـ  يرمادم لكتاب جاف كانتينك)دركس فلق، تكنس( ترجمة صالح ا1973األصكات الحديث 
با ترتيبا ألفبائيا يقابمو العربي مرتٌ كيحكم المعجـ المصطمح  ،، تكنس(1966أصكات العربية 

المصطمح اإلنجميزم أك الفرنسي، كيمي المصطمح العربي تعريفو كالمصدر اٌلذم استقى التعريؼ 
المتاحة . كالمعجـ نكع خاص حاصر لممصطمحات 3مف المراجع العربية اٌلتي اعتمد عمييا منو

                                                           
 .102ص، العربية المغة إلى الٌمساني المصطمح شريط:  ترجمة مسعكد .أينظر:   - 1
 2مجٌمة المعجمية، العدد -اربة تاريخية كاجتماعية كلسانيةمق -محٌمد رشاد الحمزاكم: معجـ المصطمحات المعجمية العربية  - 2

 .8،  ص1986تكنس، 
كقائع ندكة جيكية : تقٌدـ المسانيات في  -د . محمد حممي ىٌميؿ: دراسة  تقكيمٌية لحصيمة المصطمح الٌمساني في الكطف العربي - 3

 .291-290األقطار العربية، ص
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كخطكة أكلى مف خطة طمكحة كمقاببلت لممصطمح األجنبي كتترٌكز أىٌميتو في عممية الجمع 
سبؽ ( كقد 1980كىذا ما يعدنا بو الحمزاكم) ،ختيارحميؿ كاالتيدؼ إلى التٌ  ،أحسف إعدادىا

 الخطة: كتشمؿ(. 1977ذكره في مقٌدمة معجمو )
 دراسة تحميمية نقدية لممصطمحات المستقراة الستنتاج بعض المبلحظات أك القكاعد.  -1
مختار انطبلقا مف المصطمحات المستعممة في المؤلفات المستقراة كذلؾ محاكلة كضع معجـ   -2

        1 حسب معايير يمكف استخراجيا مف التجربة اٌلتي نحف بصددىا.
مقي و تفاكت في التٌ قدية عف طريؽ الترجمة، رافقالٌمسانية كالنٌ قي المناىج كالٌنظريات كما أف تمٌ  

د االصطبلحي اٌلذم يشكؿ أزمة عدٌ ارس عمى كاقع التٌ إذ يقؼ الدٌ  ؛بةؿ المصطمحات المعرٌ كتقبٌ 
لمغة العربية، كمف مظاىر ىذه األزمة كضع مقاببلت عديدة لممصطمح األجنبي الكاحد 

المنيجية  إلى ئيس لمتعدد االصطبلحي. كيعكد السبب الر )الدراسات المسانية كالنقدية خصكصا(
قافة قدم الغربي إلى الثٌ ساني أك النٌ أك الطريقة اٌلتي يعتمدىا المترجمكف في نقميـ لممضمكف المٌ 

عربية يجاد مصطمحات رجمة كتقنياتيا المعركفة، أم إالتٌ العربية، حيث تتأرجح خياراتيـ بيف 
يغة العربية عريب باالقتراض ثـٌ إضفاء الصٌ جكء إلى التٌ كبيف المٌ  ياغة لممصطمحات األصميةالصٌ 

عمى المصطمح. كمف األمثمة اٌلتي تكضح ىذا الطرح، نذكر بعض المصطمحات كترجمتيا إلى 
 العربية بػ:

  :مصطمح"Sémiologie" :اٌلذم ترجـ إلى العربية بػ 
 لعبلماتية، عمـ األدلة كاألعراضية...السيميكلكجيا، السيميائية، عمـ السيمياء، عمـ العبلمات، ا -
 " مصطمحSémiotique:اٌلذم ترجـ بػ :" 
 .السيميكتيكا، السيميائيات، العبلمية، الدالئمية...إلخالسيميكطيقا،  -
 "مصطمحPhonétique":اٌلذم ترجـ بػ : 
 .1كنطيقا، عمـ األصكات الكظيفي، عمـ كظائؼ األصكات..ف -

                                                           
 .291د . محمد حممي ىٌميؿ: دراسة تقكيمٌية لحصيمة المصطمح الٌمساني في الكطف العربي، ص - 1



 

 ػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األٌكؿ                                    كاقع الٌدراسػػػػػػػػػػػػػػػات الٌمسانيػػػػػػػ
 

 

69 
  

إرساء الجياز االصطبلحي في أم فرع مف الفركع العممية مظيرا مف مظاىر استقبلؿ  كيعدٌ    
، كاكتماليا، كتكامؿ رصيدىا،  ا أصبح المجاؿ االصطبلحي مف المجاالت الخصبة ككذلؾ لعمـك

 اٌلتي تمقى ركاجا كعناية كسط الباحثيف في عصرنا الحديث.
دم العربي فمازاؿ يبحث عف ىكيتو، كيسعى نقساني كالٌ أٌما فيما يٌخص كضع المصطمح المٌ    

نتيجة تركيز  ،ؤيةإلى اضطراب كعدـ كضكح الرٌ ير ش، ذلؾ أٌف الكاقع يإلى تأسيس بنياتو
قدية الغربية سانية أك النٌ جارب المٌ قؿ كاستنساخ التٌ اقديف عمى النٌ سانييف كالمترجميف كالنٌ المٌ 

سقاطيا عمى الدرس المٌ  كخير دليؿ عمى ما نقكؿ استنساخ المناىج قدم العربي، ساني كالنٌ كا 
صكص األدبية كدراستيا كاعتماد ترسانة اصطبلحية قدية في تحميؿ النٌ سانية كالنٌ كاإلجراءات المٌ 

، مٌما أنتج نكعا مف الخطاب الٌمساني عسير الغربيةقافية لسانية كنقدية مستنسخة مف البيئة الثٌ 
   2الفيـ عمى القارئ العربي.

راسة المصطمحية يشكك مف عقبات سانيات العربية في مجاؿ الدٌ ي لمٌ صيد الفنٌ الرٌ اليزاؿ    
د المسانييف كيؤٌلؼ بينيـ. فرصيدنا المصطمحي يكحٌ  مشترؾحقيقية؛ لغياب رصيد اصطبلحي 

خصي اٌلذم ال الشٌ  كؿ كاالبتكارابعة مف المينٌ مف األىكاء الضربا سانيات يبدك في مجاؿ المٌ 
 .3ة دقيقةمميٌ يتقٌيد بمنيجية ع

في جميع الحقكؿ  -غةساني اٌلذم يضطمع بمسؤكلية تطكيع كمكاكبة كتكليد المٌ إٌف المٌ    
، كىذا يكلد مباشر شكؿببو يبقى عاجزا عف البدء بالمجاؿ األقرب إليو كالمعني  -المعرفية
حساسا بالخيبة. شعكرا  باإلحباط كا 

     

                                                                                                                                                                                                 
 .109-108ص، العربية المغة إلى الٌمساني المصطمح شريط:  ترجمة مسعكد .أ - 1
 .  109، ص، المرجع نفسوشريط مسعكد .أ - 2
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  ث العربي:رالتّ من ا المواقؼ اختالؼ - ج
أف نفخر بو باعتباره  -أبناء العربية –لقد خٌمؼ العرب إرثا لغكيا ضخما مف حٌقنا نحف      

في أٌف التراث ال أحد يجادؿ  ؛ إذ تاريخ األٌمة العربية تراكما لحقب زمنية طكيمة كمختمفة في
الٌمغكم العربي يحٌتؿ مكانة الٌصدارة في الٌدرس الٌمساني العربي المعاصر حٌتى غدت دراستو 

إلى جانب  -حسب الفاسي الفيرم - بمسانيات الٌتراثسٌمي ٌكؿ اتجاىا مستقبل كقائـ الذات شت
لسانيات )الٌمغة( العربٌية اٌلتي تسعى إلى بناء أنحاء أك أجزاء منيا لمغة العربٌية الحالية أك 

 1لميجات العربٌية الحالٌية.
تقتضي أف يككف ىذا ساني العربي يتعارض مع القسمة العقمية اٌلتي البحث المٌ  كاقعكلكٌف  

 يجعؿ ىذه المعادلة جدٌ  في ىذا المجاؿ، كىذا ما اخرالبحث رائدا، بالنظر إلى اإلرث العربي الزٌ 
لى ىذا ي معقدة، بؿ كغير مفيكمة،  :بقكلو بيذا الخصكص حيف كٌجو لو سؤاؿ "الفاسي "ير شكا 

 مشكؿدة، لكف يجب أف نقر أٌف قد يجعؿ المعادلة معقٌ  العربي الزاخركبطبيعة الحاؿ، اإلرث "
كؿ اٌلتي العربي يرجع باألساس إلى عدـ القدرة عمى إيجاد المراكمة، فالدٌ  التراث كالحاضر

. فالعناية بتراثنا داخؿ ثغرة في ثقافتنا العربية ـ ىي اٌلتي تستطيع أف تراكـ، كىذهأف تتقدٌ تستطيع 
راث مف قبيؿ اإلطراء كالمجاممة، كليست ىناؾ دراسات عميقة تحاكؿ قراءة ىذا التٌ  أكساطنا ىي

تبقى  ىذا ىك الكاقع، ككؿ ثقافة غير جادة .ية ثقافيةصكتكظيفو التكظيؼ المطمكب، كىذه خصك 
كقس عمى ىذا ما يكجد فيما يسٌمى باألبحاث العممية، كىي  ثقافة غير مكاكبة كغير مراكمة.

   2."ؤية عند أصحابياكمة، لضمكر الرٌ التقٌدر المرا
راع بيف القدامة كالحداثة، كىك صراع ص مف كىـ الصٌ خمٌ سانييف التٌ لـ يستطع الكثير مف المٌ     

لىك رجة األكلى، نفسي بالدٌ  راع بيف األصالة أساس الصٌ  إفٌ  " يكمئ مازف الكعر بقكلو:ىذا  ا 

                                                           
 .109-108صالمرجع الٌسابؽ، ينظر: مصطفى غمفاف،  - 1
 . 15، ص2007، 1عبد القادر الفاسي الفيرم: حكار الٌمغة، دار أبي الرقراؽ، الرباط، ط - 2
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سانية المعاصرة اٌلتي كضعيا عمماء األعماؿ المٌ سانية ليس صراعا بيف غكية كالمعاصرة المٌ المٌ 
 يكمف بيف الباحثيف العرب أنفسيـ راع في جكىرهالصٌ  سانيات المحدثكف في الغرب. إفٌ المٌ 

 ىـدٌ ش)كامتداد لؤلزمنة النفسية الفردية، اٌلتي يعاني منيا إنساننا العربي( بيف الباحثيف اٌلذيف ي
الحديث اريخ ىـ التٌ دٌ شاليميف، كبيف الباحثيف اٌلذيف يالقديـ إلى أقصى مسافات اريخ التٌ 

ىتزاز قافية ستككف عرضة لبلالمعادلة الثٌ فإٌف  إلى أقصى مسافات اليسار، كبيذاكالمعاصر 
 .1كازف بيف األصالة كالمعاصرة"ؽ معاناة إقامة التٌ كستحقٌ ؾ، فكٌ كالتٌ 
اإلشكاالت اٌلتي تؤٌرؽ البحث الٌمساني العربي  "راع بيف القديـ كالحديث مفكبيذا يغدك الصٌ     
 العممية فإٌف أحد أشكاؿ المشكمةكعمى ىذا األساس  ،برمتيا قافة العربيةالثٌ  شأففي ذلؾ  شأنو
ي كالحديث، كليست ثزئة ذاتيا عمى محكر القديـ التراجسانيات في العالـ العربي ىك التٌ لمٌ 

ساتية، مف صراعات في مصاحباتيا كنكاتجيا المؤسٌ جزئة في ذاتيا، لكف المشكمة في كجكد التٌ 
اقات، كمثمما يككف لمقديـ، كما لمحديث يا عممٌية، كمف إىدار لمطٌ سانييف ليست كمٌ بيف المٌ 

كلكٌف  ،مجمكضكعاتو البحثية المفصمة كنظرياتو كمناىجو، فقد ظيرت محاكالت لمتكليؼ كالدٌ 
 2سانييف".سي لمٌ ثبت المؤسٌ صؿ بالتٌ قات تتٌ معكٌ ىذه المحاكالت قميمة كيكتشؼ تعزيزىا صعكبات ك 

 سانييف كتقميص المسافات بينيـد المٌ مقي بثقمو عمى تكحٌ يي  كالحداثة راع بيف التراثإٌف الصٌ    
في ذلؾ خير تعبير عف عمؽ دكات العممية، ك قاءات كالنٌ ده بتجدد المٌ يد عمى ذلؾ تجدٌ شكي

 كالمناقشاتماتدكر األحاديث إذ يبلحظ المرء أٌنو في كؿ مؤتمر أك دكرة لسانية كثيرا  امتداده؛
اة كالببلغيكف العرب حكتيكف كالنٌ ؿ باألعماؿ اٌلتي كضعيا الصٌ غكم العربي المتمثٌ راث المٌ حكؿ التٌ 

سانية اٌلتي كضعيا ؿ باألعماؿ المٌ كالمتمثٌ  ذاتوسانيات الحديثة كعمـ قائـ بالقدامى، كحكؿ المٌ 
                                                           

نقبل عف حافظ إسماعيمي عمكم: المسانيات في الثقافة العربٌية  .355-354قضايا أساسية في عمـ الٌمساف، ص :مازف الكعر -1
 .85المعاصرة، ص
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عف  ـٌ ني ، كىذاابالليكف القريبكف في الكاليات المتحدة أك في أكر اة كالدٌ حكتيكف كالنٌ رىا الصٌ كطكٌ 
   1كاستفحالو.  عرار الصٌ جذٌ ت
 كىي الحديثة، الغربية سانياتالمٌ  جاهتٌ اك  العربي، سانيالمٌ  راثالتٌ  جاهتٌ ا متباينة مكاقؼىناؾ    

 : كاآلتي
 كتفصيبل؛ جممة راثالتٌ  بمسانيات ثتتشبٌ  مكاقؼ -
 كتفصيبل؛ جممة الحديثة سانيةالمٌ  ظرياتالنٌ  تتبنٌ  مكاقؼ -
 2. الحديثة سانياتكالمٌ  راثالتٌ  لسانيات بيف الفكارؽ إذابة تحاكؿ تكفيقية مكاقؼ -

 في "الراجحي عبده" كتفصيبل جممة راثبالتٌ  ثةالمتشبٌ  العربية سانيةالمٌ  الكتابات مف نجد    
 في "مالمسدٌ  بلـالسٌ  عبد"ك» العربية الكتب في المغة فقو«منيا بالذكر كنخص كتاباتو، مجمؿ
 .» العربية الحضارة في سانيالمٌ  التفكير «كتابو
 "الفيرم الفاسي عبدالقادر" مشركعيٍ  نجد الحديثة سانيةالمٌ  ظرياتالنٌ  تتبنٌ  التي الكتابات كمف   
 كالكبلـدة متعدٌ  فالعكالـ را،مكرٌ  كبلما يقكؿ ال المساني بأف يؤمف ذمالٌ  كليدية،التٌ  سانياتالمٌ  في
 3.مفتكحا مازاؿ »-  اليزيؿ الخطاب « ػب خطابيا كصؼ تيالٌ - العربية سانياتالمٌ  في
لى جانب ذلؾ ىناؾك       استثمار مع الحديثة، سانيةالمٌ  ظرياتالنٌ  تتبنٌ  جديدة لسانية كتابات ا 
 أحمد "مشركع في ذلؾ نتممس كما العربية، غةالمٌ  قضايا لمعالجة القديـ العربي غكمالمٌ  لمفكر

 "افحسٌ  تماـ"  :بينيـ مف معاصريف، انييفلمس أخرل كتابات لىإضافة إ الكظيفي، "المتككؿ
 مصطفى"ك ،"بكدرع حمفالرٌ  عبد"ك ،"العمارم العزيز عبد"ك ،"األكراغي دمحمٌ "ك "زكريا ميشاؿ"ك

 4.كغيرىـ... "إسماعيؿ عمكم حافظ"ك ،"غمفاف

                                                           
 .81- 80،  ص1982مازف الكعر: أزمة الٌمسانيات كالٌمسانييف العرب، ندكة انعقدت بالٌرباط، المغرب  ينظر:  - 1
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 االقتصار «بأف يقكؿ نجدهإاٌل أٌننا راث، ت بالتٌ تشبٌ ي" اٌلذم اجحالرٌ خذ عمى سبيؿ المثاؿ "أكلن    
 صحيح غير الحديث سانيالمٌ  رسالدٌ  عمى االقتصار أف كما صحيح، غير قميدمالتٌ لٌدرس ا عمى
، كلعٌمو قد يككف صكابا أف نعٌرؼ الٌطبلب بالٌنحك العربي الٌتقميدم بمغة قريبة كتصنيؼ كذلؾ

ـٌ نتدٌرج  قريب، مع تركيز خاٌص عمى تجسيد نظاـ ىذا الٌنحك باالٌتصاؿ بالٌنصكص الٌمغكية، ث
في مصادرىا األصمية، كبعد ذلؾ يبدأ  في الٌدرس لنتعٌرؼ عمى الٌنصكص الٌنحكية القديمة

اؿ بعمـ الٌمغة الحديث، اٌلذم نرل فيو ضركرة عممية ميٌمة ال غنى عنيا في فيـ العربية االٌتص
مقتصرة عمى الٌدرس  مؤلفاتو مع ذلؾ ظٌمتك    1كفي فيـ الٌنحك اٌلذم كضعو عمماؤنا القدماء.

 .كثيرة أحياف في نوكدكٌ  حديث بأسمكب القدماء قالو ما  الٌتقميدم المحض، كقد أعاد
 في يرل وألنٌ  كاجذ،بالنٌ  عمييا راث،عضاضاالتٌ  بمسانيات ثيفالمتشبٌ  مف" الراجحي"يعتبر   
 ىذا عممو كايسمٌ  أف الباحثيف ببعض حدا اممٌ ، ةالعربي لمغة دراسة لكؿ األساس القاعدة فاتيامؤلٌ 
 2". الجديدة مفيةالسٌ " مف بنكع
كمف ثـٌ عقد الٌصمة بيف ىذه لقد حاكؿ "الٌراجحي" عرض مناىج الٌدرس الٌمساني الغربي،    

المناىج الغربية، كالٌنحك العربي، مف خبلؿ تأكيد أٌف الٌنحك العربي يحكم األسس اٌلتي قامت 
عمييا الٌمسانيات الغربية نفسيا، كقد بنى دراستو عمى الفصؿ بيف المنيجيف: المنيج الكصفي 

 3نيج الٌتحكيمي.مكال
 كاالىتماـ القديـ راثالتٌ  إلى الٌرجكع في يرل مفنجد كلكٌف ىذا ليس باألمر الغريب؛ فكما    
 األجنبية غاتالمٌ  ؿكتداكٌ  الغربية الحداثة في يرل مف الحقيقي، نجد العربية سبيبل لمٌتقدـ غةبالمٌ 

الغرب  حداثة مف االستفادة في قدـالتٌ  يرل اكسطي اثالث امكقفذلؾ  مقابؿب نجدك  تقٌدما،
 في ةميمٌ  نظريات مف كالببلغييف حاةكالنٌ  غكييفالمٌ  أعماؿ فتوخمٌ  ما استثمار مع ،)سانياتالمٌ (

 )المنيج الٌتأصيمي(.العربية غةالمٌ  ظكاىر معالجة

                                                           
 .6، ص1980عبده الٌراجحي: دركس في المذاىب الٌنحكية، دار الٌنيضة العربية، بيركت، لبناف،   - 1
 .36أكراؽ لسانية نقدية، صد. عبد الكىاب صديقي: ينظر:  - 2
 .203ص، 2016لبناف،  ،1ط سمماف عباس عيد: تقكيـ الفكر الٌنحكم عند الٌمسانييف العرب، دار الكتب العربية،د.  - 3
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باعتبار أٌف جيكد العرب القدماء، الباحثكف العرب تناسى فبمجٌرد ظيكر الٌمسانيات،      
كلكٌف منطمقيا كىدفيا الٌنفعي الينتمياف إلى  ، صحيح أٌنيا كذلؾ،ىي مناىج غربيةنيات الٌمسا

ٌنما ىما ممؾ الحضارة اإلنسانية خارج نطاؽ العرؽ كالجنس كاليكية كالقكمية. إاٌل  1الغرب فقط، كا 
أٌف العرب " في ىذا الباب عمما قديما بؿ ركاما مف العمـ، فيؿ مف الٌصكاب أف نفٌرط بيذا الكنز 

ف الٌرصانة أف نحاكؿ ربط الماضي بالحاضر مأفبل يككف  بدعكل أٌنو جٌد جديد في المكضكع؟
 2ليذا كاف لزاما عمينا أف نربط الحديث بالقديـ." ...كٌضاءمشرؽ  كال سٌيما كأٌف ىذا الماضي 

عف األسباب اٌلتي دعت إلى الغفمة عف إسيامات كتكر "عبد السبلـ المسٌدم" الدٌ  شؼكيك    
العرب  بالٌرغـ مٌما خٌمفكه مف تراث زاخر بقكلو:" إٌف مف األسباب اٌلتي دعت إلى الغفمة  عف 

الٌتفكير الٌمغكم اإلنساني كركد نظريتيـ الٌمغكية مبثكثة في خبايا تراثيـ حظ العرب مف إثراء 
أٌما النتيجة المبدئية اٌلتي آؿ إلييا "نسياف" تراث .اربو..شالحضارم بمختمؼ أصنافو كأضرب م

سمسؿ الٌتفكير الٌمساني عبر الحضارات العرب في الٌمغكيات العاٌمة، فيي حصكؿ قطع في ت
راث اليكناني أساسا لكف في معزؿ عف عمى حصيمة التٌ  اإلنسانية، فنيضت الحضارة الغربية

ذا جاز لنا أف نبسط مستخمصات ثمانية قركف مف مخاض التفكير الٌمغك  م عند العرب. كا 
في البحث أمكننا أف نقٌرر افتراضا أٌف أىؿ الغرب لك انتبيكا لنظرية العرب في  مصادرة

لعمكميـ في فجر الٌنيضة لكانت الٌمسانيات المعاصرة عمى غير ما  الٌمغكيات العاٌمة عند نقميـ
   .3إاٌل بعد أمدككف أدركت ما ال تدركو تىي عميو اليكـ، بؿ لعٌميا كانت 

 اإلشكاالت ىذه كؿ يتجاكز لساني خطاب إلى تحتاج الحديثة العربية قافةالثٌ  أفٌ  اجحكالرٌ        
 غةالمٌ  معالجة في ليسيـ الحديثة، سانياتكالمٌ  راثالتٌ  لسانيات بيف راعالصٌ  قبيؿ مف العقيمة،
 كلف كفكره، اإلنساف تطكير في مةالمتمثٌ  كظيفتيا متؤدٌ  حتى ، سانياتالمٌ  منظكر مف العربية

                                                           
معالي ىاشـ عمي أبك المعالي: االتجاه  :نقبل عف .39، ص1ط طبلس، دار تطبيقية، لسانية دراسات مازف الكعر: .د ينظر،  - 1
  .39ص، سانيات المعاصرة، المرجع الٌسابؽكافقػػػػػػػػي بيف لسانيات التراث كالمٌ التٌ 
  البيضاء، دار الشؤكف الثقافية العاٌمة، بغداد الدار المغربية، الٌنشر دار  المغة، عمـ لدراسة : تكطئةالياشميالراجي  يالٌتيام -2
 .8، ص1984 2ط
 .31ص، 2010، 1بيركت، لبناف، ط بلـ المسٌدم: مباحث تأسيسية في الٌمسانيات، دار الكتاب الجديد المٌتحدة،عبد السٌ  - 3
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 خطاب تائج،بالنٌ  ماتالمقدٌ  يربط استدالليٌ  كمنيجيٌ  نظرمٌ  إطار ربتكفٌ  إالٌ  ذلؾ ىيتأتٌ 
 .1كالداللية كتيةكالصٌ   كالمعجمية ركيبيةالتٌ  العربية غةالمٌ  قضايا خدمة يركـ بستمكلكجيإ
 غةلمٌ  الأكٌ  المجاؿ يفسح عربي لساني لخطاب ستؤسس التي العربية سانياتالمٌ  سمات ىي تمؾ   

 المعاصرة عف كلتعبرا جديدكالتٌ  الحداثة ريح لتتنفسا العربية قافةكلمثٌ  كدكارجيا الفصحى العربية
فف اختمفت كتشابكت فيما  بينيا، ك اآلراء كا   ىذه إفٌ  القكؿ صفكةك   .ـكالتقدٌ   تائجفي النٌ  اختمفت ا 

 المغكم راثبالتٌ  الحديثة سانياتالمٌ  لعبلقة رىـتصكٌ  في المعاصريف سانييفالمٌ  اختبلؼ نتيجة 
 2بستمكلكجيةإ لقراءة العربي كالببلغي حكمكالنٌ  غكمالمٌ  راثالتٌ  حاجة ىك الميـٌ  أفٌ  إالٌ  العربي،

 القراءات في الكقكع دكف نسقيتو، كتحفظ داكلي،التٌ  كمجالو ،المعرفية داتومحدٌ  تستحضر
ال بٌد مف كمف ثٌمة  ،3الحديث سانيالمٌ  رسالدٌ  مستجدات عمى االنفتاح مع فية،عسٌ التٌ  اإلسقاطية

إقامة حكار معرفي مع اآلخر بما يقينا خطر االنبيار بالفكر اآلخر غير العربي، كمف 
مستمزمات المكقؼ العممي الكاثؽ بضابط المكضكعية أف نتناكؿ مادة التراث العربي خارج حدكد 

طرفي قص كاالحتكاء، كبيف كاالستعبلء أـ مركبات النٌ الغركر سكاء أكانت مركبات  بات:المركٌ 
و، كال ىي ليست ىي التراث في حرفيت أشياءط بمجير القراءة قدية الكاعية نستنبمعادلة القراءة النٌ 

ٌنما ىي ك نا مف تقديـ إسياـ ينضاؼ في مستحدث يمكنٌ  شؼالمسانيات في منطكقيا المتداكؿ، كا 
 .4حمبة العمـ اإلنساني الجديد

عف فيمنا لمسانيات إلى أٌنو ينبغي أف نفيـ تراثنا فيما صحيحا، فضبل  كٌمو كنخمص مف ذلؾ   
مف  ،سانياتراث جمعا كتمحيصا، كنجعميا أم المٌ دفع الكثير مف الباحثيف إلى التٌ كجعميا حافزا ي

حيحة، كال غكم العربي في مكانتو الصٌ راث المٌ في كضع التٌ  فكير جديانا مف التٌ نٌ األسباب اٌلتي تمك
                                                           

.53صد. عبد الكىاب صديقي:  المرجع الٌسابؽ، ينظر:  -1
 كمعناىا: عمـ(Epistémè) مف كممتيف يكنايتيفجديد صيغ ( مصطمح Epistémologieستمكلكجيا ) بطمح اإلصم -2
". Logosك) ( كمف معانييا: عمـ كنقد كنظرة كدراسة... كبذلؾ تككف اإلبسمكلكجيا، مف حيث االشتقاؽ المغكم، ىي " عمـ العمـك

الجزائر مطابع  منشكرات االختبلؼ سانياتالمٌ  في ستمكلكجيةإب قضاياحافظ إسماعيمي عمكم، أمحمد المبلخ، : ذلؾ تفصيؿ ينظر
          . 21، ص2009، 1الدار العربية، بيركت، ط

 .53صأكراؽ لسانية نقدية، د. عبد الكىاب صديقي:  ،ينظر - 3
 .29المرجع الٌسابؽ، ص  ،عبد الٌسبلـ المسٌدم، ينظر - 4
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مف ذلؾ يمٌثؿ غكم العربي، بؿ عمى العكس غة العربية كال عمى مكركثنا المٌ نجعميا تيديدا عمى المٌ 
اٌلتي  خمص مف اإلرباؾ كاإلشكاليات قكيا كدائما أساسيا الستنطاؽ تراثنا العربي، كالتٌ  حافزا

مكا ىذا الكافد "مف قدٌ رباؾ إلى أٌف المتمقي مستعصيا أكثر، كقد يعزل ىذا اإلالفيـ عمى  تجعؿ 
قٌدمكه عمما جديدا كىك  حقيقية مف ناحية ىدفوالجديد لمعرب المحدثيف لـ يقٌدمكه في صكرتو ال

 ماتمكا المقدٌ كلـ يقدٌ النتائج كفي حاالت أخرل قٌدمكا  ،جديدا، إٌنما ىك مناىج جديدةليس عمما 
ضـ الجديد، ككانت صكرة عراض المكركث القديـ عف ىقديـ ىذه سببا في إككانت صكرة التٌ 

 1تزداد سكء كٌمما تعٌددت العناكيف كاختمفت".قديـ التٌ 
ضركرية يعتقداف أٌنيا  بعض المقترحات اٌلتي أمحمد المبلخك حافظ إسماعيمي عمكم يقٌدـ ك   

 غكم القديـرس المٌ ساني العربي الحديث، كربطيا بالدٌ رس المٌ لتطكير كتبلقي اإلشكاليات في الدٌ 
 منيا:ك 

 أصيل والدفاعالتّ عف إشكاليات زائفة مف قبيؿ راث العربي مقاربة التٌ  ضركرة فصؿ إشكالية   - أ
العممي لمسانيات العربية ال يمكف أف ينفؾ عف نماذج التمثيؿ  أصيؿفالتٌ  ؛عن الخصوصية

كالٌنظريات اٌلتي تنخرط في سيركرة اإلبطاؿ كالٌتعديؿ؛ فأدكات البحث كنتائجو ال يمكف إاٌل أف 
األخذ بتصٌكر إطبلقي مؤٌقتة كنسبية، خبلفا لمٌتصٌكر التراثي لمتأصيؿ اٌلذم يدفعنا إلى  تككف

 يء جديد كٌؿ ما يقاؿ قد قيؿ مف قبؿ. لممعرفة: ال ش
ادىا أٌف دراسة أعماؿ القدماء يجب أف مة مفعمى مسمٌ  استثمار أسمكب تقكيمي جديد يبنى- ب

 سانيات المعاصرةزكه، كمكازنتيا بمحاكر المٌ أنجا المحكريات المتحكمة فيمنستخمص منيا أىـ 
كتكر "عبد عمى سبيؿ المثاؿ ماقاـ بو الدٌ كنذكر بدؿ أف تقؼ المقارنة عند حدكد سطحية، 

-ف ذلؾ  في الفصكؿ البٌلحقةيٌ بظرية الخميمية الحديثة( كسنحمف الحاج صالح" في عممو )النٌ الرٌ 
ى في التفكير الٌمساني بلت في نظرية المعنتأمٌ  )"حمد المتككؿكتكر" أكعمؿ الدٌ  - اهللاء إف ش

منية رات الضٌ صكٌ استخبلص التٌ حكم القديـ، يقـك عمى فكير النٌ إذ بمكر إطارا لتقكيـ التٌ  ؛العربي(

                                                           
، نقبل عف: معالي ىاشـ  .243ـ، ص1986األٌكؿ،  العدد ،17المجمة  العربي، الفكر البراغماتي، مجمة حميـ، االتجاه لطيفة - 1

  40عمي أبك المعالي: االتجاه التكافقػػػػػػػػي بيف لسانيات التراث كالٌمسانيات المعاصرة، ص
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حاة كالببلغييف كاألصكلييف مع تجريب إمكانية تمازجيا فسير كأدكاتو لدل النٌ كمحتكيات التٌ 
 داكلية المعاصرة.لتٌ اللية كاظريات الدٌ كتكامميا مع النٌ 

اإلبستمكلكجية مثؿ: البساطة  لمشركطغة العربية تخضع أدكات صالحة لكصؼ المٌ بناء  - ج
 كالدقة. يةمكلكالشٌ 
اني المعاصر)المستكل سرس المٌ فسير بحسب مستكيات الدٌ تنظيـ أدكات الكصؼ كالتٌ  -د

 داكلي...(.ركيبي، كالتٌ في، كالتٌ ر كتي، كالصٌ الصٌ 
راث كتفتح منافذ إدراجو راتيا لمتٌ د تصكٌ ة كحديثة، تستطيع أف تجدٌ يمأصعربية بناء لسانيات  -ق

حكم راث )النٌ لسانيات كاعية لتأسيس اإلطار المعرفي لقراءة التٌ ساني العربي، في البحث المٌ 
المكٌررة حكؿ كالمنيج، يعٌد مقدمة لتجاكز اإلشكاليات  رصكٌ رفي...( ككضكح التٌ الببلغي، الصٌ 

 1سانيات المعاصرة.غكم بالمٌ راث المٌ عبلقة التٌ 
رس الٌمساني العربي أشير إلى أٌنني حاكلت مٌما سبؽ أف أقؼ عند أىـ اإلشكاليات في الدٌ    

فضبل   ه كنضجو،ي ىذا العمـ الكافد )الٌمسانيات( كأشكاؿ الممانعة الحائمة دكف تطكرٌ ككيفية تمقٌ 
أذكر   غير أٌني لـ حٌؿ ىذه اإلشكاليات،أك تحاكؿ تساىـ قد  عف طرح بعض المقترحات اٌلتي

، داخمية كانت أك بو مباشرةأك غير  مباشرةعبلقة  إٌما لياي عكائؽ الٌدرس الٌمساني كاٌلتكٌؿ 
ص مف األحكاـ ر ما لـ يتخمٌ فالبحث الٌمساني في ثقافتنا العربية ال يمكف أف يتطكٌ  "؛ خارجية

رؤل محٌددات ك نيات( فحسب، بؿ ىي إشكاليات المسبقة، كىذه اإلشكاليات ليست )إشكاليات لسا
شكيؿ بطريقة صحيحة تساير كتكاكب تقٌدـ الحضارة اإلنسانية في إلى إعادة التٌ ة تحتاج فكريٌ 

 2مناحييا المتعٌددة".
 
 
 
 

                                                           
  كما بعدىا. 59:الٌمسانيات،  ص في إبستمكلكجية ينظر: حافظ إسماعيمي عمكم، أمحمد المبلخ، قضايا -1
 .95:حافظ إسماعيمي عمكم: المسانيات في الثقافة العربٌية المعاصرة، ص -2
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 تكطئة:
 راح حيث غكية،المٌ  الٌدراسات في بارز أثر الغربية قافةبالثٌ  العربية قافةالثٌ  صاؿالتٌ  كاف لقد   

 العربية لمغة دراساتيـ بيا كيطٌعمكف الغربية، الٌمسانية المناىج معيف مف ينيمكف العرب الباحثكف
  عربيا لسانيا خطابا أثمرت متعددة،  لسانية نظر كجيات بركز في ساىـ  اٌلذم الشيء كتراثيا
 . 1" العربية المسانيات " تسمية المختمفة أطيافو عمى يطمقكف الٌدارسيف بعض جعؿ

 بعضيا عرؼ متشعبة، لسانية كرؤل بحثيا تراكما العربي سانيالمٌ  البحث سيركرة أنتجت  
 بعد يكما المتياطمة سانيةالمٌ  المفاىيـ خضـ في تائيا فراح الٌسبؿ بو ادليمت كاآلخر طريقو،
.  يـك
كال يمكننا الحديث عف عمـ قائـ بذاتو بدكف منيج يفصح عنو كيجٌمي صكرتو؛ ىذا ألٌف     

العػػمـك ال تأخذ مصداقيتيا إاٌل مف تماسؾ مناىجيا، كمف قدرة ىذه المناىج عمى استخػبلص 
يف األنساؽ المنتجة ليا. إٌف مسألة المنيج ىي عماد البحث كأساسو في كؿ المعارؼ كتقن

المجػػاالت المعرفٌية كالعممٌية، كاختيار المنيج يرتبط أكال كأخيرا بطبيعة المكضكع محٌؿ البحث 
فإذا كاف مكضكع البحث مثبل يحتاج إلى تجميع المعمكمات ثـ المقارنة بينيا كالعمؿ عمى 

ذا  تفسيرىا كتحميميا ألجؿ الكصكؿ إلى نتائج مقبكلة، فيػذا يتطٌمب اعتماد المنيج الكصفي، كا 
كاف المكضكع محٌؿ الٌدراسة يحتاج إلى دراسة الٌنصكص مف الٌداخػؿ لفؾ رمكزىا كاستقرائيا 

ذا كاف المكضكع يتطٌمب العكدة  إلى الكثائؽ القديمة ألجؿ  اعتمدت خطكات المنيج البنيكم، كا 
 2عنو، فيذا يتطٌمب االستناد إلى المنيجية المتبعة في المنيج التاريخي. اإلفصاح كالبياف

ٌنما يتـٌ    ىذا االختيار عمى أساس مكافقتو لمكضكع  كاختيار المنيج ليس مترككا لمباحث كا 
 البحث كقد يستند الباحث عمى أكثر مف منيج في تحميؿ ظاىرة مف الظكاىر كما ىك الحاؿ في
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العمـك اإلنسانية، عمى أٌف لكؿ منيج أدكات بحثية يستخدميا في الٌتحميؿ أك المقابمة أك الٌتفسير 
 .... ككٌمما تعٌددت األدكات البحثية كٌمما كانت الٌنتائج المحصؿ عمييا فٌعالة

فٌف الٌتنظيـ الٌصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة، إٌما مف  كىكذا استحؽ المنيج أف يعرؼ بأنو"  
عف الحقيقة، حيف نككف بيا جاىميف، أك مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف، حيف  الكشؼأجؿ 

   1نككف بيا عارفيف." 
"  الفرنسية كنظائرىا في الٌمغات األركبية األخرل méthodeككممة "المنيج" ترجمة لمكممة "   

، كىي كممة نرل أفبلطكف يستعمميا méthodosككٌميا تعكد في الٌنياية إلى الكممة اليكنانية 
بمعنى البحث أك الٌنظر أك المعرفة، كما نجدىا عند أرسطك أحيانا كثيرة بمعنى"البحث". 

  2يؽ أك المنيج المؤٌدم إلى الغرض المطمكب.كالمعنى االستقاقي األصمي ليا يدٌؿ عمى الطر 
ى بالعمـك الحقكؿ المعرفية المندرجة ضمف ما يسمٌ  سانية حقبل مف راسات المٌ كحينما كانت الدٌ   

د مذىبا كنظرية إال سانيات لـ تتعدٌ فالمٌ  كتؤكده؛ تفصح في نظرتيا عف ىذا األمريي اإلنسانية، ف
   .ادت منيجيا تعػدٌ ألنٌ 
كم يكلييا عنايتو، فالمنيج البن إٌف المناىج الٌمسانية تختمؼ باختبلؼ الجكانب المغكية اٌلتي   

ييتـ ببنية ككصؼ المغة، كالكظيفي ييتـ بكظيفة المغة، كالتكليدم ييتـ بكيفية تكليد الجمؿ 
المغة في داكلية )التخاطبية( تعنى بتجميات المتناىية مف قكاعدىا المحدكدة، كالتٌ  المغكية غير

 3المقاـ الخطابي.
 متمثمة التقميدية المناىج متبعا كالصرؼ النحك مجاؿ في العربية الببلد في المغكم البحث ظؿٌ    
 الٌدارسات مقترنا بيذه كاف( المساف عمـ( مصطمح إفٌ  حتى المقارف، التاريخي المنيج في

 كالتي لممستشرقيف المغكية الجيكد عف لمتعبير (المغة فقو)  مصطمح أيضا اشتير كما التاريخية،
 الطمبة مف عدد بدأ أف إلى بينيا، فيما كالمقارنة الٌسامية المغات دارسات حكؿ تدكر كانت

 ركفكيبشٌ  يعكدكف، المغة عمـ في صكاتخصٌ  فممٌ  باك ر أ إلى البعثات مف المستفيديف المصرييف

                                                           
 .4، ص 1977، 3حمف بدكم: مناىج البحث العممي، ككالة المطبكعات، الككيت، طعبد الرٌ  - 1
2
.3المرجع نفسو، ص بدكم:حمف عبد الرٌ ينظر،- 
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 ظرياتالنٌ  عيفكمتتبٌ  أكربا في أساتذتيـ بآراء ذلؾ في متأثريف غة،المٌ  دراسة في جديد بمنيج
جراءات بأفكار محٌمميف العربية الببلد إلى فعادكا فييا، تكٌكنكا تيالٌ  غكيةالمٌ   تعرفيا لـ جديدة كا 
 نمط عمى ثكرة طٌياتيا في تحمؿ غالبيا في كاإلجراءات األفكار ىذه فكانت سابقا، الببلد ىذه

 ىنا كمف لممستشرقيف، المتٌبعيف المجٌدديف أـ التراثييف عندأ سكاء الفترة تمؾ في الٌسائد الٌدارسة
 لكفٌ ، ك الجديد بالمنيج التعريؼ إلى ترنك مؤلفات كضع عمى العائديف مبةالطٌ  ىؤالء عكؼ فقد

 عبد "عمي كتكرالدٌ  ىك االجتماع في عالـ مف جاء المنيج بيذا أٌف التعريؼ األمر في الغريب
 فقو بعنكاف" كاآلخر المغة" عمـ بعنكاف" أحدىما كتابيف ـ1941 عاـ نشر الذم" كافي الكاحد
 1 المغة."
 المنيج بيذا عريؼالتٌ  ةميمٌ  عاتقيـ عمى أصحابيا أخذ التي فاتالمؤلٌ  ذلؾ بعد تكالت ثـ   

 بعضيـ أرجائيا كذىب في كاسعا رانتشا كعرؼ با،ك ر أ في ظير كالذم المغة، دراسة في الجديد
 2.األكربية المعرفية حصيمتو عمى ذلؾ في مستندا العربي حكالنٌ  نقد حد إلى
ساني العربي مف خبلؿ ما سانية الغربية كالبحث المٌ بدأت تظير عبلقة بيف المناىج المٌ قد ك   

عبد القادر الفارسي " أمثاؿ: مف سانية العربية في المشرؽ كالمغربراسات المٌ قٌدمو أعبلـ الدٌ 
كاب اف، كرمضاف عبد التٌ كتماـ حسٌ  ،بشر عراف، ككماؿالسٌ ، كمحمكد الفيرم كأحمد المتٌككؿ
حمف الحاج صالح، كسعد مصمكح، كعبد القادر المييرم، كمازف الكعر كنياد المكسى، كعبد الرٌ 

 "إفٌ  راسات المسانية العربية؛ائدة في حقؿ الدٌ مكا تجارب ر ، كغيرىـ مٌمف قدٌ "اؿ زكرياشكمي
انعكست جامعات أكربية كأمريكية،  كتيات فيالٌمسانييف العرب اٌلذيف درسكا الٌمسانيات كالصٌ 

عمييـ صكر الكاقع الٌمغكم اٌلذم عاشكا فيو، فيناؾ مف تأثر بنظرية أك نظريات لغكية دكف 
ظريات النٌ  كحيث إفٌ  ة...ة كأمريكيٌ حك مدرسة لغكية أكربيٌ أخرل فبرزت في كتاباتو ميكلو ن

كا جة، فقد كاف لكؿ فترة طائفة مف الباحثيف العرب مٌمف مرٌ غكية قد ظيرت عمى مراحؿ متدرٌ المٌ 

                                                           
 .142 ص البنيكم، الٌمغة كعمـ العربية خميؿ، ينظر، حممي - 1
 .141 ص المرجع نفسو،ينظر،   - 2
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ظريات عمى ىذه النٌ فعممكا بعدئذ عمى تطبيؽ  ،ظريات أك طبلبيـبيا كتأثركا بكاضعي ىذه النٌ 
 .1الٌمغة العربية"

كالفمسفية العربية اٌلتي  الثقافة العممية أفٌ  إلى "صالح الحاج حمفالرٌ  عبد "ذىب الٌدكتكر  
، عف طريؽ الكتب المترجمة إلى البٌلتينية قد غزت أذىاف ربا في العصر الكسيطك كصمت إلى أ

الكثيريف مف األساتذة كالٌسباب المثٌقفيف، فعرفكا فييا مازاد العرب عمى الفمسفة اليكنانية مف 
و، فكاف ىذا سببا في نيضة لطائؼ المفاىيـ كدقائؽ المناىج، كبخاٌصة في عمـ الٌمساف كفنكن

  2عمـ الٌمساف عندىـ.
ساني لعٌدة أسباب، منيا أٌف المٌ سانية المعاصرة بصعكبة تصنيؼ البحكث المٌ  قرٌ البٌد أف نك  

العربي الكاحد قد يأخذ بأكثر مف مكقؼ دفعة كاحدة أك قد ينتقؿ مف مكقؼ إلى آخر خبلؿ 
 .فترات حياتو العممية

 ىذه المذاىب كالمناىج الٌمسانية العربية فيما يأتي: كيمكف حصر أىـٌ       
 

 :البنوي المنيج-1
 كم عمى مذىب فمسفي جكىره الفمسفة الكضعية، التي أرسى قكاعدىايقـك المنيج البن     
( بدعكتو إلى تجاكز المرحمة Auguste Compte: 1857 -1798)"أكغست ككنت"

تقكـ فييا العمـك اإلنسانية عمى التجربة كاالختبار الميتافيزيقية كالبلىكتية، إلى مرحمة كضعية 
 رامة العممية، كقد لقت ىذه الفمسفة في أكركبا ركاجا كبيرا.قة كالمكضكعية كالصٌ كتتحرل الدٌ 

 "طسكفاك " فسانيسو العالـ النٌ مككي الذم أسٌ كا فقد راجت أفكار المذىب السٌ ا في أمريأمٌ     
(1878-1958 Watson John, Broadus ) في بداية القرف العشريف، كيقـك جكىره عمى

فس مادة عممية، تقكـ عمى التجارب المخبرية لدراسة اآلليات النفسية، مف خبلؿ جعؿ عمـ النٌ 
إنسانا كاف أك حيكانا، فيذه األخيرة ىي ردكد أفعاؿ لمثيرات داخمية  -سمككات الكائف الحي

                                                           
 المرجعية في إبستمكلكجية صالح دراسة الحاج الرحمف كعبد حٌساف تٌماـ عند العربية المسانيات معزكز: تأصيؿ الحميـ عبد -1

 .75، ص2017-2016، 1كالمنيج، رسالة دكتكراه،  جامعة باتنة
 .90ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص -2
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نظريتو المشيكرة حكؿ المثير كاالستجابة، التي )فزيكلكجية( أك خارجية )بيئية(، كىك ما قاده إلى 
  1.أثرت تأثيرا بالغا عمى مناطؽ مختمفة في العالـ طكاؿ منتصؼ القرف العشريف

كمعناىا البناء، كليذا الكممة في   (structure)غكم اشتقت مف كممةكالبنكية: في أصميا المٌ    
 (constitution) التركيب (ordre) النظاـدالالت مختمفة منيا:  ( structure) مغة الفرنسيةالٌ 

 . forme))2كؿكالشٌ  ، (organisation)كالييكمة
قاء ليا إال بفضؿ القكانيف كال ب نمك ليذه البنية جياز يعمؿ حسب قكانيف تحكمو، كالالبنية ك    

 مف العناصر التي ال يجمعيا جامع؛ ؼ بذاتو، كىي ليست ركامافالبنية عالـ مكثٌ  ؛نفسيا
منيا يرتبط ارتباطا  مو ظكاىر متضامنة بحيث أف كبلٌ كٌ ما ىي كؿ تشنة لمبنية إنٌ فالعناصر المككٌ 

و عضكيا ببقية الظكاىر، كال قيمة لو إلى العبلقة التي تربطو بيا، كبكاسطة ىذه العبلقة، أم أنٌ 
ىا ظكاىر معطيات المغة ال يتسنى ليا أف تدرس باعتبار  معنى ذلؾ أفٌ ك  ال قيمة لو في ذاتو،

ذم ينظميا، كيخضعيا لقكانينو، فقيمتيا ال تكمف تحديد الجياز الٌ  يا ال تأبى إاٌل منعزلة، ذلؾ أنٌ 
فالبنية ال تحدد إال  تمثؿ عناصر بنية ما؛يا في ككنيا ظكاىر منعزلة، كلكنيا تكمف في أنٌ 

 ناصرالعنصر، كال ىي مجمكعة الع-ضمف سمسمة مف العبلقات بيف العناصر، فميست ىي 
و كاف مف طبيعة المنيج أف تدرس البنية يا العبلقات القائمة بيف ىذه العناصر، كليذا كمٌ كلكنٌ 

   3.يا ىي األصؿ كما عناصرىا إال فركعيا عمييا، إف البنية كحدة تقـك عمى قاعدةأكال إذ أنٌ 
كثيرا مف التأييد في أكساط عمماء المغة، حيث قامت عٌدة مدارس تدٌعمو  بنكمالقى المنيج ال   

اه، كظيرت في خضٌميا عٌدة اٌتجاىات ساىمت في إثراء البحث المساني، كقد ظيرت كتتبنٌ 
فاكت الحاصؿ بيف كؿ منيا، إاٌل غـ مف التٌ بصمات "دم سكسير" عمى ىذه االتجاىات، كبالرٌ 

                                                           
المنيج البنيكم نمكذجا، المكقع اإللكتركني: ، الحديثة لمسانية لممناىج النقديةاألصكؿ ا: يطيشاألستاذ: يحيي بع -1

www.benhedouga.com  ،  09/07/2018يـكاّطمع عميو. 
 .116ـ، ص 2003ط،  لمعرفة الجامعية، دار ا  منيج البحث المغكم، ،محمكد سميماف ياقكت - 2
.301كمناىج البحث المغكم، صمـ المغة مباحث في ع ينظر، - 3

http://www.benhedouga.com/
http://www.benhedouga.com/
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ة اٌلتي تأٌسست عمييا مقكلة الكصؼ، فظيرت ة كالمنيجيٌ ات الٌنظريٌ أٌنيا قامت كٌميا عمى المرتكز 
 عٌدة مدارس لسانية عمى غرار مدرسة براغ .

رس المغكم لـ يمنع الدٌ  ،جاىاتىذا االختبلؼ كالتبايف بيف ىذه المدارس كاالتٌ  كيبدك أفٌ    
سكسير" في الكصفي مف الكقكؼ عمى طرائؽ بحث منظمة كممنيجة، فارتباطيا بأفكار "دم 

ريقة في سـ بالٌدقة كالتٌنظيـ، بالٌرغـ مف اختبلؼ الطٌ غة كطريقة فيمو ليا، جعميا تتٌ نظريتو إلى المٌ 
 البحث عمى غرار المنيج الكصفي عند العرب.

 مف اإلشادة تمنعو لـ كلكف ،األكلى العربية الكصفية بالكتابات "غمفاف مصطفى " أشاد لقد    
 الكصفية سانياتالمٌ  " :الٌصدد ىذا في يقكؿ إذ اكتنفتيا؛ التي كالينات سماتيا عضب عند الكقكؼ

 الدارسيف أفٌ  غير .أخرل في كتختمؼ أمكر في تتفؽ متعددة كمدارس جاىاتاتٌ  البنيكية أك
 في فيو كيكظفكنو يشتغمكف الذم النظرم لئلطار المضبكط التحديد بمسألة ييتمكف ال العرب
 :- نظره في -الٌسمات ىذه أىـٌ  كمف 1."العربية المغة مع تعامميـ
 . كافيا تكضيحا المنيجية كالمفاىيـ ظريةالنٌ  كاألسس المصادر تحديد عدـ -
 . الكصفية سانيةالمٌ  ظرياتالنٌ  مع عامؿالتٌ  في االنتقائية -
  2. الكصفية سانيةالمٌ  كالمبادئ المفاىيـ تداكؿ في طحيةالسٌ  -   
المنيج مف شأنو أف يجٌنب الٌمساني السقكط في المزالؽ اٌلتي يرل الكصفيكف أٌف تحديد     

عند  -قميدمحكم التٌ قميدم، فانشغاؿ النٌ حك التٌ اريخية، ككقع فييا النٌ سانيات التٌ كقعت فييا المٌ 
سانيات غكية مف جميع جكانبيا، كالمٌ اىرة المٌ المعايير، حاؿ دكف اإلحاطة بالظٌ بتثبيت  -الكصفييف

 و.يتساف ككشؼ نسقعفيا منيجيا الخاص في فيـ طبيعة المٌ اريخية لـ يسالتٌ 
غة الحقيقية ىي المٌ ذلؾ أٌف  ؛غة دراسة كصفيةس المٌ كعمى ىذا فالكصفيكف ينادكف بأف تدرٌ      

 اس أف يستخدمكىا.غة اٌلتي يعتقد البعض أف عمى النٌ اٌلتي يستخدميا الٌناس فعبل، ال المٌ 

                                                           
 .199 ص كالتككيف، النشأة حفريات الحديثة، العربية الثقافة في سانياتالمٌ  غمفاف، مصطفى  - 1
2
 .199المرجع نفسو، صينظر،   - 
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غكية الداخمية ظر في عبلقة كؿ عنصر مف العناصر المٌ نٌ لىي المغة ة راسة الكصفيٌ الدٌ إٌف     
بغيره مف العناصر األخرل المكٌكنة لمنظاـ الٌمغكم، كذلؾ ألٌنو ال قيمة لممفردة إاٌل مف خبلؿ 

         .1اؽيالسٌ 
في دراسة النحك دراسة شكمية تستبعد منو  "منيج البنكميعتمد أصحاب ىذا االتجاه عمى "ال    

تقـك عمى دراسة الكاقع الٌمغكم ككصفو دكف قدير، كمعنى ىذا أٌف الكصفية نظرية العامؿ كالتٌ 
غة دراسة شكمية خارجية التعميؿ لظكاىره أك محاكلة تفسيرىا، كمف ىنا فقد كاف" اعتبار دراسة المٌ 

عميؿ القائـ  عمى كصكتيا؛ لذلؾ ينفركف مف التٌ ىي المنيج األسمـ في كصفيا نحكيا كصرفيا، 
ة المقبكلة بيف ظاىرتيف أك حكميف، ألٌف العمٌ  الٌشكميةقدير، كالمقايسة العقمية ال أكيؿ، كالتٌ التٌ 

 .2: " ىكذا نطقت العرب"ـصيا قكليمخٌ يعندىـ 
سيف العرب ار أىـ الدٌ  "تٌماـ حٌساف"، ك"عبد الرحمف أيكب"، ك"إبراىيـ أنيس "كؿ مفكيعٌد    

 في بحكثيـ اٌلتي قدمكىا لمقارئ العربي. المنيج البنكماٌلذيف تبنكا 
حميؿ، كتتكقؼ نجاعة أية عممية كصفية عمى مدل ظر كالتٌ في النٌ  ص أسمكب البنكييفخٌ مكيت   

مناسبة تطبيقيا عمى المسألة المغكية، فإف كاف تطبيقيا مناسبا لممسألة كانت أسمكبا ناجحا في 
ف كاف  لبعض العناصر المغكية، كانت أسمكبا غير ناجح في دراسة  تطبيقيا ىدرفي دراستيا، كا 

 3عدمو أمر نسبي يتفاكت فيو الباحثكف".المسألة، مع اإلقرار بأٌف معيار النجاح أك 
قد انساقكا كراء إجراءاتو  ،كا ىذا المنيجسانييف العرب اٌلذيف تبنٌ مٌ ة مف الفي المقابؿ، فإٌف ثمٌ ك    

ـ التيجٌ  حك كنقدكه إلى حدٌ مة في النٌ غكية العربية القديمة متمثٌ راسات المٌ انسياقا جعميـ يرفضكف الدٌ 
عميؿ ألحكاـ الٌنحك )التٌ عميؿخاصة ظاىرة التٌ أحيانا أخرل،  مف نتائجو عميو أحيانا، كرفض الكثير

األكربييف، إذ إٌنيـ كجدكا" فيما صح بر الكصفييف العرب كقد يعكد ذلؾ أساسا إلى تأثٌ  ،كأقيستو(
                                                           

 .35ـ، ص 2006، 1ر كالتكزيع، طشد.حميمة احمد عمايرة: االٌتجاىات النحكية لدل القدماء، دار كائؿ لمن ينظر،  - 1
كالمحدثيف، دار الشركؽ لمٌنشر كالٌتكزيع، عٌماف، األردف  القدماء بيف العربي النحك في التعميؿ نظرية الممخ، سعيد خميس حسف -2
 .225، ص2000، 1ط
 .227-226ص  المرجع نفسو، الممخ، سعيد خميس حسف - 3
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 عندىـ أفٌ  حكم العربي، كما صحٌ راث النٌ حكم ينسحب عمى التٌ مف نقد األكربييف لتراثيـ النٌ 
كلـ  حكم األكربي القديـ،فكير النٌ اٌلتي تضمٌنيا التٌ العربي تضٌمف العيكب نفسيا  حكمراث النٌ التٌ 
خذ ىذا المنطؽ في عمؿ الكصفييف العرب شكؿ االفتراض، بؿ كاف حاضرا لدييـ حضكر يتٌ 

  1البديية، فكاف بذلؾ منطمؽ كؿ دراساتيـ".
ابع منو ىجكما مف بعض ادس كالسٌ العقد السٌ قد شيد منتصؼ "القرف العشريف" كخاصة ل   

كتكر ؿ الدٌ امثمف أ، ي معظميـ المنيج البنكمٌ حك العربي بتأثير تبنٌ الباحثيف عمى جكانب مف النٌ 
ـ 1957ة سنة ؿ مرٌ حك العربي" اٌلذم نشره أكٌ دراسات في النٌ  " حمف أيكب، في كتابو:عبد الرٌ 

مرة سنة فية " اٌلذم نشره أٌكؿ غة بيف المعيارية كالكصالمٌ  "كتكر تٌماـ حٌساف في كتابو:كالدٌ 
ي في كتابو "الفعؿ: زمانو كأبنيتو" اٌلذم نشره أٌكؿ مرة سنة امرائكتكر إبراىيـ السٌ ـ، كالدٌ 1958
 2.ـ1966

األمكر اٌلتي عاب الكصفيكف العرب النحك العربي عمييا، اعتمادا عمى  أٌما عف أىـٌ    
عبده "حكم، فقد لخصيا لتراثيـ النٌ  نقدىـقات كاألسس اٌلتي اعتمدىا األكربيكف في ممنطال
  3فيما يأتي: "اجحيٌ الرٌ 

ىذا التأثر صار طاغيا في  حك العربي قد تأٌثر بالمنطؽ األرسطي منذ مراحمو األكلى، كأفٌ النٌ  أفٌ  -1
ـٌ اىتـ "كاقعيا"حك العربي "صكريا" كليس القركف المتأخرة، كقد أٌدل ذلؾ إلى أف يككف النٌ  ، كمف ث

 "كما ىك".ز درسو عمى االستعماؿ المغكم كالتقدير كالتأكيؿ، كلـ يركٌ بالتعميؿ 
ٌنما لعربية مخصكصة تتمثٌ حك العربي لـ يقعٌ النٌ  أفٌ   -2 ؿ في د لمعربية كما يتحدثيا أصحابيا، كا 

أك أمثاؿ أك نص قرآني، أم أٌنو لـ يكسع شعر  –ف مف الكبلـ ىك في األغمب مستكل معيٌ 
ٌنما قصره عمى المغة األدبية يستعمميا الٌناس في شؤكف الحياة درسو ليشمؿ المغة اٌلتي  كا 

غة أفضى بو إلى كضع قكاعد العربية عمى حكم عمى ىذا المستكل مف المٌ رس النٌ كقصر الدٌ ...

                                                           
 .54 ص ـ، 2115 أكتكبر ، 92 ع كنقد، فكر مجمة الكصفية، كالمسانيات العربي الٌنحك عمكم، إسماعيمي حافظ - 1
 .227ص المرجع الٌسابؽ، الممخ، سعيد خميس حسف - 2
. 52إلى  48مف ص ـ، 1979بيركت، العربية، النيضة دار المنيج، في بحث الحديث كالدرس العربي النحك الراجحي، عبده - 3
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 غة، كلـ يكف ائع في ىذه المٌ ، مٌما أبعدىـ عف االستعماؿ الشٌ صكص المختارةأساس مف النٌ 
 األدبي تخالؼ ما كضعكه مف قكاعد مف ىذا المستكل مناص مف أف يكاجيكا نصكصاىناؾ 

اـ إلى ) الضركرة أك إلى التأكيؿ كالتقدير كاعتساؼ التفسير، كاالحتكفاضطركا إلى المجكء إلى 
  بؿ إلى كضع نصكص تسند بعض ىذه األحكاـ. الشذكذ(

كزمانية ليذه انية د أيضا بينة مكغة اٌلتي يقعٌدىا حدٌ إٌف الٌنحك العربي مع تحديده لمستكل المٌ   -3
د كالحجاز كتيامة كمف فيك لـ يسمح بالتقعيد إاٌل عمى الٌمغة المستعممة في بكادم نجالٌمغة، 

حديد ببنيات لغكية أخرل )...( كىذا التٌ  بحياة الحضر أك باالتصاؿ تأٌثرتة لـ قبائؿ مخصكص
األمكم لما نعرؼ بآخر العصر ستشياد حديد آخر لمزماف، فحٌددكا عصر االحبو تصلممكاف 
 ختمفةكثيرة مف حضارات ميـ األخذ عف لغة العصر العباسي اٌلتي تعٌرضت لتأثيرات فمف عزك 
)بالحديث( حاة عف االستشيادمعظـ النٌ ماني قد يككف سببا أيضا في امتناع حديد الزٌ كىذا التٌ 
ؿ األصيكف أف ىذا المحٌدثيف، كيقٌرر الكصف كايتو بالمعنى كلكثرة الركاة )األعاجـ( بيفر لجكاز 

ٌنما يمٌثؿ جانبا كاحدا منيا، فيك ال يصكٌ  ،حك العربيمف أصكؿ النٌ  ر جعمو نحكا اليمثؿ العربية كا 
نحك ناقص اليفيـ قكاعد الكبلـ إاٌل ىذه العربية اٌلتي حددكىا مكانا كزمانا، كمعنى ذلؾ أٌنو 

 العربي في بنياتو المختمفة.
ىذه المغكم"، إٌنما اختمطت فيو ا كاضحة لػ " مستكيات التحميؿ ز حدكدحك العربي لـ يميٌ النٌ  أفٌ   -4

؛ فقد كانت كتب الٌنحك إلى "سيبكيو" تجمع  الظكاىر الٌصكتية إلى المستكيات اختبلطا شديدا
لى الٌصرفية.   الٌنحكية كا 

رس الٌمساني العربي الحديث ينبغي أف سانيات العربية، أك الدٌ عٌما يعرؼ بالمٌ  إٌف الحديث   
سانية اٌلتي ألفيا لسانيكف عرب منذ منتصؼ راسات المٌ فات كالدٌ يقتصر عمى جممة مف المؤلٌ 

، كقد يككف 1ساني الغربي الحديثاألربعينات مف القرف العشريف، كفييا تبنكا مناىج النظر المٌ 
في  كصفي"إذ بدأت بكاكير المنيج ال قافة الغربيةىذا نتيجة تأٌثر عدد مف الباحثيف العرب بالثٌ 

                                                           
1
 .12فاطمة الياشمي بككش، نشأة الدرس الٌمساني العربي الحديث، ص ينظر،  - 
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بعد أف بدأ المبعكثكف إلى جامعات قافة العربية في فترة بأكاخر األربعينات الظيكر إلى ساحة الثٌ 
 .1مف  مصر كالعالـ العربي يعكدكف إلى ببلدىـ"الغرب 

أيف تأٌثر عدد مف الباحثيف  ة كخاٌصة مصر،غكم الغربي إلى الحضارة العربيٌ نتقؿ الفكر المٌ ا    
العرب ببعض الٌنظريات الغربية كبرزت ىذه األفكار في كتاباتيـ، فظيرت مجمكعة مف 

الٌتطكر الحاصؿ في الغرب، فكاف لزاما تدعك إلى مكاكبة ر شاسع عفات في نياية القرف التٌ المؤلٌ 
الٌمغة العربٌية، ككاف  عمى جميع مستكيات غكييف العرب القياـ بمشاريع إصبلحية كبرلعمى المٌ 
 .2يضة العربٌية منعطفا حاسما في تككيف الفكر العربي الحديثعصر النٌ 

، أيف طبع المنيج الكصفي جؿ الٌدراسات العشركفكلـ يزؿ األمر كذلؾ حٌتى جاء القرف    
الٌمغكم، حيث سعى مف تخٌصصكا الٌمغكية آنذاؾ، ككاف لمكسط الٌمغكم نصيب مف ىذا الكضع 

في مدرسة لندف لمٌتدريس  Firth" فيرث"عمى يد  اف تتممذك مٌ الٌمسانيات أك في أحد فركعيا مفي 
 .3في الثقافة العربيةكالبحث الٌمغكم، إلى بمكرة االتجاه الكصفي 

الببلد ر ما تعممكه في ليؼ كتب في ىذا االتجاه مف أجؿ نشغكيكف العرب تأحاكؿ المٌ لقد    
، ككانت الرغبة في تطبيؽ 4كية"يـ اٌلتي قدمتيا الٌمسانيات البنالمفاىالغريبة "كتقديـ جممة مف 

 جتأثركا بيذه المناى المناىج الغربية عمى المغة العربية كبيرة مف طرؼ الباحثيف العرب مٌمف
يـ جاٌدا كمتكاصبل في سبيؿ إقرار األفكار الغربية الجديدة باعتبارىا أكثر مكضكعية سعي ككاف
 كدٌقة.

                                                           
رسالة دكتكراه، جامعة األردف، ديسمبر)كانكف  حكم في العالـ العربي في القرف العشريف،رس النٌ عطا محمد مكسى: مناىج الدٌ  - 1

 .195، ص1992األٌكؿ( 
 . 14المرجع الٌسابؽ، ص  ش،فاطمة الياشمي بكك  ينظر،  - 2
 .42صحافظ إسماعيمي عمكم، الٌمسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،   - 3
   . 23ش، نشأة الدرس الٌمساني العربي الحديث، صفاطمة الياشمي بكك  - 4
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اـ تمٌ "ك "إبراىيـ مصطفى"ك "إبراىيـ أنيس"مف الباحثيف عمى غرار ىذه الجماعة كجدت     
تقبؿ بعض نظرا لعدـ  ؛ بعد ذلؾ صعكبة كبيرة في تكضيح أفكارىـ "ميدم المخزكمي"ك "افحسٌ 

مو الٌمغكيكف القدامى مقدسا، كماقدٌ يئا شحيث كانت العربٌية عندىـ  الدارسييف ليذه المناىج؛
 كغيرىـ ال يحتاج إلعادة قراءة أك تصكيب، فمـ يستطيعكا تقٌبؿ نحكو  "الجرجاني"ك "سييكيو"أمثاؿ 

بيف دراسات لغكٌية جديدة  ، فاختمط لدل أغمبيـ األمر،1التراث الٌمغكم الضخـ جديد خارج 
ب تطٌكرا ال مناص منو في العمـ، كتراث لغكم قائـ بذاتو، أٌصؿ لعٌدة معارؼ ال تزاؿ إلى تكاك

، يقكؿ تمٌ يكمنا ىذا  المسالؾ أماـ  بتكتشعٌ : " في ىذا الٌصدد افاـ حسٌ مرجعا لمختمؼ العمـك
ى كنفض عف نفسو غبار المكت، فكجد أمامو طريقا في الماضي تثاءب كتمطٌ أف بعد  ٌشعبال

ياه لكاف دافعا لعزة جديدة ال يقكده إلى التراث العربي الخصب، كرأل أٌنو لك بعث ىذا التراث كأح
ككجد أمامو طريقا في المستقبؿ معالمو ما في أيدم األمـ اريخ العربي نفسو، ركعة عف التٌ  ؿٌ تق

 .2مف عمـك كمعارؼ"
 قت الباحث الٌمساني العربي، اٌلذم كجد نفسو أماـ حتمية االختياركأماـ ىذه التقاطعات اٌلتي أرٌ  

اني فحسب النقطعت بو الثٌ فحسب النقطع بو التاريخ عف الحياة، كلك سمؾ بأٌنو لك سمؾ األٌكؿ 
الحياة عف التاريخ، ففٌضؿ أف يأخذ بنصيب مف التراث العربي يكحي إليو باالعتزاز، كنصيب 

 .3 مف الثقافة المعاصرة تمنحو العٌزة
ى أنمكذجا تتبنٌ " راع المعرفي اتجاه جديد" يمكف تسميتو لسانيات تكفيقيةلقد نتج عف ىذا الصٌ     

النظرية الغربية الحديثة بمقكالت نظرية النحك العربي، ككاف ىذا المكقؼ كصفيا، يمزج المقكالت 
 .4سانيات العربية"ىك المكقؼ األساس في المٌ 
                                                           

 .15المرجع الٌسابؽ، ص  ش،فاطمة الياشمي بكك ينظر،  - 1
 .المقدمة، 1990 ط ،القاىرةمكتبة األنجمك مصرية  مناىج البحث في الٌمغة، تٌماـ حٌساف:  - 2
، المقٌدمة. مناىج البحث في المغة ينظر:  تماـ حٌساف: - 3

 .15فاطمة الياشمي بككش، نشأة الدرس الٌمساني العربي، صينظر:  - 4
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ساني، بيف مؤٌيد غكييف العرب في تصٌكرىـ لمعمؿ المٌ كالمكاقؼ بيف المٌ  اآلراءفيو تعدٌدت كقد    
النقد اٌلذم كجيو الٌمسانيكف العرب  ساني الغربي، كمعارض لو ك" عمى الرغـ مفمٌ لييمنة الفكر ال

إلى نظرية النحك العربي، إذ لـ يستطيعكا أف ينتجكا درسا لسانيا مثبتا عف أصمو التراثي، يعمف 
 1.ة مع التراث النحكم القديـ"القطيعة التامٌ 

غكييف ال تخرج عف عمؿ القدامى، إٌما كفي فكضى ىذه التقاطعات، كانت محاكالت بعض المٌ    
المسانية رحا كاختصارا لٌما قٌدمكه أك تبسيطا لمادتيـ، فيما انبير بعض آخر بالنظريات ش

حك العربي " كقد جاء تبني ىذا المنيج في النٌ  كضعية لىا مخرجا ك المعاصرة، حيث اعتبر 
صيا مف حاة العرب المحدثيف بحاجة العربية إلى كصؼ يخمٌ غكية نتيجة شعكر النٌ راسات المٌ الدٌ 

كا مف قدير كذلؾ مف خبلؿ ما تبنٌ ة كمبدأ العامؿ، كالتٌ الفمسفية كالمنطقية، كمبدأ العمٌ األفكار 
 . 2أنظار غربية حديثة"

حاة الجدد كبيرة في االنفتاح عمى اتجاىات البحث الٌمساني كالتعٌرؼ عمى كانت رغبة النٌ لذلؾ   
أىـ منطمقاتو كأىدافو؛ إذ " إٌف بمكغ ىذا المسعى يقتضي رسـ صكرة كاضحة المعالـ لمسارات 

 3كرصد أىـ خصكصياتيا".الٌمسانيات العربٌية الحديثة، 
اىرة كتنطمؽ مف الظٌ عمميا،  تشخيصااىرة الٌمغكية الظٌ  لتشخيصكالكاقع أٌف الٌمسانيات تسعى   

يء اٌلذم جعميا عمما مكضكعيا يدرس الٌمغة دكف أحكاـ مسبقة أك فرضيات في حٌد ذاتيا، الشٌ 
 قد تدفع بالبحث إلى نتائج ذاتية.

ثبلثة طرؽ في تحميؿ الظاىرة المغكية، يبدأىا باستقراء  خذ المنيج الكصفيكلتفادم ىذا، يتٌ   
كيعتمد  الٌمغكية مشافية، كيحرص في ىذا عمى تسجيميا كما ىي مستعممة في الكاقع، المادة

                                                           
 .15صالمرجع الٌسابؽ،   ش،فاطمة الياشمي بكك  - 1
 .64، ص2004 ،1ط ، األردف، افعمٌ شر كالتكزيع، في المسانيات العربية، دار الحامد لمن عبد الحميد السيد، دراسات - 2
، المقٌدمة.ات في الثقافة العربٌية المعاصرةالٌمسانيحافظ إسماعيمي عمكم،  - 3
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عالـ الٌمغة الكصفي في ىذه المرحمة عمى أحد أبناء ىذه الٌمغة، كىك ما يعرؼ باسـ الراكم 
الٌمغكم، ثـٌ يقسـ المادة الٌمغكية قيد الٌدراسة إلى أقساـ كيسٌمي كؿ قسـ منيا، كتعٌد ىذه المرحمة 

الة ساسية في البحث؛ إذ يستطيع الباحث، بعد تصنيؼ المادة الٌمغكية كضع المصطمحات الدٌ أ
عمى ىذه األقساـ، ليصؿ بعد ذلؾ إلى كضع القكاعد الكمية كالجزئية اٌلتي نتجت عف االستقراء 

 .1فاالستقراء كتسجيؿ الظكاىر مف أىـ األسس اٌلتي يعتمد عمييا المنيج الكصفي
عف تكافؽ كاضح بيف  الكشؼراث في في البنكم( منطمؽ لسانيات التٌ صحميؿ) الك التٌ  كيشٌكؿ   
حكييف العرب اف" إلى أٌف النٌ اـ حسٌ ار الدكتكر "تمٌ شغكييف العرب القدماء كالكصفييف، فقد أالمٌ 

بأٌف الٌمغة بنية منظمة نيجكا منيج الكصفية اٌلتي يباىي بيا المحدثكف... فضبل عف تصريحو 
 متكاممة.

فقد  كتكر "عبده الراجحي" أٌف العرب درسكا لغتيـ عمى أساس المنيج الكصفي،بٌيف الدٌ     
؛ إذ عرؼ عف محض حاة عمى المبلحظة المباشرة لقراءة النص كىك عمؿ كصفياعتمد النٌ 

بكيو بأٌنو عالج الظكاىر المغكية بالمنيج الكصفي لحٌؿ ىذه القضايا، فتمؾ ىي الطريقة العقمية يس
و، فضبل عف جانب األسس الكاقعية اٌلتي اعتمدىا قادتو إلى اليدؼ اٌلذم كاف يسعى إلياٌلتي 

 ، كىي نفسيا اٌلتي شاعت في الغرب فيما بعد.2في تحقيؽ ذلؾ
سانية صكرة كاضحة ه المٌ إذ تمٌثؿ آراؤ ، جاربمف أىـ التٌ  "تماـ حساف"كتعٌد تجربة الدكتكر      

في محاكلة  ،حكية الغربية الحديثةظرية النٌ العربي األصيؿ بالنٌ ساني لتقاء الفكر المٌ المعالـ ال
 بشكؿ خاصكييف منيـ دماء كالٌمسانييف المعاصريف، البنحاة العرب القفيقية بيف منيجي النٌ تك 

  .3قصد التأسيس لنظرية نحكية عربية حديثة

                                                           
 .11، ص1986، 1ط ، بغداد ، دار شؤكف الثقافة العامة، الٌمغكم بيف كعمـ المغة الحديث عمى زكيف، منيج البحث ،ينظر - 1
  .56-55ص، ـ1979بيركترس الحديث بحث في المنيج،  دار النيضة العربية،  حك العربي كالدٌ اجحي:النٌ د.عبده الرٌ ينظر،  - 2
 .11ـ، ص2001، 4د.تماـ حساف: المغة بيف المعيارية كالكصفية ، القاىرة، دار الكتب، طينظر،   - 3
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ظر ى كجية النٌ تبنٌ  فقد ؛1افر القرائفضباسـ: نظرية تىذه الٌنظرية عند تٌماـ حٌساف عرفت     
إذ  ؛غة بيف المعيارية كالكصفية(حكم العربي في كتابو المرسـك بػ)المٌ راث النٌ الكصفية في نقد التٌ 

يرل أٌف الٌنحكييف قد اكتفكا بدراسة المادة الٌمغكية القديمة )الفصيحة( دكف أدنى محاكلة لتجديدىا 
غة( لدراسة البنية فضبل عف عرضو في كتابو)مناىج البحث في المٌ  ،رةباعتماد المغة المتطكٌ 

عف  ،2ؽ عمى الٌمغة العربية الفصحىالٌمسانية عمى كفؽ منيج الٌتحميؿ البنيكم الغربي المطبٌ 
ألدكات الخاصة بالمنيج كتسميط المصطمحات كا غة العربيةطريؽ تمثيمو لكٌؿ مستكل مف المٌ 

عمى تصنيؼ العناصر المكٌكنة ليا حكم يبنى الٌتحميؿ العممي ، كفي مستكل الٌدرس النٌ كمالبن
ؤية . كييتدم بفضؿ ىذه الرٌ 3بالحٌس  الستقراءكىك تصنيؼ تجريبي مبني عمى ا ،ككظيفيا شكميا
ٌنو في بيد أ ،ـ كفعؿ كأداة كضمير كخالفةكمية الكظيفية إلى تقسيـ الكممة في العربية إلى اسالشٌ 

غـ مف يا، عمى الرٌ فكر المغكم القديـ كلـ يتزحزح عنالمكركثة عف ال سمياتالحقيقة احتفظ بالتٌ 
  4غة العربية.تحميبل لمٌ زعمو بأٌنو يقٌدـ في مشركعا 

 أصكؿ استنباط في العرب الٌنحاة بو قاـ لٌما رهتصكٌ "األصكؿ" " كتاب في حٌساف تٌماـ عرض    
 عند السائد االدعاء كدحض المجاؿ، ىذا في العربي الجيد أصالة إثبات أجؿ مف العربي الٌنحك
 بما إعجابو مبديا اليكناني، بالمنطؽ متأثريف النحك كضعكا النحاة بأف المحدثيف الدارسيف بعض
 العربي المغكم الفكر بو تميز الذم الضخـ الصرح ىذا إرساء في كحذقيـ ددالصٌ  ىذا في قدمكه

                                                           
 ارتباط عف تبحث النظرية كىذه .القرائف تضافر بنظرية ىتسمٌ  التي الجديدة الفكرة افحسٌ  اـتمٌ  ـقدٌ  افر القرائف:ضنظرية ت - 1

 تستعمؿ نياأل النحك، دراسة في العامؿ نظرية "تماـ" انتقدكقد   .العربية النصكص العربي كفيـ النحك تحميؿ في كالمبنى المعنى
 نظرية ىي النظرية كىذه . ئفاالقر  تضافر فيي نظرية العامؿ نظرية تبدؿ التي الجديدة الفكرة أما .النحك تحميؿ في العمة نظرية
تكفيؽ لطفي: نظرية العامؿ كتضافر القرائف عند تٌماـ حٌساف، مجمة: عربيات،  ينظر.الكبلـ سياؽ أك الجممة أك الكممات ارتباط

 .118، أندكنيسيا، ص2016العدد الثالث، 
2
ينظر:  مقٌدمة، د.تماـ حساف،  مناىج البحث في الٌمغة.- 

 .29ص د. تماـ حٌساف: مناىج البحث في الٌمغة،  ينظر - 3
  .40صالٌسابؽ،  المرجع ،ىاشـمعالي ينظر،  - 4
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 عف األفكار تراجعا يعد ال العمؿ ىذا لكف العقمي، الجيد ىذا مثؿ عمى تٍعتد لـ بيئة في
 معناىا العربية المغة" كتاب ضمنو الذم مشركعو في عرضيا التي كالتيسيرية التجديدية
 في "األصكؿ" كتاب كضع دكاعي أكضح كقد ،"األصكؿ كتاب" قبؿ صدر الذم كمبناىا"،
 كعبلقات أجزائيا، بيف كتماسؾ أصالة مف فييا يبدك لما ما بفكرة اإلعجاب أفٌ  مؤٌكدا مقدمتو،
 بالبساطة عمييا تمتاز أخرل بفكرة االلتزاـ مف صاحبيا يمنع ال عناصرىا، بيف داخمية عضكية
 1األكلى. الفكرة تفسيره عف عجزت ما تفسير عمى كقدرتيا التطبيؽ، كسيكلة

 المركزيةياقية كىي الفكرة عميؽ أك العبلقات السٌ اف منيجو عمى فكرة التٌ اـ حسٌ كتكر تمٌ أقاـ الدٌ    
حك العربي، كقد استميميا مف الجرجاني، متأٌثرا بأستاذه)فيرث( اٌلذم أقاـ النٌ  اٌلتي يقـك عمييا

غـ مف أٌف ىذه الفكرة قد عالجيا عمماء المغة قديما مف خبلؿ عمى الرٌ الٌسياؽ، نظريتو عمى فكرة 
كاف قائما عمى أسس   إذاحكم اليمكف أف يفيـ إاٌل ٌف الفكر النٌ فيميـ لممعنى كقرينو المعنى، إذ أ

مف  مجمكع ىذه  حكمفيا قرائف معنكية تفيد في تحصيؿ الحكـ النٌ نتكت كمتشٌعبةمعنكية كثيرة 
ىك استخبلص المعنى المراد اٌلذم قصده المتكمـ بداللة األسس كتمؾ القرائف، كالحكـ الٌنحكم 

 2حركات أك حركؼ أك حذؼ حركؼ أك إثباتيا.
راث المغكم العربي مف خبلؿ تجربة الٌدكتكر لقد اٌتضحت األصكؿ الكصفية البنكية في التٌ    
راث اٌتجاىا تكافقيا بيف التٌ  كاٌلتي مٌثمت بحؽظريتو المسٌماة" تضافر القرائف" اـ حٌساف" في ن"تمٌ 

  الٌنحكم كبيف مناىج  الٌدرس الٌمغكم الحديث.
ج الكصفي مف الٌنقد، حيث سيٌجمت بعض المآخذ عمى ككغيره مف المناىج، لـ يسمـ المني   

طريقتو في البحث، كخاٌصة بعد ظيكر المنيج الٌتحكيمي مع "تشكمسكي" اٌلذم تجاكز الكصؼ 
                                                           

نجد في ىذا الجانب أيضا عبد الٌرحمف الحاج صالح يرفض الٌرأم القائؿ  .9ص ،"األصكؿ" كتاب مقدمة :ينظر، تٌماـ حٌساف -1
 بتأثر الٌنحك العربي بالمنطؽ األرسطي، خاٌصة في العصكر األكلى) زمف الخميؿ( كسنفٌصؿ في األمر في الفصكؿ البٌلحقة.  

 2006، 1حسيف الخالدم، نظرية المعنى في الٌدراسات الٌنحكية، دار صفاء لمٌنشر كالٌتكزيع، عٌماف، األردف، ط كريـ ينظر، -2
 .211ص
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يت ليذا المنيج مف الٌدراسة، كقد أٌدل استعباد جٌ إلى الٌتفسير، فكانت ىذه إحدل المآخذ اٌلتي كي 
بأىٌميتو إلى كقكعيـ في زالت؛ حيث" لـ يىجر الكصفييف لممعنى عمى الٌرغـ مف إقرارىـ 

 .1الكصفيكف دراسات لغكية تطبيقية متكاممة عمى الٌمغة المكتكبة كالمنطكقة "
أٌنيا تنزع منزع الفمسفة "البنكية اٌلتي يرل  أيضا ينتقدنجد عبد الٌرحمف الحاج صالح     

كخاٌصة في الٌتحميؿ الفكنكلكجي، فإٌف جكىر  األرسطكطالسية دكف ما شعكر مف أصحابيا غالبا،
فيكتفي أساسا بتشخيص العناصر كالكحدات بانيا كؿ ذلؾ عمى  ،ىذا المذىب ىك مبدأ اليكٌية

( اٌلتي ينظر réifianteمبدأ الٌتقابؿ بيف العناصر الٌصكتية، كىك أساس النظرة التشخيصٌية )
  مية محضةلك كانت أحداثا كىي نظرة تأمٌ كأشياء ككذكات حٌتى ك  أصحابيا دائما إلى األشياء

( كلـ Inclusionاحية المنطقية عمى مفيـك االشتماؿ )أك االندراج أك التضمف نيت مف النٌ كقد بي 
  2تماؿ."تراع العبلقات األخرل غير االش

ٌتقطيعي لمكبلـ إلى كحدات ير عندىـ مف الٌتحميؿ الاشتي  الحاج صالح بما ؿ لذلؾمثٌ كقد     
بتقطيع مدرج الكبلـ إلى أدنى القطع الٌصكتٌية، تتحٌدد  يكتفكف عميو اسـ الفكنيمات؛ "إذأطمقكا 

ما مع بقاء الكبلـ كبل ،كؿ كاحدة منيا بقابميتيا لبلستبداؿ بقطعة أك أكثر مف قطعة تقكـ مقاميا
 كعند ذلؾ ينظركف ىؿ يتغٌير المعنى )كىذا في مذىب الكظيفتيف( فإذا تغٌير المعنى مفيكما،

( لفكنيـ معٌيف يدخؿ في الٌنظاـ الفكنكلكجي actualisationحكمكا عمى القطعة بأٌنيا تحصيؿ )
اٌل فيك مجٌرد كجو مف كجكه األداء ) كبيذا تظير ميزة ىذا المذىب  (varianteلمغة المعنٌية، كا 

دراجيا في نظاـ تقابمي ليس غير،اٌلذم يكتفي باستخراج الكحدات  ظاـ كيزعمكف أٌف ىذا النٌ  كا 
 .3"ككني مف المتقاببلت ىك "بنية الٌمغةالسٌ 

                                                           
 .202ينظر حميمة عمايرية، االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة، ص - 1
 .210-209، ص1ج عبد الٌرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، - 2
.210المصدر نفسو، ص - 3
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عف مقياس المعنى بحصر كٌؿ االستغناء  -في نظر الحاج صالح – يفحاكؿ غير الكظيفي   
كبذلؾ كاف اىتماميـ مكٌجيا  ياقات الممكنة لمقطع الٌصكتية )مذىب االستغراؽ األمريكي(السٌ 

 Axeأكثر إلى القرائف الٌمفظية )ما يجرم في مدرج الكبلـ أم المحكر الٌتركيبي
syntagmatique ف كاف قريبا مف الٌتصكر العربي اٌلذم بني عمى ما كانكا يسمكنو (. فيذا كا 
ٌنو لـ يخرجيـ رح الكتاب( فإشماني، ( أك قسمة المكاقع )الرٌ combinatoire"بقسمة الٌتركيب" )

ص الكحدات بإدراجيا في أجناس أم تمؾ اٌلتي تشخٌ  ،اذجةشخيصية السٌ زعة التٌ أبدا مف النٌ 
ظر في العبلقات المباشرة )غير المتداخمة( اٌلتي متداخمة بعضيا في بعض، ألٌنيـ لـ ييتمكا بالنٌ 

جركنو عمى مستكل كمثؿ ىذا العمؿ الٌتحميمي الٌتشخيصي ي ،تربط بيا العناصر اٌلتي تدخؿ فييا
الدكاؿ )الكحدات الدالة أك المكرفيمات( فيينا أيضا يقطعكف الكبلـ إلى أصغر أجزائو مٌما يٌدؿ 

، كما صٌنفكا المكرفيمات أم الٌدكاؿ إلى أصناؼ ثـٌ بحثكا عف كيفية عمى معنى بنفس الطريقة
 1تركيب كٌؿ صنؼ منيا.

  الٌمغات الكثير مفكىذه الٌنظرة قاصرة بحسب الحاج صالح ألٌنيا ال يمكف أف تطٌبؽ عمى   
نيا أبدا أف تحٌمؿ بكيفية فيك يعتقد أٌف" الٌنزعة الٌتقطيعية الٌساذجة ال يمككمف بينيا الٌمغة العربية، 

اإلنكميزية مرضية كعممية الكمـ العربية، بؿ كالكثير مف الٌدكاؿ في عدد كبير مف الٌمغات ك
كاأللمانية، إذ ليست كٌؿ الٌمغات بينيت دكاليا عمى انضماـ قطعة إلى أخرل، فيناؾ مف الكحدات 
ذا حاكؿ البنكم أف يسٌمط تحميمو الٌتقطيعي عمى كممة  الٌدالة ما ليس مف قبيؿ القطع إطبلقا، كا 

الجمع، كىذا ألٌف مثؿ "أصحاب" فإٌنو سيتعٌسؼ عندما يحاكؿ أف يجد أٌم قطعة فييا تدٌؿ عمى 
مفيـك المجمكعة كمفيـك رٌياضي ذات الٌترتيب تنقصيـ، ككذا مفيـك المكضع كما يتصٌكره 

  2"العمماء العرب.

                                                           
 .210ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر الٌسابؽ، ص -1

.213المصدر نفسو، ص - 2
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لقد تجاىؿ الكصفيكف أٌف الٌمغة ليست فقط نظاما مف األدٌلة المسمكعة، بؿ ىي زيادة عمى    
)كيشعر بيا عندما يعثر لسانو( ذلؾ، قكانيف كأصكؿ يعمؿ بيا كٌؿ مف يتكٌمـ بيا دكف ما شعكر

كىذا ىك عيف الخبلؼ بيف الٌنحك األكربي الٌتقميدم كالٌمسانيات البنكية؛ إذ تمتنع البنكٌية مف 
معيارا معٌينا، كفي ىذا المكقع يكمف سبب الٌسككف  -في نظرىا -الٌنظر في القكاعد ألٌنيا تفرض

ـ شيء في الٌمغة كىك الٌسمكؾ الٌمغكم أك الميكؿ اٌلذم تتٌصؼ بو ىذه الٌنزعة، إذ كيؼ ييدر أى
 اؿ اٌلتي يتحٌصؿ بيا نظاـ الٌمغةبعبارة أخرل كيؼ يترؾ البحث في الكبلـ نفسو كفعؿ مف األفع

كىذا مكقؼ اإليجابييف لمٌظاىرية الٌمغكية الغربية اٌلتي ال ترل في الٌمغة إاٌل ما يتٌسؽ كيتقابؿ في 
داخؿ التسمسؿ الكبلمي كال تمتفت أبدا إلى تصٌرؼ المتكمـ في الٌمغة في دكرة الٌتخاطب كفي 

 unىك شيء ) (، كىك المتكمـ ناسيف أٌف الٌمسافle sujetأحكاؿ معٌينة؛ فأخرجكا بذلؾ الذات )
objet ٌ1يء.( كأفعاؿ أيضا تسٌمط عمى ىذا الش 

لقد كقع الكصفيكف أيضا في مأزؽ حيف نظركا إلى عبلقة الٌداؿ كالمدلكؿ عمى أٌنيا تمٌثؿ    
تكازيا صكريا) شكميا(، ككاف ىذا نتيجة دراستيـ لكجو كاحد فقط لمظاىرة الٌمغكية، كما أٌف ىذا 

الغامضة مف مثؿ قكلنا: "العاممكف كالٌطبلب المجتيدكف غير المنيج لـ يستطع تحميؿ الجمؿ 
راغبيف في إضاعة الكقت" فالٌصفة "المجتيدكف" قد تصؼ العامميف كالٌطبلب كقد تصؼ 

 2الٌطبلب فقط.
ىذا إضافة إلى بعض الٌسمبيات األخرل اٌلتي قد تقع فييا أم دراسة، بما أٌف العمـك اإلنسانٌية    

الميـٌ حسب" عبد الٌسبلـ المسٌدم" "ىك أٌف اٌلرؤية  زمف إلى آخر، كلكفٌ التزاؿ في تطٌكر مف 
قد مٌكنتنا مف الٌنظر بعمؽ في تراث الفكر العربي بما  ،الٌمسانية البنيكية ذات الٌتحٌرؾ اآلني

يمٌكننا مف تجاكز إشكالياتو الٌسطحية كتقنيف الٌنحك، كحظر الٌمحف، كمدح اإلعجاز، لتنفذ بنا 

                                                           
 .215-214، ص1عبد الٌرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، جينظر،   - 1
 .201حميمة عمايرية، االٌتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة، ص  ،ينظر - 2
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ف ربقة مفاكتشفنا تخٌمص الفكر الٌمغكم في أعماقو  ،مف حيث ىي حدث منجز إلى الٌمغة
تقاءه إلى منزلة الكصؼ االختيارم بتناكؿ الحدث الكبلمي ر المكتكب كسمطاف المعيارية، كتبٌينا ا

 1بذاتو كلذاتو."
 

 المنيج التوليدي التحويمي:-2
 الحديث العصر في العرب عند المغكية راساتالدٌ  في كمالبن المنيج انتشار في الفضؿ يعكد   
 العشريف القرف مف تيناتالسٌ  بداية في لغكية بنيكية مدرسة شٌكمت تيالٌ  األكلى المحاكالت إلى

 ككماؿ أيكب حمفالرٌ  كعبد حساف، اـتمٌ ك  أنيس، إبراىيـ أمثاؿ الباحثيف مف عدد جيكد بفضؿ
 تقؼ لـ تيالٌ  غكيةالمٌ  راساتالدٌ  كىي ، كغيرىـ،شاىيف بكرالصٌ  كعبد عمر، مختار كأحمد بشر،
 كليديةالتٌ  حكيميةالتٌ  ظريةالنٌ  ظيكر بعد ممحكظا راتطكٌ  تطٌكرت كلكف سكسير"، دم مبادئ" عند

  2لتشكمسكي،
 كتكمف ساني،المٌ  رسالدٌ  مقكالت كفؽ العربي حكمالنٌ  لمتراث جديدة قراءة عف البحث بدأ كقد
 الكقكؼ أجؿ مف غكم،المٌ  راثالتٌ  إلى بالعكدة تسمح ككنيا في األصح أٌنيا القراءة ىذه ةأىميٌ 
تمقي  أفا شأني مف تيالٌ  ةاليامٌ  األمكر مف كىذا رة،متطكٌ  آراء مف راثالتٌ  ىذا نويتضمٌ  ما عمى

 البحث إليو تكصؿ ما أحدث مع التراث ىذا فييا يمتقي  تيالٌ  العديدة المكاضع عمى الٌضكء
 .غكمالمٌ 
  1928المكلكد عاـ الٌنظرية الٌتكليدية الٌتحكيمية إلى الٌمساني" نـك تشكمسكي"ترجع نشأة    

إضافة إلى حقؿ الٌمسانيات، مجاالت أخرل  ليشمؿ تأثيرىا دٌ امتك  كأتباعو منذ أكاخر الخمسينيات،
كليدية ظرية عمى استخداـ ما يعرؼ بالقكاعد التٌ تعتمد ىذه النٌ ك  كالفمسفة، كعمـ الٌنفس...

حكيمي كليدم التٌ حك التٌ ا يمكف معو القكؿ بأٌف النٌ دٌ حكية حظريات النٌ مغ تأثيرىا في النٌ التحكيمية، كب

                                                           
 .370،  ص1986، 2عبد الٌسبلـ المسٌدم: الٌتفكير الٌمساني في الحضارة العربية، الٌدار العربية لمكتاب،  تكنس، ط -1
 فكرية، جامعة سكؽ أىراس، العدد رؤل مجمة،الٌمساني،  كالكصؼ التاريخي النيج بيف الببلغي التراث تمقيٌ  أأ.عٌمار عثماني:  -2

 عثماني عٌمار.عثماني عٌمار.،.21، ص2016الثالث، فيفرم 



 

 ػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األٌكؿ                                    كاقع الٌدراسػػػػػػػػػػػػػػػات الٌمسانيػػػػػػػ
 

 

98 
  

كقد ال نبالغ إذا قمنا إٌف  ،إٌباف األربعيف سنة األخيرة سانيةراسات المٌ ائد في الدٌ السٌ  حكىك النٌ 
ىك أٌف جكدة نظرية نحكية إٌنما  االعتقاد الٌسائد بيف معظـ الٌمسانييف في العقكد الثبلثة الماضية،

ر نة اٌلتي نشكىي السٌ  -ـ1957ٌد سنة تعبمدل التزاميا باألصكؿ اٌلتي ابتعيا الٌتكليديكف. ك  تقاس
ؿ في لسانيات نقطة تحكٌ  -كمسكيلتش (Structures Syntaxtique)حكيةفييا كتاب البنى النٌ 

 .1العشريفالقرف 
ظرية التكليدية ىي سمة اإلنتاجية في المغة اٌلتي بمقتضاىا إٌف الفكرة األساسية اٌلتي تكجو النٌ   

كفي  ،يستطيع المتكٌمـ أف يؤٌلؼ كيفيـ جمبل جديدة غير متناىية لـ يسبؽ لو أف سمعيا مف قبؿ
لقد التفت تشكمسكي إلى مفيكـ القاعدة الٌنحكية كتفٌطف إلى ىذا الٌصدد يقكؿ الحاج صالح:" 
عيارا مف المعايير، بؿ كنمط يكتسبو الٌطفؿ بإنشائو إٌياه شيئا أىميتيا ال كمجرد قاعدة تفرض م

( Constructifفشيئا مف استماعو كمساىمتو لكبلـ محيطو كىك نكع مف االستنباط اإلنشائي )
كقد ( قيمتو كدكره، transformationلمفيـك الٌتحكيؿ )أرجعى كليس بمجرد تدخؿ الذاكرة. ثـٌ 

 2."البنكٌية قد نفتو تماما مف البحث الٌمغكم كانت الٌمسانيات الٌتاريخية ثـٌ 
الٌتكليدٌية الٌتحكيمٌية كالٌنظرية العربية  كيعقد عبد الٌرحمف الحاج صالح مقارنة بيف النظرية   

الٌنظرٌية الٌتكليدٌية الٌتحكيمٌية في الكضع اٌلذم كانت عميو في بداية القديمة؛ إذ يقكؿ:" إٌف 
كذلؾ كمفيكـ  يمة فقط(كثيرة عف الٌنظرية العربية القديمة )األصالٌسبعينيات تختمؼ في أشياء 

" ال تعرؼ إاٌل نكعنا كاحدنا مف الٌتحكيؿ standardالٌتحكيؿ فإٌف المدرسة الٌتكليدٌية في الٌنظرٌية "
كىك اٌلذم يربط بيف ما يسمكنو بالبنية العميقة كالبنية السطحية. فيذا نظيره في الٌنظرٌية العربٌية 

فإٌف الٌنحاة يقٌدركف  -في أصؿ الكضع -فكٌؿ كبلـ يحتمؿ أكثر مف معنى ٌتحكيؿ الٌتقديرم.ىك ال
لكٌؿ معنى لفظنا، كىذا يحصؿ خاٌصة عندما يحاكلكف تفسير الكثير مف األبنية الممبسة أك اٌلتي 

غٌير كقع فييا حذؼ أك اٌلتي لـ تأًت عمى البناء المتكٌقع أم بناء نظائرىا. كىذا الٌتحكيؿ ال ي
( لٌما يترتب مف الٌتغيير الٌمفظي إذ حمؿ ظاىر المفظ simulationالمعنى ألٌنو مجرد تمثيؿ )
                                                           

سانيات، دار الكتب الكطنية، ليبيا، دار الكتاب الجديدة المٌتحدة، بيركت، لبناف المٌ  إلى د يكنس عمي: مدخؿمحمٌ محٌمد  :ينظر - 1
 .83 -82، ص2004 ،1ط
2
 .215ص، 1جعبد الٌرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، - 
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كىذا الٌتغيير ىك عبارة  باب اٌلذم ينتمي إليو ىذا المفظ(عمى أصمو اٌلذم يقتضيو القياس )أم ال
ىر الٌمفظ. عف مجمكع مف العمميات ترتب ترتيبنا منطقينا لتٌصؿ إلى النتيجة المطمكبة كىك ظا

كعيا كالٌبد في حالة تطرح، مف تقدير األصؿ إذا لـ يكجد، كما الٌبد مف تقدير عدد العمميات كن
كقد بنكا  يو الٌنحاة األٌكلكف بالٌتصريؼ،ع مف الٌتحكيؿ كاف يسمٌ كىذا النكٌ  كترتيبيا بالٌدقة المتناىية،

ارة عف نظاـ أكسيكماتيكي كه بمسائؿ الٌتصريؼ )في مستكل الكبلـ( كىك عبعمى ذلؾ ما سمٌ 
 1" اغة العمميات الٌتحكيمٌية المذككرة.لصيٌ 
كىناؾ فرؽ جدير بالذكر: فقد التـز الٌنحاة برفض الٌتقدير  ثـٌ يضيؼ في الٌسياؽ نفسو قائبل:"    

فظ في ظاىره مع األصؿ فبل فكٌمما اٌتفؽ المٌ  ،إذا جاء الٌمفظ عمى مايقتضيو بابو أم عمى أصمو
تينيات( مفيكـ يزعمو أتباع تشكمسكي حيف عٌممكا )في نياية السٌ  كىذا بخبلؼ ما ،كبلـ فيو

كمف ثـٌ نشأت نزعة مخالفة  ،كجعمكا لكٌؿ لفظ ظاىر بنية عميقة ذات داللة ،الٌتحكيؿ الٌتقديرم
( إاٌل أٌف Generative Semanticsلتشكمسكي كانت تمٌقب بمدرسة عمـ الداللة الٌتكليدم )

لـ يكتفكا بالٌتحكيؿ الٌتقديرم بؿ عٌممكا الٌتحكيؿ غير الٌتقديرم كأجركه عمى الٌتحكيؿ الٌنحاة العرب 
ا   2."بأجمعو أك بعبارة أخرل جعمكا الٌنظاـ الٌمغكم كٌمو أصكالن كفركعن

ثـٌ يشير الحاج صالح إلى أٌف الٌتحكيؿ عند الٌنحاة  شبيو  بالٌتحكيؿ اٌلذم أشار إليو تشكمسكي   
ت أخرل تعتبر أبسط عبارة عف تفريع بعض الكممات عف عبارا"بنى الٌنحكية" كىك في كتابو " ال

منيا كبالتالي أصكال ليا كالجممة المبنية لمفاعؿ فيي أصؿ لممبنية لممفعكؿ كتعتبر نكاة  أم 
منطمقا لمٌتفريع. فكٌؿ ىذا اختفى في الٌنظرية الٌنمطية، كاألصؿ عند العرب ىك... ما يستقؿ 

كاليحتاج إلى عبلمة ليتمايز عف فركعو... كالفرع  -مكف أف يكجد في الكبلـ كحدهأم  ي-بنفسو
فاالنتقاؿ مف األصؿ إلى الفركع ىك تحكيؿ  ،األصؿ مع زيادة أم مع شيء مف الٌتحكيؿك ى

   3يخضع لنظاـ مف القكاعد.

                                                           
1
.216-215ص، 1جعبد الٌرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، - 

 .216-215صالمصدر نفسو، عبد الٌرحمف الحاج صالح،  - 2
 .217ص  المصدر نفسو، - 3
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كليذا غكية؛ لمظاىرة المٌ غكية حيكية كأقربيا تفسيرا ظريات المٌ ظرية مف أكثر النٌ ىذه النٌ  تعدٌ      
لغكية اليمكف أف تتجاىؿ نظرية  نظرية أيةمكانة إٌف اليمكف تجاىميا أك إغفاليا؛ إذ" 

نجازىا في حقؿ الدٌ  كمسكي، بؿ إفٌ شت غكية المعاصرة يتحٌدد بمدل راسات المٌ مكانة أم نظرية كا 
 .1كمسكي، قربا كبعدا أك نقدا كتعديبل"شصمتيا بنظرية ت

 2سانيات الحديثظرية تطكرا ممحكظا، كأصبح ليا تأثير بالغ في عمـ المٌ رت ىذه النٌ كقد تطكٌ      
إذ تحاكؿ  ؛ىاغة كتفسرٌ كليذا فإٌنيا "تقٌدـ لنا صكرة مكتممة لمنظرية األلسنية اٌلتي تتناكؿ قضايا المٌ 

. كمنيج 3"أف تقٌدـ نظرة كاضحة عف بنية الٌمغة اإلنسانية كاكتسابيا كعبلقتيا بالفكر اإلنساني
    .4ة كتفسيرىا تفسيرا عممياغة اإلنسانيٌ ظرية قادر عمى كصؼ تراكيب المٌ ىذه النٌ 

كتتمٌثؿ منطمقات المدرسة الٌتحكيمية الٌتكليدية في أٌف غاية الٌمساني أف يحٌمؿ المحٌركات اٌلتي     
بفضميا يتكٌصؿ اإلنساف إلى استخداـ الرمكز الٌمغكية، سكاء أكانت تمؾ  المحركات نفسانية أك 

تنبني  ذىنية ذاتية،؛ فبل يمكف أف يقتصر عمؿ الٌمساني حسبيـ عمى إقامة ثبت الٌصيغ اٌلتي
ٌنما تتعٌدل ذلؾ إلى تفسير  تمؾ الٌصيغ كتأكيؿ تركيبيا حٌتى ييتدل  نشأةعمييا لغة مف الٌمغات، كا 

( في les niveaux supérieurs)إلى حقيقة الظاىرة الٌمغكية، مرٌكزيف عمى المستكيات العميا
 les niveaux)الكبلـ كالمثمٌتمة في الٌتراكيب كالجمؿ، معرضيف  نسبيا عف المستكيات الٌدنيا

inférieurs)   كىي مستكل الٌصرؼ كمستكل كظائؼ األصكات؛ إذ يعتبر التكليديكف أٌف عمـ ،
الٌتركيب اٌلذم يدرس صياغة الجممة كانتظاميا بيف الجمؿ ىك اٌلذم يستطيع الٌنفاذ إلى محٌركات 

 5الكبلـ.

                                                           
 .7ـ، ص1995المغكية، ترجمة كتعميؽ: حممي خميؿ،  دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، شكمسكي جكف ليكنز: نظرية ت - 1
شكرات المعيد القكمي لعمـك الٌتربية المدرسة التكليدية التحكيمية، ضمف كتاب: أىـ المدارس المسانية ، من :ايبشينظر، محمد ال -2

 .75ـ، ص1986تكنس،  
ـ 1985، 2ر كالتكزيع، بيركت طشاأللسنية كتعميـ المغة، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالناؿ زكريا: مباحث في النظرية شمي -3

 .100-99ص
 .32-31شكمسكي الٌمغكية، صينظر، ليكنز: نظرية ت -4

 .19ص عبد الٌسبلـ المسٌدم: الٌتفكير الٌمساني في الحضارة العربية، ينظر،  - 5
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كم اٌلذم جذريا عف الٌتحميؿ البنة مختمفة لقد جاء المنيج االٌتحكيمي التكليدم بإجراءات تحميمي    
العميؽ لٌمغة، أك باألحرل  ؼ عف ذلؾ الجانب الخفيٌ شكاف سائدا، كمف حقائقو المستجٌدة، الك

الجانب العقمي، كما يتعٌمؽ بو مف قضايا كقضية الٌتحٌكالت العميقة اٌلتي تصيب نظاميا  
 طحية.ليد، البنية العميقة كالسٌ كتركيبيا، كداللة ما اندرج تحتيا مف مفاىيـ كالٌتحكيؿ كالٌتك 

استغمكا قكاعده الٌتحكيمية بكٌؿ  كمابالغا، كقد تأٌثر الٌنحاة العرب المحدثكف بيذا المنيج تأٌثرا    
مف مكٌكنات الٌنظرية كبيف نظائرىا في المكركث الٌنحكم اىتماـ، كفي أثناء مقارباتيـ بيف عدد 

 1مف نقاط الٌتقاطع بيف المنيجيف.العربي القديـ؛ استشعركا أٌف ىناؾ الكثير 
الٌتكليدية الٌتحكيمية تعكد في أصكليا إلى التراث المغكم الغربي القديـ، إذ أفادت  إٌف الٌنظرية    

انتقدت خذت نقاط القكة منيما ك أ"مف النتائج اٌلتي تٌكصؿ إلييا الٌنحك الٌتقميدم كالٌنحك الكصفي، فػ
تقميدم، فإٌنو اعترؼ ببعض جكانب القكة في الٌنحك ال كمسكي قدشكلكٌف كاف ت ط ضعفيما،نقا

 .2كمو العاـ، كتعريفاتو كقكاعده الغامضة"شانتقد عمى الخصكص 
كنجد الحاج صالح يصٌرح بإعجابو الكبير بتشكمسكي كنظريتو، كيؤٌكد عمى اٌطبلعو عمى     

ٌبد أف نعترؼ ليذا الرجؿ الٌنظريات الٌمغكية العربية قائبل:" أٌما فيما يخص نظرٌية تشكمسكي فبل
العبقرم بالفضؿ الكبير عمى الٌمسانيات كما الٌبد أف نمفت نظر اإلخكاف الٌمسانييف إلى أٌنو قد 
عرؼ الشيء الكثير عف الٌنظريات كالتصٌكرات الٌمغكية العربٌية، كذلؾ مف خبلؿ دراستو لمٌنحك 

مف خبلؿ دراستو لؤلجركمية عمى العبرم اٌلذم كضعو أحبار الييكد في القركف الكسطى، كذلؾ 
  3أستاذه "ركزانتاؿ"."

غات السامية كالعربية عمى المٌ كمسكي عالـ لغكم ييكدم كلو إطبلع شكال يخفى أٌف ت    
 أىمية كاألكثر ،رفية في العبريةعف الصيغ الصٌ يرىما، كقد كتب رسالتو لمماجستير كالعبرية كغ

 طريقة عمى كصرفيان  نحكيان  لغتيـ قكاعد بكتابة قامكا األندلس في الييكد غكييفالمٌ  أفٌ  ذلؾ مف
                                                           

أ. كىيبة بكشميؽ: ظاىرة الٌتحكيؿ بيف الٌنحك الٌتحكيمي كالتراث الٌنحكم الببلغي العربي، مجٌمة العمدة في الٌمسانيات  ينظر، - 1
 .76، ص1997، 2كتحميؿ الخطاب، جامعة المسيمة، العدد

 .202ص ر،طكٌ تالٌمسانيات النشأة كال :أحمد مؤمف - 2
 .215ص، 1جعبد الٌرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية،  - 3
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 عمى صيغ فقد  العربي؛ حكالنٌ  عف األصؿ طبؽ صكرة العبرم النحك العربي، فكاف حكالنٌ 
 في الييكد غةالمٌ  عمماء أيدم عمى األكربية غاتكالمٌ  العبرية غةالمٌ  إلى ترجـ ثـ كمف، ىيئتو

 بشكؿ تيدٌرس كغيرىا كببلغة كصرؼ نحك مف كعمكميا العربية المغة ككانت ي،العصر األندلس
 المدرسة إلى المعمكمات ىذه بتكتسرٌ  ،عشر الرابع القرف في باريس جامعة في كمعتمد رسمي

 المغة كعمـ  (Port  Royal)العالي  بالباب تسمى التي كانت عشر ابعالسٌ  القرف في الفرنسية
 بيا تأثر التي كمدارسو العربي حكالنٌ  مف الفرنسية المدرسة ىذه الديكارتي، كاستفادت المنطقي

 كالتأكيؿ كالتأخير التقديـ ظاىرة العبرم حكالنٌ  في فتجد؛ بيا بنفسو يعترؼ كما تشكمسكي
 لدل معركفة غكيةالمٌ  الظكاىر كىذه، العربية النحكية الظكاىر مف ذلؾ كغير يادةكالزٌ  كالحذؼ

 الراكدة الفترة تمؾ في اآلفاؽ في يان مدكٌ  صدل ليا ككجد، اإلنجميزية المغة عمى كطبقيا تشكمسكي
 مف جديد مف اد بناءىاكأع فييا العربي زلزالو كأحدث اإلنجميزية، المغة إحياء عمى فعمؿ لغكيان 
قد كمسكي شفميس مف المستعبد أف يككف ت ،1عمييا الجديدة العربية النحكية الظكاىر خبلؿ

فضبل  ،حكم لنحاة العربية القدماءساني كالنٌ البحث المٌ  استميـ بعض معطيات نظريتو مف مناىج
ىناؾ مف ) اٌلذم لو األثر الكاضح، مقٌدمتيـ "عبد القاىر الجرجاني" عف الببلغييف العرب كفي

 العربي حكبالنٌ  يتأثر لـ تشكمسكي أفٌ  المعارضكف يرل ؛ إذيؤٌيد ىذه الٌنظرة كىناؾ مف يعارضيا
 افكحسٌ  كالمتككؿ، الكعر، :مباشرة كمنيـ غير أـ مباشرة بطريقة أكاف سكاء نظريتو في

إذ نكاد النجد اختبلفا بيف ما قاؿ بو العمماء العرب منذ قركف كبيف ما جاء بو  2(كالمزيني
طحية كالبنية العميقة ب الفعمي، البنية السٌ ب االسمي، المركٌ شكمسكي في حديثو عف المركٌ ت

             .كعناصر التحكيؿ كغيرىا
 العرب حاةكما يقترب منيا عند النٌ دراسات عٌدة عنيت بإثبات زيادات تحكيمية  قد ظيرتك     

فمف أصكؿ الٌنظرية الحديثة اٌلتي أدركيا" قٌدامة بف جعفر" في القرف الٌرابع اليجرم، البنية 

                                                           
تحاد اة تشكمسكي، مجمة التراث العربي، ينظر د. جاسـ عمي جاسـ:  تأثير الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كالجرجاني في نظري - 1

 . 71-70ـ، ص2010-ق1430، ، دمشؽ116كتاب العرب، العدد 
الحديث  المسانيات عمـ في أساسية قضايا  مازف الكعر: أيضا،  . كينظر73المرجع نفسو، ص، جاسـينظر د. جاسـ عمي  - 2

 .361-359 ص، ـ 1988 ،1ط شر، كالنٌ  كالترجمة راساتلمدٌ  طبلس دار دمشؽ، 
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أٌف المعاني ؾ بتأكيده عمى العميقة كالبنية الٌسطحية؛ إذ استطاع أف يمٌيز بينيما تمييزا دقيقا؛ كذل
ىي أساس الٌدراسة الٌمغكية، حيث بحث في" بنية العبارة العميقة الصانعة لبنية الجممة العميقة 

الٌتفعيمة كالٌسطر ثـٌ  كيؿ جمؿ جديدة كعديدة، كخاٌصةش، بؿ كتساعدنا عمى تكالٌسطحية معا
ة أٌنيا تنٌظـ يا مع المعاني كحسب الغرض، كميزة ىذه الطريقشع القصيدة تماعرم مشٌ البيت ال

سابقة ليا ثـٌ تعطينا صكرة فييا تعتمد عمى خطكة  الخطكات الٌتركيبية ربطا منٌظما، كٌؿ خطكة
بيية بالقكاعد شامة ىذه إٌف جيكد قدٌ  "مني اٌلذم تتكٌكف مف بنية العبارةركيب الزٌ كاضحة لمتٌ 

كمسكي كاضح شامة كتكالٌتماثؿ بيف قدٌ ابو شكليدية عند الٌمغكييف الغربييف اليكـ، فالتٌ حكيمية التٌ التٌ 
كليدية مألكفة عند العرب، كىي غير عميو تككف أحد مبادئ الٌنظرية التٌ  ءص، كبنامف ظاىر النٌ 

لممحدثيف  أعر، كبذلؾ يككف قدامة قد ىيٌ شٌ مقتصرة عمى مجاؿ الٌتركيب، بؿ تطكؿ مجاؿ ال
   1بزمف طكيؿ. الطريؽ لمكصكؿ إلى ىذا المبدأ، كسبؽ الٌتكلدييف إلى ذلؾ

ار إلى كعي العرب لمفيكمات تكليدية تحكيمية ىـ د مف اإلشارة إلى أٌف أٌكؿ مف أشكالبٌ    
جممة مف ىذه المبلمح  "سيبكيو"الغربيكف أنفسيـ، فقد رصدت )مكزؿ( في دراستيا حكؿ كتاب 

 .2كتكر نياد المكسى في دراستونٌكه بيا الدٌ 
" فالجكانب لنظرية التكليدية قائمة في الٌنحككقد تٌممس عدد الباحثيف جكانب مف مبادئ ا   
بيف المنيجييف، أىٌميا  مشتركةأغمب عميو؛ ألٌف ىناؾ أصكال  -في الحؽ -حكيمية فيو ىيالتٌ 

 .3"عف أساس عقمي -موظحك العربي، في معصدكر النٌ 
ع عددا مف )العمميات الٌنحكية( أٌف طريقة الٌنحك الٌتكليدم تتب "عبده الراجحي"كتكر فقد كجد الدٌ    

كما انتيى باحث آخر إلى أٌف" نظرة  4بيا غير بعيد كثيرا مٌما جاء في الٌنحك العربي،تشبو ش

                                                           
 .176-175حافظ إسماعيمي عمكم، الٌمسانيات في الثقافة العربٌية المعاصرة، ص -1

 .  57، ص 1987، 2ينظر نياد المكسى: نظرية النحك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الحديث، دار البشير، عٌماف، ط - 2
 .143د. عبده الراجحي: النحك العربي كالدرس الحديث، ص - 3
 . .140المرجع نفسو، ص - 4
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مقارنة بيف األسس اٌلتي اعتمدت عمييا المدرسة الٌتكليدية الٌتحكيمية، كبيف القكاعد الٌنحكية اٌلتي 
 .1"العرب تؤٌكد لنا أٌف الٌنحك العربي لـ يكف بعيدا عف ىذه األسس كاألفكار أرساىا العمماء

كيؤٌكد "عبده الراجحي" أٌنو يجب معرفة كيؼ يتـ تحكؿ التركيب الباطف إلى كبلـ عمى السطح   
كىذا ىك األصؿ في الٌنحك الٌتحكيمي، فيك في رأيو ييتـ بالقكانيف اٌلتي تحٌدد البنية التحتية 

لتمؾ القكانيف " البنى  ة. كفي الٌنحك الٌتحكيمي يطمؽ عمى المرحمة المحٌدد2طحببنية السٌ كتربطيا 
كمسكي" كثيرة منيا: االستفياـ كالنفي كاألمر اٌلتي حٌددىا "تشكالقكاعد الٌتحكيمية  المتكسطة".

المجيكؿ كالعطؼ، الدمج، اإلتباع، الزمف...الخ، كىي التخرج عف إطار العمميات المبني ك 
 اآلتية:
 (Replacementاإلحبلؿ)  ،                           (Déletion) الحذؼ

 (Réduction( ،                       االختصار)Expansionكالتكسيع )
عادة الترتيب)Additionالزيادة )  .Permutation)3( ،                            كا 

ركيبية اٌلتي تفتح أفاقا جديدة ألكانا مف البني التٌ  ظرية قدمتكيرل بعض الباحثيف، أف النٌ    
لمٌدرس التركيبي العربي، كتراكيب المصادر الصريحة، كتراكيب المصادر المؤكلة، كمركبات 

، الجمؿ اٌلتي تحكم الشأفأسماء الفاعميف كالمفعكليف، كالجمؿ المبنية لممجيكؿ، مركب ضمير 
 .4حذير، كغيرىا مف األساليبداء، اإلغراء كالتٌ كأساليب النٌ ، )الرجاء، كالشركع(، أفعاؿ المقاربة

فسير إٌف تناكؿ ىذه األنكاع مف الجمؿ مف منظكر تكليدم تحكيمي، أم باعتماد منكالي التٌ    
عميؿ مف خبلؿ االفتراضات )التقديرات(، يقترب مٌما تناكلو القدامى العرب في تفسيرىـ كالتٌ 

                                                           
  1994الحديث، مكتبة الثقافة الٌدينية، ط غكمالمٌ  البحث كنظريات العرب عند غكمالمٌ  فكيرالتٌ  بيف بطالرٌ  حساـ بينساكم: أىمية -1

 .30ص
 .124عبده الراجحي: المرجع الٌسابؽ، ص:ينظر،  - 2
 . 208مرجع سابؽ، ص، أحمد مكمف - 3
 .31ف، مرجع سابؽ، صممدكح عبد الرحمينظر،   - 4
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حكيمية حاة العرب المحدثكف في أثناء تطبيؽ القكاعد التٌ ستشعره النٌ راكيب المنطكقة؛ كىذا ما المتٌ 
فالتكجو إلى جعؿ الجممة ذات بنيتيف: عميقة ىي  ؛1العربي الحديثحكم رس النٌ التكليدية في الدٌ 

حكيؿ أخذ بمبدأ "األصؿ كالفرع"، اٌلذم األساس، كسطحية ناجمة عف العميقة بعد عممية التٌ 
ظرية، كبيف نظائرىا ، فأجركا مقاربات بيف عدد مف مككنات النٌ 2القدامى نادل بو الٌنحاة العرب

منيج القدماء كاف قائما عمى الٌتعميؿ، كالتفسير  ألفٌ  ي المكركث الٌنحكم العربي القديـ؛ف
الٌتحكيمي قد في الفكر الٌنحكم  ك" إذا كاف التحكيؿكالتأكيؿ، كىي نقطة يمتقي فييا المنيجاف؛ 

ككاف جممة ينطؽ بيا المتكمـ بنيتيف إحداىما عميقة كاألخرل سطحية،  لكؿٌ  قاـ عمى أساس أفٌ 
الٌبد مف "التحكيؿ" بقكاعده المختمفة لكي يقـك بدكر نقؿ البنية العميقة مف عالـ الفكرة المجردة 

كتي، فإٌف ىذه الفكرة نفسيا اٌلتي أٌدت إلى ضركرة "التحكيؿ" في المنيج ؽ الصٌ إلى عالـ التحقٌ 
 .3حكم العربي القديـ"يمي الحديث قد كجدت بشكؿ أك بآخر في الفكر النٌ التحك 
حك العربي حك التحكيمي، كالنٌ النٌ  أىـ القضايا اٌلتي قابؿ فييا الباحثكف بيف ماىك مكجكد فيإٌف    

الحذؼ"، كقكاعد الزيادة أك اإلقحاـ"، ك"قكاعد قضية " األصؿ كالفرع" كقضية" العامؿ"، ك"قكاعد 
 .4ة"، ك"ما ينحصر كما ال ينحصر" "كالسطحي كالعميؽ"النحك" ك"السميقإعادة الترتيب"ك"مفيكـ 

ٌنما عٌبركا  إفٌ ف كبطبيعة الحاؿ      الٌنحاة لـ يعٌبركا بنفس المصطمحات في جميع األحكاؿ، كا 
 عف مفيكميا بمصطمحات أخرل.

                                                           
شاؿ زكريا" في كتابو )األلسنية التكليدية التحكيمية( يالعربية(، ك"معبد القادر الفاسي الفيرم في كتابو )المسانيات كالمغة ينظر:  - 1

"محمد عمي الخكلي" في كتابو )قكاعد تحكيمية لمغة العربية(، ك" مازف الكعر" في )نحك نظرية لسانيو عربية حديثة(، ك"محمد 
 حماسة عبد المطيؼ" في كتابو )مف األنماط التحكيمية في النحك العربي(...الخ.  

 .238حكم في العالـ العربي في القرف العشريف، صرس النٌ عطا محمد مكسى: مناىج الدٌ ينظر،   - 2
 .21ص، 1990، 1مكتبة الخانجي، القاىرة، ط محٌمد حماسة عبد المطيؼ": مف األنماط الٌتحكيمية،  - 3
 .18ينظر،  ممدكح عبد الٌرحمف، المرجع الٌسابؽ، ص- 4
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اركا إلى ىذه الفكرة " عبده الراجحي"، فنجده يقكؿ في قضية األصمية شالباحثيف اٌلذيف أ كمف  
أصؿ نحاة العربية منذ مرحمة النشأة بالبحث في ىذه القضية، فقٌرركا أٌف الٌنكرة  شغؿ:" كالفرعية

كسير كالمعرفة فرع، كأٌف المفرد أصؿ لمجمع كأٌف المذٌكر أصؿ لممؤٌنث...كأٌف الٌتصغير كالتٌ 
 1" إلى أصكليا كىكذا... األشياءيرٌداف 

أساسية في فيـ "البنية العميقة" كتحٌكليا إلى بنية  كيقٌر أٌف قضية األصمية كالفرعية قضية  
ٌنما كاف المؤٌنث بيذه المنزلة 180الٌسطح، كيدٌعـ فكرتو بما كرد في "الكتاب" لسيبكيو)ت ق(:" كا 

أٌكؿ كىك أشٌد كٌميا أصميا الٌتذكير ثـٌ تختٌص بعد...فالٌتذكير  األشياءكلـ يكف كالمذٌكر؛ ألٌف 
 كفي ىذا إشارة إلى فكرة األصؿ كالفرع. 2تمٌكنا، كما أٌف الٌنكرة أشٌد تمٌكنا مف المعرفة." 

كؿ عف األصؿ" كذلؾ بتغيير عرفت عند القدامى بػ " العد كظاىرة الٌتحكيؿ مف األصؿ إلى الفرع
 .3أك زيادتو الرتبة، أك بحذؼ عنصر

 ق( حيف قاؿ:" مف إصبلح المفظ قكليـ: "كأٌف  زيدا392كقد أكما إلى ذلؾ " ابف جٌني")ت   
أرادك تككيد الخبر فزادكا فيو )إٌف(، فقالكا:  عمركا"، اعمـ أٌف أصؿ ىذا الكبلـ:" زيد كعمرك"، ثـٌ 

ـٌ إٌنيـ بالغكا في تككيد التشبيو، فقٌدمكا ح كعمرك". "إٌف زيدا فمما  إلى أٌكؿ الكبلـ عناية بو...رفو ث
ب تقدمت الكاؼ، ىي جارة لـ يجز أف تباشر )إٌف( ألٌنو ينقطع عنيا ما قبميا مف العكامؿ فكج

 .4عمرك"لذلؾ فتحيا فقالكا: "كأٌف زيدا

                                                           
1
لبلطبلع أكثر عمى ىذه القضية ينظر : تماـ حساف:  .144-143ص رس الحديث، حك العربي كالدٌ النٌ  :د. عبده الراجحي -- 

الٌنحك، فقو الٌمغة، الببلغة.  -األصكؿ: دراسة ابستمكلكجية لمفكر الٌمغكم عند العرب

 .241ص ، 1992ط ،3جتحقيؽ كشرح عبد الٌسبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، سيبكيو: الكتاب،  - 2
 ، كمابعدىا، تحٌدث عف ظاىرة الٌتحكيؿ كظاىرة نحكية كصرفية.127سابؽ، صالمرجع الاـ حساف، تمٌ   ينظر، - 3
 .317ابف جٌني:الخصائص، الجزء األٌكؿ، ص - 4
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ير الٌركني في البنية ىذا الممفكظ، أك باألحرل عمى المشحكيبلت اٌلتي أجريت عمى فالتٌ     
 -تحكيؿ فكنكلكجي )إفٌ  -)تقديـ كتأخير(تحكيؿ مكقعي –في: تحكيبلت بالزيادةالعميقة، تتبٌدل 

  .1أٌف(
، الكثير مف القضايا (761-708بيب" البف ىشاـ األنصارم )كما نجد في كتاب" مغني المٌ    

النحكية اٌلتي تجٌسد فكرة التحكيؿ كاٌلتي " تكاد تقترب في مفاىيميا مٌما نادت بو الٌنظرية 
ف ... إطحية، الٌتحكيؿالٌتكليدية الٌتحكيمية مثؿ: مفيـك الممكة كالتأدية، البنية العميقة كالسٌ  لخ كا 

مني، البيئي كالفكرم؛ فالصناعة كالقياس يقاببلف الممكة مايز الزٌ سميات بحكـ التٌ اختمفت التٌ 
   .2السطحية كالعميقة( كظاىرة المفظ كالمعنى تقاببلف البنية...كاالستعماؿ كالمعنى يقاببلف التأدية

كما عٌبر الٌنحكيكف عف مفيـك البنية العميقة بطرؽ مختمفة كقكليـ:" "أصمو كذا" أك " قياسو    
كذا"، أك "تأكيمو كذا" أك عمى " نية كذا" كغيرىا مف العبارات اٌلتي تعني شيئا كاحدا ىك أٌف ىناؾ 

  .3طح المنطكؽ"بنية عميقة كراء السٌ 
لقد كاف الٌنحاة العرب األقدمكف يدرككف ذلؾ الجانب الخفي كالعميؽ، مٌما يٌدؿ عمى عدـ     

ٌنما راحكا يعٌممكف الظكاىر المغكية  اكتفائيـ بكصؼ كاستقراء ماسمعكه مف كبلـ عربي فقط، كا 
 ذلؾ السبيؿ اكيفٌسركٌنيا خاٌصة مانجده عند أصحاب المدرسة البصرية، ألٌف الككفييف لـ ينتيجك 

ٌنما اكتفكا إٌما بإ سناد ماسمعكه إلى العرب أك االقتصار عمى كصؼ التركيب المغكم، مع كا 
    .4ركط المصاحبة لوتحديد الشٌ 

 راث الٌمغكم العربي:تمٌمس كجكد مكقفيف مختمفيف مف التٌ سانية نكمف خبلؿ الكتابات المٌ     

                                                           
زائر مات التفريعية لمفعؿ في البنية التركيبية، مقارنة لسانية، ديكاف المطبكعات الجامعية بف عكنكف، الجأحمد حساني: السٌ  - 1

 .26-25، ص1993
 81راث الٌنحكم الببلغي العربي،  صيؿ بيف الٌنحك الٌتحكيمي كالتٌ أ. كىيبة بكشميؽ: ظاىرة الٌتحك ينظر،   - 2
 .21ص ،محمد حماسة عبد المطيؼ: مف األنماط التحكيمية  - 3
 .82أ. كىيبة بكشميؽ، المرجع السابؽ، صينظر،  - 4



 

 ػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األٌكؿ                                    كاقع الٌدراسػػػػػػػػػػػػػػػات الٌمسانيػػػػػػػ
 

 

108 
  

الٌتكليدم كمعطيات الٌنحك العربي أٌكال: مكقؼ يسعى إلى الٌتكفيؽ بيف فرضيات كمبادئ الٌدرس 
 في كتاباتو مؤٌكدا أىمية كضركرة انفتاح البحث الٌمساني كىك المكقؼ اٌلذم تبٌناه "مازف الكعر"

العربي عمى البحكث الٌمغكية الثراتية إف ىك أراد أف يتجاكز كٌؿ المجادالت العقيمة اٌلتي تعكؽ 
نحك نظرية  :"بالتكليدية، مف خبلؿ دراستو كما خاض مازف الكعر تجربة ميمة معرفان  تقٌدمو،

ضمف مسعى ييدؼ إلى صياغة مبادئ لنظرية تكليدية عربية، تتخذ  "لسانية عربية حديثة
تراكيب العربية ميدانان فسيحان لمتطبيؽ كالتحميؿ، كلعؿ أىـ ما نكه بأىميتو في ىذا الكتاب العبلمة 

كيتبنى مازف الكعر رأم المتقدميف  .1ة لمكبلـاإلعرابية بكصفيا أداة ميمة لكصؼ البنية العميق
ا مف النحاة مف أمثاؿ الزمخشرم كابف ىشاـ في تمييزىـ ألنكاع الجمؿ فيرل معيـ أف الجممة إمٌ 

مطاف األساسياف في العربية أك ظرفية أك شرطية، كىما أف تككف اسمية أك فعمية، كىما النٌ 
اإلسناد معان في تككيف الجممة فبل تككف األداة ر تحكـ األداة ك ، كما يقرٌ 2ا سمؼعاف عمٌ متفرٌ 

جزءان مف التركيب اإلسنادم، كبالتالي فإف العممية التحكيمية ال تبلمس جانب األداة، ففي قكلنا: 
أضربى زيده خالدان؟ كأزيده ضرب خالدان؟، كما أف التحكيؿ ال بد أف يبلمس المركب كمو لما يككف 

تفريؽ بينيا مثؿ تبلـز الفعؿ كالفاعؿ كالجار كالمجركر مف تبلـز بيف أجزائو، فبل يصح ال
  .3كالصمة كالمكصكؿ كالتابع كالمتبكع كالمضاؼ كالمضاؼ إليو

ا المختمفة؛ ذلؾ أٌف أٌم يبمناىجكيؤٌكد "الكعر" عمى عدـ إىماؿ الٌنظرية الٌمغكية القديمة     
إغفاؿ أك إىماؿ لمٌنظرية الٌمغكية القديمة بمناىجيا المختمفة سيؤٌدم إلى نقص كعدـ كفاية في 
الٌنظرية الٌمغكية الحديثة، أٌما جمعو بيف القديـ كالحديث فبل يعني جيمو بالمنطمقات اإلنسانية 

                                                           
كما  94، صالمرجع الٌسابؽغة العربية، لسانية عربية حديثة لتحميؿ التراكيب األساسية في المٌ مازف الكعر، نحك نظرية ينظر،  -1

 بعدىا.
 .32-27، ص نفسو المرجعر، مازف الكعينظر،  -2
النحكييف أكردكا صكران يمكف الفصؿ فييا بيف ف ٌ أ، الحقيقة 123نية عربية حديثة، صمازف الكعر، نحك نظرية لسا ينظر، -3

 المتبلزميف مثؿ الفصؿ بيف الفعؿ كفاعمو بالمفعكؿ.
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و يدرؾ في الكقت نفسو أٌف الٌنظرية ال لمتراث الٌمغكم العربي، فيك يقٌر بيذه االختبلفات، كلكنٌ 
 .1تكتمؿ كتتبمكر إاٌل مف خبلؿ مناىجيا المٌتعٌددة

ثانيا: كفي مقابؿ المكقؼ األٌكؿ، نجد مكقفا آخر يرل أصحابو أٌف معطيات التراث الٌنحكم 
اؿ شالعربي ناقصة، كال تصمح لكصؼ الٌمغة العربية الحالية، كنجد مثؿ ىذا المكقؼ عند" مي

" ال نفع بعد اآلف، في أف ترٌدد بصكرة متكاصمة الٌدراسات اٌلتي قامت بيا  ا" اٌلذم يرل أٌنوزكري
ف دٌلت عمى  األجياؿ الٌسابقة كالمفاىيـ اٌلتي تبنكىا في المجاالت الٌمغكية...فيذه الٌدراسات كا 

ف كانت تساعدنا عمى فيـ بعض  المجيكد اٌلذم قاـ بو الٌمغكيكف في مجاؿ دراسة الٌمغة، كا 
القضايا الٌمغكية، لـ تعد تفي بالغرض، في الحقيقة، في مجاؿ تحميؿ الٌمغة؛ ففي ىذا المجاؿ  

ية العممية الحديثة، في نظرنا، التقنية المتطٌكرة اٌلتي تتسٌمح بيا لسبر نسالٌنظريات األلتككف 
 2 قضايا الٌمغة كتفسيرىا كتكضيحيا."

العبارة عف عدـ صبلحية الٌدراسات الٌمغكية الٌنحكية زكريا" يعٌبر بصريح ميشاؿ "بيذا فإٌف ك  
 لدراسة الٌمغة، كيرل أٌف البديؿ عف الٌنحك العربي ىك الٌنظريات الٌمسانية الحديثة.

الٌتقميدم إذ يقكؿ في كتابو" الٌمسانيات  ؿ ىذا االٌتجاه "الفاسي الفيرم" الٌرافض لمٌنحككما يمثٌ    
ائعة اٌلتي مفادىا أٌف الٌنحك الٌتقميدم يزٌكدنا بكؿ ما شٌ مف الفكرة ال:" عمى العكس كالٌمغة العربية"

ة بالٌنسبة إلى افتراضاتنا، أك نحف في حاجة إليو، ينبغي أف نتكٌقع غياب المعطيات األكثر دالل
ساد خ الٌمغة...عمى أٌف ىذا ال يعنى فأك اختبلؼ مراحؿ تاريكيييا أك إنكار بعض الٌنحاة ليا، شت

       3يات كالٌتعميمات اٌلتي نعثر عمييا."كٌؿ المعط

                                                           
 .319ص حافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات العربية المعاصرة،ينظر،  -1

كالٌتكزيع  كالٌنشر)الجممة البسيطة(، المؤٌسسة الجامعية لمٌدراسات العربية، التكليدية كالٌتحكيمية كقكاعد المغة ، األلسنيةازكري اؿشمي - 2
. 5ص ،1986ط 
 .55عبد القادر الفاسي الفيرم: الٌمسانيات كالمغة العربية، ص - 3
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مف المحاكالت التي حازت في عصرنا قصب السبؽ، كنالت شيرة ممتدة في الببلد  إفٌ    
س ليا الفاسي الفيرم كتبلمذتو كالمتأثركف بمنيجو في المغرب األقصى تمؾ التي أسٌ  ،العربية

كليدم، كتطبيؽ حاكلكا تممس المنيج التٌ ذيف كمف شايعيـ في بعض الببلد العربية كالجزائر، كالٌ 
غة تي عالجت المٌ البحكث الٌ  أىـٌ  غة العربية، كلعؿٌ فسيرية في إعادة كصؼ منظكمة المٌ آلياتو التٌ 

ذم استند فيو إلى نمكذج غة العربية، كالٌ سانيات كالمٌ مف تمؾ الزاكية دراسة الفيرم المكسكمة بػ:المٌ 
تي ارتكزت عمييا ـ المفاصؿ الٌ ا نعرض في عجالة إلى أىن(، كلعمٌ 1978زناف" ) يالباحثة "بر 

  1ؤية فيما يمي:الرٌ ىذه 
  .المغة العربية لغة طبيعية خضعت لبنية التطكر كالتغيير كسائر المغات األخرل   -1
  .النحك العربي القديـ غير صالح لكصؼ المغة العربية في كضعيا الراىف .1
  .استيفائو لجميع صكر الكبلـ المسمكعحكم القديـ، كعدـ نسبية الكصؼ النٌ   .2
  .التشابو البنكم بيف العربية كسائر لغات العالـ باعتبارىا لغة طبيعية  .3
  .نقد المنيج الكصفي لعدـ كفايتو التفسيرية .4
نقد الكصفية العربية لجزئية نظرتيا، كعدـ تقديميا لمبدائؿ المسانية المعكضة لرفض العمة  .5

  .كالتقدير كالعامؿ النحكم
  .ضركرة تأسيس لسانيات ظكاىر لمعربية يخضع االستدالؿ فييا إلى التجربة  .6
 2كجكب أف تككف القكاعد التركيبية إسقاطان لممعجـ.  .7

كلعٌؿ مف أٌميات القضايا الٌنحكية التي عرض ليا" الفيرم" في المستكل التركيبي تحديده   
يا في البنية السطحية بناء عمى نكع ز في كضعيا في البنية العميقة عف كضعتبة التي تتميٌ لمرٌ 

نعد: عيسى في:" ضرب عيسى مكسى" فاعبلن  -مثبلن  -القكاعد التحكيمية في المغات، فنحف
بالٌضركرة جريان كراء القاعدة الٌنمطية األصمية اٌلتي تقٌدـ الفاعؿ عمى المفعكؿ كجكبان في حالة 

                                                           
  .81ص   ،عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية -1
. كفي سبيؿ ذلؾ اعتمد الفيرم نمكذج "بريزناف" المعركؼ في 34-33، ص نفسوعبد القادر الفاسي الفيرم، المصدر  -2
  .ضركرة كجكد ركابط بيف قكاعد التركيب كالصرؼ كاألصكات كالداللة كالمعجـ ا يعني الكظيفية، ممٌ سانيات بالمعجمية المٌ 
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مية تنقؿ الفاعؿ إلى مكضع االبتداء تعٌذر ظيكر الحركة أمنان لمبس، فإذا أدخمت قاعدة تحكي
كجب تطبيؽ قاعدة التطابؽ في الجممة المشتقة مف مثؿ : األكالد جاؤكا ) تحكيؿ بإلحاؽ الكاك 

غة لممطابقة(، مما يعطي االنطباع بأف النمط: فعؿ+ فاعؿ+مفعكؿ بو ىك الرتبة األساس في المٌ 
 1الفعؿ ىك رأس الجممة العربية. العربية، كأفٌ 

ساني عمى رفض كاضح لبناء المحدثيف دراستيـ لمغة العربية د أقاـ الفيرم مشركعو المٌ لق    
عمى جممة النتائج المحصؿ عمييا عند النحاة القدماء مف خبلؿ كصفيـ لمعربية الفصيحة، كما 
أف معطياتيـ زائفة كناقصة ال تفي بكصؼ أك تفسير لغكييف، كمف ثـ تتأكد جدارة المناىج 

مكانية إسياميا في بناء نمكذج نحكم االستكشافية  الحديثة في فيميا لنسؽ المغة كعمميا، بؿ كا 
 2جديد.
اعتداده بالٌميجات سانية، كلعٌؿ مف بيف أىـ االنتقادات اٌلتي كٌجيت لمفيرم في تصٌكراتو المٌ    

يجة عمى المٌ حكية معتمدان ككنيا مستكل طبيعيان ككظيفيان لمغة، مثؿ تعكيمو كاىر النٌ في تفسير الظٌ 
فالضمير المنفصؿ  " حرؼ مطابقة لمعدد كليس ضميران؛جاؤكا ىـ"المغربية في عٌد الكاك في: 

ا يعني عدـ إمكاف تكارد الكاك المطابقة ممٌ  ،يمكف أف يسقط مف الكبلـ اختياران كليس إجبارا "ىـ"
كما  ،3العربيةمع الضمير المنفصؿ، فيككف بذلؾ منتيكان أصبلن مف أصكؿ االحتجاج في المغة 

عميو بعض الٌدارسيف تيكيمو مسألة الخمط في الٌدراسة بيف نسقيف مختمفيف ىما: الٌمغة يآخذ 

                                                           
 .107-106ص المسانيات كالمغة العربية، :عبد القادر الفاسي الفيرم ينظر، - 1
.60-59ك 53المسانيات كالمغة العربية، ص  :الفيرمينظر،  - 2
أىـ مأخذ يمكف تكجييو إلى  غير أفٌ " حيث يقكؿ في ىذا الٌصدد:  .271حكم، صرس النٌ مناىج الدٌ  :عطا مكسى ينظر، - 3

جديدم في النحك العربي غمكه في استعماؿ المصطمحات الغامضة، كغمكض خطابو الكاصؼ مما يكىـ في كثير مشركع الفيرم التٌ 
صفييف كالنحاة القدماء بالرغـ مف تشابو مفاىيـ مف األحياف بعدـ جدكل الدرس المساني إذا ما كانت صكرتو ىذه بديبلن لدراسات الك 

ف كاف القارئ الحصيؼ يمكف أف يتممس في ىذا المشركع معالـ نظرية لسانية  معينة مع مفاىيـ تراثية ألبست قناعان لفظيان جديدان، كا 
ـ بمناسبة تكريـ 2009-2008في زيارتو لمرياض خبلؿ سنة  اهحديثة ككاعدة، مع مبلحظة أف الفيرم أجاب عف سؤاؿ سألناه إيٌ 

الحاصميف عمى جائزة الممؾ فيصؿ العالمية عف الغرابة كالغمكض التي يمتاز بيا جيازه الكاصؼ فأجاب بأنو ال يكتب لغير 
 .271حكم، صرس النٌ مناىج الدٌ  :عطا مكسى "صيف!!المتخصٌ 
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نتو عمى كثير مف األمثمة العربية القديمة كالعربية المعاصرة، في حيف اشتممت مدكٌ 
حو أكثر مف بالٌرغـ مف تصري، 1كالمصطمحات اٌلتي استعمميا الٌنحاة كالٌمغكيكف القدماء في تراثيـ

 مٌرة بأف ال ضركرة منيجية أك منطقية تفرض الٌرجكع إلى الفكر الماضي.
حاة، فإٌف جيكده في تطكير الٌتفكير في كأٌيان كاف أمر تعمؽ صاحب ىذه المحاكلة بمقكالت النٌ    

 . 2ساني العربيالمسألة الٌمسانية العربية ال ينكر إذا ما رمنا كتابة تاريخ لمفكر المٌ 
كما سعى "خميؿ عمايرة" مف جانبو إلى بسط مضاميف أساسية قامت عمييا التكليدية، مف    

خبلؿ إبرازه لمفركؽ الكائنة بيف التركيب المكلد كالمحكؿ بناء عمى الفرؽ الكائف بيف المعنى 
كالمبنى، باإلضافة إلى تحديده لمجممة المكلدة منظكران إلييا حٌدان أدنى مف الكممات الحاممة 

  كغير ىؤالء كثير مٌمف اٌتبع المنيج الٌتكليدم. 3.ككت عميوعنى يحسف السٌ لم
 الكتابات بعض لمصادر تحميمو خبلؿ مف النظرية النقدية المبادئ تطبيؽ غمفاف حاكؿ
 لمنماذج كالمنيجية النظرية األسس بتحديد كذلؾ كتجديدا إبداعا فييا أف اعتقد التي التكليدية
 باالتجاه الكتابة ىذه فالٌدارسي بعض يسٌمي  المميزة، سماتيا مبرزا ليا، المؤطرة المسانية

  4.التأصيمي

                                                           
 ابعد السٌ الحديث، مجمة الدراسات المغكية، المجمٌ  عبد الجبار تكامي، الٌمسانيات المغربية المعاصرة بيف التراث كالدرسينظر،  -1

 .265، ص 2005العدد الرابع، نكفمبر ػػ ديسمبر 
المكقع عمى  13-03-2011  بتاريخ:شر مقاؿ نالٌمسانيات التكليدية كاتجاىاتيا الحديثة،   :نعماف عبد الحميد بكقرةينظر،  -2

:   http://www.arrafid.ae/p12.htmlاإللكتركني:   .13/07/2018يـك
 .35-34، ص1987، مكتبة المنار، الزرقاء، 1ينظر، خميؿ عمايرة، في الٌتحميؿ الٌمغكم، منيج كصفي تحميمي، ط  - 3
دراسة نقدية في المصادر كاألسس النظرية كالمنيجية، جامعة الحسف  –المسانيات العربية الحديثة  ينظر، مصطفى غمفاف: - 4

مبركؾ بركات: نحك نقػد لسػاني عربي  نقبل عف:   231-230، ص 1991، 4الثاني، عيف الشؽ ، رسائؿ كأطركحات، رقـ 
 .174-173المرجع السابؽ، ص  –جيكد مصطفى غمفاف نمكذجا  - مؤسَّسو 

http://ebn-khaldoun.com/auteur.php?article=357
http://www.arrafid.ae/p12.html


 

 ػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األٌكؿ                                    كاقع الٌدراسػػػػػػػػػػػػػػػات الٌمسانيػػػػػػػ
 

 

113 
  

 ما كىك كأطرىا، كأصكليا مصادرىا بتعدد سـتتٌ  جعمتيا ةعدٌ  راتتطكٌ  كليديةالتٌ  ظريةالنٌ  عرفت 
 غةالمٌ  عمى قةالمطبٌ  ظريةالنٌ  كاألطر ماذجالنٌ  دتتعدٌ  فقد ،ةالعربيٌ  كليديةالتٌ  الكتابة عمى سانعك
 1:يمي فيما أجمميا إيجابيات عددالتٌ  ىذا في "غمفاف" يرل إذ ة،العربيٌ 
 .العربي سانيالمٌ  البحث إثراء -
 .العالمي سانيالمٌ  البحث كاقع مف العربي سانيالمٌ  رسالدٌ  تقريب -
 .العربية غةبالمٌ  العممية المعرفة تعميؽ -
 .الممكنة المنيجية الحمكؿ كاقتراح جديدة إشكاالت إثارة -
 .العربية لمغة امؿكالشٌ  العميؽ ميؿالتح -
 عاليةف مف تحدٌ  قد تيالٌ  عكباتالصٌ  بعض كجكد تحجب ال اإليجابية الجكانب ىذه كلكف  
 2:تناكليا تيالٌ  عكباتالصٌ  تمؾ كمف ،العربية كليديةالتٌ  الكتابة
 .العربية غةلمٌ  متكامؿ تكليدم بحث تقديـ صعكبة -
 .العربية غةالمٌ  لقضايا التجزيئي ناكؿالتٌ  -
 العربية. غةالمٌ  عمى طبيؽلمتٌ  ظريةالنٌ  األطر تمؾ مبلءمة في دقيؽالتٌ  عدـ -

قافة العربية يبلحظ أٌف الكتابة الٌتكليدية العربية قد ع لمسار الٌدرس الٌتكليدم في الثٌ إٌف المتتبٌ     
المتعٌمقة بطبيعة البنيات العربية صكتا كصرفا تمٌكنت "مف تقديـ جممة مف االقتراحات الجديدة 

نظيرتيا الغربية ض الكتابات مضاىية شكبل كمضمكنا لكجاءت بع معجما،كتركيبا كداللة ك 
كقكاعد البحث العممي  بشركطأمريكية كأكربية مف عٌدة أكجو، في مقٌدمتيا تقٌيدىا المطمؽ 

   3."الٌمساني كخطابو
 في العربية التكليدية الكتابة اٌتساـ الكضع ىذا عف تمٌخض فقد  كلكف كبالٌرغـ مف ذلؾ 

 لظكاىر مكليةالشٌ  المعالجة المعالجة عف تبحث ال مرحمية" برؤية كليديةالتٌ  ماذجالنٌ  مع تعامميا
                                                           

 - مبركؾ بركات: نحك نقػد لسػاني عربي مؤسَّسو  نقبل عف:  .231-203مصطفى غمفاف:  المسانيات العربية الحديثة، ص  - 1
 .174-173ص  –جيكد مصطفى غمفاف نمكذجا 

2
.327، صات في الثقافة العربٌية المعاصرةحافظ إسماعيمي عمكم، الٌمساني- 

3
.288، صسانياتالمٌ  في إبستمكلكجية قضاياحافظ إسماعيمي عمكم، أمحمد المبلخ،  ر:نظي- 
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نٌ  العربية المغة  في ينحصر ذمالٌ  كليدمالتٌ  حميؿالتٌ  مف « منكعات «ك أشتات تقديـ عف ماكا 
 النمكذج تبلئـ أجنبية لغات مف إلييا مترجمة أك العربية المغة مف منتقاة لغكية بمكاد االشتغاؿ
الكتابة الٌتكليدية العربية يطبعيا الٌتفاكت مف جية أىٌميتيا كجٌديتيا؛ فالٌتكليديكف  فجاءت ،المقترح"

العرب يسمككف طرائؽ قددا في تحميبلتيـ كطركحاتيـ كآليات استدالليـ المكٌظفة في القضية 
الكاحدة، كيبقى االختبلؼ بينيـ قائما حكؿ الكثير مف القضايا، مٌما يجعؿ المٌطمع عمى خريطة 

 1.كالشمكلية البحث يحٌس ككأٌنو أماـ تكليدات ال أماـ تكليدية كاحدة تتكؽ إلى تحقيؽ الكٌمية
 

 :الّتداولي المنيج الوظيفي-3
كالٌتكليدم في معالجة الٌظاىرة الٌمغكية، كعرؼ كم ٌرب العقؿ الٌمساني التٌيار البنبعد أف ج     

ٌنما الٌمغة استعماؿ  قصكرىما ككنيما لـ ينتبيا إلى حقيقة أٌف الٌمغة ليست قكالب معٌمقة معزكلة، كا 
ذلؾ  المنيج الكظيفي   كتداكؿ كحركة مجتمعية كأداة تأثير كتعبير، فكاف أف تكٌلد نتيجة

ية المعاصرة نماذج تحميمية أكممت الٌنقص أك الزكايا غير الٌتداكلي؛ إذ أتاحت المعرفة الٌمسان
األبعاد الٌتداكلية مف أبرز  الكظيفي المؤسٌس عمى ٌتكٌجوالمكتممة في الٌدراسات الٌسابقة، كيعٌد ال

كتعٌدد أكجو الٌنظر مف أجؿ إدراؾ الحقائؽ إٌنيا سياسة البدائؿ  ،ىذه الٌنماذج كأدٌقيا كأكمميا
اىرة كاإلحاطة بيا؛ حيث صار ىذا الٌتكجو " الكظيفي الٌتداكلي" يعتني كتدقيقيا، كفيـ الظ

تربط الٌمغة كبنية بمستعممييا، كما ينشأ عف ىذا الٌربط مف تفسير بالبحث كدراسة القرابة اٌلتي 
 .يصة اٌلتي امتاز بيا الكائف البشرمكفيـ ليذه الخصٌ 

ـٌ اقتراح معايير كي تتميٌ       ك"مف المعايير اٌلتي يمكف  بعضيا البعضز الٌنظريات عف كقد ت
ح التمييز بيف تياريف عاميف اثنيف: التيار معيار "الكظيفية" اٌلذم يتي اعتمادىا في ىذا الباب،

يمكف التمييز بيف كالتيار "غير الكظيفي" أك )الصكرم(، كاعتمادا عمى ىذا المعيار  "الكظيفي"
بربط ىذه الخصائص بيعٌية غات الطٌ رٌية لمٌ ك تسعى إلى تفسير الخصائص الصٌ نظريات لسانية 

                                                           
1
.224حافظ إسماعيمي عمكم: الٌمسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، صينظر:   - 
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ساف الطبيعي الٌتكاصمية كنظريات لسانية تجعؿ مف مبادئيا المنيجية العامة أف بنية ككظيفة المٌ 
 .1"كتفسيرىا بمعزؿ عف كظيفتيا التكاصميةالٌمغات الطبيعية يسٌكغ كصفيا 

كىي مف  ،ساني المعاصرثالث اتجاىات البحث المٌ  (Fonctionnalisme)كتعٌد الكظيفية    
 لمسانياتغة، كتعكد األصكؿ األكلى سانية الحديثة اٌلتي اىتمت بدراسة المٌ ماذج المٌ نمكذج مف النٌ 

أىٌميا مدرسة براغ اٌلتي ىيمنت عمى الٌمسانيات لٌمدة  ،إلى جممة مف األعماؿ الحديثة الكظيفية
لمغة سكاء مف الٌناحية الٌنحكية أك ابع الكظيفي ، إذ ركٌز أصحابيا عمى الطٌ مفطكيمة مف الزٌ 

غة، كمنذ الستينيات حاكؿ الٌصكتية أك الٌداللية، فضبل عف الجانب االجتماعي الٌتكاصمي لمٌ 
مف مفاىيـ كتٌكصمكا إلى مفيكـ مركزم سمكه " براغ"سانييف استثمار ماجاءت بو مدرسة بعض المٌ 

ؿ اٌلتي يتكٌمميا اإلنساف ليست مجرد فعؿ )ديناميكية الٌتكاصؿ(، كىك مفيكـ يحيؿ الذىف أٌف الجم
ٌنما  ىك مكاقؼ إزاء كاقع معٌيف، مٌما يعني أٌف الٌمغة ليست مجرد عممية إنجازية لغكم فحسب، كا 

ٌنما ىي تفاعؿ لتجارب يمكف إدراكيا مف خبلؿ العبلقة بيف المتكمـ كالسامع، كانطبلقا مف ىذا  كا 
نجازية لمتكمـ المغة كما يحكميا مف مبلبسات ة اإلالٌتصكر سعت الكظيفية جاىدة لدراسة القدر 

     .2اجتماعية كغيرىا
اللية كالٌتداكلية سانييف)أكستيف كسيرؿ، كغرايس( بدراسة الجكانب الدٌ لقد اىتـ عدد مف المٌ    
 عماؿ في عممية الٌتحميؿ الٌمسانيداكؿ كاالستغات الطبيعية، مؤكديف ضركرة االعتماد عمى التٌ لمٌ 

مصطمح )الكظيفيكف الجدد(؛ ألٌنيـ حققكا  -فبلسقة المغة العادية –سانييف كيطمؽ عمى ىؤالء المٌ 
ال  داكلية(. كبذلؾ يتبيف لنا "أٌف مصطمح )التٌ 3بمراعاتيـ مقامات القكؿ البعد الكظيفي لمغة

الٌتكاصؿ  يختمؼ عف مصطمح )الكظيفية( مف ناحية اإلجراء؛ ألٌف كمييما يراد بو دراسة الٌمغة في
                                                           

  2006، 1مكتبة دار األماف، الٌرباط، ط - األصكؿ كاالمتداد –ى الكظيفي في الفكر الٌمغكم العربيالمنحأحمد المتككؿ:  - 1
 .19ص

 .70-69: ، صسانياتمدخؿ إلى المٌ د.محمد يكنس عمي:  ينظر:  - 2
 .298-297، صالعشريف ينظر: د.عطا محٌمد مكسى: مناىج الدرس الٌنحكم في العالـ العربي في القرف- 3
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( يستعمؿ في أبحاثو مصطمحي )تداكليٌ  "أحمد المتكٌكؿ"أك االستعماؿ، حٌتى إٌف الدكتكر 
فظيف حيف يكردىما عند كصؼ نمكذج لغكم ما" أٌف ىذا ك)كظيفي( بمعنى كاحد، كيقصد بالمٌ 

تاحة يعي بنية تؤٌدم كظيفة أساسية في إالنمكذج يعتمد ضمف أسسو المنيجية أٌف المساف الطب
لٌتكاصؿ داخؿ المجتمعات، كأٌف بيف البنية كالكظيفة عبلقة تبعية، بحيث تتحٌدد السمات البنيكية ا

لمعبارات المغكية )صرؼ، تركيب، تنغيـ( حسب األغراض الٌتكاصمية اٌلتي تستعمؿ ىذه العبارات 
 .1"كسائؿ لتحقيقيا

في الٌمسانيات  لو مساحة  "سيمكف دؾ"نمكذج اٌلذم يمٌثمو الٌمساني اليكلندم األ في كنجد   
 كتكر أحمد المتككؿ اٌلذم سنعتمد قراءتو الٌتأصيمية لمتراث.العربية، بفضؿ جيكد الدٌ 

غة الطبيعية كحاكؿ عمى دراسة القدرة الٌتكاصمية لدل مستعمؿ المٌ  "سيمكف دؾ"لقد رٌكز    
 :2زة ليذه القدرة عف طريؽ تحديدىا بخمس ممكاتالخركج بضكابط مميٌ 

العديد مف العبارات  إنتاج كتأكيؿغة مف مكة اٌلتي تمٌكف مستعمؿ المٌ غكية: كىي المالمٌ  الممكة -1
 ة مختمفة.غكية في مكاقؼ تكاصميٌ المٌ 

ـ مف اشتقاؽ معارؼ جديدة عف طريؽ االستنباط عمى اعتباره الممكة المنطقية: تمكف المتكمٌ   -2
 دا بمعارؼ معٌينة سمفا.مزكٌ 

ة كاستحضارىا يف رصيد مف المعارؼ المنظمٌ تككٌ  فـ متمٌكف المتكمٌ  الممكة المعرفية: كىي اٌلتي  -3
 أكيؿ في أثناء عممية الٌتكاصؿ.في التٌ 

 كأف يككف منو الكثير مف المعارؼ ـ مف خبلليا إدراؾ المحيط،الممكة اإلدراكية: يستطيع المتكمٌ  -4
 رىا في أثناء العممية الٌتكاصمية .اٌلتي يستحض

ـ بيا قصد تحقيؽ أىداؼ ة اٌلتي يريد المتكمٌ المتكمـ مف اختيار الكيفيٌ  االجتماعية: تمكفالممكة  -5
 ة معٌينة.تكاصميٌ 

                                                           
  )اليامش(.11صد. المتككؿ: آفاؽ جديدة في نظرية الٌنحك الكظيفي،  ينظر،  - 1
 .9-8ص المرجع نفسو، ينظر،  - 2
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عيا تي طكٌ اليكلندم، كالٌ  "سيمكف ديؾ"غكم ميا العالـ المٌ حك الكظيفي التي يتزعٌ نظرية النٌ  إفٌ    
يقتصر عمى الدكر حك الذم ال حك الكظيفي بأنو: "ىك النٌ ؼ النٌ تعرٌ  "أحمد المتككؿ"حك العربي لمنٌ 
ذم تمعبو الكممات أك العبارات في الجممة، أم الكظائؼ )التركيبية أك النحكية( كالفاعؿ الٌ 

، تتفاعؿ مع كظائؼ أخرل، )مقامية أك ؿ إال جزءا مف كؿٌ كالمفعكؿ..؛ ألف ىذه الكظائؼ ال تمثٌ 
غكية ية لمعبارات المٌ داكلية، بحيث تترابط الخصائص البنيك تبميغية( ىي الكظائؼ الداللية كالتٌ 

     1تي تستعمؿ ىذه العبارات كسيمة لبمكغيا".كاصمية الٌ بميغية التٌ باألغراض التٌ 
ذم يربط قميدم، الٌ ي التٌ ساني المحمٌ ظرية الجديدة، تجاكزت الخطاب المٌ ىذه النٌ  كمف ثـ فإفٌ       
فيو مركز االىتماـ مف غة، إلى خطاب لساني انتقؿ حك بمستكل لغكم جزئي مف مستكيات المٌ النٌ 
تيا كصؼ كتفسير ما أصبح يعرؼ في ىذه النظرية بالممكة حك كنظرية شاممة ميمٌ غة إلى النٌ المٌ 
د بيف التٌ  بميغية بمككناتيا المختمفة )داللية، كتداكلية، كصرفية، كتركيبية..(، كبذلؾ فيي تكحِّ

 2لسانيات الجممة كلسانيات الخطاب.
  ، كعرض لمصادرىا األساس" بتتٌبع مسيرة الٌمسانيات الكظيفيةاىتـٌ "مصطفى غمفاف لقد   

فكجد تمؾ المصادر مكٌزعة بيف المنطؽ كالفمسفة الٌمغكية كبعض الٌنظريات الحديثة. فاستنتج مف 
خبلؿ ذلؾ غياب أٌم اىتماـ حقيقي بالٌدراسات الٌتداكلية العصرية في الثقافة العربية، كالمحاكلة 

األكائؿ اٌلذيف الكحيدة اٌلتي كقؼ عمييا ىي محاكلة" طو عبد الٌرحمف"، كىك أحد المفٌكريف العرب 
 3حاكلكا الٌتعريؼ بالفكر الٌتداكلي، كتطبيقو في بعض مناحي الثقافة العربية اإلسبلمية.

                                                           
 .3، ص2014-2013د. عبد القادر بقادر: محاضرات في الٌنحك الكظيفي، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،  - 1
 .3ينظر، د. عبد القادر بقادر: محاضرات في الٌنحك الكظيفي،  ص  - 2
 .292-291الٌمسانيات، ص في إبستمكلكجية ينظر: حافظ إسماعيمي عمكم، أمحمد المبلخ، قضايا - 3
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" طو عبد الرحمف" بالقضايا الٌتداكلية مف كجية نظر منطقية كفمسفية مستمدا كسائمو     فقد اىتـٌ
كسب ىذه طؽ. مٌما أىما:  الٌمسانيات كالمنالٌنظرية كالمنيجية مف عمميف حٌققا نتائج باىرة 

الٌنظرية رؤية منيجية ناقدة تنـٌ عف كعي كبير بأىٌمية المنيج العممي.
1 

المحٌددة بأصكؿ  الٌمسانيات  بكحدة الرؤية الٌنظرية كالمنيجية"أحمد المتكٌكؿ"  كما تتٌسـ كتابات  
رات نظرية الٌنحك الكظيفية كتكييفيا مع معطيات الٌمغة العربية، كاٌلتي تنـٌ عف متابعة دقيقة لتطكٌ 

مكلية لظكاىر الٌمغة ، مٌما جعؿ نظريتو تكتسي طابع الشٌ سيمكف ديؾ"" الكظيفي اٌلذم كضعو
    2العربية، كقد مٌكنو ذلؾ مف كضع جزء ىاـ مف نحك الٌمغة العربية الكظيفي.

 عمى كثب عف الكقكؼ لو يتح لـ الكتابة ىذه في  العربية سانيةالمٌ  البحكث ةقمٌ  أفٌ  كيبدك   
 عرؼالتٌ  العربي لمقارئ تتيح تيالٌ  ظريةالنٌ  قضاياىا عرض عمى أكدٌ  ما بقدر المنيجية، سماتيا
 . كمصادرىا أصكليا عمى
غة العربية الكظيفي، اٌلذم حاكؿ تجسيده مف خبلؿ كيعٌد "المتككؿ" صاحب مشركع نحك المٌ    

مف المنجز التراثي كتبو الكثيرة، كاٌلتي تمٌيزت عف بقية الٌمسانييف العرب المحدثيف؛ إذ لـ يقؼ 
ٌنما رأل فيو أٌنو منجز بشرم يحتاج إلى قراءات، كقد استطاع مف مكقؼ المقٌمؿ  أك المقٌكض، كا 

سانيات غكم في المٌ اٌلذم يكٌضح عبلقة الفكر المٌ ك  ،ارمخبلؿ مشركعو تجسيد المكقؼ االستمر 
غكم العربي القديـ، بغية استثمار كنكزه كما الكظيفية الحديثة بكجو عاـ؛ فقد قاـ بقراءة الفكر المٌ 

اخمية مثؿ ما نجد تيا كمناعتيا الدٌ يزخر بو مف أفكار تعيد لٌمسانيات العربية قكٌ 
ماذج الكظيفية الحديثة باقتراحاتيا مٌما سيمٌكف تطكير النٌ كتساىـ أيضا في  3(،1982في)المتككؿ

راث المغكم العربي، كقضايا كظكاىر الٌمغة العربٌية مف عقد حكار يككف مف كرائو استثمار التٌ 
صرفا كتركيبا كداللة كمعجما، كتطكير ىذا التراث الٌمغكم مع االنفتاح عمى اقتراحات الٌمسانيات 

                                                           
.292ص ،الٌمسانيات في إبستمكلكجية ينظر: حافظ إسماعيمي عمكم، أمحمد المبلخ، قضايا - 1
 .293، صنفسوينظر، حافظ إسماعيمي عمكم، أمحمد المبلخ، المرجع   -2 

 .348صينظر، حافظ إسماعيمي عمكم: الٌمسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،   - 3
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مف خبلؿ  يساىـ في فيـ أعمؽ لقكاعد الٌمغة العربٌية، كىذا مانممسوالكظيفية الحديثة، مٌما 
  1(.1982،1985،1986،1993،2001،2006،2008،2010مؤلفات المتكٌكؿ)

بكٌؿ خمفياتو كفرضياتو مرجعا أساسا لو، يتبٌنى  ؿشكٌ يإٌف أٌم باحث ممـز بتبني إطار نظرم    
أحمد المتككؿ الٌنحك الكظيفي إطارا نظريا، كىك اختيار تحكمو مجمكعة مف المسٌكغات عٌبر 

دؾ في  ، اٌلذم اقترحو سيمكف(Functional Grammarعنيا بالقكؿ: "يعتبر الٌنحك الكظيفي)
التنظير مف جية  لشركطلٌتداكلية األكثر استجابة نظرنا، النظرية الكظيفية ا في نكات األخيرة،السٌ 

كاىر الٌمغكية مف جية أخرل، كما يمتاز الٌنحك الكظيفي عمى غيره مف كلمقتضيات "النمذجة" لمظٌ 
    . 2"الٌنظريات الٌتداكلية بنكعية مصادره

أسدل "أحمد المتكٌكؿ" لمٌدرس الٌمغكم العربي الحديث خدمات جميمة مكٌنت العديد مف    
ما تعٌمؽ بظكاىر الٌمغة المدرسيف مف االستثمار ذلؾ الٌنتاج في" ديداكتيؾ الٌمغة العربٌية" السٌيما 

 االستفياـ كغيرىا.كالعطؼ ك 
 النحك" غكيةالمٌ  العمـك مختمؼ ؼخم الثاكية ظريةالنٌ  أفٌ  إلى تكصؿ أنو المتككؿ أحمد كيرل   
ٌنيا تداكلية، نظرية الٌمغة، فقو الببلغة، ،غةالمٌ   كاالقتراض القرض بمعنى لمتحاكر، قابمة بالتالي كا 
 الفكر بيف حكار عقد كيمكف الكظيفي، حكالنٌ  نظرية فييا بما الحديثة التداكلية ظرياتالنٌ  مع
 3:اثنيف ىدفيف نحقؽ كبيذا الكظيفي، حككالنٌ  القديـ، غكمالمٌ 

 غةالمٌ  في الخمس الكظائؼ كصؼ يستمزميا كمفاىيـ بتحميبلت الكظيفي حكالنٌ  إغناء :اأكليم
 في المعتمدة لمنيجيةا كالمبادئ كالمفاىيـ التحميبلت ىذه اقتراض يمٌس  أف دكف خاصة، العربية

 .الكظيفي حكالنٌ 

                                                           
 . 348ص  ،حافظ إسماعيمي عمكم، الٌمسانيات في الثقافة العربية المعاصرةينظر،  -1

 .7الكظائؼ الٌتداكلية في الٌمغة العربية،  دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ص :أحمد المتكٌكؿ - 2
 جكاف ،41 الجزائر، العدد كالمغات اآلداب اإلنسانية كميةنقدية لمكتابات العربية المعاصرة، مجمة العمـك  مكمني: رؤية عيسى.أ -3

 .523-522ص،  2014
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 بالنسبة العربية الببلغة أك العربي، النحك في المقترحة األكصاؼ مف مجمكعة تقكيـ : كثانييما 
 "العناية"ك"الحصر"ك ،"التخصيص كظكاىر أعـ، بصفة كالتابع ،"البدؿ" ككظيفة "المبتدأ" لكظيفة

 مدخؿ الكظيفية المسانيات :كتابيو في المتككؿ كتابات بو تٌتسـ ما كغيرىا،) كىذا "التككيد"ك
 (.العربية المغة في التداكلية الكظائؼ نظرم،

كفيؽ بيف القديـ كالحديث جاه اٌلذم يرـك التٌ يصٌنؼ الدكتكر المتككؿ جيكده في ضمف االتٌ     
ٌتجاه أيضا جيكد ) يدٌعـ ىذا االغة العربية)التكافقي(، كىك االتجاه األقرب لدراسة معطيات المٌ 

 حمف الحاج صالح الٌمغكية(.عبد الرٌ 
 1ثبلثة أىداؼ متكاممة: االتجاه في قدرتو عمى بمكغىذا كتكمف أىمٌية  

 صكغ الٌنظريات القديمة في قالب جديد يتيح المقارنة بينيا كبيف الٌنظريات الحديثة. -
في الغرب تطعيـ الٌنظرية الٌمسانية الحديثة كالعاٌمة بركافد نظرية جديدة قد تثبت ما اتفؽ عميو  -

 كقد تدحضو.
المغة العربية انطبلقا مف الٌنظريات خمؽ أنمكذج لغكم عربي )أك نماذج عٌدة( يضطمع بكصؼ  -

 انية الحديثة، كأف تحتؾ بما تفرعفي إطار نظريات الٌمس خضالٌمغكية القديمة بعد أف تقكلب كتم
 لغكية. كما يتفرع عنيا مف نماذج

كتكر المتككؿ فكير الٌمغكم العربي القديـ، كاٌلتي تعامؿ معيا الدٌ راثية في التٌ كمف األصكؿ التٌ    
  ظائؼ الٌتداكلية: البؤرة، المحكرتستند إلييا الك في طركحاتو ىي دراستو لممكٌكنات اٌلتي 

أخير كغيرىا، كسنتناكؿ بعضا مف ىذه المكٌكنات كاٌلتي المنادل، االستمزاـ الٌتخاطبي، الٌتقديـ كالتٌ 
    راث الٌمغكم العربي. ليا أصكؿ كجذكر في التٌ 

أك  ف "الحامؿ لممعمكمة األكثر أىمية"البؤرة" بأٌنيا الكظيفة المسندة إلى المككٌ  كيعٌرؼ المتكٌكؿ  
 ، كقد مٌيز بيف نكعيف مف البؤرة:2الجممة"األكثر بركزا في 

                                                           
.383حافظ إسماعيمي عمكم: الٌمسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص- 1
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بؤرة الجديد: كىي الكظيفة الٌتداكلية اٌلتي تسند إلى المكٌكف الحامؿ لممعمكمة )الجديدة( بالنسبة * 
 .1لممتكٌمـ )في حالة االستفياـ( أك لممخاطب )في حالة اإلخبار(

المكٌكف الحامؿ لممعمكمة المتردد في بؤرة المقابمة: كىي الكظيفة الٌتداكلية اٌلتي تستند إلى  *
 .2منكر كركدىاكركدىا أك ال

أٌما االستمزاـ الٌتخاطبي فيك ظاىرة قٌدمت في إطار نظريات لسانية حديثة ذات طابع فمسفي ك   
إذ الحظ "غرايس" أٌف حمؿ الٌمغات الطبيعية يمكف في  ...سيرؿ" ك"غرايس" قٌدميا كٌؿ مف"

الحرفي؛ ذلؾ بعض المقامات أف تدٌؿ عمى معنى مختمؼ عف المعنى اٌلذم يكحي بو محتكاىا 
أٌف الممارسات الٌمغكية حسبو نشاط عقبلني ييدؼ إلى الٌتعاكف بيف المتخاطبيف، لذلؾ كاف البٌد  

خاطبي كتجعمو مف افتراض تكجييات أك قكاعد صادرة عف اعتبارات عقمية، تتدٌبر السمكؾ التٌ 
الٌتقريرم إلى معنى ، كاالستمزاـ الٌتخاطبي ىك خركج الٌتركيب عف معناىا الحرفي 3فٌعاال كناجحا

و المقاـ، فضبل عمى أٌنو اليقيـ حدكدا فاصمة بيف المكٌكنات الٌداللية ضآخر يستمزمو كيفر 
ٌنما تتضافر كٌميا  نجازية ففي ضكء الطبيعة اإل سالة الٌمغكية؛فرة الرٌ لتشكيمو كفٌؾ شكالٌتداكلية، كا 

الٌمغكية، بينما يقـك المكٌكف الٌتداكلي  اإلرجاعات المحتممة لمعبلمةد المكٌكف الٌداللي لمخطاب يحدِّ 
  .4بإبراز مقصد المتكٌمـ

كقد كجد المتكٌكؿ أٌف الٌنظرية قريبة جٌدا مٌما كرد في التراث الٌمغكم العربي عند الببلغييف    
كعمماء أصكؿ الفقو، إذ اعتمد في كصفو عمى ما قٌدمو" السٌكاكي" في "مفتاحو"؛ ألٌنو كجد 

عبلقة المعنى  حميؿ المبلئـ لمظاىرة كاٌلذم يضبطالمبلحظة المجٌردة إلى التٌ تناكلو ال يتجاكز 

                                                           
 ..29-28ص، العربيةالكظائؼ الٌتداكلية في المغة  :أحمد المتكٌكؿ ينظر،- 1
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مف األٌكؿ إلى الثاني بكضع قكاعد  الٌصريح بالمعنى المستمـز مقاميا، كيصؼ آلية االنتقاؿ
 1استمزامية كاضحة.

صحكة يو كعيا، ىذا الكعي يمٌثؿ يمكف أف نسمٌ الٌمساني  شاطالنٌ راع كالٌتسابؽ في فيذا الصٌ   
الٌمساني في ثبلث مراحؿ: إذ يصؼ المرحمة  ف" ىذا الكعيحمكقد لممـ "طو عبد الرٌ  ،العقؿ
، ثـٌ مرحمة اللياتاني بمرحمة الدٌ يا الثٌ قٌ يات، كالمرحمة الٌتكليدية في شالٌ ة بمرحمة الدٌ البنيكيٌ 

 .2"الٌتداكليات اٌلتي تجمع بيف الٌدكاؿ كمدلكالتيا
ة، بغية فة عمى الٌمغات الطبيعيٌ الٌدراسات نظريا/ تطبيقيا كانت مكثٌ أف نؤٌكد عمى أٌف كيمكف      

تحقيؽ الٌتجربة، كما إف يرتضى لكفايتيا الٌنظرية كالٌتطبيقية حٌتى ينعرج بيا، مراجعة كنقدا 
ضافة حاسـ ث إفرازات ىذا الٌتكاثر العممي الٌمساني، إٌنو حدث ... كيعٌد الٌنحك الكظيفي مف أحدكا 

ـ( بإصدار "سيمكؾ ديؾ" كبذلؾ فيك 1978، فيك نمكذج ظيرت بكاكيره)في تاريخ بناء األنحاء
كقد التؼ ال يزاؿ يصارع مف أجؿ أف يحٌقؽ كفايتو الٌنظرية كفي اآلف ذاتو كفايتو الٌتطبيقٌية، 

 مشركعالىذا انتقاؿ كخير دليؿ عمى ذلؾ  ،بغية تحقيقو مف الباحثيف ريكثال  المشركعحكؿ ىذا 
عمى الٌمغة العربٌية منذ أكثر مف  ة كمحاكلة "أػحمد المتككؿ" تطبيقواألكركبي إلى البيئة العربيٌ 

    سنة.  عشريف
 ىي الٌدراسة الٌمسانيات أفٌ  العربي لمقارئ الحديثة العربية الٌمسانية الكتابات تقٌدمو ما إفٌ     

 كتأتي االستقبللية انية ىيكالثٌ  العممية، ىي :األٌكؿ اثنتيف بسمتيف سـيتٌ " العمـ كىذا لمغة، العممية
 إقصاء بعضيـ خبلليا مف حاكؿ اٌلتي ىذه المسألة لتكضيح الحديثة العربية الٌمسانية الكتابات
 تيار إطار في كتحديده العربي، الٌمساف عمـ كمنيا التفكير الٌمساني، مجاؿ مف التقميدم الٌنتاج

                                                           
 .40، صالمعاصر المغكم البحث في جديدة آفاؽمحٌمد أحمد نحمة،  - 1
 .28، ص2000،  2ط المركز الثقافي العربي، في أصكؿ الحكار كتجنيد عمـ الكبلـ،  :حمافطو عبد الرٌ  -2
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طار البنيكية،  يأخذ لـ الطبيعية الٌمغات خصائص في التفكير أفٌ  كاعتبر ،1التكليدمالٌنحك  كا 
  سكسير. مع إالٌ  العممي ابعالطٌ 
 حضكر تؤكد دقيقة كثيرة عممية مفاىيـ أفالشٌ  ىذا "في صالح الحاج حمفالرٌ  "عبد ساؽ قدل     
 في نجدىا كال ،كسيبكيو عند الخميؿ كخاصة األكائؿ النحاة عند إالٌ  نجدىا كال العربي، رسالدٌ 
 مف ذلؾ غير إلى التركيب كغير غير الكممة كىي المفظة مفيكـ مف الحديثة، الغربية سانياتالمٌ 

 مكقفا غةالمٌ  مف كقفكا يـأنٌ  العربية عمماء إلى نسب ما مثؿ مف ،كتاباتو في فٌندىا التي القضايا
 إلييا يرمي تيالٌ  بالغاية إالٌ  يتحٌدد ال العمـ ككأفٌ  أخرل، يدرسكىا ألسباب يـأنٌ  إذ ؛عممي غير

 العربية لعمماء ينسب فمماذا دكافع، كغيرىا عممية حركة لكؿ أفٌ  نجد ذمالكقت الٌ  في ،أصحابو
 الحكافز بفضؿ ظيرت ما كثيرا الفيزيائية كالٌنظريات عممي؟ غير مكقفا غةالمٌ  مف يـ كقفكاأنٌ 

  .2.كغيرىا ياسيةالسٌ  االجتماعية
ح بثقافة لسانية لعٌؿ ما يحسف بو ختاـ الحديث عف المناىج، ىك التأكيد عمى ضركرة التسمٌ     

متينة، كىذه حقيقة أقرب إلى البداىة، عند النقاد الغربييف، الذيف استكعبكا األصكؿ المسانية 
حيف ال  قدية، فيكتمثمكىا، ثـ أبدعكا منيا مناىجيـ النٌ  ية التي أنتجتيا الثكرات الثبلثةحك كالنٌ 

ف كجد عند قمٌ  د قاعدة ة منيـ فيـ استثناء، يؤكٌ نجد مثؿ ىذا االستيعاب عند نقادىا المحدثيف، كا 
قدية الحديثة، بمو أصكليا ة لممناىج النٌ سانية العامٌ عريضة مف النقاد، يجيمكف األصكؿ المٌ 

 حكية.النٌ 
قد يجيؿ نقادنا حكية العربية الحديثة، ظريات النٌ نبيو إلى النٌ كفي ىذا الٌسياؽ، يجدر التٌ     

غكية الحديثة لمدكتكر "جعفر دؾ ظرية المٌ الحداثيكف بعضيا أك كٌميا ىنا كىناؾ؛ إذ نجد النٌ 
الباب"، أٌصؿ فييا صاحبيا لنحك بنيكم كظيفي، مف خبلؿ مبادئ نظرية "ابف جني"، كنظرية 

 .wالشيكي  ة الكظيفية لمجممة لماتزيكسالكجي النظـ لػػ "عبد القاىر الجرجاني"، كمبادئ نظرية
Mathesieus) ٌكتكر"عبد القادر الفاسي الفيرم"، اٌلتي ظرية المعجمية الكظيفية لمدٌ ( كىناؾ الن

، نجد حكيمية، كبمكازاة ىذه الٌنظريةكليدية التٌ أٌصمت لنحك تكليدم عربي، في إطار الٌنظرية التٌ 
                                                           

 .112-108 المسانيات، حكار مع مازف الكعر، ص أسئمة المغة أسئمة ينظر،  - 1
2
.92-91:ص صالح،  الحاج حمفالرٌ  سانيات: حكار مع د. عبدالمٌ  أسئمة المغة أسئمة- 
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لمدكتكر "أحمد المتككؿ"، كىي نظرية مكتممة، أٌصمت لنحك كظيفي عربي  حك الكظيفينظرية النٌ 
لى جانبيا نجد النٌ  حكية ظرية النٌ في إطار نظرية الٌنحك الكظيفي لػ "سمكف ديؾ اليكلندم"، كا 

كم ظرية لنحك بنف الحاج صالح"، كقد أٌصمت ىذه النٌ حمعبد الرٌ  الخميمية الحديثة لمدكتكر"
 1ادئو مف نيج "الخميؿ" كتمميذه "سيبكيو".عربي، استمد أسسو كمب

فيؿ يمكف لنقادنا الحداثييف، أف يستخمصكا مف ىذه الٌنظريات مجتمعة أك منفردة مناىجيـ      
نٌقادنا بثقافة لسانية متينة، تخرجيـ مف ثقافة استيبلؾ المناىج  ح كؿٌ الٌنقدية الحديثة؟ كمتى يتسمٌ 

 إلى ثقافة إبداع مناىج جديدة؟
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  الفصل الثاني:
 . بداعبيف األصالة كاإل فكير الٌمساني عند الحاج صالحالتٌ      
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 تكطئة:   
 عمى تعٌرفكا أف منذ العرب الدارسيف أكساط في كبيريف كركاجا شيكعا سانيالمٌ  رسالدٌ  عرؼ    

 القضايا تناكليـ حيف الفكرية تكجياتيـ عمى ذلؾ فأٌثر المجاؿ، ىذا في الغربية الثٌقافة منتجات
سقاط المغكم، البحث بو استجد ما عمى لبلنفتاح كداعو  لمتراث، ممٌجد بيف كانقسمكا المغكية،  كا 
جراءاتو مناىجو  فانتفع باعتداؿ، القضية مف كسط، كقؼ ثالث كفريؽ العربية، المغة عمى كا 
  .العممي البحث في كاإلبداع الحداثة معطيات خبلؿ مف بالٌتراث

 تعني أف يمكف ال اإلنسانية بالعمـك المتصمة المعارؼ في األصالة" بأف آمف الفريؽ كىذا  
 ال الحداثة أفٌ  مرارا غدا كما التطكر، أجؿ مف سعي دكنما اتالذٌ  عمى كاالنغبلؽ بنفسيا االكتفاء
ىدار الٌتراث عف االنسبلخ تعني أف يمكف  ." 1األقدمكف بناه ما كا 
يعٌد التراث الٌمغكم العربي تحٌكال كبيرا في مسيرة التراث الٌمغكم العالمي؛ ذلؾ أٌف الحقائؽ    

العممٌية حكؿ ىذا المكضكع مثبتة تاريخيا، كفي الٌصدد يقكؿ الٌدكتكر مازف الكعر: " لك التفت 
في مرحمة  الغرب المعاصر إلى الٌتأريخ الٌمغكم التراثي العربي لكاف عمـ الٌمسانيات الحديث

متقٌدمة عف الٌزمف اٌلذم ىك فيو، ىذه الحقيقة شاركني فييا عالـ الٌمسانيات األمريكي نكـ 
 2تشكمكي حكؿ ىذا المكضكع".

إٌف الحضارة العربٌية اإلسبلمٌية لـ تكف استمرارا لتطٌكر حضارم سابؽ عمى الرغـ مف أٌنيا قد    
" إٌنما كانت "طفرة أك انعطافا أك حدثا ثكريا" ك تأٌثرت بالخط العاـ لمسيرة الحضارات الٌسابقة،

ليو ىذه الحضارة مف خبلؿ دراسة ، مف ىنا فإٌف ما تكٌصمت إفي تاريخ الحضارات اإلنسانٌية
 .3الظكاىر اإلنسانٌية كالطبيعٌية إٌنما يستحؽ الٌركية كالٌدراية كالتأٌمؿ كالعمؽ"

 القضايا في الٌنظر إلى ركادىا كسعى عربية،ال الٌمسانية البحكث ظيرت الكاقع، ىذا خضـٌ  في   
 كصفيا اٌلتي بصكرتيا مقابمتيا أك كمقاربتيا، المعاصرة صكرتيا في الفصحى لمعربية الٌمغكية
 مناقشتو، كما أك دحضو يمكف ال مٌما بعضيـ عٌدىا التي مصنفاتيـ خبلؿ مف القدامى الٌمغكيكف

                                                           
اإلنسانية كاالجتماعية  كالعمـك اآلداب كمية مجمة المعاصرة، كمطرقة األصالة سنداف بيف العربي المغكم التراث بكعمامة: محمد - 1

 .082 ص ـ، 2008جكاف ، 2/3بسكرة،  العدد خيضر، محمد جامعة
 .88، سكريا، ص 1992يكليك  01، 48د. مازف الكعر: صمة التراث الٌمغكم العربي بالٌمسانيات، مجمة التراث العربي، العدد  - 2
3
.92:، صنفسوالمرجع د. مازف الكعر، - 
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 مف إلييا، تكٌصمت التي كالمفاىيـ الغرب في البحث مستجدات عمى اٌطمعت أعماؿ ظيرت
 في جاء ما كأفٌ  العربي، الفكر أصالة بتأكيد ذلؾ مقابمة فحاكلت األكربية، المغات كصؼ خبلؿ
 أصحابيا كقد رفض عربية، لغكية قضايا يصؼ اليكية، عربي لغكية، كاف آراء مف التراث كتب
 االعتبار ردٌ  بذلؾ فاستطاعكا اليكناني، بالمنطؽ العربي الفكر بتأثر اٌدعاءات اعتبركه ما

ٌمة في مفاىيميا تقديـ كأعادكا العربية، المغكية لمٌدارسات  العممية لمٌركح االستجابة تحاكؿ جديدة حي
 الحديث. اإلنساني الٌمغكم الفكر بيا تمٌيز اٌلتي
 عف بدفاعو المعركؼ صالح، الحاج حمفالرٌ  عبدالٌدكتكر   أعماؿ ظيرت التكجو، ىذا ضمف   
 تمٌيزىا في كتقابؿ العصر، ركح تكاكب اليكية عربية لسانية نظرية لكضع كسعيو العربي، راثالتٌ 

 تجاكزساىمت في   ،رائدة إجرائية كمشاريع عديدة، إسيامات لو فكانت الغربية، نظيرتيا كثرائيا
 الحديثة. فتراتو بعض في سانيالمٌ  البحث عرفيا اٌلتي الٌرككد حالة
 الكطف كفي الجزائر في المساني الفكر أعبلـ مف عمـ صالح الحاج حمفالرٌ  عبد كتكرالدٌ إٌف    

 مكانة كيحتؿٌ  عمى الٌسكاء الغربييف كعند العرب عند غكمالمٌ  الفكر عمى كاسع بلعاطٌ  لو ،العربي
   بآرائيـ كيعجب القدماء العمماء يجؿٌ   ،العربي المشرؽ كفي الجزائر في بوطبلٌ  عند مرمكقة

قرارا " ـ الٌمغة:عم إلى الفيزياء عمـ أىداىا التي اآلالت عف يتحدث كىك طبلبو أحد قاؿ  كا 
 المخبرية كتيةالصٌ  بالبحكث هننكٌ  أف ىاىنا بنا يحسف ذكيو إلى الفضؿ عزك باب كمفٌؽ، بالح
 ىذه محؾٌ  عمى فييا صالح، كعرض الحاج الرحمف عبد الدكتكر أستاذنا بيا اضطمع التي

 أحمد بف الخميؿ شيخو عف سيبكيو ركاه ما كالسٌيما  ،األقدميف عممائنا كتب في جاء ما اآلالت
 غرائزىـ كأفٌ  ، الحصافة مف بمغت آرائيـ مف كثيرا أفٌ  لو ففتبيٌ  كصفاتيا الحركؼ مخارج في

 .1"اآلالت إلييا تكٌصمت التي النتائج تقارب نتائجيـ جعؿ ما ىافةالرٌ  مف أكتيت
ىي اآلراء اٌلتي  صالح الحاج حمفالرٌ  عبد مشركع عمييا قاـ تيالٌ  سانيةالمٌ  ءااآلر  أىـ مفك     

جاء بيا الخميؿ بأحمد الفراىيدم، كذلؾ ألىمية تمؾ اآلراء كأسبقيتيا في زمنو، كاٌلتي نقميا عنو 
 تمميذه سيبكيو.
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 موقع الخميل في الّدراسات الّمسانّية العربّية: - أ
" الٌمغةكىذه  "،الٌمغة"رة العربٌية اإلسبلمٌية ظاى عندىا الفمسفة اٌلتي كقفتكاىر مف الظٌ إٌف     
ٌنما اٌلتي ينبغي أف تككف ككنٌية ،عني الٌمغة العربٌية فقطتال كمٌية شاممة صالحة لكٌؿ زماف  كا 

إٌنيا الٌمغة اٌلتي ىي ركف أساسي مف أركاف  ،كمكاف حسب المفيـك الفمسفي العربي اإلسبلمي
مف ىنا فإٌف خدمة العرب كالمسمميف ليذه الٌمغة لـ تنطمؽ مف  اإلسبلمٌية،حضارة العربٌية ال

ٌنما انطمقت مف المفيكـ اإلسبلمي الكمٌ  ،غةالمفيـك القكمي لمٌ  ا أٌف مكلي، فكمي كاإلنساني كالشٌ كا 
الكحيد لمشكمة اإلنساف عمى ىذه األرض حسب المفيـك العربي اإلسبلمي  اإلسبلـ ىك الحؿٌ 

كيريد  ،المعارؼ اٌلتي حصؿ عمييا اإلنساف لعربٌية ىي الٌمغة اٌلتي يجب أف تحمؿ كؿٌ فإٌف الٌمغة ا
ف المفيـك العربي اإلسبلمي إذ ،مشكبلتو في ىذا الككف أف يحصؿ عمييا، كذلؾ مف أجؿ حؿٌ 

أقدـ العرب كالمسممكف عمى كنتيجة ليذه األسباب  ،1"الٌمغة ظاىرة عربٌية ككنٌية كمٌيةاعتبر 
كما بحثو  ،ةمة العالمية أك الكميٌ مة القكمية كالسٌ : السٌ اثنتيف ىما متيفانطبلقا مف سً  غةة المٌ دراس

 ا كلكف يمكف حصره بما يمي:ا كمتعب جدٌ العرب في الٌمغة كثير جدٌ 

 :أصوات الّمغة العربّية  
سينا في طقية )الٌنحاة كاألطباء العرب أمثاؿ الخميؿ بف أحمد كسيبكيو كابف النٌ  -الفيزيكلكجية -1

 كتابو أسباب حدكث الحركؼ(.
 ياضيات العرب أمثاؿ الحسف بف الييثـ كالخكارزمي(.الفيزيائية )عمماء الرٌ  -2
اطبي كمكي بف أبي طالب القيسي كعمماء ماغية )عمماء الٌتجكيد أمثاؿ الشٌ الدٌ -يةعمالسٌ  -3

 2المكسيقى أمثاؿ زرياب كابراىيـ المكصمي(.
راسة فيزيائية ثـٌ فيزيكلكجية كد -رة الٌصكتية دراسة نطقيةفقد درس العرب كالمسممكف الظاى 

ية دماغية، كلكف معمكماتيـ حكؿ ىذه الظاىرة جاءت مبعثرة اليجمعيا منيج أك دراسة سمع
 نمكذج كاحد متماسؾ.

 
  

                                                           
 .92د. مازف الكعر، المرجع الٌسابؽ، ص: - 1
 .93المرجع نفسو، ص: مازف الكعر،ينظر،   - 2
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 :تراكيب الّمغة العربّية 
ـٌ العرب     لخميؿ بف أحمد أمثاؿ ا خاٌصة الٌنحاة بتراكيب الٌمغة العربية، كذلؾ مف اكثير اىت

مكا ما أتى بو ىؤالء المتقٌدمكف أمثاؿ ابف راح اٌلذيف فصٌ الشٌ ، إضافة إلى كسيبكيو كالكسائي كالفراء
نطمؽ الٌتحميؿ الٌنحكم العربي في تاريخ الٌدراسات " مالكتاب"كتاب سيبكيو  دٌ كغيره، كيع يعيش
لك استطاع العرب فيـ  ىذا الٌصدد يقكؿ مازف الكعر:"كفي اعتقادم أٌنو الٌتركيبية كفي الٌنحكٌية

عف  ا حقائؽ نحكٌية مف ىذا الكتاب ال تقؿ أىٌميةك كتاب سيبكيو فيـ ركاية كدراية كعمؽ لنبش
كلكف ىذا يحتاج إلى  ،الحقائؽ الٌنحكٌية اٌلتي أتى بيا عالـ الٌمسانيات األمريكي نكـ تشكمسكي

   1"س ىناؾ مؤٌشرات لحكافزه في مناخ الٌدراسات الٌمغكٌية العربٌية المعاصرة.جيد كبير جٌدا لي
ضافة إلى اىتماـ العرب بأصكات الٌمغة كتراكيبيا، نجد ممٌ     ف اعتنى بمعانييا كداللتيا، كقد كا 

تجٌسد ذلؾ خاٌصة في أعماؿ الببلغييف العرب مف أمثاؿ" الٌسكاكي، كالقزكيني، كالجرجاني 
 الٌمغة بالمجتمع ارتباطاىتـ العرب أيضا بك ذا في أعماؿ بعض الٌنحاة كالمفٌسريف. كغيرىـ، كك

كأيضا ارتباطيا بفيزيكلكجيا اإلنساف كبيكلكجيتو، مثؿ ما نراه عند الجاحظ في "الحيكاف" ك"البياف 
  كالتٌبييف" كغيره. 

 :مصادر التراث الّمغوّي 

ذا أردنا أف نعيد تركيب الٌتراث الٌمغكم   فإٌنو ينبغي أف نبحث في المصادر الٌتالية:كا 
 كتب الٌنحك كالٌشركح اٌلتي تناكلتو )نحكيات أك عمـ الٌتراكيب(. -
 كتب الٌتجكيد كفؽ قراءة القرآف الكريـ )مرتبات أك عمـ الٌصكت(. -
 كتب الببلغة كالفمسفة كالمنطؽ )دالليات أك عمـ المعنى(. -
 كتب الٌتفاسير القرآنية كالٌنبكية. -
 ف العرب الٌشعرية كالٌنثرية كالشركح اٌلتي تناكلتيا.دكاكي -
كتب المكسكعات المعرفية المختمفة اٌلتي كتبيا عظماء الكٌتاب العرب، أمثاؿ الجاحظ كابف  -

 عبدربو كابف حـز األندلسي كغيرىـ.
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 كتب المعاجـ كالٌمغة كما ىي الحاؿ عند ابف منظكر كابف فارس كاألصمعي كالقالي كغيرىـ.  -
 1ٌتاريخ كما ىي الحاؿ عند الٌطبرم كياقكت الحمكم كغيرىما.كتب ال -

راث الٌمغكم الكاقع أٌف اٌلذم فعمو الٌنحاة العرب خاٌصة حكؿ الٌمغة العربٌية يعٌد جزءن مف التٌ     
العربي كليس كٌمو؛ ذلؾ أٌف ىذا التراث أشمؿ كأكسع مٌما قٌدمو الٌنحاة العرب مف أمثاؿ الخميؿ 

كابف يعيش كغيرىـ، فيذا التراث ىك كٌؿ عمؿ عربي كضعو العرب القدماء بف أحمد كسيبكيو 
  2مف أجؿ تفسير الٌنص القرآني.

 أحمد بف الخميؿ ية التراث العربي، كخاٌصة ما جاء بوأىمٌ  لمحاج صالح تبٌيف لقد    
 بفكره أدرؾ كاٌلذم - العربية غكيةالمٌ  لٌمنظرية الحقيقيٌ  سالمؤسٌ  3–ق(175-ق100)الفراىيدم

 ىي األجزاء كىذه، أجزاء مف ؼتتألٌ  ماإنٌ  كالمفردات ،المفردات مجمكع مف ؼتتألٌ  غةالمٌ  أفٌ  ريِّ النٌ 
ىذه ك ، الحركؼ بدراسة يبدأ أف طبيعتيا ـكيتفيٌ  غة،المٌ  يدرس أف يريد لمف إذف فبلبدٌ  الحركؼ،
 بحسب لمحركؼ ترتيبو فكاف ،كاحد اإلنساف عند جيازىذا الك  طؽ،النٌ  جياز ينتجيا الحركؼ
أٌكؿ  فجعميا ،الحمؽ في الحركؼ أدخؿ العيف فكجد  «ترتيبا فتيفالشٌ  إلى الحمؽ مف مخارجيا

                                                           
 .88، ص الٌسابؽالمرجع  ينظر، د. مازف الكعر، - 1
 .88ص ، صمة التراث الٌمغكم العربي بالٌمسانيات د. مازف الكعر، ينظر،  - 2
ىك أبك عبد الٌرحمف الخميؿ بف أحمد قاؿ بف أبي خيثمة أحمد أبك الخميؿ، أٌكؿ مف سٌمي أحمد في اإلسبلـ. رغـ شيرة الخميؿ - 3

ق، كلكٌف نشأتو بالبصرة 100عمى شاطئ الخميؿ الفارسى حكالي عاـبالبصرم، فإٌنو قد كلد في مدينة أخرل، ىي مدينة عماف 
 غبلما، كتمقيو العمـ بيا تمميذا، كرياستو لمدرستيا شيخا جعمتو يشتير بيذا المقب، كقد كاف الخميؿ مف أكلئؾ العمماء، القبلئؿ اٌلذيف

الخميؿ في العمـك الٌمسانية مف نحك كلغة كشعر  انحدركا مف أصؿ عربي صرؼ إذ ينتسب إلى بطف فرىكد مف قبيمة األزد. كلـ يبرز
ٌف نظرة كاحدة  فحسب، بؿ كاف لو دراية كاسعة بالعمـك الٌشرعية كالعمـك الرياضية، كأكثر مف ىذا كاف بارعا في المكسيقى كالنغـ، كا 

مثاؿ لتدلنا عمى أٌف الخميؿ كاف إلى الطريقة اٌلتي كضع بيا عمـ العركض اٌلذم اتفؽ الجميع عمى أٌنو ىك اٌلذم ابتدعو دكف سابؽ 
ذا عقمية مبتكرة. كباإلضافة إلى براعة الخميؿ في المغة كالمكسيقى نجد أٌنو كاف أيضا رياضيا عارفا بعمـ الحساب إلى حٌد يعتبر فيو 

ارية كذىبت سابقا ألكانو، فقد ذكر أٌنو كضع محاكلة ابتكر فييا كضع نظاـ حسابي خاص يككف مف السيكلة بحيث لك عرفتو الج
ف عقمية فذة كعقمية الخميؿ ال يستبعد أف يككف صاحبيا مبتدعا ألسس  بو إلى السكؽ، فإٌنو ال يستطيع أحد أف يغالطيا الحساب. كا 

رقيف مف فرط إعجابو بنظريات الخميؿ صرح بأف نظاـ العيف ليس غريبا أف شالعركض كمبتكرا لمتنظيـ المعجمى، بؿ إف أحد المست
يء، كقد كردت أسماؤىا شلخميؿ، بؿ الغريب أاٌل يككف منسكبا إليو. أٌما مؤلفات الخميؿ األخرل، فمـ يصمنا منيا يككف مف عمؿ ا

كاىد  شكؿ، النغـ، العركض، الشمتناثرة في كتب الطبقات كقد جمعتيا دائرة المعارؼ اإلسبلمية في ستة كتب ىي: النقط كال
ف كمائة كعمره أربع كسبعكف سنة. ينظر، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم: معجـ العيف اإليقاع، الجمؿ. تكفى بالبصرة سنة خمس سبعي

. كينظر أيضا ابف الٌنديـ: 10إلى 8، ص مف 2003، 1لبناف، ط -تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت
 .64-63لبناف، ص -كتالفيرست، تحقيؽ أحد أساتذة الجامعة المصرية، دار المعرفة، بير 
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كقد بنى ذلؾ   1 »الميـ كىك آخرىا عمى أتى ىحتٌ  فاألرفع، األرفع منيا، قرب ما الكتاب ثـ
 .كاضح عممي أساس عمى
 أسير :" كنتقاؿ عنو رالمظفٌ  بف يثالمٌ  حكاه ما ذىنو في الفكرة ىذه مثكؿ عمى يدؿٌ مٌما ك     

 موأمثٌ  ما عمى كثاء كتاء كباء ألؼ حركؼ كألؼ قصد إنسانا أفٌ  لك يكما لي فقاؿ الخميؿ إلى
 فقمت :قاؿ .البتة منو شيء عنو يخرج ال أصؿ لو أفتييٌ  العرب، كبلـ جميع ذلؾ في الستكعب

، كأٌنو ليس يعرؼ لمعرب كبلـ كالخماسي كالرباعي الثبلثي عمى يؤلفو قاؿ ذلؾ؟ يككف ككيؼ لو
 2 »أكثر منو

 نحك الحرؼ أظير ثـ بألؼ فاه فتح مخرجو أك كتالصٌ  مرتكز ديحدٌ  أف أراد إذا الخميؿ كاف   
 الدقيقة العممية تائجالنٌ  مف الكثير عمى يحصؿ أف البسيطة الطريقة بيذه كاستطاع ،أعٍ  أحٍ  أبٍ 
 ميدم الدكتكر يقكؿ ، كفي ىذا الٌصددكاآللة العمـ بتطكر باالستعانة المحدثكف إلييا انتيى التي

 مع أكثرىا تتفؽ الحديث األصكات عمـ مصطمحات نرل أف حقا الٌطريؼ كمف" :المخزكمي
 إلى يشير منيا كثير كاف بؿ القرب، كؿٌ  منيا قريبة كىي الخميؿ، كضعيا التي المصطمحات

 باإلنكميزية فمصطمح المجيكر يقابمو ةحرفي تككف تكاد ترجمة ترجمت الخميؿ مصطمحات ياأنٌ 
( Unvoiced( أك )Voiceless)مصطمح يقابمو الميمكس كمصطمح (voiced مصطمح ) مثبل

 يقابمو خكالرٌ  ( كمصطمحPlosive( أك )Stop)مصطمح يقابمو ديدالشٌ  كمصطمح
مصطمح   يقابمواء الرٌ  كىك المكٌرر ( كمصطمحFricative) ( أكContinuantمصطمح)

(Trilledأك ) (Rolled)". 3 
صكات الٌمغكية عند الغربييف تاريخ بعيد، ككٌؿ ما كاف ليـ مف ذلؾ ىك ما كلـ يكف لعمـ األ   

سبؽ إليو اليكناف مف دراسة لمظكاىر الٌصكتية مف ناحية الٌسماع، كلـ يتناكلكا دراسة األصكات 
ما كجد ما عدا  ،كرة اٌلتي تمٌثمت عمى يد الخميؿمف حيث مخارجيا، كال مف حيث صفاتيا بالصٌ 

را ير إلى أٌف الخميؿ كاف متأثٌ شكلكف ليس ىناؾ ما ي، عند الينكد اٌلذم تناكلكا مخارج الحركؼ

                                                           
 :ص ،2003، 2ط ا،سكري ،الفكر دار ،العيف كتاب مقدمة خبلؿ مف الخميؿ عند األصكات عمـ أصالة: قدكر محمد د.أحمد -1

85. 
 .65-64النديـ، المصدر الٌسابؽ، ص ابف فيرست  -2
 . 41، ص1989 ،2ط– ؤكف الثقافية العاٌمة، بغداد، دار الشٌ  البصرة مف المخزكمي: عبقرم ميدمد. -3
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 مع تفٌرده ،ه الينكد مٌما يتعٌمؽ باألصكات الٌمغكيةف سبقو أك كاف كاقفا عمى ما أنجز بعمؿ م
  .1الحركؼ كتجاكرىا، كلمخميؿ في ذلؾ دراسة كافية اآلثار اٌلتي تترٌتب عف تمازجبدراسة 

لقد رفض الخميؿ الٌترتيب األبجدم اٌلذم اقتبسو العرب عف الفينيقييف كعدد حركفو اثناف    
شركف حرفا، كأضافكا إلييا الٌركادؼ اٌلتي ينفرد بيا العرب عف غيرىـ في الٌمغات الٌسامية كع

الٌترتيب فيك ككنو ال يستند  ا سبب رفضو ليذااألخرل كىي )ث، خ، ذ، ض، ظ، غ، ء(. أمٌ 
إلى مبدأ معٌيف، أك منيج محٌدد كألٌنو يبدأ باليمزة؛ كىك حرؼ ال يستقٌر عمى قرار كتتبلحؽ 

 2األحرؼ في الٌترتيب األبجدم.
ق( 90باه كالنظائر اٌلذم كضعو نصر بف عاصـ الٌميثي )ت.شكما رفض الٌترتيب كفؽ األ   

بف يكسؼ الثٌقفي، ألٌنو مبني أصبل عمى الٌرسـ كالكتابة، بينما الٌمغة قكاميا تكميؼ مف الحٌجاج 
 3األداء كالٌنطؽ.

خرج الفراىيدم بطريقتو الٌصكتية اٌلتي ترٌتب الحركؼ كفؽ خركجيا مف الحمؽ صعكدا مف    
كليس فتيف، ألٌف أساس الٌمغة في نظره الٌنطؽ شٌ أدنى إلى أعمى، بدءن مف الحمؽ كانتياء بال

 4الٌرسـ، أٌما الفـ فيك األداة اٌلتي تكٌكف الحركؼ كتطمؽ األصكات.
شكؿ آخر يتناسب فرٌتبيا ب ىكذا قاـ الخميؿ بكضع سٌممو الٌمغكم بعد دراستو لمحركؼ العربية،  

مع مخارجيا الٌصكتية كقاؿ بأٌف العيف كالحاء كالياء كالخاء كالغيف ىي حركؼ حمقية، ألٌنيا 
، بعضيا أرفع مف بعض، ثـٌ قاؿ بأٌف القاؼ كالكاؼ ىما حرفاف ليكياف ألٌنيما تخرج مف الحمؽ

يخرجاف مف الٌمياة، أٌما الجيـ كالٌشيف كالٌضاد فيي حركؼ شجرية ألٌنيا تخرج مف شجر الفـ 
بينما الٌصاد كالٌسيف كالزام ىي حركؼ أسمية ألٌنيا تخرج مف أسمة الٌمساف، كالٌطاء كالٌتاء كالٌداؿ 

نطعية ألٌنيا تخرج مف نطع الفـ األعمى، كالٌظاء كالٌذاؿ كالثٌاء ىي حركؼ لثكية بعضيا  حركؼ
ـٌ الفاء كالباء كالميـ  أرفع مف بعض، كالٌراء كالبٌلـ كالٌنكف حركؼ زلقية ألٌف مبدأىا زلؽ الٌمساف ث

الكاك كالياء  مف حٌيز كاحد، كىي حركؼ شفكٌية ألٌنيا تنطمؽ مف الٌشفة. أٌما الحركؼ الباقية كىي

                                                           
 .42-41ص  ،البصرة مف المخزكمي: عبقرم ميدمد.  ينظر،  - 1
 .86-85ص، 1986، 1شر كالٌتكزيع، سكريا، طد. عبد الٌمطيؼ الٌصكفي: الٌمغة كمعاجميا في المكتبة العربية، دار طبلس لمن - 2
 .86المرجع نفسو، ص  - 3
 .87-86المرجع نفسو، ص - 4
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كاأللؼ كاليمزة فميس ليا حٌيز تنسب إليو إاٌل اليكاء، كىي بذلؾ حركؼ ىكائٌية، إاٌل أٌنو جعؿ 
 1الكاك كاأللؼ كالياء قسما، كاليمزة كحدىا قسما آخر.

 قٌسـ قد الخميؿ فإفٌ  مخارجيا، إلى)األصكات أم( الحركؼ نسب دٌقة عف الٌنظر كبغض   
 أقصى مف األساس ىذا عمى ترتيبيا ثَـّ  كتية،الصٌ  مخارجيا كفؽ عمى قائمان  تقسيمان  الحركؼ
  2كاآلتي: ترتيبو فكاف الٌشفة، حركؼ إلى الحمؽ

 .) غ خ ق ح ع ( حمقيَّة - 1
 .) ؾ ؽ ( ليكيَّة - 2
 ض( ش ج ( شجريَّة - 3
 .) ز س ص ( أسميَّة -4
 .) ت د ط ( نطعيَّة - 5
 .) ت ذ ظ ( لثكيَّة - 6
 .) ف ؿ ر ( ذلقيَّة - 7
 .) ـ ب ؼ ( شفكيَّة - 8
 .)م أ ك ( ىكائية - 9
 أفٌ " رأل إذ نفسو؛ الٌترتيب كبحكثو مؤٌلفاتو في صالح الحاج حمفالرٌ  عبد الدكتكر سمؾ كقد   

 المخارج ىما مدخبلف ليا ، 3مصفكفة شكؿ عمى العربي كتيالصٌ  ظاـالنٌ  كسيبكيو الخميؿ كصؼ
 يحصر أٌنو في يكمف المدخميف ليذيف الٌتركيب كفضؿ مخارج، ليست اٌلتي الحركؼ كصفات
 المصفكفة في ذلؾ كيظير الٌمغة، تاريخ مف معٌينة حالة في كالميممة المستعممة األحرؼ جميع
 في الٌصكتيات عمماء يفعؿ كىكذا  -الخميؿ رائحة ذلؾ في نشـٌ  -فارغة كثيرة خانات كجكد في

 4"زماننا
                                                           

 .88-87الٌسابؽ، ص د الٌمطيؼ الٌصكفي، المرجعبع ينظر، - 1
.58، ص1المصدر الٌسابؽ،  ج : العيف، معجـ ينظر - 2
 كبحكثو مؤلفاتو في صالح الحاج الرحمف عبد الدكتكر استعمميا التي الرياضية المصطمحات مف  (Matrice) :المصفكفة  -3

 عمى المدخمة العناصر عمييا تصاغ أف يمكف التي التراكيب جميع تستفرغ كبو عمكد ككذا صؼ كذا يتألؼ مف جدكؿ :بيا كيعني
 .219المساف، ص عمـك في كدراسات ينظر: د. عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث .الجدكؿ

 .67 :، ص2العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكثعبد الٌرحمف الحاج صالح:   - 4
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لى جانب اىتماـ الخميؿ بالجكانب الٌصكتية، فإٌف لو اىتمامات أخرل ليا عبلقة بالجكانب     كا 
 مف باب بطرؽ ذلؾ كافالٌنحكية؛ إذ يعٌد عممؿ مف أعبلـ الٌنحك في القرف الثاني لميجرة، ك 

 كفالمتقدم إلييا أشار كانت مكصدة أبكابا األخير فتح ىذا ككف الٌتعميؿ، في تمثؿ اجتياده أبكاب
يماءات إشارات أمره ؿأكٌ  كاف الٌتعميؿ أفٌ  ذلؾ مٌمف سبقو؛ٌ   إلى يشار أف دكف اإلعراب لظكاىر كا 

 ال تعميبل اإلعراب كجكه كيعٌمؿ ليبتكر األخير ىذا فجاء القكاعد، في كيفٌصؿ تعميؿ األحكاـ
 نظاـ تفسير ليا خضع تيالٌ  لنظرية العامؿ مؤسس ؿأكٌ  ليككف ،العربية غةالمٌ  طبيعة عف يخرج
 فكاف الفذٌ  ىذا يد عمى عمميك  نحكم كمصطمح عميؿالتٌ  مصطمح ظيكر ذلؾ إلى أضؼ ،العربية

  ."1بيا دتفرٌ  منيج ككسائؿ لو
 كيظير العمؿ ليذه استخراجو كطريقة استنباطو براعة في عميؿالتٌ  في الخميؿ منيج ضحكيتٌ    
 مف اخترعيا أـ العرب عف أأخذىا حكالنٌ  في بيا يعتؿ التي العمؿ عف سئؿ عندما جميا ذلؾ
 عقكليا في كقاـكبلميا  مكاقع فعرفت كطباعيا سجيتيا عمى نطقت العرب إفٌ  :"فأجاب نفسو
ف عممو،  العٌمة أصبت فإف منو، عممتو لما عٌمة أٌنو عندم بما أنا كاعتممت ذلؾ، عنيا ينقؿ لـ كا 
ف التمست، اٌلذم فيك  محكمة دار دخؿ حكيـ رجؿ مثؿ ذلؾ في ميفمثى  لو ةعمٌ  ىناؾ تكف لـ كا 
 الكاضحة كالبراىيف الصادؽ بالخبر بانييا حكمة عنده صٌحت كقد كاألقساـ، الٌنظـ عجيبة البناء

 كذا لعمة ىذه فعؿ إٌنما قاؿ: منيا شيء عمى الٌدار في الٌرجؿ ىذا كقؼ فكٌمما البلئحة كالحجج
 الحكيـ يككف أف فجائز لذلؾ، محتممة ببالو كخطرت لو سنحت لعمة ككذا كذا كلسبب ككذا،
 ةالعمٌ  لغير فعمو يككف أف كجائز ارالدٌ  دخؿ ذمالٌ  ىذا ذكرىا اٌلتي لمعٌمة ذلؾ فعؿ لمدار الباني
 2بو." فميأت بالمعمكؿ ذكرتو مما أليؽ ىك حكالنٌ  مف عممتو لما ةعمٌ  لغيرم سنح فإف
استنباط األحكاـ مف خبلؿ عممية كنستنتج مف ىذا الٌنص مدل اجتياد الخميؿ كقدرتو عمى   

 لكؿٌ  ككضع قكانينيا، كسفٌ  مكضكعية قيمة الٌنحكية لمعٌمة لكبلـ العرب؛ إذ أٌنو رصد استقراءو 
  .عميو جاءت ما يعٌمؿ كتكضيحا تفسيرا عبارة أك تركيب

                                                           
، مام 14، العدد 5الجزائر، المجٌمد  التعميمية،عميؿ الٌنحكم، مجٌمة سميـ قزعكط: جيكد الخميؿ بف أحمد الفراىيدم في التٌ  - 1

 . 515، ص2018
2
 .66-65، ص:1979، 3، د. مازف المبارؾ، دار الٌنفائس، لبناف، طاإليضاح في عمؿ الٌنحك، تح أبك القاسـ الٌزجاجي: - 
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  كؿشٌ ، كىك أيضا مخترع لم1مف أٌلؼ كضبط كتابا في الٌنقطالفراىيدم أٌكؿ  الخميؿكيعٌد     
كمبتكر ترتيب حركؼ اليجاء العربية بحسب   ،عر العربيمبتدع العركض أك بحكر الشٌ ك 

مدرسة "عرفت  " العيف"كبكتابو ،ع األلفاظ العربية المستعمؿ منيا كالميمؿيلجم  مخارجيا
ٌتى مف العمماء طرائؽ الٌدرس شٌرعت لطكائؼ شكيأتي ىذا الكتاب في مقٌدمة اآلثار اٌلتي  ؛"العيف

كتثار حكؿ كتاب العيف  ،ٌلذم كاف "المعجـ" أٌكؿ مجاؿ يظير فيو نظرا كتطبيقياالٌصكتي ا
مكضع اختبلؼ الٌدراسيف في ىذا العصر، كأىـٌ مايعرض  اؿز لمخميؿ قضايا متعٌددة بعضيا ماي

أة المعجمٌية شلو الٌدارسكف في ىذا الصٌدد البحث في تحقيؽ نسبة كتاب العيف لمخميؿ، كن
 2العيف في المعاجـ اٌلتي حذت حذكه خاٌصة كفي غيرىا مف معاجـ العربٌية عاٌمة.ر أثالعربٌية، ك 

أراد الخميؿ أف يدرس الٌمغة عمى أساس عممي استقى طرفيو مف الثقافة العقمية كالٌمغكية؛ فقد   
، كليس عمى أساس  بيؿ الحصر كاالستيعابفٌكر الخميؿ بطريقة تمٌكنو مف جمع الٌمغة عمى س

ؼ المسائؿ بحسب المكضكعات كغيرىا، كلـ يستطع ترتيب آخر أف ينيض الجمع كتصني
بالميٌمة اٌلتي أرادىا الخميؿ لمعجمو "كتاب العيف" كالٌترتيب األبجدم كالٌترتيب األلفبائي؛ ألٌنيما 

 -بادئ عممو، فقد كعى أسس الٌتصريؼ ييدراف القيمة الٌصكتية اٌلتي جعميا الخميؿ مبدأ مف م
 كنسجيا، ككقؼ مف كاألبنية، كعرؼ خصائص ائتبلؼ األصكات  -ر معظمياإف لـ يكف ابتك

خبلؿ ركايتو الكاسعة عمى الميمؿ كالمستعمؿ مٌما يترٌكب مف الكبلـ العربي، كحٌدد عف طريؽ 
    يقكؿ الخميؿ: ف صكر محتممة أحصاىا إحصاء دقيقا، العمـك الٌرياضية ما تقٌدمو الٌتقاليب م

بلثي كالٌرباعي كالخماسي؛ فالثنائي نائي كالثٌ عمى الثٌ ى أربعة أصناؼ: " كبلـ العرب مبني عم
نحك قكلؾ: ضرب، خرج قد، لـ...كنحكه مف األدكات...كالٌثبلثي مف األفعاؿ  عمى حرفيف نحك:

عمر، جمؿ....كالٌرباعي مف األفعاؿ نحك:  نحك: دخؿ، مبني عمى ثبلثة أحرؼ، كمف األسماء
عٌر... كمف شدحرج، ىممج...كمف األسماء نحك: عبقر، عقرب...كالخماسي مف األفعاؿ نحك: اق

كليس لمعرب بناء في األسماء كال في األفعاؿ أكثر مف  األسماء نحك: سفرجؿ، ىمرجؿ...
 3خمسة أحرؼ"

                                                           
 .21عمـك الٌمساف، ص ىذا الكتاب لـ يصؿ إلينا. ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح، منطؽ العرب في كلكفٌ  - 1
 .14ينظر، أحمد محمد قدكر، أصالة عمـ األصكات عند الخميؿ، ص: - 2
3
 .49-48، ص1الخميؿ بف أحمد: معجـ العيف، ج - 
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 مخارجيا كتحديد دقيقا كصفا الحركؼ ككصؼ ،ةالعمميٌ  المصطمحات كضع في بؽالسٌ  ىذا  
 سار مف كبآراء الخميؿ بفكر يعجب صالح الحاج الدكتكر تجعمكغيرىا مف الٌنظرات العممية، 

مٌثمت منطمقات فكرية لسانية  صكر دةعٌ  في اإلعجاب ىذا ظيرقد ك ، القدماء مف منياجو عمى
 لو.بالٌنسبة 

 
 الّمسانية عند عبد الّرحمن الحاج صالح: المنطمقات - ب
 

 :األصالة مفيوم -1
 كثيرة في مٌرات الباحثيف أبعدت أنيا درجة إلى العربي الفكر كالٌتقميد األصالة قضية شغمت     
 القضايا ييتمكا بمب أف بدؿ العمـ، ىامش إلى بأعماليـ كاٌتجيت العممي، البحث ركح عف

 أصكليا ظر فيالنٌ  بدؿ العمـك ركافد عف يبحثكف فأخذكا مناقشتيا، إلى بادركا تيالٌ  العممية
 المناقشة تأٌثرا بيذه الفكر مجاالت أكثر كلعؿ فييا، مستجد كؿ بتقديـ كخدمتيا بيا كاالنتفاع

 المغكم الٌتراث بالنظر في األمر يتعٌمؽ عندما خاٌصة غة،المٌ  في البحث مجاؿ الٌصراع، كىذا
 :بقكلو ذلؾ في كتابو األسمكبية كاألسمكبيشير إلى  "بلـ المسٌدمالسٌ عبد "؛ إذ نجدالعربي

  عصرنا البدائؿ عصر لكأفٌ  ىحتٌ  الحديث العمماني الفكر تكأماف يتجاذباف كالمعاصرة الحداثة"
 الماضية الحركة تسارع بيف ما تفاكت إٌنما الفيف،السٌ  حضارة عدمتو قد المنحى الٌتطكرم أفٌ  ال

، الحركية لمفارقاتا كتسارع صيرا  ىحتٌ  أحقاب منذ الٌتكأميف ىذيف الغربي الفكر تمٌثؿ كلئف اليـك
ٌياىما، يتصارع يزاؿ ال العربي المنظكر فإفٌ  تاريخية بكتقة في  شدٌ أ القضية كانت كلغيره لذلؾ كا 

 أك يرىـغ اٌتصاليـ بمشاغؿ تعٌمقا كأبعد المستحدثة المناىج سبؿ تحٌسسيـ في بالعرب مبلبسة
 1." عنو انفصاليـ

األصؿ: أسفؿ كؿ شيء كجمعو  جاء في لساف العرب عف األصؿ كاألصيؿ مايمي:"   
ؿ صي كقاؿ الزٌجاج: آصاؿ جمع أصؿ، فيك عمى ىذا جمع الجميع، كيجكز أف يككف أي .. أصكؿ.

                                                           
 . 17 ص  ،1982 ،3تكنس، ط لمكتاب، العربية الٌدار كاألسمكب، المسدم: األسمكبية الٌسبلـ عبد - 1
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كرجؿ أصيؿ لو  ،كيقاؿ: إٌف الٌنخؿ بأرضنا ألصيؿ أم ىك بو ال يزاؿ كال يفنى ...بني كاحد كطي 
ـ خي ؿ أصالة، مثؿ ضى أم عاقؿ. كقد أصي ثابت الرٌ ؿ كرجؿ أصيؿ أصؿ، كرأم أصيؿ: لو أصٍ 

ٌنو ألصيؿ الرٌ رأؿ ضخامة، كفبلف أصيؿ الرأم كقد أصي  أصيؿ أم  ده أم كالعقؿ، كمجٍ يو أصالة، كا 
 1"ذك أصالة.

 عف إجابة صالح الحاج عند األصالة لمصطمح دقيؽ مفيكـ تحديد محاكلة جاءتكقد     
ساؤؿ ما شأف التٌ  ىذا كفحكل ،الحديث العربي غكمالمٌ  البحث ساحة عرفتو كجكىرم، ميـٌ  تساؤؿ

 كنجده باألصالة؟ العرب يعتبر مٌسا المثٌقفيف تأثيرىا عمى العمـك الٌمغكية في اآلكنة األخيرة؟ كىؿ
 إٌنيا إذ المعاصرة، أك الحداثة مقابؿ ىي في  األصالة أفٌ  الباحثيف عند ائعالشٌ  االعتقاد يخالؼ

 أـ العمماء القدامى العرب العمماء أكاف سكاء بو المقمَّد المحتذل كاف أيًّا التقميد الحقيقة في تقابؿ"
لغيره، فكأٌف ىؤالء المثقفيف بجعميـ األصالة في  نسخة اليككف الذم ىك األصيؿ إذ الغربييف؛

إاٌل بالرجكع إلى القديـ؛ فاألصيؿ في الكاقع ىك مقابؿ المعاصرة ال يتصٌكركف ىذه األصالة 
 في المبدع اٌلذم يأتي بشيء جديد لـ يسبؽ إليو ميما كاف الزماف اٌلذم يعيش فيو، كاألصالة

كما يشير إلى أٌف  2".خاٌصة الغربييف تقميد مف االمتناع ىي األساس ىذا كعمى ىذا زماننا
الٌنظر إلى كٌؿ مايصدر مف الغير حٌتى يقكـ  األصالة" تكمف في عدـ اإلطمئناف مقٌدما كقبؿ

   3الٌدليؿ اٌلذم يحمؿ اإلنساف بؿ يجبره عمى تقٌبؿ أقكاؿ غيره."
 إلى يسعى اٌلذم ىك األصيؿ الٌمغكم فالبحث ؛مصدره كاف ميما منبكذا الٌتقميد يككف كبيذا   

 اآلف في أٌنو مع مناقشتيا، تقٌبؿ كعدـ القداسة، مأخذ اآلخريف آراء أخذ كعدـ كاالبتكار اإلبداع
 فإٌنو سابقا؛ تحقؽ ما إلى حاجة دكف الكمي االبتكار يتحٌقؽ أف حاؿ بأم يمكف ال أٌنو يقرٌ  ذاتو

 أف  بدكف العمـ بو يرقى أك كحده ىك يصنعو ما عمى باالعتماد اإلنساف يعيش أف يستحيؿ

                                                           
1
 .16، ص:لبناف، دار صادر، 11جماؿ الٌديف اف منظكر: لساف العرب، ج - 

  1ج العربية، سانياتالمٌ  في كدراسات بحكث كتاب ضمف الحديثة، الٌمغكية كالبحكث األصالة صالح، الحاج الٌرحمف عبد - 2
  .11ص:

 .12، ص1العربية، ج سانياتالمٌ  في كدراسات بحكث  صالح، الحاج الرحمف عبد - 3
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 كاألخذ كالٌتداخؿ الٌتفاعؿ إلى األشياء أحكج ىك االعتبار بيذا كالعمـ اآلخركف، ابتكره ما يراعي
 1اآلخركف. بو يأتي بما
 فعمى إبداعي، بحث أم عمييا يبنى التي األسس صالح الحاج حمفالرٌ  عبد تتٌبع كقد    

 عمى يحكـ يجعمو مما فكرية، مغالطات كال فيو تقميد ال أصيبل عممو تجعؿ قكانيف اتٌباع الباحث
 :ىذه األسس كمف لجدتو، فقط بالجكدة الجديد عمى كيحكـ لقدمو، بالرداءة القديـ

 فقد نظرية كاممة، عميو نبني أف قبؿ كايةالرٌ  أك الخبر صحة مف الٌصاـر التأٌكد مف بدٌ  ال -1
 الطبقات كتب مف أك كتاب أدب كتاب في كرد خبر عمى أقكالو جميع فيبني المنٌظر يتساىؿ
 عمى يستشيد كقد اليكناني، المنطؽ الخميؿ عمى مف ابتداءن  أك أٌكلو مف العربي حكالنٌ  بناء كفكرة
 قبؿ تكفي الخميؿ أف ناسيا إسحاؽ" بف "حنيف يمتقي مع كاف الخميؿ"  إٌف" "القفطٌي" بقكؿ ذلؾ
"األغاني" ألبي الفرج األصفياني")عمى إثر  ، أك االستشياد بكتابتسنكا بعشر حنيف كالدة

أم األصفياني( ليس ممف يكثؽ بو لمجكنو كاستيتاره ككذلؾ المستشرقيف(، عمى الٌرغـ مف أنو) 
األمر بالٌنسبة لمكثير مٌما يركيو مؤٌلفك كتب الٌطبقات المتأٌخريف اٌلذيف جمعكا الغث كالٌسميف 
كأدخمكا في كتبيـ كٌؿ ما سمعكه أك قرأكه دكف تمحيص، كشٌتاف ما بيف ىؤالء المؤٌلفيف كبيف 

درم لماذا يعتقد البعض أٌنو قد يجكز في األمكر العممية مف التسامح عمماء الحديث األٌكليف كال ن
 2.ما ال يجكز في األمكر الٌدينية أك ليس الحرج كالكذب كاحدا

صحة المعمكمة أك المصدر، كذلؾ باالعتماد عمى  عمىد ؤكٌ كبيذا نجد الحاج صالح دائما ي  
يعٌد ثقة  لمجكنو كاستيتاره، كبعض ذم ال ال شبو العممية ككتاب األغاني الٌ  الكتب العممية

 . دقيؽ أك تمحيصالكتب اٌلتي نقؿ أصحابيا كٌؿ ما سمعكه أك قرأكه دكف ت
 ومظانٌ  ظر فيالنٌ  كأمعف األصيمة، منابعو قصد مكضكعا طرؽ إذا اٌلذم ىك األصيؿ الباحث -4

 خمسة مضي بعد عنو غيره ركاه فيما ال نفسو، المكضكع بيذا المعني تركو فيما أم األكلى؛
 أك اإلشارة مباشرة، صاحبو مف القكؿ ذكر عف راجع إلى امتناع الباحث كىذا ) الٌشمكلية (قركف

                                                           
 .12، صالٌسابؽالمصدر  ،صالح الحاج الرحمف عبدينظر،  - 1
 .16-15، ص:1العربية، ج سانياتالمٌ  في كدراسات بحكث  صالح، الحاج الرحمف ينظر، عبد  - 2
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 في كجده إذا غيره لساف عمى مركيا القكؿ ىذا أبدا يذكر كال المتناىية، بالدقة مصدر القكؿ إلى
عٌما يدحضيا العممية؛ كاألخطر مف ذلؾ أف يستخرج منيا ما يؤٌيد نظريتو، كيسكت  اآلثار

األنبارم لمخكض في مكضكع  كيفٌندىا؛ نحك اعتماد بعض الباحثيف عمى كتاب" اإلنصاؼ" البف
باألمر  ما كصمنا مف كتب الٌنحاة المعنييف الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف كتركيـ ألىـٌ 

األخفش أنفسيـ، كعدـ إجراء مقارنة دقيقة ليذه الكتب نفسيا؛ كذلؾ كالمقارنة بيف ما يقكلو "
"معاني القرآف"، ىذا كما بالؾ بمف يحكـ عمى آراء إماـ الٌنحاة" سيبكيو" مف  األكسط" في كتابو

خبلؿ ما قيؿ عنو كما ركاه مؤٌلفك الٌطبقات، كىذا خطير جٌدا أف يترؾ " الكتاب" كيعتمد 
 1األساطير كالخرافات اٌلتي حكاىا الٌناس بؿ المجيكلكف منيـ حكؿ ىذا الٌرجؿ.

إذ  ؛مكلية فيما يخٌص المراجعلشٌ أكضح الحاج صالح أٌف الكثير مف البحكث تٌتصؼ بعدـ ا لقد  
يكتفي الباحث بالعدد القميؿ منيا، كيبني بذلؾ نظرية كاممة، كاألخطر مف ىذا كىك أف يستخرج 

     منيا ما يؤٌيد ىذه النظرية كيسكت عٌما يكٌذبيا كيدحضيا. 
أف يتمٌسؾ بو دائما ىك االمتناع مف ذكر القكؿ مف صاحبو  كيرتبط ىذا بما يجب عمى الباحث  -5

كال يذكر أبدا ىذا القكؿ مركيا عمى لساف  ،شارة إلى مصدر القكؿ بالٌدقة المتناىيةرة، كاإلمباش
غيره إذا كجد ىذا القكؿ في اآلثار العممية اٌلتي كصمتنا مف صاحبو عف طريؽ ابف األنبارم أك 

 2يكطي أك غيره.في عف طريؽ السٌ كبلـ األخفش في كتاب القكا
 في القدامى يفيـ مقصكد أف يحاكؿ عندما مسبقة نظرة أك فكرة كؿ مف الباحث ديتجرٌ  أف يجب  -6

 عصكر فيميـ دكف عيدىـ عٌنا، كحاؿ بعد الذيف أكلئؾ كخصكصا نصكصيـ، مف نٌص 
 عٌما زاغت بؿ األفكار، فييا االجتياد، كجمدت باب فييا أغمؽ التي الطكيمة الحالكة االنحطاط

كنجد مف أكلئؾ ؛ األكلكف عمماؤنا ابتدعيا اٌلتي غير تمؾ كتصٌكرات أفكارا كصارت عميو كانت
مف يككف الباحث ممف تأٌثر بأقكاؿ بعض المستشرقيف غير المنصفيف، فيقرأ النص مف 

فبل يرل في سيبكيو إاٌل الرجؿ الفارسي اٌلذم  ،نصكصيـ كعمى عينيو نظارات أكلئؾ المستشرقيف
تأٌثر بمنطؽ اليكناف اٌلذم كاف يدٌرس في جنديسابكر، كينكر أف يككف أبك األسكد كأتباعو مٌمف 

                                                           
 .17- 16ص: ،1العربية، ج سانياتالمٌ  في كدراسات بحكث: صالح الحاج الرحمف ينظر، عبد - 1
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ساىـ في كضع الٌنحك مع اعترافو كاعتراؼ غيره أٌنيـ أٌكؿ مف نقط المصحؼ كىذا تناقض 
كبالتالي بيف الفاعؿ  الرفع كالنصب كالجرٌ  صارخ: فكيؼ يمكف أف يكضع النقط اٌلذم يمٌيز بيف

 1كالمفعكؿ كالمضاؼ إليو دكف أم كعي كأٌم شعكر كلك بسيط بيذه المفاىيـ الٌنحكية؟
 الٌنيج ينتيج أف ليف كأغراضيـ،األكٌ  حاةالنٌ  مقاصد فيـكي ي زيوالنٌ  مباحثل ينبغيكلذلؾ    

 :اثنيف شيئيف فيذلؾ عند الحاج صالح كينحصر صكص، النٌ  تحميؿ في حيحالصٌ  العممي
تحميمو، أم استقراؤه عبارة عبارة كاستخراج جميع  المراد لمنص الٌشامؿ الكامؿ : المسحأٌكال

يضاح معانييا أك معناىا  العبارات اٌلتي تتضٌمف الٌمفظة المراد تحميميا أم لجميع سياقاتيا، كا 
إاٌل بعد أف يستخرج ىذه  ،إلى غير ىذا الٌنٌص  اٌلذم قصده المؤٌلؼ، كىذا يقتضي عقميا أاٌل يمجأ

ريقة منطقية ال تسامح فييا المعاني كالمقاصد لبلستئناس كالٌتأكيد لما تكٌصؿ إليو المحٌمؿ؛ فالطٌ 
 2كال تساىؿ.

بذلؾ؛  فتحميؿ الٌنصكص  يسمح طكلو كاف إذا كحده ىك حميؿالتٌ  في صالنٌ  بيذا : االكتفاءثانيا 
ضبط عف معاني الكممات في المعاجـ، بؿ عمى البحث عٌما قصده بالال  يبنى عمى البحث 

كذلؾ ألٌف "جكع إلى ما قالكه ىـ أنفسيـ ال ما قالو غيرىـ؛ منيا أصحاب ىذه الٌنصكص بالرٌ 
المعاجـ ال يسعيا أف تدلي بكٌؿ ما يمكف أف تدٌؿ عميو المفردات، ألٌف مف كراء المعاني 

ما المعاني الخاٌصة بعمـ مف العمـك أك بنظرية مف الكضعية المقاصد الخاٌصة كال سيٌ 
  3."الٌنظريات

ؼ اكالمبدع، كاكتش الخبٌلؽ العممي البحث تقييد صالح الحاج استطاع الٌطريقة الٌتحميمية، بيذه   
إلى الٌنظرية العممية اٌلتي بنى عمييا  الٌنحك العربي  الكصكؿ مقاصد الٌنحاة األٌكليف كبالٌتالي

 الٌتقميد كعدـ أصيبل، الٌمغكم البحث يككف أف عمى اإلصرار إلى اٌتجاىو كاف كقد األصيؿ كٌمو، 
 ذلؾ لمباحث تـٌ  إذا أٌنو منو إيمانا دكف تمحيص، القدامى العرب بعض مف حتى أك الغرب مف

 كراء ينساؽ كال القديمة، العربية الٌدراسات عمى الحكـ في مكضكعيا يككف أف نفسو ىك استطاع
 العرب الباحثيف بعض كاٌلتي جعمت خاصة، العربي الٌنحك مٌست اٌلتي االٌدعاءات بعض

                                                           
1
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دد يقكؿ:" اىتمامنا العربية؛ كفي ىذا الصٌ  المغة لدارسة األساسي الغرض عف يحيدكف المحدثيف
ليـ كٌؿ ما قالكه، كالٌدليؿ عمى ذلؾ أٌننا كضعنا أكصافيـ ٌكليف ال يعني أٌننا نسٌمـ بالعمماء األ

لمخارج الحركؼ كصفاتيا، ككٌؿ ما جاء في كتبيـ مف الٌتعميبلت تحت محٌؾ االختبار اآللي في 
مخبر الٌصكتيات اإللكتركني، فجاءت ىذه األكصاؼ في الغالب مكافقة لمٌصكاب... إٌننا كجدنا 

غيرىـ في المعاىد العممية مف البحكث في اإلشارة الٌصكتية فيما يجريو ميندسكنا في معيدنا ك 
ما يثبت الكثير مف المفاىيـ العربية األصيمة مف تمؾ اٌلتي ال يكجدليا مقابؿ في الحضارات 

 1األخرل كالحركة كالٌسككف كحرؼ المٌد."
 تسعة العربية في :"يقكؿ )ق 175ت ( الفراىيدم أحمد بف الخميؿ نجد الجانب ىذا كفي  

 جكؼ أحرؼ كأربعة كمدارج، صحاحا ليا أحياز حرفا كعشركف خمسة منيا :حرفا كعشركف
 في تقع فبل الجكؼ مف ألٌنيا تخرج كسٌميت جكفا كاليمزة، المينة كاأللؼ كالياء الكاك : كىي

 اليكاء  في ىاكية ىي إٌنما الٌمياة، مدرج مف كال الحمؽ، مدارج مف كال ساف،المٌ  مدارج مف مدرجة
 2".الجكؼ إال إليو تنسب ليا حٌيز يكف فمـ
ثرائيا العربية الٌمغة الحفاظ عمى أجؿ كبيرا مف جيدا بذؿ عبد الٌرحمف الحاج صالح لقد     كا 

 عمى يصرٌ  فكاف رسالتيا، أداء عمى الٌدكاـ عمى قادرة ،3الحديث العمـ بمستحدثات كافية كجعميا
 السجع عمييا يغمب تيالٌ  العربية ال حيح،الصٌ  الٌمغكم المتف اٌلتي تكسب الفٌذة ماذجبالنٌ  المعرفة
 ال ألٌنو العربي، لمٌنحك المعٌقدة بالٌتفصيبلت مستفيضة معرفة امتبلؾ يمـز فبل األلفاظ، كانتقاء
 يجٌمي اٌلذم اإلعراب بآليات التمٌسؾ في ىك األساس بؿ اإلعراب، أٌنو عمى الٌنحك إلى ينظر

                                                           
 .20-19، ص المصدر الٌسابؽ  صالح، الحاج الرحمف عبد - 1
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 الكاعية القراءة دعاة مف المغة، فيك كفقو خاٌص بالٌمسانيات غراـ لؤلستاذ كفي ىذا الجانب نجد األستاذ صالح بمعيد يقكؿ عنو :" -3

 المغة أف كىكذا يرل...جديد كعي عمى يبنيا سابقة، بؿ مسٌممات ييدـ ال النقطة ىذه ففي. آنية ـبمفاىي لو العميقة كالٌدراسة لمتراث
 الدراسات بيف كقارف شتى، مكاضيع فيو كثيرا، ككتب بو  حفؿ اٌلذم العمـ ىذا الحديثة، المسانيات خبلؿ مف تقرأ أف يجب العربية
 ما إلى بالٌنسبة كنجكعا، ال نفكذا كأكثرىا مجاال أكسع العمـ ىذا أف الحديث، ليرل المساف عمـ أنتجو ما القديمة، كبيف العربية المغكية
 الخاٌصة لمناىجو بتطبيقيا عميؽ تجديد مف األخرل اإلنسانية العمـك استفادت ما إلى أيضا بالٌنسبة فقط، بؿ مضى فيما عميو كاف
 عمى ثكرة الٌمسانيات أفٌ  الٌسمؼ؛ باعتبار تركيا التي كالمناىج المعمكمات كؿٌ  في الٌنظر أعاد ذلؾ خبلؿ كمف أبحاثيا، مكاضع عمى
منياجية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر  مقاربات :بمعيد القداسة".صالح لدرجة القديـ الٌنمط عف تحيد ال اٌلتي المفاىيـ تمؾ
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 عمؿال عمى قكاما كظؿٌ  الٌنقؿ، تنقيح بعد غةالمٌ  في العقمي جاهاالتٌ  غرس كبيذا ،المعاني
 الٌدراسات مع كالحديثة، القديمة العربية الٌدراسات بيف تربط اٌلتي أعمالو في األكاديمي
 1الغربية."

الٌرحمف الحاج صالح المكضكعية في طرح مكاضيعو التراثية؛ فيك يبدم  كتكر عبدكيمتـز الدٌ     
بل في آراء القدماء، كال المبالغة في اإلشادة بيـ االنحياز لمتراث ممثٌ مف خبلؿ أعمالو 

كبأعماليـ، كال محاكلة تخطيئيـ أك مخالفتيـ، كما لـ يصٌغر مف جيكد المحدثيف بحٌجة أسبقية 
راء القدامى عمييـ، إٌنو عمؿ منٌظـ مكضكعي اعتمد فيو أسمكبا تكافقيا يسعى مف خبللو آ

مع عقد مقارنة بينو كبيف راث العربي راء الٌمغكية المتطٌكرة في التٌ الباحث إلى استخبلص اآل
يقكؿ في ىذا الٌصدد:" المقصكد مف ىذا ليس ىك أف نأخذ ما يقكلو المحدثكف مف  الحداثة، إذ

عمماء الٌمسانيات كتنطؽ منو كأصكؿ ثـٌ تنظر ما اٌلذم يكافؽ ذلؾ فيما جاء بو العمماء القدامى 
 بالخطأ )بؿ بالبدائية( لمخالفتياى بعضيا بالصحة لمكافقتيا ليا كبعضيا مف أقكاؿ فتحكـ عم

فيذا تعسؼ محض؛ ألٌف الٌنظريات كالمذاىب ليست ىي الحقائؽ العممية اٌلتي يجتمع عمى 
صحتيا كؿ العمماء. كمف جية أخرل فيناؾ أصكؿ عممية مجمع عمييا في زماننا بيف جميع 

يي اٌلتي يجب أف تككف كالمحؾ في اختبار الصفة العممية ألم العمـك ال في عمـك الٌمساف فقط ف
خبلؼ فييا...كما فكرة كألم مذىب كألم منيج لعمكميا كانطباعيا عمى جميع المعارؼ كلعدـ ال

ىك إسقاط ىذه المذاىب كالٌنظريات الحديثة عمى المذاىب العربية أٌف المقصكد ليس 
ٌصة كتصٌكرا خاصا لمظكاىر ككيفية خاٌصة القديمة...ككٌؿ يعرؼ أٌف لكٌؿ عصر نظرة خا

لمكشؼ عف أسرارىا، كالمتطٌكر العربي يتمٌيز ببل شؾ في ىذه العمـك الٌمسانية عف المنظكر 
العربي الحديث، ثـٌ الٌبد أف نعرؼ أٌف الكثير مٌما ىك مكجكد عند الغربييف كرثكه عف الحضارة 

 .2اليكنانية
كىك ربط الفكر  ؛كالتزامو بيدفو ضكعية الحاج صالحالقكؿ دليؿ قاطع عمى مك  ىذافي ك     
حمف كيتمٌثؿ انتظاـ العمؿ التراثي عند الدكتكر عبد الرٌ  م العربي بالفكر الٌمساني الحديث،الٌمغك 

الحاج صالح مف انتظاـ األفكار التراثية كالٌمسانية المعركضة ضمف الٌنظرية الخميمية الحديثة 
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سا بذلؾ مكازنات تنظـ ف القديـ، ثـٌ يعكد إلى الحديث، مؤسٌ م -في أغمب األحياف -فيك ينطمؽ
 فييا آراء القدماء مف ناحية كما تنتظـ آراء المحدثيف مف الناحية األخرل.

 
 مصطمحات القدامى: بعضي تبنّ   -2

 عمى موفضٌ  ذمالٌ ( سافالمٌ  عمـ) كمصطمحتبنى الحاج صالح بعض مصطمحات القدامى    
 المغكية راساتبالدٌ  صمكااتٌ  حيف فيـ ،الحديث العصر في العرب عند ظيرت تيالٌ  المصطمحات
لكممة  المدلكؿ بيف المناسبة مف أذىانيـ إلى تبادر المٌ  غة"المٌ  األمر"فقو أٌكؿ عمييا الغربية أطمقكا

 بحث ىك إذ ؛ linguisticsفي  مطمكب ىك ما كبيف (فيمو في ؽعمٌ كالتٌ  يءبالشٌ  )العمـ »فقو«
 سانياتالمٌ  األلسنية، المغة، عمـ مثؿ األسماء« مف طائفة عمييا أطمقكا ثـٌ  سافالمٌ  أسرار في
 1.»راسات الٌمغكيةالدٌ  ،الحديثة غكياتالمٌ  سنياتالمٌ 
 حاةالنٌ  عند تطمؽ كانت المغة "ألف لفظة "المغة"؛ لفظة عمى "المساف" كممة ؿكلكٌنو فضٌ   
  2بكجو عاـ." سافالمٌ  ىك ك ليا يجنٌ  ابف تحديد مف يفيـ ما عمى زيادة معاف ةعدٌ  عمى غكييفكالمٌ 
 عمييا المتكاضع األدلة مف نظاـ" بأٌنو سافالمٌ  صالح الحاج حمفالرٌ  عبد الدكتكر ييعرِّؼ  
 أك القكاميس في الميتكمِّـ عمييا يعثر األلفاظ مف مجمكعة ليس االعتبار ىذا عمى ساففالمٌ 

 الٌتحديدات مف مجمكعة ليس أٌنو كما حافظتو في ميايسجٌ  ثـٌ  ،الخطابات مف بسمعو يمتقطيا
 الكحدات مف نظاـ ىك بؿ الشكاذ، الكثيرة المسيبة القكاعد أك كالحرؼ كالفعؿ لبلسـ الفمسفية

 ذمالٌ  قابؿالتٌ  الكاحد المستكل في بناىا فييا كتتقابؿ عجيب شكؿ عمى ببعض بعضيا صؿيتٌ 
 .3"داللة ىناؾ كانت لما لكاله
 الثاني القرف نياية بعد إال الحقيقة في عرؼ ما المغة لمفظ عرؼ الٌذم العاـ "المفيكـ كألفٌ    

 أخرل كممة فيو ال تكجد ) يـلكر ا القرآف استعممو ما ىك عميو الداللة في األصؿ كأف اليجرم،

                                                           
 .242ص ،العرب عند المغكم لمفكر إبيستيمكلكجية دراسة األصكؿ، : حساف د. تماـ - 1
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:" كما أرسمنا مف رسكؿ إاٌل بمساف قكمو ليبٌيف  تعالى اهلل قاؿ  1ساف(".المٌ  غير المدلكؿ ليذا
 أعجمي إليو لساف اٌلذيف يمحدكف بشر يعممو ماإنٌ  يقكلكف يـأنٌ  نعمـ كلقدتعالى: " كقاؿ .2ليـ"
  3.مبيف" عربي لساف كىذا
ؿ مصطمح )عمـ الٌمساف( عمى غيره ألٌف الٌنحاة كغيرىـ مف العمماء العرب يطمقكف غالبا كفضٌ    

 ذلؾ نجد أبا  اف بصفة عاٌمة لفظ "عمـ الٌمساف"؛ كمفالٌدراسة العممية لظاىرة الٌمسعمى مفيـك 
":في كتاب  يقكؿ نصر الفارابي "عمـ الٌمساف في الجممة ضرباف أحدىما حفظ  "إحصاء العمـك
  .4يء منيا كالثاني عمـ قكانيف تمؾ األلفاظ"عند أٌمة ما، كعمـ ما يدؿ عميو ش األلفاظ الٌدالة

يء آخر أيضا يثبت اعتقادنا بصبلحية ىذا صطمح بقكلو:" كىناؾ شصبلحية ىذا الم كيبٌرر    
الٌمفظ لمداللة عمى عمـ الٌمساف الحديث، كذلؾ ىك ترجمة البلتينية لكتاب إحصاء العمـك اٌلتي قاـ 

 ر الميبلدم، فقد جاءت فييا ىذه العبارةفي القرف الثاني عش  Girardo Cremonensiبيا
Scientia lingue   ٌبيا اآلف  دمقابمة لمفظ عمـ المساف، كقد عرفنا أٌف ىذه العبارة ىي اٌلتي يحد

 of language the في جميع الكتب اٌلتي تعالج ىذه المادة كىي linguisticsػمضمكف ال
science  ـٌ إٌف ىذه الٌتسمية بيذا المفيكـ اٌلذم كجده  األخرل،كما يمٌثميا في الٌمغات األكركبية ث

األكركبيكف في كتاب الفارابي لـ يسبؽ مجيئيا فيما قبؿ ذلؾ الٌتاريخ في نص يكناني أك التيني 
أك أم نص آخر، كبما أٌف ىذه المكضكعات العاٌمة اٌلتي ذكرىا الفارابي كأقساـ ىاٌمة لعمـ 

فبل نظف أٌنو يكجد لفظ أصمح في عصرنا الحاضر  linguisticsػالٌمساف ىي اٌلتي سيعالجيا ال
 .5أنفسيـ" linguisticsلتأدية المفيكـ الحديث مف ىذا اٌلذم انطمؽ منو أصحاب اؿ

كفي تبريره ىذا إثبات لسبؽ العمماء العرب في كضع مصطمح عمـ الٌمساف كفي تحديد   
  مكضكعاتو كأقسامو.

 العرب الباحثيف قبؿ مف- لمساف العممية راسةالدٌ  – سافالمٌ  مـمفيـك ع تحديد أفٌ  حكيصرٌ     
 مفيكمو في النظر إعادة إلى دفعو ما كىذا منو، فائدة ال الذم المغك أك بالحشك أشبو أصبح

                                                           
 .51ص ،1971، الجزائراألكؿ المجمد :المسانيات مجمة  د. عبد الرحمف الحاج صالح: - 1
  .4 اآلية  إبراىيـ:  سكرة - 2
 . 103  اآلية الٌنحؿ: سكرة  - 3
 .52ص، 1971الجزائر ،االثاني المجمد ،المسانيات مجمة د. عبد الٌرحمف الحاج صالح: - 4
5
 .55ص : المصدر الٌسابؽ،الثاني المجمد سانياتالمٌ  مجمة  - 
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 كالمساف العمـ كىما؛ التحديد عنصرم إلى االلتفات يستدعي األمر أف فرأل أغراضو، كتكضيح
 يتكٌجب مٌما  أكثر المغكية الظاىرة ؼتعرٌ  أف حٌقيا في يتعٌيف فالٌمسانيات" مكضكعو، ىك الذم
  1نفسيا." تعٌرؼ أف عمييا
 كما "الٌمسانيات" فقاؿ الٌمساف عمـ تسمية تخصيص حمف الحاج صالح إلىعبد الرٌ  خمص   

كأف تخٌصص كممة )لغة( إذا أضيفت إلى العمـ لمداللة عمى " ،2البصريات أك الٌرياضيات نقكؿ
ف لمداللة أٌما إذا أفردت عف العمـ فبل بأس باستعماليا مع كممة لسا أكضاع المفردات،دراسة 

كىذا ينبغي اآلف أف نحٌدد مفيكـ الٌمساف حسب ما عرفو العمـ الحديث عمى المفيـك العاـ...
كحسب ما ىك عميو عند عمماء الٌمسانيات، أم باعتباره مكضكعا مف مكاضيع البحث العممي 

س الكقت كؿ الٌتصكرات غير العممية اٌلتي ترجع إلى ماىية الٌمغة كمختمؼ كنتجنب في نف
  3مظاىرىا".

 التعابير مف كثير في "لغة" كممة استعممتبالمجاز؛ إذ  اىتماميا المسانيات عفكقد نفى    
 ليست المجازية المعاني فيذه ككضعيتيا، لكنيا عمى اللةلمدٌ " الزىكر لغة" قكليـ مثؿ المجازية
 ألف الحقيقة، عمى باالىتماـ يمقي العمـ ىذا إفٌ  بؿ سانيات،المٌ  مكضكع عميو يصدؽ فيما داخمة
 كعمـ– سافالمٌ  عمـ إلى يعزييا ال التي األمكر مف ككذلؾ العممي، لمتحديد انتقاض المجاز في
 إلى تنتمي التي كاىركالظٌ  ليا، فرعي كمكضكع سانيةالمٌ  لؤلحداث المشاركة كاىرالظٌ  -بذاتو قائـ
 المسانيات نظرة غير المساف اتجاه خاصة نظرة لو منيما مف فكؿ االجتماع، عمـ أك النفس عمـ
 مبدئيا عف ستخرج سانيةالمٌ  راسةالدٌ إٌف  األستاذ يقكؿ كبالتالي، ليا الرئيسي المكضكع تعتبره التي
ليو سافالمٌ  مف سافالمٌ  دراسة كىي "سكسير دم "بو قاؿ الذم العاـ  .4كا 
ـٌ الحاج صالحلقد     كنشأتو كمناىجو مفاىيمو ألىـ كالٌنقد بالٌتحميؿ الٌمساف عمـ مجاؿ في اىت

 المساف عمـ كؿلمد ثـٌ أشار إلى كالتاريخية، المقارنة راساتالدٌ  عصر إلى تعٌرض كأطكاره، ثـ
 5:مستخمصا سانيةالمٌ  كاىرالظٌ  في جاؿ كىكذا  .الحديث

                                                           
 .24 المعرفية، ص كأسسيا الٌمسانيات  :المسٌدم السبٌلـ عبد - 1
 .38كدراسات في عمـك الٌمساف، ص حمف الحاج صالح، بحكثعبد الرٌ  - 2
 .38، صالمصدر الٌسابؽعبد الٌرحمف الحاج صالح، ينظر،  - 3
 .40-39، ص نفسوالمصدر ، صالح الحاج الرحمف عبدينظر،  - 4
 . 172، 111، 109، 89، 87،  47 ص:، سافالمٌ  عمـك في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبد ر،ينظ - 5
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 . تبميغ أداة شيء كؿ قبؿ الٌمساف - 
 .اجتماعية ظاىرة الٌمساف -
 .كالصكرة المادة حيث مف خصائص لساف لكؿ -
 .األدلة مف نظاـ ذاتو حدٌ  في الٌمساف -
 . بو الخاص منطقو لمساف -
 .كاالستعماؿ الكضع مف كؿ في كمعنى لفظ ثـ كاستعماؿ كضع الٌمساف -
 االستعماؿ. مستكل كغيرالكضع،  مستكل غير حميؿالتٌ  مف مستكل غكيةالمٌ  لمبنى  -
 إذ ،1لٌمساف مارتيني" أندرم تعريؼ" عمى إثباتو في فيعتمد لمسانيات، ئيسالرٌ  المجاؿ اأمٌ    

أم ما يعممو  الخبرة مف) يٍخبره ما تحميؿ مقياسيا عمى يحصؿ تبميغ أداة" و؛أنٌ  األخير ىذا يعرفو
)مف ذكم األلسنة كأخرل جماعة بيف خبلؼ عمى اإلنساف بالٌتجربة سكاء أكانت حٌسية أـ ذىنية(

 العناصر كىي ممفكظ كصكت معنكم مضمكف كحدات ذات إلى التحميؿ ىذا كينتيي ،األخرل(
 زةمميٌ  كحدات إلى بدكره الممفكظ كتالصٌ  ىذا عكيتقطٌ   (Monèmes)معنى عمى الدالة

 في محصكرا عددىا كيككف ، (Phonèmes)2الكظيفة( أك) كتيةالصٌ  العناصر ىي :كمتعاقبة
 3 ."األلسنة باختبلؼ بينيما القائمة سبكالنٌ  ماىيتيا حيث مف أيضا ىي كتختمؼ لساف، كؿٌ 
 في تولدقٌ  أدرجو بؿ اعتباطا، لمساف العممي حديدالتٌ  ىذا عبد الٌرحمف الحاج صالح يدرج لـ   
 :كاآلتي فاتالصٌ  ىذه كيشرح تفارقو، ال تيالٌ  سافالمٌ  لمفيكـ زمةالبلٌ  فاتكالصٌ  المحتكيات جمع

                                                           
1- « Une langue est un instrument de cummunication selon lequel l’expérience humaine 
s’analyse,differemment dans chaque cummunauté , en unités douée d’un contenu sémantique et 
d’une expression phonique , les monèmes ;  cette expression   s’articule phonique à son tour en 
unités  distinctives et successive, les phonème, en nombre déterminé dans chaque langue, dans 
la nature et les rapports mutueles diffèrent  eux aussi d’une langue à une autre.» Andret 
Martinet : Elément de l’inguistique générale, imprimerie moderne de l’est, Paris, 1980, p20-21. 

"حرؼ المبنى" عند العرب كىك يقابؿ "حرؼ المعنى" بمفيكمو العاـ القديـ أم العنصر الداؿ عمى Phonèmesيناسب الػ - 2
 معنى. كقد تطٌكر ىذا المفيـك فصار يدؿ بعد سيبكيو عمى ما يقابؿ االسـ كالفعؿ.

 .41كدراسات في عمـك الٌمساف، ص بحكث :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  -3
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 بو تكحي تيالٌ (fonction)1 الكظيفة كىك ؿاألكٌ  :فعنصري كيحكم تبميغ؛ أداة سانالمّ  أنّ  -
 كممة تكحيو ذمالٌ  خاطبالتٌ  كالثاني بميغ،التٌ  ميمة لتحقيؽ الخاص الجياز كتعني أداة كممة
 غةبالمٌ  اخاصٌ  ليس كىك التبميغ تحقيؽ جياز األكؿ: شيئيف بدكره خاطبالتٌ  كيقتضي تبميغ،
 2.ةالخاصٌ  االجتماعية ظـبالنٌ  افالخاصٌ  كاالصطبلح المكاضعة ىك انيكالثٌ 
 لمغتو استعمالو خبلؿ مف ؿيحمٌ  فاإلنساف" لمتبميغ مكازم آخر عمؿ كىذا لمواقع؛ المغة تحميل -

 ألف ألخرل، لغة مف يختمؼ حميؿالتٌ  ىذا أف الحاج صالحىنا كيؤكد ، "فيو يعيش الذم الكاقع
، كفي ىذا ألصحابيا خاصة نظرة لغة لكؿ الحقيقة في أك لممعاني، الخاص تحميميا منيا لكؿ

الٌصدد يقكؿ:" ككما اٌف الٌمغات تختمؼ بعضيا بعضيا عف بعض في ماىية أصكاتيا كنظاـ 
أبنيتيا، فكذلؾ يختمؼ تحميؿ المعاني فييا، كىذه ىي أكبر حٌجة يستمٌدىا الٌمسانيكف مف 

لمكاقع، تطابقو  -مف حيث معانييا -ٌدكا عمى مف اٌدعى اٌف الٌمغة  إٌنما ىي نسخةمشاىداتيـ لير 
مطابقة تاٌمة، كالحٌؽ أٌف لكٌؿ لغة نظرة خاٌصة إلى الكاقع)نظرة خاٌصة ألصحابيا في الحقيقة( 

 3عدـ مطابقتيا لمظكاىر الفكرية."كيستمـز ىذا أيضا 
 التقطيع كىك األٌكؿ :مستكييف عمى كيأتيلمغة؛  المزدوج التقطيع خاصية - 

 العناصر تحديد عنو كينتج ، الكبلـ مدارج يخص الذم (Première articulation)األٌكلي،
  4اإلفرادية ، كىي الكمـ المعاني عمى الدالة
 نفسيا، الةالدٌ  الكحدات فيخٌص انكم؛ كىك الٌتقطيع الثٌ  التقطيع مف الثاني المستكل اأمٌ     

 عمييا كيطمؽ دالة، غير أم المعنى مف مجردة صكتية عناصر إلى كيفضي
أم الكممة أم حرؼ المعنى كما يسٌمييا سيبكيو، كىي أصغر ما يمكف  (Phonème)مارتيني

                                                           
يشير عبد الٌرحمف الحاج صالح إلى أٌنو يجب الٌتمييز بيف المعاني اٌلتي تدؿ عمييا ىذه الكممة، فإٌننا رأينا أٌنيا تدؿ عمى تحقيؽ  -1

ا ألٌف األداء ىك القضاء أٌما ىينا فيك قريب مف ىذ réalisationكتأدية الٌمغة أك الصكت. كىذا يناسبو ما يسٌمى عند الٌمسانييف بػ 
 .42المصدر نفسو، ص ،عبد الٌرحمف الحاج صالح،كاإلنجاز فيك القياـ بعمؿ أك كظيفة أك ىك الكظيفة نفسيا، ينظر

 .42-41، صالمصدر نفسوعبد الرحمف الحاج صالح، ينظر،  -2
 .43، ص المصدر الٌسابؽحمف الحاج صالح، عبد الرٌ  - 3
كىي تؤٌدم نفس المفاىيـ، كقد سبؽ  -يقكؿ الحاج صالح:"استعمؿ العرب ىذه الٌتسمية)التقطيع األٌكلي( كخصكصا األصكلييف - 4

كأف قمنا إٌف العناصر الٌدالة ىي الكمـ ألٌف "الكممة" عند سيبكيو كعند بعض مف تابعو في ذلؾ الرضى االسترابادم ىي أقؿ ما ينطؽ 
 بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف :عبد الرحمف الحاج صالحدخؿ في مفيكميا إذا الحركات اإلعرابية". بو مٌما يٌدؿ عمى معنى كت

 .44ص
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 حركؼعبد الٌرحمف الحاج صالح  ييايسمٌ  فيما  1أف يصؿ إليو الٌتحميؿ مٌما ال يدٌؿ عمى معنى.
 2، كيمكف تمثيؿ ذلؾ بما يمي:المباني

 حرؼ المعنى الكممة           كحدات المرتبة األكلى         التقطيع المزدكج  
 حرؼ المبنى الحرؼ          كحدات المرتبة الثانية                          

  احرف كخمس كخمسيف  ك رةشخمس ع بيف محصكر فيك لغة كؿ في الحركؼ عدد كيختمؼ  
متناهو كال يمكف حصره، كىي عبارة عف  غير فعددىا الكممات بينماكتختمؼ باختبلؼ الٌمغات، 

تركيب معٌيف لعدد معٌيف مف الحركؼ، فنقكؿ مثبل إٌف كممة "فرس" تتكٌكف مف خمسة أحرؼ ىي 
ـٌ الفتحة، فالٌراء    3كفتحتو، كأخيرا الٌسيف.الفاء ث

كيسعى لتأكيدىا، دكف  كتتماسؾ ىذه األفكار جميعا لتخدـ الفكرة العامة اٌلتي يطرحيا المؤلؼ   
كيتجٌسد ذلؾ بكضكح مف خبلؿ  -كما ذكر –خمط لآلراء، أك إسقاط تاـ لمحديث عمى القديـ

اعتماده المصطحات الٌتراثية لمتعبير عف مفاىيـ القدماء، فضبل عف اعتماده المصطمحات 
ف كاف مفيـك القدماء، فضبل عف اعتماده  مصطمح الحديثة لمٌتعبير عف مفاىيـ المحدثيف، كا 

)قسمة التراكيب( مقابؿ التكزيعية في المدرسة االستغراقية، ىذا كتكجد أمثمة أخرل مثؿ مفيـك 
(، كالعامؿ Lexaiترجمتيا بػ) –المؤٌلؼ  -)المفظة( اٌلتي ال يكجد في الٌمسانيات الغربية كاقترح

مفاىيـ لسانية كاالستقامة...كغيرىا. إٌنيا مصطمحات أصمية تعٌبر بدقة كصرامة ككضكح عمى 
خميمية أصيمة كتحيط بيا إحاطة جامعة مانعة، فضبل عف كعيو بالمصطمح الغربي الحديث 
كالعمؿ عمى تكطيئو في الٌمسانيات العربية بما يتبلئـ مع السياقات المعرفية اٌلتي نشأ فيو 

 كقصد بو )التكافؤ بيف العمميات( أك Isomorphisimالمصطمح، مثؿ مصطمح اإليزكمكرفيـز
 )التكافؤ في القياس(.

يو لمصطمحاتيـ أيضا أٌنو اختار مصطمح )البنكية( المنسكب إلى )البنية( كفضمو كمف تبنٌ    
      ائعة عند الٌمغكييف العرب المحدثيف لكصؼ مناىج المدارس الممقبة شٌ عمى كممة )بنيكية( ال

                                                           
 .24، ص2006، 2ط الجزائر، لمنشر، القصبة دار  المسانيات، في اإلبراىيمي : مبادئ طالب خكلة د. - 1
 .24ص المرجع نفسو، اإلبراىيمي،  طالب خكلة - 2
 .  كيمكف إضافة حركة الٌسيف كحرؼ سادس.26، صمسانياتالٌ  في اإلبراىيمي : مبادئ طالب خكلة د.، ينظر - 3
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 Structuralisteسبة رأم يكنس ا في ىذه النٌ ، ككٌضح سبب اختياره ليذه المفظة بقكلو:" اٌتبعن
 .1بف حبيب الٌنحكم اٌلذم يقكؿ في ظبية ظبكم كىك أخؼ مف ظبيٌي ككجيو الخميؿ"

 ترجمة  أدؽٌ " :يقكؿ وفإنٌ  Phonologie (2أك Phonétique كتيات )الصٌ  يخٌص  فيما اأمٌ    
 كات؛ المدركسة، المادة عمى لمداللة صكت؛ :قسميف مف كممة كىي Phoneticsلمصطمح 

 كممات عمى قياسا األصكات، عمـ أك كتالصٌ  عمـ بذلؾ،؛ المعنى فيككف العمـ، عمى اللةلمدٌ 
 راسةلمدٌ  مكضكعا بكصفو سافكالمٌ  العمـ مفيكمي تتبع كبعد 3."رياضيات لسانيات، :منيا كثيرة

 أك ما يسٌمى عمـ(Sémiologie) كىك منيا الٌمسانيات فرعا مف عمـ أكسع كأعـٌ اعتبر  العممية،
 4األدلة، كعمى ىذا ليس كٌؿ ما ىك راجع إلى ىذا األخير يدخؿ في عمـ الٌمساف.

 زيتميٌ  امٌ ع يكشؼ راح ساف،المٌ  لعمـئيس الرٌ  المكضكع عف بحثو في الحاج صالح أفٌ  حظنبل   
 كتيةالصٌ  غير األخرل الليةالدٌ  األنظمة مف غيره دكف صكتيا دالليا نظاما بكصفو، سافالمٌ  بو

 صالح الحاج إليو تكٌصؿ ما تمخيص كيمكف .كغيرىا البكـ، ـالصٌ  إشارات المركر، إشارات مثؿ
 5 :ا المخٌططىذ في
 حمن الحاج صالحسانيات عند عبد الرّ المجال المفيومي لمّ                   
 
                          ما يخرج عنيا )مكضكع فرعي(                  ما يدخؿ ضمنيا )مكضكع أساس(           
 

                                                           
 .74ص، 2ج ،الكتابسيبكيو:  أيضا: ينظرك  38صالمصدر الٌسابؽ،  الثاني، المجمد الٌمسانيات مجمة - 1
 عمـ األصكات، عمـ العاـ، األصكات عمـ األصكات، منيج الصكت، عمـ: منيا كثيرة ترجمات إلى المصطمح ىذا نقؿ - 2

 كأحمد الخكلي عمي كمحمد مالمسدٌ  بلـالسٌ  عبد مف كؿ اعتمده ذمالٌ  كتياتالصٌ  مصطمح ككذلؾ كتية،كالصٌ  غكية،المٌ  األصكات
 دم استعمؿ. 72 ص ـ، 2008 -ق 1429 دمشؽ، ،3 ط الفكر، دار سانيات،المٌ  مبادئ  :رك قد محمد أحمد. ينظر،عمر مختار
 مف جزء ىك لذلؾ السنيف، كتية عبركالتغيرات الصٌ  األحداث يدرس الذم العمـ عمى لمداللة (Phonétique) مصطمح سكسير

 ال عممية دراسة األصكات يدرس عمـ أنو عمى (Phonologie)مصطمح  كاألمريكي نجميزماإل المغة عمـ استعمؿ فيما سانيات،المٌ 
 الصكت دراسة :عمر مختار أحمد .التاريخي تطكرىا إلى اإلشارة دكف فياكيصنٌ  الكبلمية األصكات يدرس فيك بعينيا، لغة يخٌص 
 .6 ص، 1997 القاىرة، الكتب عالـ المغكم،

  .2004الجزائر العربية، المغة لترقية كالتقنية العممية البحكث بمركز محاضرات : صالح الحاج حمفالرٌ  عبد - 3
 .40كدراسات في عمـك الٌمساف،  ص صالح، بحكث الحاج حمفالرٌ  عبد - 4

5
.39: المرجع الٌسابؽ، صىراكي األميف محمد-
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 المجاز                                                         المسافالحقيقة                
 تو                       زامميٌ                        

بعمـ الٌمساف     المتعمقة غير كاىرالظٌ                                                           
 ، عمـ االجتماع()عمـ الٌنفس                كظيفة التبميغ    تحميؿ الكاقع    التقطيع المزدكج

 
 :لمقدامى الّمغوية جيودالب ةادشاإل-3

ث باالختبار في ه العمـ الحديقد أقرٌ  القدامى، وما أثبت أف جؿٌ  الحاج صالح رأللقد       
نظرة الخميؿ كسيبكيو إلى الٌمساف ىي أقرب إلى المفيكـ  كأفٌ  ،الحاسـ دالؿالمختبرات كاالست

ىي عند الغرب أصؿ ميـ مف أصكليا  ثا عف العبلمة العدمية:"العممي الحديث، فيقكؿ متحدٌ 
سبة إلى جميع العمـك الدقيقة كالٌتجريبية، كىي مفيكـ غة فقط بؿ بالنٌ المنيجية ال بالنسبة إلى المٌ 

فر بعد أف أدرؾ دكره في عمـ أف الخميؿ ىك أٌكؿ مف استخرجو مف مفيـك الصٌ ح كنرجٌ  ،رياضيٌ 
 .1قو عمى عمـك العربية كبالخصكص الٌنحك كالعركض"العدد فطبٌ 

المكتكبة مثؿ صكص النٌ  ى استقراءلـ يكتفكا في بناء أصكؿ عمكميـ عمالعرب  كرأل أفٌ    
نشاد الشعر كا ذلؾ إلى ما يمكف مشاىدتو بؿ تعدٌ  ،القرآف الكريـ مباشرة مثؿ قراءات القرآف كا 

الجاىمي كالشعر األمكم كبالخصكص كبلـ فصحاء العرب، كأف ىذا ليس مف الفيمكلكجية 
الغربية اٌلتي تكتفي بدراسة النصكص القديمة، كما قاـ بو العرب القدماء مف دراسة لؤلحداث 

ء الٌمسانيات اليـك لمعرفة أسرار الٌمغكية عمى ما ىي عميو في زماف ظيكرىا ىك ما يقكـ بو عمما
 .2غاتالمٌ 
الٌبد لكٌؿ كبلـ غير محاؿ مف معنى يٌدؿ  ونٌ إ اقالك ؛ فقد مٌيز العرب بيف المعنى كالفائدةل   
ف كاف ينبغي أف يفيد في األصؿ، عميو غير مفيد أم غير حامؿ لفائدة =  فقد يككف ؛كلكٌنو كا 

ثاؿ مشيكر في الٌنحك العربي( فإف قيؿ ىذا " )مكذلؾ مثؿ "النار المحرقةامع خبر يجيمو السٌ 
ف كاف ذا معنى إاٌل أٌنو ال يأتي بشيء جديد  ،ية النار المحرقةف اختبر خاصٌ لم فإٌف ىذا الكبلـ كا 

                                                           
 .38 ص : المرجع الٌسابؽ، ىراكي األميف محمد - 1
 .48الثاني،  ص المجمد ت، الٌمسانيا مجمةينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح:  - 2
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بالنسبة إلى المخاطب. كليذا أىمٌية عظيمة جدا ألٌنو األساس اٌلذم بنيت عميو نظرية اإلفادة 
 .théorie de linformation 1الحديثة

بيف المصطمحيف يجرم مقارنة  ،يةكتية كالحركؼ الخطٌ عف الحركؼ الصٌ  كفي معرض حديثو   
" أٌما عمماء أكربا قديما فكانكا يستعممكف لفظتيف مختمفيف كما :عند األكركبييف كعند العرب فيقكؿ

ي كلٌما صارت األكلى تمتبس الحرؼ الخطٌ  caractéreكتي كالحرؼ الصٌ  Lettreفي الفرنسية
. أٌما Lettreعكض phonèmeاالستعماؿ بالثانية كضعكا كممة جديدة لمعنى األكلى فقالكافي 

العرب قديما فما كاف يشتبو عمييـ األمر، ككٌمما أراد الٌمغكم منيـ الجانب الخطي نٌبو عمى ذلؾ 
ىذا مكجكد لفظا كخطا، كليـ تمييز آخر فقد  كقاؿ مثبل أٌما صكرة الحرؼ في الخط.... أك

 .2"كا لمداللة عمى اسـ الحرؼ كالباء كالميـ كالياء مثبل لفظة اليجاءاستعمم
أىي طبيعة النشأة أـ ىي صادرة  ى عند الفبلسقة اليكنافثـٌ يتحٌدث عف عبلقة االسـ بالمسمٌ    

اد بف سميماف عف تكاطؤ الٌناس؟ فيقكؿ:" كنجد عند العرب جداال شبييا بيذا فقد زعـ عبٌ 
اٌل 250تكفى في ميرم المعتزلي)المالصٌ  ق( أٌنو الٌبد مف مناسبة طبيعية بيف الٌمفظ كمدلكلو كا 

ح )يسمى اآلف ىذا المفيكـ كاف تخصيص االسـ المعٌيف بالمسمى المعٌيف ترجيحا مف غير مرجٌ 
كمعناه   Arbitraire du signeاؿ كالمدلكؿ بالٌمغة الفرنسيةاألخير بالنسبة إلى المناسبة بيف الدٌ 

ىك اٌلذم دار منذ  ،مٌما طرحو اليكنانيكفلة الكضعية(، كجداؿ آخر قريب منو الاعتباطية الدٌ 
لياـ كتكفيؽ مف الٌمو سبحانو أـ تكاضع ني اليجرم حكؿ مسألة: ىؿ الٌمغة إاأكاخر القرف الثٌ 

 .3كاصطبلح؟ كاستمر ىذا الجداؿ مدة طكيمة بعد ذلؾ الزماف"
 الذيف العرب القدماء حاةبالنٌ  الكبير إعجابو صالح الحاج الدكتكر يخفي ال ؛ إذعنيـ دفاعو -ق
 إلى المنتسبيف نفسو مف كيعتبر . جني كابف الفارسي عمي كأبك كسيبكيو الخميؿ مقدمتيـ في

 الكصكؿ في كاليميمكف العممية قةالدٌ  كفيتحرٌ  أكلئؾ؛ ذلؾ أٌف عنو كالمدافعيف الخميمية النظرية
 ما كتفنيد عنيـ فاعالدٌ  إلى يبادر نجده كليذا .اليكل عمييـ يمميو ما إلى العممية الحقائؽ إلى
 أـٌ  العربية مف يجعمكف  العرب النحاة أٌف" مف المستشرقيف «بعض عف "مكناف جكرج "نقمو

                                                           
 .65ص  ،الثاني المجمدت، الٌمسانيا مجمة ينظر،  - 1
 .26،  ص نفسوالمصدر  الٌرحمف الحاج صالح،عبد  - 2
 ) اليامش(  45، صالمصدر الٌسابؽ د. عبد الٌرحمف الحاج صالح،  - 3
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 مف أحدا رأينا فما كالثاني ؿاألكٌ  القكؿ اأمٌ  يقكؿ:" »اهلل لغة بؿ الجنة أىؿ لغة ياكأنٌ  غاتالمٌ 
 المؤرخيف بعض عند كجدناه بؿ بو يجـز أك يقكلو المجتيديفكال  الحقيقييفال  ليفاألكٌ  حاةالنٌ 

 األساطير فاعتمدكا - اسحاؽ ابف مثؿ -نقد أم بدكف يسمعو ما كؿ يجمع ف كافممٌ  ريفكالمفسٌ 
 مثؿ ذكر عف يمسككف فكانكا غكيكفالمٌ ك  النحاة اأمٌ  ... القصاص جيايركٌ  كاف الفمكمكرية التي
المبينة  بالعربية لسانو فتؽ مف أكؿ أفٌ  ىك منيـ البعض قاؿ ما كقصارل .ىذه األشياء

 فكانكا "رىـجي  "مثؿ البائدة القبائؿ عربية اأمٌ  القرآف بيا نزؿ تيالٌ  ىذه بالمبينة كالمراد، إسماعيؿ
 أف مف ىذا كأشنع شنيع فيك الثالث القكؿ اأمٌ  ... ىذا كبلمنا غير أخرل عربية ياإنٌ  يقكلكف
 .1"العرب عمماء إلى ينسب

كيزيد عمى ذلؾ أٌف لمعرب فضبل عمى األكركبييف مف ذلؾ أف المحدثيف مف الغربييف "حكمكا    
 ,racineكاألصؿ = الجذر)ليس لكمماتيا أصكؿ في اصطبلحيـ"،  عمى العربية بأفٌ 

root,wursel في ( مع أٌف ىذا المفيكـ نفسو قد أخذكه عف العرب عند اٌطبلعيـ عمى ما ترجـ
 2القرف  الٌسادس عشر مف كتب الٌنحك قبؿ أف يٌطمعكا عمى ما يشبو ذلؾ في نظرية الينكد"

( يرل فيو أٌف الٌمسانيات "نشأت في القرف Georges Mouninلجكرج مكناف )كينقؿ قكال 
مع  1816سنة ( أكفي Boppمع بكب )1926في سنة  أك الخامس قبؿ الميبلد

 .3مع تشكمسكي" 1956سنة  ( أك فيTroubetzkoyتركباتسككم)
ٌمؽ عميو بقكلو:" إٌف ىذا القكؿ لكجيو جٌدا كال ينقصو إاٌل نظرة الباحث اٌلذم اٌطمع عمى قد عك    

ما أنتجو العمماء العرب القدامى في ىذا الميداف؛ إذ رٌبما تقضي نظرتو إلى الٌمسانيات كاٌطبلعو 
الٌدراسة العممية لٌمساف في القرف الثاني لميجرة، عمى عمـك العربية إلى أف يجعؿ مبدأ انطبلؽ 

 ىذه أحمد( كلكف بف الخميؿ كفاة سنة بعد اليجرة )ىي 175ك 100كباألٌصح في فترة ما بيف 
 . 4ليس"  نظر كجية

                                                           
 .5ص  الثاني، المجمد ،المسانيات مجمة - 1
 .17ص  الثالث، المجمد ،المسانيات مجمة  - 2
 .23المسانيات، المجمد األٌكؿ، ص مجمة - 3
 .24 ص ،األكؿ المجمد ،المسانيات مجمة - 4
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تراثية لنا أٌف الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح ال يكتفي في أعمالو ال مٌما تقٌدـ يتٌضح    
إلى المسائؿ الدقيقة فيحٌمميا كيستخمص أىـ ما تقـك عميو مف مبادئ مد يع بالمعالجة العاٌمة، بؿ

  .1في الٌنظريات الٌمسانية الحديثة بما اٌتفؽ معيا
 
 منيج عبد الرحمن الحاج صالح:   -ج   

الخطاب العممي خطاب دقيؽ ال مجاؿ لمخياؿ أك اإليحاء فيو؛ كلذلؾ فإٌف عباراتو مكجزة  إفٌ    
محٌددة الفكرة، تحمؿ داللة كاحدة كال تطرح فرصا تتعٌدد قراءتيا، كيمجأ المؤٌلؼ لتحقيؽ االقتصاد 

شكؿ في الخطاب العممي إلى كسائؿ عٌدة، عمى سبيؿ المثاؿ: تمخيص المسائؿ في 
، ككٌؿ ذلؾ لتجنب 3.كصياغتو النتائج كالقكانيف ككضع المخططات كاستخداـ الرمكز2نقاط

 اإلطناب كالحشك اٌلذم قد يؤٌدم إلى سكء تبميغ لممكضكع، كمف ثـٌ سكء فيمو مف قبؿ المتمقي.
غكم لتيار راث المٌ إخضاع التٌ عمى ال يستند في أعمالو  لحاج صالحانجد ؽ مىذا المنطمف 

إٌف التراث الٌمغكم بنكم أك تكليدم، بؿ يحاكؿ طرح المفاىيـ كمقابمتيا بما  ـ يقؿلساني محٌدد، فم
كبذلؾ تصبح المكازنة لديو مكازنة مفيكمية  اف بنكيا أك تكليديا أـ غير ذلؾ،شابييا سكاء أك

خضع ة اٌلتي تي كىذا يعني أٌنو يتجنب إصدار األحكاـ العامٌ  زئية، ال مكازنة نظرية عاٌمة،ج
ة مكضكعية كعمى محٌدد، بؿ يحاكؿ تناكؿ المكضكعات بدقٌ الٌمغكم العربي لتيار لساني راث التٌ 

 بيف القدماء العرب كالٌمسانيات الحديثة. فييا كفؽ منيجية عممية يزكاج
  ني الحديث، عممية دقيقةراث كربطو بالفكر الٌمساالتٌ  ، فتعٌد دراسةأٌما مف حيث المنيج   

خاٌصة كأٌف تراثنا الٌمغكم العربي يتمٌيز بضخامة حجمو المبعثر في بطكف الكتب العممٌية 
 المتعٌددة االٌتجاىات، لذا تأخذ عممٌية دراستو بعديف:

 : جمع نتائجو كحصر ماٌدتو لتفسيرىا كفيـ أبعادىا.البعد األّول   
                                                           

كقد تبنى الدكتكر الحاج صالح في الٌنظرية الخميمية الحديثة أسمكبا عمميا دقيقا، يعالج األفكار بشكؿ بسيط سيؿ الفيـ، دقيؽ  - 1
اىا، سكاء أكانت تراثية أـ حديثة، عامبل عمى إجراء المكازنات بينيا، دكف التكٌسع القصد، مختصر يركز فيو عمى المعمكمة كما تبنٌ 

ي األفكار كاالسترساؿ في الحديث، فيبتعد بذلؾ عف كؿ ما ليس لو عبلقة بالمكضكع، كسنفٌصؿ في الٌنظرية في الفصكؿ البلحقة ف
 إف شاء الٌمو.

 .2/206، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية: جينظر - 2
  .219، 2بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، ج ،ينظر - 3
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 ة الحديثة.راسات الٌمسانيحيح مف الدٌ : كضعو مكضعو الصٌ البعد الثاني   
إٌف عمبل ضخما كيذا، يستدعي جيدا ال يمكف أف تغطيو تمؾ الجيكد الفردية المبذكلة مف      

 حاج صالح إلى ضركرة تضافر قبؿ بعض الٌمسانييف، كلبمكغ ذلؾ يشير الدكتكر عبد الرحمف ال
لتغطية أكبر عدد ممكف مف الٌمغكييف العرب، كدراسة أىـ القضايا المتطٌكرة  ،الٌمسانييف العرب

اٌلتي احتكتيا أعماليـ، كمف ثـٌ ربطيا بالتراث الٌمغكم العالمي
1. 

راث كتكر عبد الرحمف الحاج صالح بدراسة التٌ اىتـ الدٌ  ،ككغيره مف الٌمسانييف المعاصريف    
 كشؼ ممقٌدما عددا مف المحاكالت ل قيقة لمفاىيـ الٌنحك العربي،بعد قراءة متأٌنية د الٌمغكم العربي،

فكيريف، كلمٌرد عمى ذلؾ التقارب القائـ بيف التٌ ؼ أيضا عف ، كلمكش 2الٌنحكىذا  عف أصالة
محٌددا المفاىيـ ، يميش اٌلذم شيده التراث الٌمغكم العربي في مسيرة التأريخ لمسانياتالتٌ 

كالمصطمحات كطرؽ الٌتحميؿ الخاٌصة بنظريتو عمى غرار ما تعرؼ بو الٌنظريات الٌمسانية 
ذم اٌتبعو في ذلؾ قائبل:" إٌف أحد األسباب اٌلتي دفعتنا إلى كقد عٌبر عف المنيج الٌ الحديثة، 

ديث كبيف عمـ الٌمساف ىك ىذا التناسب الكضعي الٌذم يكجد بيف الٌمساف الح كتابة ىذا الٌتحميؿ...
ٌكؿ اليجرم...فيذا التٌناسب لجدير العربي اٌلذم كضعو العمماء العرب في أكاخر القرف األ

  3بالٌدراسة."
: مستكل المفاىيـ: كيتجٌمى مف خبلؿ ألّولمستكييف: اإلى  كيمكف تقسيـ منيج الحاج صالح   

الٌرياضية، كاٌلتي دالالتيا الحقيقية، ك عف  إحيائو لممفاىيـ كالمصطمحات العربية األصيمة، ككشفو

                                                           
 .101-1/100كدراسات في الٌمسانيات العربية: ينظر: بحكث  - 1
 كالنحك المنطؽ :المثاؿ سبيؿ عمى مستقمة، مؤلفات بعضيـ ليا كأفرد العربي، الكطف أرجاء في الباحثيف القضية ىذه شغمت - 2

 حسيف كريـ .د العربي، النحك كأصالة الديجني، الفتاح عبد .د العربي، النحك في المنطقية كالنزعة الرحمف، عبد طو .الصكرم، د
 :منيا خاصة، مقاالت المكضكع ليذا أيفرد كما صالح، الحاج الرحمف عبد .د المساف، عمـك في العرب كمنطؽ الخالدم، ناصح
 القادر عبد .د كالمغة، بالمنطؽ العربي النحك عبلقة حكؿ كخكاطر صالح، الحاج الرحمف عبد .د أرسطك، كمنطؽ العربي النحك

 عابد محمد .د أرسطك، كمنطؽ العربي كالنحك ، 36-21، صـ 1973 العاشر، العدد التكنسية، الجامعة حكليات المييرم،
 شغمت كما ،257- 235ص ،:1984الرباط الخامس، محمد بجامعة اآلداب كمية كالسيميائي، المساني البحث ندكة كقائع الجابرم،

 المجمد األكؿ، العدد ، العربية غةالمٌ  مجمة كتاب سيبكيو، ضكء في العربي النحك نشأة :جيرارتركبك :ينظر المستشرقيف، القضية ىذه
 .138-125 األردف، ص 1978 األكؿ،

 .10 ، ص المساف عمـك في كدراسات عبد الٌرحمف الحاج صالح:  بحكث - 3



 .الٌتفكير الٌمساني عند الحاج صالح بيف األصالة كاإلبداع           ؿ الثاني               ػػػػػػالفص
 

156 
  

مبادئ لنظرية عممية مستقٌمة عند الٌنحكييف القدماء، كاٌلتي تصمح أف تككف جاءت بمنيجية 
 لغكية نحكية.

: المستكل الٌتقني: استثماره ليذه المفاىيـ كدالالتيا الحقيقية بصكرة عممية في تطكير ىذه الثّاني
   راريتيا.الٌمغة، كضماف  حيكيتيا  كاستم

اٌلذم اعتمده يمتمؾ إبداعا لغكيا جديدا، استخدـ فيو قٌكة ذىنية كعممية؛ فقد  فيك في منيجو   
كضع المفاىيـ في مكضعيا الٌصحيح، كذلؾ بفضؿ دراستو لمٌرياضيات فضبل عف المناىج 

 الٌمسانية الحديثة، كاٌطبلعو عمى عمـك مختمفة مثؿ الفمسفة، المنطؽ، الحاسكب... 
كمٌما يندرج ضمف منيجيتو في البحث كالتمحيص، مسألة اختياره لمعناكيف؛ فطبيعة العناكيف   

عنده تعتمد خاٌصة حضكر كٌؿ مف الٌتراث الٌمغكم العربي كالٌمسانيات الحديثة، فيي تعكس 
بالمفاىيـ الحديثة بقدر ما أٌسسيا عمى المفاىيـ  -العناكيف –أصالة كاضحة لديو؛ إذ لـ يربطيا 

 لتفكيره  الٌمساني إلى: تقسيـ أعمالو  اٌلتي تعتبر كصفا دقيقا حديثة، كيمكف ال
 

  .كتب قائمة بذاتيا          بحكث قد نشرىا ثـٌ أعاد ترتيبيا كتصنيفيا. 
 .قضايا لسانية كبرل         .الكتب مجمكعة مف البحكث     

 :كفيو بحوث ودراسات في عموم الّمسان -1
تحميػػػػؿ  -مػػػػدخؿ إلػػػػى عمػػػػـ الٌمسػػػػاف الحػػػػديث*

 (.1971كنقد ألىـٌ مفاىيمو كمناىجو)
أثر الٌمسانيات في الٌنيكض بمستكل مدرِّسي *

 (.1974-1973الٌمغة العربية)
 بحػػوث ودراسػػات فػػي الّمسػػانيات العربيػػة -2

   : كبعض ما فييما وبجزئي
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الٌمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر *

 (.1975العربي)
العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية المعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ *

 (.1976كالمصطمحات)

سمسمة اٌلدراسات الخاٌصة بعمكـ الٌمساف  -
 مؿ:شعند العرب،  كت

ومفيوم  الّسماع الّمغوي عند العرب -1
كقد حاكؿ فيو تبياف المعيار ؛ الفصاحة

غؿ العمماء العرب شالٌمغكم العربي اٌلذم 
زمانا طكيبل، قامكا في أثنائو بتحٌريات 
، ميدانية لمٌسماع مف أفكاه الٌناطقيف بيذه الٌمغة

ككانكا يسٌمكنيـ فصحاء العرب؛ كذلؾ 
 لئلجابة عف األسئمة اآلتية:

ماذا كانكا يعنكف بالفصاحة؟ كىؿ كانت *
س اٌلذم اعتمدكا عميو لمٌتمييز بيف المقيا
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األسػػػػػػس العمميػػػػػػة لتطػػػػػػكير تػػػػػػدريس الٌمغػػػػػػة  *
 (.1984العربية)

العػػبلج اآللػػي لمٌنصػػػكص العربيػػة كالٌنظريػػػة  *
 (.1989ة)الٌمغكي

عمػػػػـ تػػػػدريس الٌمغػػػػات كالبحػػػػث العممػػػػي فػػػػي *
 (.1990.)منيجية الٌدرس الٌمغكم

الٌمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافية *
 (.1992كالٌتحرير)

 الٌنظرية الخميمية الحديثة، كفييا: *
 (1987األصالة كالبحكث الٌمغكية الحديثة) *
المدرسػػػػػػػػػة الخميميػػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػػة كالٌدراسػػػػػػػػػات  *

 (.1987الٌمسانية الحالية في العالـ العربي)
اكؿ عػػػبلج العربيػػػة شػػػالمدرسػػػة الخميميػػػة كم *

 (.1989) بالحاسكب
ا الٌمغػػػػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػػػػراث الٌمغػػػػػػػػػػػػػػكم تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػ *

 (.1984األصيؿ)
منطػػػػؽ الٌنحػػػػك العربػػػػي كالعػػػػبلج الحاسػػػػكبي  *

 (.1992)لٌمغات
مسػػتقبؿ البحػػكث العمميػػة فػػي الٌمغػػة العربيػػة  *

 كضركرة استثمار الٌتراث الخميمي.
الٌنحك العربي كالبنكية: اختبلفيما الٌنظرم *

 كالمنيجي.
مستقبؿ البحكث العممية في الٌمغة العربية  *

 كضركرة استثمار الٌتراث الخميمي.
 (.2000الجممة في كتاب سيبكيو) *

 ىؤالء كبيف غيرىـ؟
* ككيؼ تغٌير الكضع الٌمغكم عبر العصكر؟ 

ركط شٌ * كىؿ كاف الٌسماع عندىـ يستكفي ال
 اٌلتي تجعؿ منو سماعا مكضكعيا عمميا؟

* كما ىي االنتقادات اٌلتي كٌجيت إلييـ  
قديما كحديثا؟ كما قيمتيا مف الٌناحية 

 العممية؟
ىي أكصاؼ ىذا الٌسماع المكضكعية  * كما

اٌلتي قد خفيت عمى الكثير مف المعاصريف؟ 
اٌلتي ساركا عمييا في كما ىي المناىج 

سماعيـ كالٌتقنيات اٌلتي لجأكا إلييا في ىذا 
 العمؿ؟ كغير ذلؾ مف األسئمة.

كقد  :منطؽ العرب في عموم الّمسان -2
خٌصصو لمبحث عف حقيقة ما نيسب  في 

ربي إلى المنطؽ األرسطي، حك العنٌ ال
كالمقارنة الٌدقيقة بيف ما ىك منو مكجكد في 
ىذا المنطؽ في الٌنصكص المكثكقة، ال عٌما 
ييركل مف ذلؾ فقط، كبيف ما يقاؿ أٌنو مقتبس 

، كما أطاؿ في الٌنصكص المكثكقة أيضا
الكبلـ عف القياس الٌنحكم، كتبياف أٌف أكثر 

ييا الٌنحاة المفاىيـ كالٌطرائؽ اٌلتي لجأ إل
 ...القدامى ىي مف جكىر رٌياضي 

ظرية الوضع الخطاب والّتخاطب في ن-3
مييز كاليدؼ منو التٌ  :والستعمال عند العرب

بيف الٌمغة كبيف كيفية استعماليا في 
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)تكضيحا لما تصٌكره العرب مف الٌتخاطب ...(1995خيرة الٌمغكية العربية)مشركع الذٌ  *
مفاىيـ في ىذا المكضكع إلثبات ممٌيزات 

األسئمة  كذلؾ إجابة عمىخطاب( لالٌمغة كا
 الٌتالية:

*ماىي المقاييس العممية اٌلتي اعتمدىا 
 ؟العمماء العرب لمٌتمييز بينيما

فضؿ مف الٌناحية العممية  مييز*كىؿ ليذا التٌ 
بما يترٌتب عميو مف األكصاؼ المكضكعية 

 ؟لكٌؿ مف الٌمغة كالكبلـ
*كىؿ تقتضي ىذه األكصاؼ إلى جعؿ 

الٌمغة كيانا قائما بذاتو كما ىي  الٌتخاطب
  كيانا قائما بذاتو؟

 
 عف منيج في الٌتفكير نمٌخصيا فيما يمي:في كتبو تعٌبر ىذه العناكيف    
  ينطمؽ في طرح مكضكعاتو بذكر العرب أٌكال، مستخدما مصطمحاتيـ التراثية، مثؿ: منطؽ

 ....، الخطاب كالتخاطب عند العربالٌنحك العربي، المدرسة الخميمية
  ٌباألصكؿ العممية اٌلتي امتازت بيا عمـك الٌمساف عند العرب عف غيرىا، مٌتصمة بما ظير  ييتـ

 مف نظريات عممية في العمـك الٌمسانية، كىذا ما ىدؼ إليو مف خبلؿ سمسمة عمـك الٌمساف.
  الٌمساني الغربي  ير إلى مقارنتيا بالٌدرسشبعض العناكيف في جيكد العرب فقط، كال ييحصر

بالٌرغـ مف اعتماده ذلؾ المنيج في عممو؛ كذلؾ في مثؿ حديثو عف نظرية العامؿ،)أٌكؿ صياغة 
 لمتراكيب العربية(، كمفيكمي المكضع كالمثاؿ،  كمنطؽ العرب في عمـك الٌمساف.

 ة، المدرسة يمٌح كثيرا في مقاالتو عمى بعض العناكيف مثؿ أصالة الٌمغة العربية، العبلج اآللي لمغ
 الخميمية الحديثة كغيرىا.
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 :1لـ تخؿ ىذه العناكيف مف كظائؼ مف أىٌميا 
تكاصؿ بيف الفكر  كتظير ىذه الكظيفة مف خبلؿ رغبة المؤٌلؼ في إقامة مية:صّتواالوظيفة ال -

 لجمع بيف، كمف ثـٌ تمكيف القارئ أك الباحث مف االٌمغكم العربي القديـ كالفكر الٌمساني الحديث
الفكريف في آف كاحد، كتحفيزه عمى لممارسة نكع جديد مف القراءة يفٌؾ بيا رمكز القديـ في ضكء 

 المناىج الحديثة.
"، فقد أحاؿ إلى التراث  الٌمغكم situation: تتعٌمؽ ىذه الكظيفة بالمقاـ"الوظيفة المرجعية -

مثؿ"الجممة في كتاب سيبكيو"  أم اإلحالة إلى التراث الٌمغكم العربي فقط إحالة تاّمةالعربي إٌما 
،"أقائـ أخكاؾ"كطريقة تفسيره عند سيبكيو كالٌرضي باالعتماد البحث الٌمغكم كأصالة الفكرا العربي"

كفييا جمع بيف التراث الٌمغكم العربي  إحالة مزدوجة؛عمى مفيكمي المكضع كالمثاؿ، أك 
    ...العربية بالحاسكباكؿ عبلج كمش: المدرسة الخميمية مثؿ كالٌمسانيات الحديثة

ضافة إلى  - كص كالكسائؿ التٌبسيطية المساعدة اعتمد الحاج صالح عمى مختمؼ الٌنصكٌؿ ىذا كا 
            كمنيا:

 طرح األسئمة:  -1
تمييدا لمقارئ  ٌكؿلتشبطرح جممة مف األسئمة  -أحيانا -عبد الرحمف الحاج صالح يقـك الدكتكر

مثاؿ ذلؾ ما ذكره في كتابو)بحكث  المطركحة، االنتباه في القضاياالمكضكع كتدقيؽ في لمٌدخكؿ 
كدراسات في الٌمسانيات العربية( عند حديثو عف )مفيـك المكضع إذ يطرح مجمكعة مف األسئمة 

: ماىك المكضع عند النحكييف القدماء؟ كىؿ ىك مجرد مكضع الكحدة الٌمغكية في مدرج 2ىي
ؿ يكجد اآلف في عمكـ الٌمساف الحديثة )الٌمسانيات( شيء كى الكبلـ أك شيء مف ذلؾ تجريدا؟

ـٌ إٌف في ىذه العمكـ الحديثة تصكٌ  ر قريب مف ىذا يماثؿ ىذا المفيكـ العربي الياـ أك يقاربو؟ ث
  ؟ففيـ يمتقياف، كفي ماذا يختمفاف

 كرار:اعتماد التّ  -2

                                                           
.187ـ: المرجع الٌسابؽ، صشمعالي ىا - 1

 . 10-9 ص ، 2ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكثينظر:  - 2
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عرضو لمٌنظرية الحاج صالح عند  لمكٌررة كاٌلتي يطرحيايمكننا مبلحظة بعض األفكار ا    
فظة( في عمى سبيؿ المثاؿ يكٌرر )مفيكـ المٌ الخميمية الحديثة؛ كذلؾ بيدؼ اإللحاح عمى الفكرة، ك 

راسات في الٌمسانيات العربٌية" إضافة إلى )مفيـك القياس( مف كتابو "بحكث كد 1أكثر مف مكضع
يمية الحديثة" ألساسية لمٌنظرية الخمىيـ ا" المفايثو عفالكتاب نفسو ضمف حداٌلذم ذكره في 

"منطؽ العرب في عمـك الٌمساف" فٌصؿ فيو القكؿ في كامؿ في كتابو  فضبل عف تخصيص فصؿ
 2القياس كأنكاعو كأىٌميتو.

: يظير ذلؾ جميا عند حديثو عف مفيكـ ) اإلطالة أك التثنية( في نظرية قواعد الّمغويةالصوغ   -3
  3العامؿ؛ مثؿ القاعدة اآلتية:

 ) خير لكـ( 2) أف تصكمكا( ـ1ع                  ـ
 )رأيتو(2)زيد( ـ1ـ               Øكع                         

 )أٌف عمرا قائـ(......2)زيد( ـ1كع)ظٌف(ـ


بسيطية في عرضو قد اعتمد الكسائؿ التٌ الحاج صالح  خبلصة القكؿ إٌف الٌدكتكرك     
ف كاف اعتماده محدكدا، كيرتبط ذلؾ بطبيعة  الخطاب  كالجداكؿ مثبل، راثيةلممكضكعات التٌ  كا 

 التراثي إذ يختمؼ مف مكضع آلخر، مف حيث ككنو عمميا أك تعميميا.
راثي كما أٌف خطابو التراثي يتحٌدد بككنو محٌصمة تقاطع مجمكعة خطابات: الخطاب التٌ    

في تحميبلتو كاستنتاجاتو كمكازناتو اٌلتي  كالخطاب الٌمساني الغربي، كخطابو الخاص، المتمٌثؿ
ربية، كىكذا فإٌف ىناؾ تقاطعا في داللة الخطابات ف المفاىيـ العربية كالمفاىيـ الغيقيميا بي

كىك يتيح االتصاؿ بيف النتائج  ميمة بيف الخطابات.المختمفة، ناتجا جزئيا عف العبلقة السٌ 
ٌلتي يرتكز عمييا كؿ خطاب عمى ألساسيات االمعرفية اٌلتي يفرزىا كؿ خطاب، ككذلؾ بيف ا

مف ىنا تتقارب الدالالت العربية كالدالالت الغربية كتجتمع في خطاب الدكتكر عبد ك  4.حدة
                                                           

 .324-322/ 1 ج ينظر: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية: - 1
  .178- 157صالعرب في عمـ الٌمساف،  د. عبد الرحمف الحاج صالح: منطؽ  :ينظر - 2
 .2/90ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكث: ينظر - 3
 1985أكتكبر ،، فمسطيف18الفيرم: أساسيات الخطاب العممي كالخطاب الٌمساني، مجٌمة الكرمؿ، العدد  ينظر، الفاسي - 4
 .21-20:ص
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حمف الحاج صالح، لتتجٌسد في بنية تحميمية كبنية استنتاجية خاٌصة. كيمكننا تمخيص ىذه الرٌ 
 1الفكرة في المخطط اآلتي:

 
التراثي العربي )الدالالت  الخطاب
 العربية( 

    
 الٌتقارب

)الدالالت  يالخطاب الغرب
 الغربية(

                                              
 استنتاج تحميؿ                      

 
     
     

لى جانب كٌؿ ذلؾ فإفٌ        كتبصالح إنجازات ال تعٌد كال تحصى؛ إذ  الحاج الرحمف لعبد كا 
 بالعربية المختصة العممية المجبلت مختمؼ في نشرت كدراسة ابحث كسبعكف كاحدؽ اليفك  ما

 الطبعة (Lugha)  مصطمح حكؿ اإلسبلمية المكسكعة في كتب فقد " يةز كاإلنجمي كالفرنسية
 كالتي المكسكعةس نف في( معارؼ( مصطمحابتو عف ككذا كت، ـ 1984سنة دفلن الجديدة
 تياأصدر  كالتي كالمسمميف العرب أعبلـ مكسكعة في كتب كما ،ائرز الج في التعميـ عف تتحدث
 كتب كماالعممي،  مجمسيا في وعضكيت جانب إلى"، كالعمـك قافةثٌ كال بيةتر لم العربية المنظمة

 مف بكؿ العربية المغة عمجمٌ  مجبلت :بينيا مف كأذكر المجامع، مجبلت في المقاالت مف يراثك
 كمجبلت العراقي، العممي عالمجمٌ  كمجمة بسكريا، العربي العممي عالمجمٌ  كمجمة كاألردف، مصر
 لؤلساتذة العميا لممدرسة كالمبرز، سانياتكالمٌ  كاألصالة قافةثال مجمة ؾذل إلى أضؼ ،يرةثك أكربية
 كمجمة ،العربية غةلمٌ  األعمى جمسلمم العربية غةالمٌ  كمجمة ببكزريعة، اإلنسانية كالعمـك اآلداب في
كما يعرؼ عنو أٌنو عضك المجامع 2 ،باطبالرٌ  عريبالتٌ  تنسيؽ مكتب يصدرىا تيالٌ  العربي سافالمٌ 

غة العربية بالقاىرة اٌلذم ينتمي فيو إلى لجنتي األصكؿ، العربية األربعة، كخاٌصة في مجمع المٌ 

                                                           
 .192ـ، المرجع الٌسابؽ، صشمعالي ىا - 1
 .76خرم، المرجع الٌسابؽ، صسكردة  - 2

 .حمف الحاج صالح خطاب د. عبد الرٌ 
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المجامع أٌنو باحث يدلي بآرائو العممية، كيجير بيا كالمصطمحات، كمف أكجو نشاطو في ىذه 
في كٌؿ إشكاؿ يطرح، كما يثرم مجبلتيا بمقاالتو العممية، كمف أىـ دعكاتو في المجامع إعادة 
الٌنظر في تدكيف المسمكع بتكييؼ الحرؼ العربي ليمٌبي المتداكؿ في المحيط، كمسايرة العصر 

   كير العربية.بتكظيؼ آلياتو، كاالستفادة منيا في تط
 التراث عمى المساني فكره بنى قد صالح الحاج حمفالرٌ  عبد الدكتكر أف نجد الخبلصة كفي   
 بجيكد كأشاد، الحديثة الغربية سانيةالمٌ  ظرياتكالنٌ  ،القديـ سافالمٌ  كالتراث ،القديـ العربي غكمالمٌ 

 رةنيٌ  أفكار مف لنا ترككه كما ،يجنٌ  كابف الفارسي عمي كأبي كسيبكيو الخميؿ أمثاؿ األفذاذ عممائنا
، فبنى بذلؾ نظرية متكاممة أطمؽ عمييا اسـ" الٌنظرية الخميمية اليـك إلي لمعياف ماثمة مازالت

 الحديثة".
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 المبحث الثاني:

 .ة الحديثةالّنظرية الخميميّ  -            
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 تكطئة:
 سانياتبالمٌ  العربية قافةالثٌ  صاؿاتٌ  منذ ا؛ كذلؾكبير  ار تطكٌ  العربي سانيالمٌ  رسالدٌ  عرؼ   

 العمـ ىذا في أليؼالتٌ  عممية نشطت إذ ؛العممية البعثات طريؽ عف الغربي العالـ في الحديثة
 التعريؼ درٌ جم مف شاطالنٌ  ىذا انتقؿ ثـ كمناىجو، مدارسو كبمختمؼ بو عريؼالتٌ  قصد الحديث

 باالعتماد العربية غةالمٌ  في ظرالنٌ  إلى ،لو ستسٌ أ التي الغربية فاتالمؤلٌ  كترجمة، العمـ بيذا
 .سانياتالمٌ  معطيات عمى
 المكركث خبلؿ مف العربي غكممٌ الراث الت في البحث إلى غةالمٌ  في ظرالنٌ  ىذا جواتٌ  كقد    
 حاكلت حيث حكبالنٌ  منو عٌمؽت ما ةخاصٌ  القدامى ةالعربيٌ  عمماء مف ةثمٌ  فتوخمٌ  ذمالٌ  غكمالمٌ 

 شكميا في العربية غةالمٌ  تساير العربي حكلمنٌ  جديدة نظرية كضع إلى الكصكؿ ةالعربيٌ  الجيكد
 عمكميا في رتتأثٌ  جاىاتاتٌ  ةعدٌ  المجاؿ ىذا في فبرز حك،النٌ  تيسير إلى كتسعى الحديث

 كفؽ ةالعربيٌ  غةالمٌ  إلى تنظريارات ت في الجيكد ىذه فتصنٌ  إذ ؛الغربية سانيةالمٌ  ظرياتبالنٌ 
ككٌنا قد تناكلنا الحديث عف أىـٌ ىذه المناىج  الغربية، المدارس تمؾ عمييا بنيت اٌلتي المبادئ

 الغربييف الكصفييف طريقة أصحابو اتٌبع اٌلتي تبٌناىا الٌمسانيكف العرب، مف منيج كصفي بنكم؛
 كثير رفض إلى أصحابو يدعك ناقدة، نظرة إليو نظرتيـ فجاءت الٌتقميدم، النحك مع تعامميـ في
 كصؼ عمى قادرة اعتبركىا بدائؿ بعضيـ كاقترح التعميؿ، خاصة العربي الٌنحك مقكالت مف
     أيكب" الرحمف عبد مف" كؿٌ  االتجاه ىذا في كيبرز الٌتراث، مقكالت مف أفضؿ العربية المغة

مبادئ كأسس   قاـ عمى فسيرم؛التٌ  أكآخر تحكيمي منيج ك  ،"ئياامر السٌ  ىيـابر "إك "كتٌماـ حٌساف"،
 الفاسي القادر عبد"ك ،"الكعر مازف "مف كؿٌ  االتجاه ىذا ضمف كيبرز التكليدية، النظرية
 حكلو التفكا كمف" تشكمسكي نكـ بوٌ  جاء بما ىذا منيجيـ في ىؤالء  رتأثٌ  كقد "...الفيرم
".  ىذا إضافة بريزنف"ك ،"فكدكر"ك ،"كاتز" كأمثاؿ النظرية ىذه ركاطكٌ  فممٌ  ريفالمتأخٌ  كبعض

 النظرية نقؿ الذم "المتككؿ أعماؿ" أحمد المجاؿ ىذا في ، اٌلذم تبرزإلى المنيج الكظيفي
 .1االتجاه ىذا كفؽ العربي حكالنٌ  بناء إعادة كحاكؿ العربية، الثقافة إلى الكظيفية

                                                           
ىذا  كيمٌثؿ الٌتكليفية، الٌمغات نحك خصائص عمى يقـك الذم التكليفي؛ االتجاهارة إلى شإضافة إلى ىذه المناىج، يمكف اإل -1

 -النسبية. لئلطبلع عمى المزيد ينظر: محٌمد األكراغي: نظرية الٌمسانيات الٌنسبية النظرية خبلؿ مف األكراغي أحمد الحديث االتجاه
 .2010، 1منشكرات االختبلؼ، الجزائر، الدار العربية ناشركف، بيركت، لبناف، ط –دكاعي الٌنشأة 
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أك تكفيقا ما بينيا كبيف مطمقا تتٌبعا اتٌباعا لممناىج الغربية  افي ذلؾ إمٌ كاف حاؿ كٌؿ ىؤالء     
 ك"ميشاؿ المييرم"، القادر ز، مثمما نجد عند" نياد المكسى"، ك"عبدتراثنا الٌمغكم الزاخر بالكنك 

كقد  –رحمو اهلل  –أعبلـ الجزائر كىك الٌدكتكر" عبد الٌرحمف الحاج صالح"  أىـٌ  أحدك  ،زكريا"
 بعض تأصيؿ إلى اصطمح عمى تسميتو " المنيج التأصيمي" اٌلذم المنيج ىذا أصحاب سعى،
قد  إذ الحديثة؛ المغكية النظرية في بنظيرتيا مقابمتيا خبلؿ مف العربية حكيةالنٌ  ظريةالنٌ  جكانب
 حكالنٌ  بمقابمة جاهاالتٌ  ىذا أصحاب يكتفي أك كٌميا، الغربية النظريات مع العربي النحك يقابؿ
 1.كليدمالتٌ  حككالنٌ  ،كاحدة لغكية نظرية مع العربي

عادة الٌتكجيات ىذه كراء مف اليدؼ كقد كاف      يتطٌمبو ما كفؽ العربية المغة كصؼ ىكا 
ف الحديث، العصر  جديدا نمكذجا -الٌنقاد مف كثير باٌتفاؽ – تقٌدـ لـ االٌتجاىات ىذه كانت كا 

 ئيجرااإل المجاؿ في كقاصرة فردية، تككف ما غالبا تامبادر  ككنيا عف تزد كلـ العربية غةلمٌ 
  .غربية معرفية خمفيات عمى مبنية نظرية حاتااقتر مجٌرد  فبقيت
 لمٌدارسات بدائؿ تعدٌ  أٌنيا عمى يصٌركف أصحابيا أف العربية الجيكد ىذه عمى يبلحظ اكممٌ     

 مف مكجة ظيرت فقد ذلؾ؛ مف كأكثر الحديثة الٌمغكية الٌدراسات بإزاء تقؼ كأٌنيا القديمة، المغكية
 بركز إلىذلؾ   لالمرتبة، أدٌ  تمؾ في لتككف- أصمح -منيا أمٌ  حكؿ أصحابيا بيف الخبلؼ
 العربية سانيةالمٌ  الٌدراسات عمى سمبا أٌثر اممٌ  ،الٌدارسيف ىؤالء بيف كاإلقصاء الٌنقد مف مكجة

 بالتباعد الجيكد تمؾ اٌتصفت إذ خبة؛النٌ  عمى حتى مستعصيا تمقييا أمر مف كجعؿ الحديثة،
 الٌمساني بالٌدرس الميتميف الٌنقاد يقمؽ راىنيا كأصبح بالٌضعؼ تكصؼ جعميا مما بينيا كالتٌنافر
 الحديث. العربي
 كما العمـ بيذا عريؼالتٌ  في العربية سانيةالمٌ  الجيكد تمؾ لعبتو ذمالٌ  اإليجابي كرالدٌ  معلكف ك     

 فيـ عمى ساعد الحديثة، مٌما المناىج كفؽ راثالتٌ  قراءة إعادة في إسياماتيـ مف ذلؾ صاحب
 العرب الباحثيف أذىاف عمى مستغمقة كبقيت، تفيـ لـ تيالٌ  القديمة غكيةالمٌ  القضايا مف الكثير
 قادالنٌ  جعمت عيكب مف تخؿ لـ الجيكد تمؾ أفٌ  إالٌ  الغرب، في سانياتالمٌ  منتجات ترجمة ككذا

 فبقيت لمغة؛ عممية دراسة كؿٌ  إلييا تسعى التي الغاية إلى الكصكؿ في بالفشؿ عمييا يحكمكف
 أبعدىا اممٌ  العممية، إلى ترؽ لـ فكرية خطابات عمكميا في المتراكمة سانيةالمٌ  اإلنتاجات ىذه

                                                           
 .242 ص كالمحدثيف،  القدماء بيف العربي الٌنحك في التعميؿ نظرية الممخ: سعيد خميس حسفينظر،   -1
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 حديثة اليكية عربية فتككف الغربية، النظريات إزاء تقؼ جديدة عربية لغكية نظرية كضع عف
 .العصر لركح تستجيب رحالطٌ 
 مف جكانب عف الكشؼ" خبلؿ مف " العرب الٌتأصيمييف عند " المسعى ىذا يتحٌقؽ أف كيمكف   

 نظريات كفؽ ىذا التراث تأصيؿ كراء سعيا الحديث المغة كعمـ تٌتفؽ العرب عند الٌمغكم الٌتفكير
 الذم المكسى" "نياد قٌدمو فيما ذلؾ يبرز حيث؛ 1األصيمة" نظريتو عف لمكشؼ تمييدا المغة عمـ
 الٌمغكم الٌدرس ربط ضركرة إلى دعاكاٌلذم  العرب، المسانييف مف المنيج ىذا رٌكاد مف يعدٌ 

 في العربي بالٌنحك تحديد إحساسنا في يسعؼ" ذلؾ الحديث؛ ألف الغربي بنظيره العربي
 كمنيجو الخاص، كمصطمحو ة،الخاصٌ  لغتو في بو إلؼ طكؿ بعد كأبعاده كمنطمقاتو، مفيكماتو،
  .2الداخمي."

 أصكليا في دقيقة نظرية كجكد" إثبات محاكلة خبلؿ مف أيضا يتحقؽ أف يمكف كما    
 "الخميؿ "أمثاؿ مف المبدعكف جدادناأ لنا تركو فيما األصيؿ العربي النحك في كمفاىيميا

 .تبلىما كمف "سيبكيو"ك
  فقط الحديثة ظرياتالنٌ  ضكء عمى ليس ثار التٌ  ءةاقر  إعادةعف طريؽ  إاٌل  ذلؾى تأتٌ يال ك    
 كبدكف تحميميـ، كطرؽ تيـ،ار كتصكٌ  حاة،النٌ  لمفاىيـ دقيقة  )معرفية (إبستمكلكجية سةابدر  ماكانٌ 

 المنحى كىك 3.ليا الغربييف رتصكٌ أك  ريفالمتأخٌ  العرب حاةالنٌ  رلتصكٌ  آخر رتصكٌ  أمٌ  إسقاط
 ظريةالنٌ ػ "ب يعرؼ فيما لسانية جيكد مف قدمو فيما " صالح الحاج" عبد الٌرحمف  انتيجو الذم

 ."الحديثة الخميمية
 غكيةالمٌ  القضايا أصالة إثبات نحك االتجاه ىذا عنده يممس بو الخاصة األبحاث عيتتبٌ  كمف    

 دليؿ "ىيدماالفر  أحمد بف الخميؿ "إلى المغكية نظريتو نسبتو كما خاصة، منيا كالنحكية العربية
 بعاتٌ  قد "صالح الحاج الرحمف عبد أفٌ "  الممخ سعيد خميس حسف" الحظ فقد و،التكجٌ  ىذا عمى
 عمـ تاريخ بتتبع-  األكلى طريقتيف؛ ميفالمتقدٌ  حاةالنٌ  عند حكيةالنٌ  ظريةالنٌ  ةدقٌ  إثبات أجؿ مف
 المنيجي ظرمالنٌ  رالتطكٌ  كرصد الحديث، العصر حتى لو التاريخية تااإلشار  أقدـ مف سافالمٌ 

                                                           
 .242المرجع  الٌسابؽ، ص  الممخ، سعيد خميس حسف - 1
 .242كالمحدثيف، ص القدماء بيف العربي النحك في التعميؿ نظرية الممخ، سعيد خميس حسف   - 2
.247ص  كالمحدثيف، القدماء بيف العربي النحك في التعميؿ نظرية الممخ، سعيد خميس ينظر، حسف  - 3
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 جذكرىا في عربية العربي النحك نظرية أف إثبات التتبع ىذا مف ىدفو ككافعصر   كؿ في
 العربية نحاة عمييا بنى التي العممية األنظار أك األصكؿ تحديد في ؿفتتمثٌ  انيةالثٌ  اأمٌ  كأصكليا،

 المدرسة ماسيٌ  ال الحديث، سافالمٌ  عمـ إلييا تكصؿ التي األنظار كىي العربي حكالنٌ  نظرية
 كالخميؿ األكائؿ النحاة منطمقات ىي األنظار ىذه أف ذلؾ مف استخمص كقد حكيمية،التٌ 

 يافإنٌ  كلذلؾ العربي، لمنحك الحاسكبية الرياضية الصياغة في نظرية أطكع كىي كسيبكيو،
 1.حكيميةالتٌ  كليديةالتٌ  ظريةبالنٌ  كتمتقي الحديثة الكصفية سانيةالمٌ  ظرياتالنٌ  كؿ تتجاكز

 غكمالمٌ  ثار التٌ  ءةار لق كثيرة محاكالت يجد المعاصر العربي سانيالمٌ  رسلمدٌ  حالمتصفٌ  أفٌ  رغي   
 عددا أف كيجد المعاصر، المساني البحث مستجدات خضـ في بو االنتفاع أجؿ مف، كمحاكرتو

 البحث بمتطمبات ذاتو الكقت في عكفيتمتٌ  كما بو، عميقة معرفة لدييـ رتتكفٌ  ئوارٌ ق مف قميبل
 أف ىؤالء استطاع فقد؛ ثار كالتٌ  األصالة بيف المزج ماتمقكٌ  يمتمككف يـأنٌ  أم المعاصر؛ العممي
 الجامعات أعرؽ في تككينيـ بيف كجتاز  ثقافة مف انطبلقا سانيةالمٌ  لمقضايا تناكليـ في يتميزكا
 أنتجو بما العميؽ لماميـإ كأ سياقيا، في الحديثة المغكية النظريات مقكالت مف يـكتمكنٌ  الغربية،
 الحاج "منيـ برزيك ، العربية غةالمٌ  سةادر  في منيـ ؿاألكٌ  عيؿالرٌ  كخاصة القدامى، العرب العمماء
 فقد منو، كصمنا لما عميؽ تمحيص مف ،العربي غكمالمٌ  ثار لمتٌ  ستوادر  في ينطمؽ"، كاٌلذم صالح
 فييا عتتبٌ  سنة، أربعيف مف أكثر لكفاألكٌ  تركيا التي غكيةالمٌ  القضايا فيـ كمحاكلة ظرالنٌ  واستغرق

 دقيقة نظرية بكجكد إيمانو مف" ذلؾ كاف كقد حاةالنٌ  مف األكؿ عيؿالرٌ  مف كأتباعو الخميؿ ءاآر 
 كمف "سيبكيو"ك "الخميؿ "أمثاؿ لنا تركو فيما األصيؿ العربي النحك في كمفاىيميا أصكليا في

هثالمتر  العممية القيمة ركفدٌ قي ال الذيف العرب الباحثيف بعض ءاآر  مف أقر ي ما اأمٌ ، ك تبلىما
 كاف كطالما -صالح الحاج تقدير حسب عمى- بو منيـ جيؿ عف كاف مافإنٌ  العربي؛ المغكم
 ثناالتر  فيمنا عدـ"كجيمو ي فاإلنساف عدٌك ما  ،2عميو بالسمب لمحكـ رئيسا سببا بالشيء الجيؿ
هما بكؿٌ  إلمامنا كعدـ، كأثبتكه قالكه اممٌ  الفطاحؿ العمماء ضابأغر  جيمنا سببو األصيؿهالعممي

                                                           
 ـتقدٌ   :كتاب ضمف العربي، العالـ في الحالية المسانية ساتار كالدٌ  الحديثة الخميمية المدرسة صالح، الحاج حمفالرٌ  عبد- 1

. 388، صالعربية األقطار في المسانيات
2
 المرجعية في إبستمكلكجية دراسة صالح الحاج الرحمف كعبد حٌساف تٌماـ عند العربية المسانيات تأصيؿ، معزكز الحميـ عبد- 

.206ص ، كالمنيج
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 رالتصكٌ  إسقاطنا ،ىذا كؿٌ  كفكؽ ،ىةالمشكٌ  األخبار مف أهر نق ما كلكؿٌ ، بارتياح لنتقبمو إلينا كصؿ
 ما لكؿٌ  بالتالي  كالنبذ العربية، تحميؿ عمى مثبل الحديثة كالبنكية كاحد بمذىب الخاص الغربي

 كاف فإ ك القديـ مف كال الغرب مف يأتينا ما أبدان  ينبذ ال كالباحث، رالتصكٌ  ىذا يتناسب ال
 عمى الدليؿ قاـأ إذا إال العممية الحقائؽ مف ذلؾ يعتبر ال لكف منظكرىـ، غير منظكره
   .1ا"صحتي

 أصالة إثبات كمحاكلة اإلحياء ىذا عمى تقتصر لـ صالح الحاج حمفالرٌ  عبد إسيامات لكف    
 يصادؼ المسانية لجيكده المتتبع إٌنما عالجيا، التي القضايا مف كثير في العربي المغكم الفكر
 قبيؿ مف كذلؾ الحاضر، كقتنا في العربية بالمغة الرقي إلى ترنك التي المشاريع مف الكثير
 بيا . الرقي كسبؿ العربية المغة بتعميـ الخاصة اآلراء مف ككثير العربية، المغكية الذخيرة عك مشر 
 القديمة العربية المغكية ساتار الدٌ  عمى أساسا مرتكز صالح الحاج عند سانيالمٌ  فكرتٌ إٌف ال   

 كاالستفادة العممي الحديث، فكيرالتٌ  عمى تنبني خاصة بطريقة لكف الٌتراث إحياء قبيؿ مف فيي
 االنسياؽ دكف لكف ،"تشكمسكي نـك عند" حكيميالتٌ  كليدمالتٌ  النحك خاصة الغربية، المناىج مف

 الفصؿ ىذا فكاف الحديثة، الخميمية ظريةالنٌ  خبلؿ مف ذلؾ ىكتجمٌ  النظريات، تمؾ خمؼ تماما
 .كمناقشتيا اإلسيامات تمؾ لعرض ميدانا

 الّنظرية الخميمية الحديثة: -1

ة كىي مدٌ - بعينياتلسٌ اعرؼ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح المساني الجزائرم منذ بداية    
في ضكء ما  ، التجديدم كالتكفيقيباىتمامو بالكتابة الٌمسانية ذات المنحى  -ليست قصيرة 

ظرية العربية، بعد قراءة مستفيضة في فو مف رؤل ثاقبة لمٌنحكييف العرب القدماء في النٌ شاكت
 ق(392) ي، كابف جنٌ ق(316)راجنفسو، فضبل عف ابف السٌ  – ق(180)تنصكص سيبكيو

)مف أرصف العمماء كأكثرىـ أصالة كىك ق( 687)تمذبااتر رضي االسكالٌ  ق(481)كالجرجاني
غميب ، محاكال صياغة ىذه الرؤل في نظرية نسبيا إلى الخميؿ كسٌميت ىكذا بالتٌ اذ في زمانو(ش

ف كاف ىك العماد فييا إاٌل أٌنو أخذ كثيرا عف  سيبكيو لـ يكف فإٌف  يكخو، ككذلؾ شألٌف الخميؿ كا 
                                                           

1
.249 ص كالمحدثيف، القدماء بيف العربي النحك في التعميؿ نظرية الممخ، سعيد خميس حسف- 
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 ق(215)ت األكسط شمف جاء بعده كاألخفبؿ أثرل ىذه الٌنظرية ىك ك  ،مف المقٌمديف أبدا
 ق(377الفارسي) ق(: مثؿ أبي عميٌ 316)تا مدرسة ابف الٌسراجمسيٌ كالمازني كال 

ليـ األىمٌية الكبرل في مٌمف أك جاءكا بعده،  ،1كالٌسيرافي كالٌزجاجي...ق(، 384)تالٌرماٌنيك 
إذ استميـ الدكتكر الحاج صالح مف معالـ  ؛إعطاء التراث الصكرة العممية اٌلتي نعرفيا اآلف
  س لميجرة مع عبد القاىر الجرجانيالقرف الخامالمدرسة الخميمية مف القرف الثاني لميجرة كحٌتى 

كمت معالـ الٌنظرية الخميمية الحديثة استنادا إلى الٌمغكييف العرب شكبيذا المزيج مف العمماء ت
 .2ظرية الخميمية الحديثة(كر الٌمغكم العربي باسـ )النٌ كقد عرفت ىذه الٌنظرية في الف القدماء.

الحاج صالح في إحدل محاضراتو، ىؿ أنتـ مف المحافظيف؟ فأجاب: كتكر ئؿ الدٌ كعندما سي     
يئا عظيما لـ نجده في شفنا في القديـ شجٌددا، كلكف أبحث عف المفيد، اكتلست محافظا كال م"

 جيمن ٌم أل عامتبٌ  لستكما يقكؿ عف نفسو:" . 3"فناه في الحديث ألخذنا بوشالحديث، كلك اكت
 4  و."يزعمف كا مما اكثير  ويمع أردٌ  فلكك  مسكي،ك تش إلى أميؿ غربي

                                                           

 .20، ص1، جالعربية المسانيات في كدراسات بحكث:  صالح الحاج د.ينظر،  1- 
  :بعنكاف كانت كالتي بباريس كربكفالسٌ  جامعة مف الدكتكراه شيادة بيا ناؿ أطركحة في ـ 1997 سنة النظرية ىذه ظيرت - 2

Linguistique arabe et linguistique générale essai de méthodologie et d èpistemologie du ilm al  – 
Arrabiyya Thèse dactylographièe, Paris, Sorbonne 1979.  ، طرحيا أف بعد  الباحثيف مف اعدد ضٌمت كقد 

 االستنطاؽ في التعسؼ عف بعيدان  عممي بمنظار التراث قراءة إلى العربي العالـ في كالباحثيف المسانييف دعا إذ  صالح الحاج
 كمضامينو العربي، المساف عمـك بخصائص النظرية ىذه عىرَّفت كتجربتيالرائدة، كمنيـ الباحثيف بعض جيكد كبفضؿ لمنصكص،

 البشرم المساني لمفكر أٌرخكا عندما الغربيكف تجاىميا التي المفقكدة الحمقة فأثبتت الحديثة، المسانيات مقكالت مف انطبلقان  النكعية
 مف األكلى الخمسة القركف السيما العرب، عند المغكم التفكير مخاض مف تزيد أك قركف ثمانية مستخمصات في تتمثؿ كالتي

 كالدكتكر ، االبراىيمي طالب خكلة كالدكتكرة العمكم، شفيقة الدكتكرة كمنيـ المغكية، الظاىرة في شمكلية نظرية أفرزت التي اليجرة،
 .الباحثيف مف كغيرىـ ابرير بشير كالدكتكر شحداف، بك شريؼ كالدكتكر الكعر، مازف

 2010الثامف،  العدد عنابة، جامعة كآدابيا، العربية المغة كمية مجمة الحديثة، لمنظرية األساسية المفاىيـ :صارم محمد. د -3
 .9ص

سعاد شرفاكم: الجيكد الٌمسانية عند عبد الٌرحمف الحاج صالح) قراءة في اآلثار، المنيج، كمكاطف االجتياد(، رسالة دكتكراه   -4
 العربية غةلمٌ  الجزائرم بالمجمع صالح، الحاج مع . )مقابمة شخصية167، ص2017-2016جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 

                     . (21/06/2011:بتاريخ
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المحافظة عمى التراث الٌمغكم العربي كبإجابتو ىذه يككف منيجو في الٌنظرية الٌمغكية ال     
ناعة ال تفرضيا أفكار كال تجديدا فيو، إذ ىك سيركرة لمعمـ الٌمغكم كصناعة فيو، ىذه الصٌ  ،القديـ

اؼ ال التقميد شتبعية حتمية ال لمقديـ، كال لمجديد، بؿ ىي نمذجة خاٌصة مبنية عمى االكت
قة، فضبل عف فقد قرأ الدكتكر الحاج صالح التراث الٌمغكم العربي قراءة دقيقة معمٌ  ؛األعمى

زت ياضية اٌلتي ميٌ بؿ العممية، كالرٌ ؼ السٌ شعو لٌما تٌكصمت إليو أبحاث الٌمسانيات العربية، كاكتتتبٌ 
الٌنظرية  في كآثر أف تككف الٌنظرية الٌمغكية العربية القديمة، فاقتنع بفكرة إعادة إحيائيا مف جديد،

ضعيا الخميؿ ك اٌلتي ية القديمة را لمٌنظرية الخميمشالخميمية الحديثة، كتعٌد ىذه الٌنظرية امتدادا مبا
مف باب فنظريتو  ؛ 1أمثاؿ " أبي عمي الفارسي" كسيبكيو كمف جاء بعدىما مف العمماء األفذاذ

مااستجد مف نظريات غربية كعربية  -الحاج صالح-كقد نافس بيا صاحبيا  ،جديد في الٌنحكالتٌ 
ظيار ما فييا مف ركح فضبل عف ترسيخ المفاىيـ الٌنحكية العربية األصمية، كمسايرة  العصر، كا 

في مجاؿ الٌمسانيات الحاسكبية، كتعميمية  ؿٌ ياضي اٌلذم مكٌنيا مف أف تستغالعممية، كالمنطمؽ الرٌ 
  الٌمغات.

 
 :الّتعريؼ بالّنظرّية الخميمّية )المنطمقات، المحّفزات، والغايات( -أ
ير إلى مفيكـ شالحديثة، أٌكد أف أرية الخميمية أة كمفيـك الٌنظشقبؿ البدء بالحديث عف ن    

ذا  "يأتي: عجميا كماكجدناه يرد م إلى المعنى المعجميرجعنا الٌمفظ أإذا ف الٌنظرية عمكما؛ كا 
ظر يقع عمى األجساـ في األمر احتمؿ أف يككف تفكرا فيو كتدٌبرا بالقمب... كالنٌ  الٌنظر :قمت

كالٌنظر: الفكر  ...بالبصائر كاف لممعاني، فما كاف باألبصار فيك لؤلجساـ، كما كاف كالمعاني
  .2يء تقٌدره كتقيسو منؾ. " شٌ في ال
ق(" ىك اٌلذم يتكقؼ حصكلو عمى 816ريؼ الجرجاني)تشٌ ظرم( عند الىذا كاف)النٌ  كمف     

 .3"ر الٌنفس كالعقؿ كالٌتصديؽ بأٌف العالـ حادثصكٌ تنظر ككسب ك

                                                           
  .135ص ،مبادئ في الٌمسانياتاإلبراىيمي :  طالب خكلة د. ، ينظر -1

 ، )ماٌدة نظر(.218-217، ص  5ج دار صادر، بيركت،  العرب، لساف ابف منظكر: - 2
 شر كالتكزيع كالٌتصدير، القاىرةشاكم، دار الفضيمة لمنالمن محٌمد صديؽ تحقيؽ: التعريفات، :الجرجاني عمي بف محمد - 3
  .204، ص2004ط
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يرٌدىا إلى مبدأ  قكانيف عٌدة بعضيا ببعض بطفرض عممٌي ير  أٌنياٌنظرية كيصطمح عمى ال  
1أحكاما كقكاعد.حتما  ستنبط منوكاحد يمكف أف ي

ىنية أك العقمية كىي أيضا تمؾ الفركض الذٌ 
 2اٌلتي يقٌدميا العمماء في استنباطاتيـ لؤلنظمة اٌلتي يدرسكنيا.

 لمنظرية.  مف المدلكؿ الفمسفي –إلى حد كبير  –غكية تقترب الالت المٌ تكاد الدٌ 
ػسػؽ حكؿ ظاىرة أك مجمكعة مف نسؽ فكرم استنباطي مػتٌ  أنياكتعٌرؼ الٌنظرية أيضا عمى     

تكضح  ريا كمفيكمات كقػضػايػا نػظػريػةإطارا تصكٌ  - سؽأم النٌ  -يحكم الظػاىػرات المتجانػسػة
 3.ميا بطريقة دالة كذات معنػىالعبلقات بالكقائع كتنظٌ 

ـى  ظرٌية لممرة األكلى في الفمسفة اليكنانٌية لئلشارة إلى الميصطمحات، كالمفاىيـ مفيكـ النٌ استيٍخًد
ٍف اعتمدى عمى  التي تخالؼي التطبيقات العممٌية الكاقعٌية، كاعتيبر الفيمسكؼ اليكنانٌي أرسطك أكؿى مى

، ثـٌ أصبح مصطمح تطبيؽ فكرة النظرٌية لمتفريؽ بيف الحقائؽ الميطبقة فعمٌيان كالنظريات الفكرٌية
النظرٌية مف الميصطمحات المعرفٌية التي تيستخدـي في العديًد ًمف المجاالت سكاء الفمسفٌية، أـ 

 4.غيرىا العممٌية أـ
 5:فيمكف حصرىا فيما يميشركط الٌنظرية العممية  أٌما أىـٌ     
 لمضاميف.عاني كالمكا مػحػددة األلػفػاظ ضركرة أف تككف مككنات النظرية كاضحة كدقيػقػة-أ
غرض  كيبٌيف شتمبلتلما تشتمؿ عميو النظرية بإيجاز تعبيرا يكضح ىذه ار عمٌ عبٌ أف ت -ب

 .ف مف مككناتيا تخصيصاكأىداؼ كؿ مككٌ ، النظرية عمكما
في بما عمييا النظرية  ظرية شاممة بقدر اإلمكاف لمجكانب التي قصد أف تنطكمأف تككف النٌ  -ج

 .عنيةلمالحقائؽ اذلؾ كصؼ كتحميؿ كتفسير 

                                                           
 .  202، ص1983العربية جميكرية مصر العربية، الييئة العاٌمة لشؤؤف المطابع األميرية،  المغة مجمع الفمسفي، المعجـ ،ينظر -1

 .135: مبادئ في الٌمسانيات، ص ينظر، د.خكلة طالب إبراىيمي - 2
، المجمس الكطني لمفنكف كاآلداب 44عبد الباسط عبد المعطي: اٌتجاىات نظرية في عمـ االجتماع، سمسمة المعرفة، العددد.  -3

 .10،  ص1998
. اطمعنا عميو 2016سبتمبر  21ر يـكشمقاؿ ن http://mawdoo3.comمفيـك النظرٌية لغة كاصطبلحان، مجد خضر:  -4 

:  . 16/07/2018يـك
 .11د. عبد الباسط عبد المعطي: اٌتجاىات نظرية في عمـ االجتماع، ص - 5

http://mawdoo3.com/
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ألف كجكد نظرية أخرل  ذلػؾ ؛فسيػرمظرية متفردة في مكضكعيا كمشركعيا التٌ أف تككف النٌ  -د
ظرية كيجعميا تكرارا ال ؼ النٌ يضعٌ مٌما  كضكع كتفسره بنفس العكامؿ كالطرؽلمتدرس نفس ا

 .العممي قػتػصػاديتنػافػى مػع قػاعػدة اال ك مبرر لو
مبلحظات كدراسات  عنى أف تعتمػد فػي صػكغػيػا عػمػىبم ةأرضية كاقعيظرية أف يككف لمنٌ  -ق

يكسبيا مشركعيتيا العممية الذم يثرييا ك  خػتػبػار الػعػمػمػي، كأف تككف قابمة لبلكاقعية مف ناحية
 .نظرية عممية ختبار ال تعدٌ تأتي بقضايا تستعصي عمى اال فالنظرية التي  ؛مف ناحية أخرل

اىرة المدركسة نفسيا عف الٌنظرية كقد كقؼ تراثنا عمى مختمؼ األنظمة اٌلتي تقـك في الظٌ     
إذ تتمٌثؿ في تصٌكرات العمماء عف ىذه األنظمة، يقكؿ الرضي  ؛اٌلتي تقـك في أذىاف العمماء

أفراد اٌلتي تحكـ ك  -مثبل –أك األنظمة أك القكاعد الكمية في الٌصرؼ بادم عف األصكؿ ااالستر 
الظاىرة الٌصرفية: "يعني بيا القكانيف الكمية المنطبقة عمى الجزيئات، كقكليـ مثبل: كؿ كاك أك 

 ألفا، كالحؽ أٌف ىذه األصكؿ ىي الٌتصريؼ ال العمـ بيا ياء إذا تحركت كانفتح ما قبميا قمبت
ؿ كالقكاعد، كىي أٌنو قد تقٌرر عند العمماء أٌف لفظ العمـ يطمؽ إطبلقا حقيقيا عمى األصك  كذلؾ

القضايا الكمية اٌلتي يتعرؼ منيا أحكاـ جزيئيات مكضكعيا، كعمى الٌتصديؽ بيذه األصكؿ 
 –في الحقيقة  - كىك 1"كالقكاعد كعمى ممكة استحضارىا الحاصمة مف تكرير الٌتصديؽ بيا.

كأٌف تصٌكر ىذه  ،رؼ مثبلكالصٌ  -يء يكجد في الظاىرة المدركسةشعمى أٌف األصكؿ  ينٌص 
قـك " اٌلتي تالٌنظريات "يقصد بو  يير البحث الحاليىك بتعك  رسيف،اٌ الد األصكؿ يقكـ في أذىاف

  كاٌلتي تقٌدـ في مقابمة األنظمة اٌلتي تكجد في الظكاىر نفسيا. ،في األذىاف
ألٌف  ؛ياغةىك معركؼ ال تصاغ بؿ الٌنظريات الٌمغكية ىي اٌلتي تقصد بالصٌ  إٌف الٌمغة كما  

كتحميؿ الظكاىر ثـٌ االفتراضات الٌتفسيرية ليا ىي  ،الٌمغة الطبيعية ىي مجمكعة مف الظكاىر
ؿ لذلؾ أف يصكغيا الصياغة المنطقية الرياضية المناسبة، كليست اٌلتي يحاكؿ الباحث المؤىٌ 

                                                           
ـ: 1975، 1م، تحقيؽ محمد نكر الحسف كأخركف، دار الكتب العممية، بيركت، طذبااافية ابف الحاجب، الرضي االستر شرح ش - 1
 . ش. اليام2/القسـ الثٌاني، ص 1ج
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ٌتحديد ظريات قابمة لمصياغة فمنيا اٌلتي تحتكم عمى تصٌكرات كمفاىيـ غير محٌددة الكٌؿ النٌ 
   1الٌدقيؽ.

إٌف صياغة الٌنظرية ال تزيدىا نجاعة كقٌكة في الٌتفسير إاٌل إذا كانت الٌنظرية في حٌد ذاتيا   
ناجعة كقكٌية في الٌتفسير؛ فقد يمكف أف تصاغ االفتراضات البسيطة المحتكل اليزيمة القيمة ما 

بأسبقية الٌنظرية عمى ؼ كليذا فبل بٌد مف االعترا ،كذات مفاىيـ كاضحة دامت متماسكة
كمف جية أخرل فإٌف عدـ نجاح الباحثيف في الكقت الٌراىف في محاكالتيـ لصياغة  ،الٌصياغة

بعض الٌنظريات...ال يبٌرر الٌتكٌقؼ الٌتاـ عف ىذه البحكث كالٌتراجع عنيا؛ فالعجز الحقيقي يكمف 
  2في عدـ القدرة عمى تجديد الٌتصٌكر كتغيير اٌتجاه البحث.

أٌف ما قاـ بو الٌنحاة العرب األٌكلكف، كخاٌصة الخميؿ بف أحمد  الحاج صالح" عتقديك  ىذا
الفراىيدم كتمميذه سيبكيو مف الٌتحميؿ الٌرياضي لنظاـ الٌمغة العربية، قد يساعدنا عمى إيجاد 
الحٌؿ كىك جعؿ الٌنظرية الٌمغكية قادرة عمى تفسير أكبر عدد مف الظكاىر، كيمٌثؿ  الٌتحميؿ  

      3الخميمي أعمؽ تحميؿ  لغكم  يخٌص الٌمغة العربية.
ة الخميمية الحديثة يرل أٌف خمفيا الكثير مف األىداؼ ظريٌ ع لمنٌ كمٌما ال يخفى أٌف المتتبٌ      
جكع إلى الرٌ  "أٌنو الٌبد مف حمف الحاج صالح مفكتكر عبد الرٌ ، لعٌؿ أبرزىا ما ذكره الدٌ 4العممية

في  اك شحؿ اٌلذيف عاظر فيما تركو أكلئؾ العمماء الفطااألصيؿ... كالنٌ الٌمغكم راث العممي التٌ 
مف الحقائؽ العممية الصدر األٌكؿ مف اإلسبلـ حٌتى القرف الرابع اليجرم كتفٌيـ ماقالكه كأثبتكه 

اٌلتي قٌمما تٌكصؿ إلى مثميا كؿ مف جاء مف قبميـ مف عمماء اليند كاليكناف كمف بعدىـ كعمماء 
                                                           

عبد الٌرحمف الحاج صالح: أنماط الٌصياغة الٌمغكية الحاسكبية كالٌنظرية الخميمية الحديثة، مجٌمة المجٌمع الجزائرم لٌمغة ينظر،  - 1
 .12-11ص ، 2007، 6العدد العربية،

 .23-22ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح: أنماط الٌصياغة الٌمغكية الحاسكبية كالٌنظرية الخميمية الحديثة، ص - 2
 .23-22عبد الٌرحمف الحاج صالح: المصدر نفسو، صينظر،  - 3
:                                                          يقكؿ حيث ـ، 1797 سنة السكربكف بجامعة الدكتكاره اٌلتي ناقشيا في أطركحتو مةمقدٌ  في بصراحة ذلؾ عف عٌبر كقد -4

 "L’étude que nous présentons ici a précisément pour objet d’apporter une modeste contribution 
au travail d’interprétation et d’éclaircissement que cette recherche linguistique aurait dû susciter 
depuis longtemps au même titre que la linguistique indienne ou la grammaire de Port Royal". 
Abderrahmane Hadj Salah, linguistique arabe et linguistique générale: essai de méthodologie et 

d’épistémologie du àIlm al-àArabiyya, thèse de doctorat, université Paris 4, Volume 1,1979, P3.- 
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كيؤٌكد الحاج صالح عمى الفئة مف العمماء اٌلذيف يقصدىـ  ،1سانيات الحديثة في الغرب"المٌ 
كفي ىذا الٌصدد يقكؿ:  زىـ عف غيرىـ مٌمف عاصركىـ،كالٌذيف يٌتصفكف بصفات تميٌ  بكبلمو،

في زماف الفصاحة  كاشٌكلكف اٌلذيف عاىينا أٌف اٌلذيف نعنييـ ىـ العمماء األ "كال بٌد مف الٌتنبيو
افيكا فصحاء العرب كقامكا بالتحٌريات الميدانية الكاسعة الٌنطاؽ لمحصكؿ شالٌمغكية العفكية، ك 

لٌتحميمية يدىا تاريخ العمـك الٌمغكية، كتمٌكنكا مف ضبط أنجع الٌطرؽ اشعمى أكبر مدٌكنة لغكية 
منيا مع  ٌنحكية الٌصرفية الببلغيةليذه المدٌكنة، ثـٌ استنباط القكانيف اللكصؼ المحتكل الٌمغكٌم 

ٌذ عف ىذه القكانيف،  ثـٌ صياغة رياضية لمجمكع ىذه األكصاؼ شتعميؿ منطقي عجيب لكٌؿ ما
  2".اآلف في ميداف العمـك الٌمسانية كالٌتعميبلت مٌما ال يقٌؿ قيمة عٌما ىك مكجكد

كأٌما الٌذيف  "االستتناءاث إذ يقكؿ:ار إلى الٌذيف جاؤكا بعدىـ كقٌصركا خبل بعض شىذا كقد أ   
جاؤكا بعدىـ فكانكا عالة عمييـ؛ ألٌنيـ ظيركا في العصكر اٌلتي دخؿ فييا الفكر العربي في 

رباء في عصرىـ كاذ كغشمف استثناء بعض العباقرة ككانكا  سبات يكاد ال ينتيي) كال بدٌ 
  3."(م في القرف الٌسادسكالرضٌي االستراباذ

المبدعيف حٌقا  ليذه -الباحث في نظر الٌدكتكر لفيـ أغراض الٌنحاة األٌكليفىذا كيحتاج    
  ت بو الٌمسانيات الحديثة بجميع مذاىبياانيا إلى أف يككف لو عمـ بما جاءالمفاىيـ الٌسابقة ألك 

كال يقتصر عمى نظرية كاحدة، كأف يككف لو عمـ بكٌؿ ما كجٌيو الٌمسانيكف الغربيكف أنفسيـ مف 
انتقادات لمختمؼ ىذه الٌنظريات، كأف يتجٌرد في الكقت نفسو مف كٌؿ فكرة سابقة إزاء التراث 

زاء كٌؿ قديـ عاٌمة، ك  ما  اٌلذم يسقط عمى ىذا التراث مفاىيـ الٌمسانيات، إنٌ ال العممي العربي كا 
أف يقكـ بو ىك أف يتسٌمح بمنيجية البحث العممي الحديثة كمفاىيـ االبستمكلكجية الحديثة  بجي

فبيذه المناىج العممية الحديثة اٌلتي بنيت عمى الٌتصٌفح لكٌؿ  فإذا حاكؿ أف يقٌكـ مفيكما قديما 
ف، كاالعتماد عمى الٌسياقات الٌتي كردت فييا الكممة اٌلتي يجيؿ غرض مستعمميا في نٌص معيٌ 

        4ٌراح.شذلؾ كعدـ االكتفاء بما جاء عند ال
                                                           

 .169-168، ص 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث - 1
 .169، ص 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث   ينظر: - 2
 .169ص، 1جالعربية،  المسانيات في كدراسات بحكث  - 3
4
كٌراسات مركز البحث العممي كالٌتقني لتطكير الٌمغة  -مفاىيميا األساسية -:  الٌنظرية الخميمية الحديثةمف الحاج صالححعبد الر - 

.11-10،  ص2007، 4العربية، العدد
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دكر الفكر العربي األصيؿ، كمكازنتيا مع المناىج  الٌنظرية الخميمية الحديثةتؤٌكد كبذلؾ     
الٌمسانية المعاصرة، فيي تسعى لبناء مقٌكمات عٌدة تتمٌثؿ في:" تحميؿ الٌمغة كنظاميا آليا، كىي 

صاحب العركض كمؤٌسس  -م الخميؿ الفراىيدمإحياء المبادئ اٌلتي كضعيا الٌنحك تقكـ عمى 
 .1إحياء اجتياديا ال تقميدا أعمى يعكس الجكانب المحكرية ليذه المدرسة -عمـ األصكات

إٌف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم يعرؼ باختراعو لمعركض، كقد يجيؿ أك يتناسى الكثير مف     
ظيرت في  فكار عممية عظيمة جٌدا غير العركض؛ كذلؾ كالمفاىيـ اٌلتيالٌناس أٌنو قد جاء بأ

كىما الفكرتاف الٌمتاف   (Cyclic Group  ( كالٌزمرة الٌدكارة)Factorialالٌرياضيات باسـ العاممي)
 2بنى عمييما أٌكؿ معجـ عربي أخرج لمٌناس كىك كتاب العيف.

لنا أركاف ىذه الٌنظرية كقٌدمتيا بعرض لغكم مت كٌ شإٌف ىذه الجكانب ىي األسس العممية اٌلتي   
سعى الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح منذ إذ اإلبداع كالفكر الٌمغكم المتطٌكر؛ جديد يٌنـ عف 

مبي قتباس السٌ إحياء المكتسب فتجاكزت مرحمة اال الٌنظرية الخميمية إلى بعث الجديد عبرظيكر 
 .3لعربرىا عف اش، أك عند نعند نقميا عف الغرب

  كد عمى ثبلث قراءات أساسيةشكيمكننا تقسيـ القراءات التراثية، باعتبار ىدفيا المن     
 :4يمٌخصيا الدكتكر مصطفى غمفاف في

 طار الفكر الٌمغكم العاـ.كم في إقراءة تفاعمية، تحاكؿ تأسيس مكانة لمفكر الٌمغ -1
 الٌمسانيات الحديثة.قراءة تمجيدية، تنٌكه بالتراث الٌمغكم العربي كتضعو فكؽ  -2
كائب كالٌتجريد كالٌتعميؿ شقراءة اصطبلحية ىدفيا تخميص الٌنحك العربي مف كٌؿ ما تعٌمؽ بو مف  -3

 كالحذؼ كالعامؿ كالٌتقدير...
 -كبالعكدة إلى تجربة الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح، فإٌنو يمكننا تصنيؼ  تجربتو   

مف المزاكجة بيف اإلفادة التفاعمية اٌلتي تسعى إلى  ضمف القراءة -الٌنظرية الخميمية الحديثة
                                                           

 مستغانـ، جامعة التراث، حكليات تشكمسكي، لنعكـ العاممي كالربط الحديثة الخميمية النظرية بيف العمكم:  العامؿ د. شفيقة - 1
 .7ص ، ـ 2007 العدد السابع،

 المسانيات في كدراسات بحكث مخميؿ. ينظر :لاٌلتي بنى عمييا كتاب العيف ىي ( الٌرياضية)أجمع العمماء عمى اٌف الفكرة  - 2
 .شاليام .240، ص1العربية، ج

 .263، ص1ج: العربية المسانيات في كدراسات بحكث  :ينظر - 3
 .138-137ص  :الحديثة العربية المسانيات :ينظر - 4
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تقكـ بتحديث الفكر الٌمغكم العربي  غكم العربي كالٌمسانيات المعاصرة؛ ذلؾ أٌنياالتراث المٌ 
ني الفكر يا تيغيكض بو إلى كاجية اىتماماتنا الٌمغكية، أٌما مف ناحية االىتمامات الٌمسانية فإنٌ كالنٌ 

مٌده بركافد عربية، فضبل عف تعميؽ تفيٌمنا لمسانيات عبر تحميؿ ة مف خبلؿ الٌمغكم عامٌ 
لمسانيات العربية تيتـ بقضايا  راث الٌمغكم العربي، كما تؤٌمف بعدا تراثياالٌمغكية في التٌ المسائؿ 

 .1لغتنا كتحٌمؿ مسائميا
 -النظريةيذكر أىـ المزايا اٌلتي انمازت بيا ىذه  صالح كتكر الحاجفضبل عف أٌف الدٌ     

 الخميمية، كىي:
تيارات ، كىي بذلؾ عمـ كليست مجمكعة اخاىدةشالمكضكعية العممية: فيي تعتمد عمى الم -1

 فية تفرض معيارا معٌينا، كتيدر المعايير األخرل.تعسٌ 
ماف، كبيف ماىك آني اريخ عبر الزٌ ماني، أم التٌ غيير الزٌ مييز بيف ماىك راجع إلى التٌ التٌ  -2

(Synchronic خاٌص ) .بالٌنظاـ الباطني لمغة 
نسانية عف غيرىا ما تمتاز بو العمـك اإل ياضية... كىذا مف أىـٌ المنطقية الرٌ جكء إلى الصياغة المٌ  -3

كانت الٌنظريات في ىذه العمـك أكثر نجاعة أك أكثر طكاعية لمٌصياغة )كٌمما  داب كالفمسفةكاآل
  2ر ذلؾ مف المزايا.كانت أعظـ دٌقة كأقرب إلى نظريات العمـك الٌدقيقة( كغي

عدـ جعؿ إلى  -في العصر الحديث -الباحثيفنٌبو  الحاج صالح شارة إلى أفٌ كتجدر اإل   
المسانيات الغربية الحديثة مقياسا مطمقا يجب اتٌباعو كاالحتذاء بو كال يجكز الخركج عنو؛ إذ أٌف 

 -نسانيةبيكلكجية كغيرىا، أٌما العمـك اإلقي ما بمغتو العمـك الفيزيائية كالالٌمسانيات لـ تبمغ مف الرٌ 
يصعب عمى الباحث العربي أك غير العربي فمـ تبمغ بعد ىذا الشأف، بحيث  -سانياتة المٌ كخاصٌ 

أف يدحض بعض مبادئيا األساسية كيأتي بالبديؿ. كىذا ال يعني أٌنيا لـ تأت بجديد، عمى 
 يبٌرر الخضكع لكٌؿ ما جاءت بو خاٌصة العكس فقد كانت نتائج البحكث فييا رائعة، لكٌف ىذا ال

 . 3تصٌكراتيا كفرضياتيا

                                                           
  264-263ص ، 1ج :العربية المسانيات في كدراسات بحكث  :ينظر - 1
2
.103ص  نفسو، المصدر ينظر- 

 .104ص، 1ج :العربية المسانيات في كدراسات بحكث :ينظر - 3
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ٌف خطكرة ىذا التراث الخميمي كا  ة ال يمكف تجاىميا، كال يخفى ما لمخميؿ كأتباعو مف أىميٌ   
العظيـ ىي عمى قدر خطكرة ما سيصير إليو مستكانا العممي كاتجاىنا الفكرم فإٌما أف نبقى عالة 

ليف بؿ كٌ لحاضر كيستمر تجاىمنا لمٌنحاة األكما ىك الحاؿ في الكقت ا 1ريفالمتأخٌ عمى تراث 
ا المتأخريف فقط، بؿ أيضا لمكجيمنا المطبؽ لمفاىيميا كمنيجيتيـ مع الٌتقميد األعمى ال ليؤالء 

ٌما أف نحاكؿ المقارنة الٌتقكيمية العممية بيف  يقكلو الٌمسانيكف الغربيكف مف دكف أم تمحيص، كا 
تجاىات بقصد الكصكؿ إلى مفاىيـ دقيقة أصمية ذات نجاعة كبيرة في الميداف كٌؿ ىذه اال
الٌنظرية ب ما يسٌمى في زماننا ىك اٌلذم اختارتولتكنكلكجي، كىذا االختيار األخير العممي كا

 .2الخميمية الحديثة
ز كبيا أم تحيٌ شغاية في العمؽ كالمكضكعية، ال ي ككانت دراساتو ألعماؿ ىؤالء العمماء   

باسـ  كتخمك مف أٌم حكـ جاىز، فكاف ال يتعٌصب لمقديـ باسـ التراث، كال يناصر الغربييف
كيو، كىما شالٌتقميد يؤٌدم إلى الجمكد كالتٌ الحداثة، ألٌف األصالة عنده تقابؿ الٌتقميد ال الحداثة، ك 

 3يقٌكضاف اإلبداع كيفتكاف بكٌؿ عمؿ أصيؿ.
مثيميا كبركح إٌف مكضكعيتو الحٌقة جعمتو ال يقبؿ إاٌل بسمطة العمـ، إذ انقطع لو بجدٌية قٌؿ    

حٌرة ال تنحاز إاٌل إلى الحقيقة. فكاف يخضع كٌؿ األقكاؿ لمٌنقد كالٌتمحيص ميما كاف مصدرىا 
ـ عند القدماء أك عند المحدثيف، عند العرب أك عند الغربييف، كأف يحرص عمى احتراـ العال

ينكر قيمة األعماؿ اٌلتي قٌدميا لمسانيات العاٌمة كالعربية عمى كجو  أحد ميما كاف انتماؤه. كال
لى ك رافع بكٌؿ مكضكعية عف أصالة البحث الٌمغكم العربي في القركف األربعة األ، الخصكص

كىذا  لميجرة. كدافع بكٌؿ استماتة عف خمك الٌنحك العربي مف منطؽ أرسطك في القرنيف األٌكليف،
منذ أكثر مف أربع كأربعيف سنة. كقد أيدل حينيا كفاءة عالية في عرض الحقائؽ الٌتاريخية 

عمى ىذا إاٌل مف كاف كاسع االٌطبلع عمى مصادر الٌدراسات  كال يقدر ،ؼ الزائؼ منياشكك
فا عمى حٌد السكاء، في دراسة الٌمغة، ممٌيزا بيف أصكؿ ىذه، عار الٌمغكية عند العرب كالغربييف 

                                                           
 الرضي أمثاؿ: مف المبدعيف بعض استثنى صالح الحاج أفٌ  غير اليجرم، الخامس القرف بعد كاؤ جا مف ىـ المتأخركف  - 1

 .مذاالسترابا
.53، ص2العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكثينظر،   - 2
 .11، ص1ج :العربية المسانيات في كدراسات بحكث  :ينظر - 3
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ما تجتمع عند الباحث بأصكؿ تمؾ، مزٌكدا بمعرفة دقيقة كاعية لمنطؽ أرسطك كىي صفات قمٌ 
 .1العربي في زماننا

دعكة الدكتكر عبد الرحمف الباحثيف إلى ترؾ الٌنظرة الخاٌصة بمذىب مف مٌما تقٌدـ تبٌيف لنا    
ٌنما المطمكب  -هدم يريمباحث الحؽ في أف يختار المذىب اٌلذفم -غيرىا مذاىب الٌمسانيات أك كا 

يء أك نظرية معٌينة، ما شمف الباحثيف العرب أف يقكمكا بتمحيص ما يأخذكنو، كأاٌل يسٌممكا إلى 
طبيؽ كأجمع عمى ذلؾ، كالبأس أف يتبنى يا عند التٌ عتتيا أك نجاختبرت صحٌ تكف قضية الـ 

ىذه الفكرة كغير ىذا الباحث أٌية فكرة أك مذىب كاف إذا لـ يمنعو ذلؾ مف أف يتعٌرؼ عمى غير 
كؿ بحث  ضركرم عمى قدر ما يقتضيوكىك أمر فعمى الباحث أف يقيـ حكارا سيبل، المذىب؛ 

أف يكٌسع دائرة معارفو بالٌنظر  الحكار سيكلة لك حاكؿ كؿ بحثاد دمتعٌدد الٌتخٌصصات، كسيز 
 بما فييا الٌنظرية العربية القديمة. -غير تمؾ اٌلتي تبناىا -في الٌنظريات الٌمسانية

خضاعو أك تطكيره حٌتى     ىذه الٌنظرية تنبني أساسا عمى إعادة إحياء الفكر الٌمغكٌم الٌتراثي كا 
ٌمغكية، متطٌمبات تعميـ الٌمغة العربٌية يتكافؽ كمتطٌمبات الٌرؤية الحديثة )متطٌمبات الحكسبة ال

 بمراعاة الٌتقنٌيات الحديثة، متطٌمبات معالجة بعض األمراض...(.
كمف أجؿ معرفة قيمتيا كتمٌيزىا حاكؿ متبٌنكىا مقارنتيا بأحدث الٌنظرٌيات الٌمسانٌية الحديثة     

مع عمى ىذه الٌنظرٌية تأخذه الحيرة كالعجب كالمطٌ  ،كالٌنظرٌية البنيكٌية كالٌنظرٌية الٌتكليدٌية الٌتحكيمٌية
حيث يجد نفسو يطرح الٌسؤاؿ اآلتي: لماذا يقبؿ الٌمسانٌيكف العرب عمى ىذه الٌنظرٌيات الغربٌية 
كفي أيدييـ نظرٌية ال تقٌؿ عممٌية )كربما ىي أدٌؽ( مما قيٌدـ عند الغربٌييف؟ كلماذا ىذا الٌتغييب 

  .2اث الٌمغكٌم العربٌي؟الكٌمٌي لكٌؿ ما لو تعٌمؽ بالٌتر 
لتفسير ىذه الغربة المسٌمطة عمى ىذا الٌتراث  الحاج صالح مف بيف األسباب التي يكردىا   

ال: ىذه المعرفة الٌسطحٌية لمٌتراث كلممفاىيـ العممٌية الحديثة بما فييا العمكـ "أكٌ أٌنيا  العربٌي العمميٌ 
الٌدقيقة كعمـ المعرفة العممٌية )االبستمكلكجٌية(، كثانيا: استغبلؽ ما تركو الفطاحؿ مف عمماء 

                                                           
األستاذ عبد الٌرحمف الحاج صالح كجيكده في ترقية استعماؿ المغة العربية، مجٌمة اآلداب كالعمـك  :حدافشريؼ بك شد. ال - 1

 .3، ص2010، 7اإلنسانية كاالجتماعية، بسكرة، العدد
،  نقبل عف 2جامعة محمد لميف دباغيف، سطيؼ،  أسسيا كحدكدىا المائزة، لٌنظرٌية الخميمٌية الحديثةااألستاذ: الزايدم بكدرامة:  - 2

 -ـ 2018ة جكيمي 15األحد  :يـك اطمع عمى المقاؿ، /https://boudramazaidi.blogspot.com/2015 المكقع اإللكتركني:
 . ىػ   1439ذك القعدة  2

https://boudramazaidi.blogspot.com/2015/
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الٌصدر األٌكؿ عمى أفياـ الكثير مف المتأٌخريف كالمحدثيف )كقد يككف ذلؾ مسٌببا بالٌسبب 
بؽ(، ثالثا: الخضكع المطمؽ لما قالو الغربٌيكف في القرف الماضي )حتى نياية الٌنصؼ الٌسا

األٌكؿ مف القرف العشريف( أٌف تطٌكر المعرفة ىك خٌطٌي تسمسمٌي: مف البدائي إلى ما ىك أرقى 
منو )أكغست ككنت الفرنسي( كىذا غير صحيح بالٌنسبة إلى الفكرة العممٌية الكاحدة؛ ألٌف الٌرقٌي 
ـٌ يتكٌقؼ عندىـ اإلبداع كتختفي  العممٌي قد يتحٌقؽ عند قـك فجأة في كقت ما لبعض األسباب، ث
بعض األفكار، ثـٌ يكتشفيا غيرىـ مف جديد ربما في إطار تاريخي آخر كتصٌكر آخر عند 

 .1غيرىـ بعد زماف، كقد يككف طكيبل"
ساني العربٌي الحديث، كالتي كيذكر في مقاؿ آخر مختمؼ الينات التي يٌتصؼ بيا البحث المٌ  

 جعمتو ال ييقًدـ عمى ىذا المنجز، منيا:
التٌبٌني دكف نظر سابؽ لما جاءنا مف الغرب )الٌتسميـ المطمؽ( مف األقكاؿ كالمذاىب الٌمغكٌية  -أ

بدعكل أٌف ىذه األقكاؿ ىي آخر ما تكٌصؿ إليو العمـ الحديث، كأٌف الباحثيف العرب لـ يبمغكا بعد 
 جتياد.مستكل اال

الٌناتج عف القصكر كقٌمة اإللماـ، لمذىب غربٌي كاحد لككف ىذا الباحث قد تخرٌج  الٌتعٌصب -ب
عمى يد ذاؾ العالـ الغربٌي صاحب المذىب المعنٌي بو، فبل يريد بو بديبل، كيعتقد أٌف كٌؿ ما 

 يقكلو غيره فيك مف سفاسؼ الكبلـ كأباطيمو.
العممٌي العربٌي في ميداف الٌمغة كخصكصا ما اختٌص بو تجاىؿ بعض الباحثيف لمٌتراث  -ج

كلـ يكجد ما يقابمو في الٌتراث الفكرٌم اليكنانٌي  ، العرب دكف غيرىـ كما أبدعكه مف المفاىيـ
البٌلتينٌي كال في المذاىب الٌمغكٌية الغربٌية الحديثة، كىذا الٌتجاىؿ ناتج عف جيؿ أٌكال بجكىر 

ربٌية، كثانيا لبلعتقاد الٌراسخ عند أكثر المحدثيف أٌف ما ظير عند العرب المفاىيـ كالٌتصٌكرات الع
 2مف األفكار كلـ يثبتو الٌمغكٌيكف الغربٌيكف ال قيمة عممٌية لو.

 
 راث كتأصيؿ أفكاره مف منطمقيف أساسييف ىما:ي قراءتيا لمتٌ ىذه النظرية فتنطمؽ      

                                                           
مستقبؿ البحكث العممية في الٌمغة العربٌية كضركرة استثمار الٌتراث الخميمي، بحث ألقي في ندكة عبد الرحمف الحاج صالح:  -1

 .45، ص2، ضمف كتاب: بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج1989نظميا المعيد العالي لمحضارة اإلسبلمية بكىراف، سنة 
  .13-12، ص1ت العربية،  جعبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في المسانياينظر،  -2
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ره إال كتاب "سيبكيو". كمف الخطأ "سيبكيو" ال يفسٌ راث، فكتاب راث إال التٌ ر التٌ ال يفسٌ  - 1 
 رات دخيمة تتجاىؿ خصكصياتو النكعية.أف نيسقط عمى التراث مفاىيـ كتصكٌ 

  ة ليس طبقة كاحدة مف غكية خاصٌ ة كالمٌ راث العربي في العمـك اإلنسانية عامٌ أف التٌ  - 2 
 1!حيث األصالة كاإلبداع، فيناؾ تراث كتراث

غكم األصيؿ الذم راث العممي المٌ زعة الخميمية الحديثة ىك التٌ قت بو النٌ تعمٌ ذم فالتراث الٌ  
غكية األكلى، كشافيكا فصحاء تركو أكلئؾ العمماء المبدعكف الذيف عاشكا في زماف الفصاحة المٌ 

لغكية شاىدىا تاريخ العمـك  العرب، كقامكا بالتحريات الكاسعة النطاؽ لمحصكؿ عمى أكبر مدكنة
 حك الكاسعةقكا حدكد النٌ يـ، إذ ضيٌ ا الذيف جاؤكا مف بعدىـ فكانكا عالة عميكأمٌ  المسانية.

،  مع بقاء نفس األلفاظ (2)كاستبدلكا مفاىيـ القدماء اإلجرائية النشطة بمفاىيـ أخرل جامدة تأممية
 .(3)عمييا في الغالب التي تدؿٌ 

صٌحة األكصاؼ كصٌحة الٌتحميبلت  غميف عمى ىذه الٌنظرٌية( أكثر ىكذم حٌفزىـ )المشتكالٌ     
ؽ في أحاييف كثيرة ما تكصمت إليو الٌمسانيات الغربٌية تي قد تفكٌ تي قٌدميا ىؤالء العمماء، كالٌ الٌ 

يقكؿ الحاج صالح: "ازدىرت البحكث الٌمغكٌية الحديثة بفضؿ ما كضعو العمماء مف نظرٌيات 
كمستقبؿ  ،ستثمار كاسع ليذه الٌنظرياتمف ا ؿ ما تحاكلو ىذه البحكثعميقة حكؿ الٌمغة، كبفضٌ 

ذم كالٌ  ، ىذا االستثمار بالٌنسبة لكٌؿ لغةكٌؿ البحكث الٌمغكٌية مرىكف، في اعتقادنا، بمدل نجاح 
نريد أف ينتبو إليو إخكاننا الباحثكف ىك كجكد نظرٌية استخرجيا بعض الباحثيف الجزائرٌييف مٌما 

الٌنظرٌية عمى عدد مف المفاىيـ كالٌتصٌكرات قد ال يكجد  حك األٌكلكف، كبنيت ىذهأخرجو عمماء النٌ 
في الٌمسانيات الحديثة ما يماثميا بؿ قد تفكقيا إلى حٌد بعيد، كىذا ما حاكلنا أف نبرىف عمى 

                                                           
  .208، ص 1عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ج ينظر، - 1
المقصػكد بالجانػب التػأٌممي، ىػك الػذم يمػت بصػمة إلػى الفمسػػفة كالمنطػؽ اليكنػاني، كالتقسػيـ كالتصػنيؼ األرسػطي الػذم اىػتـ بػػو  - 2

 النحاة المتأخركف.
أكثر المصطمحات المغكية، كما يقكؿ الػدكتكر عبػد الػرحمف الحػاج صػالح، لػـ يتغيػر لفظيػا عنػد المتػأخريف، إٌنمػا الػذم تغيػر ىػك  –3

 " "محتكاىػػػا، كمػػػف ذلػػػؾ مػػػثبل: "لفظػػػة"، "كممػػػة"، "حػػػرؼ"، "القيػػػاس"، "المبنػػػي"، "المبنػػػي عميػػػو"، "بػػػاب"، "حػػػد"، "مثػػػاؿ"، "بنػػػاء"، "كصػػػؿ
حمف الحػػاج صػػالح، أثػػر المسػػانيات فػػي النيػػكض بمسػػتكل مدرسػػي المغػػة العربيػػة، مجمػػة نظػػر د/ عبػػد الػػرٌ ي "إدراج" "أصػػؿ"، "فػػرع"...

 . 27، ص: 1المسانيات ، العدد
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صٌحتو بتحرير ىذه الٌنظرٌية كصياغتيا صياغة منطقٌية حتى يمكف أف نقارف بينيا كبيف 
 1.الٌنظرٌيات الحديثة"

فتراث بمثؿ ىذه القيمة العممٌية يفرض عمى كٌؿ مف راـ المكضكعٌية إعادة اعتماده كمف ثٌمة    
أساسا كمنطمقا ال تيميشو كتقزيمو فما صٌح منو قيبؿ، كما بىطىؿ بالحٌجة كالٌدليؿ، فيك باطؿ 
كيكاد "يجمع العرب في كقتنا الحاضر عمى أٌف المحافظة عمى الٌتراث العممٌي العربٌي كالرجكع 

ف كاف إليو أ مر ضركرٌم ال حٌبا في القديـ في ذاتو، كال لممحافظة مف أجؿ المحافظة، فيذا كا 
عمى أٌف أكثر  ،عميـ كانفتاح العقكؿ عمى العالـكثيرا في أٌيامنا إاٌل أٌنو قد قٌؿ أنصاره بتعميـ التٌ 

ف ىكٌيتنا فكٌمو الٌناس يجعمكف الٌتراث الفكرٌم العربٌي كاحدا، فما داـ ىك تراثا كركنا إذف مف أركا
إذ الٌتراث الذم يٌتصؼ باإلبداع كبالٌتالي باألصالة غير  ؛سف ال كبلـ فيو كىنا يكمف الخطرح

فيكيتنا مربكطة بالٌصحيح ال بالفاسد  ،2الٌتراث الذم يسكده الٌتقميد كبالٌتالي الجمكد الفكرم"
ف كاف ى  . 3ذا المقمَّد تراثامربكطة بالمبدع األصيؿ كمف ثٌمة فبل مكاف لمٌتقميد، حتى كا 

ز آخر كىك أٌف مفاىيـ ىذه الٌنظرٌية كأسسيا مراعى فييا خصكصٌية الٌمغة كيمكف إضافة محفٌ    
العربٌية، كلذلؾ فيي تعكس في جزء مف كصفيا بنية كنظاـ الٌمغة العربٌية، بخبلؼ الٌنظرٌيات 
الكافدة التي ثىبىتى نشازىا الكبير مع نظاـ كبنية ىذه الٌمغة، كلعٌؿ ما يمكف الٌتدليؿ بو ىينا ىك 

كفاية كصفٌية كتطبيقٌية كافية لبنية الٌمغة العربٌية اعتمادا عمى تمؾ  -لحٌد اآلف  -ؽ عدـ تحقي
الٌنظرٌيات، بؿ جٌؿ ما نجده ىك تعٌسؼ في الٌتطبيؽ دكف مراعاة لمخصكصٌية، يقكؿ الحاج 
صالح: "كالذم زاد الٌطيف بٌمة ىك أٌف بعض معاصرينا مٌمف حظي باالٌطبلع عمى ما ظير في 

راء أك نظرٌيات جديدة ... في الٌظكاىر الٌمغكٌية كما إلييا مف الٌدراسات الجديدة التي الغرب مف آ
أرادكا أف يطٌبقكا عمى العربٌية ىذه الٌنظريات... دكف نظر  Linguisticsتنتمي إلى ما أسمكه بالػ 

                                                           
 .44، ص2حمف الحاج صالح: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، جعبد الرٌ  -1
في قاعة المؤتمرات لمجمع  1984محاضرة ألقيت في عبد الرحمف الحاج صالح، تكنكلكجيا المغة كالتراث المغكم األصيؿ،  -2

 1المغة العربية األردني، كنشرت في المكسـ الثقافي الثاني ليذا المجمع، ضمف كتاب: بحكث كدارسات في المسانيات العربية، ج
 .280-281ص 

حقية فيو مف غير نظر كتأمؿ في الٌدليؿ... يرل الحاج صالح أٌف الٌتقميد "ىك اٌتباع اإلنساف لغيره فيما يقكؿ أك يفعؿ معتقدا األ - 3
أك بعبارة أخرل ىك اٌتخاذ أقكاؿ الغير كحقائؽ ال تقبؿ الجداؿ كعدـ اإلتياف بأم ابتكار"، ينظر مقاؿ: عبد الرحمف الحاج صالح 

 .11، ص1األصالة كالبحكث المغكية الحديثة، ضمف المصدر نفسو، ج
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بعد  نكاسابؽ... كأٌنيا حقائؽ مسٌممة تنطبؽ عمى كٌؿ لغة، كليتيـ فعمكا ذلؾ لبلختبار، كبيٌ 
 .1المختمفة" الي قدرتيا عمى استيعاب الٌظكاىراالختبار مدل مبلءمتيا لمعربٌية كبالتٌ 

كما يقكؿ الحاج صالح، أٌنيـ "نبذكا  كقد كاف مف نتائج ىذا الٌتعٌسؼ كالٌتعٌصب ليذا الكافد،    
صكر في الكقت نفسو الٌنحك كالٌصرؼ بدعكل أٌنيما معيارٌياف أك عمى أٌنيما بعيداف عف التٌ 

العممٌي لٌمغة الذم ظير في زماننا. كيا ليتيـ كقفكا عند ىذا الحٌد فإنيـ لـ يكتفكا بذلؾ بؿ تيٌجمكا 
عمى الٌنحكٌييف المبدعيف كتعٌسفكا في انتقادىـ ليـ إذ أسقطكا عمى أقكاليـ الٌنظرٌيات الغربٌية، كلـ 

يـ كالٌتصكرات التي كجدكىا في يحاكلكا أف يتفٌيمكىا في ذاتيا كبدكف أف يسٌمطكا عمييا المفاى
فكانت ىذه المفاىيـ المرجع في تقكيـ الٌتصكرات العربٌية، ككٌؿ ما لـ  Linguisticsدراساتيـ لمػ 

كفي ىذا كٌمو   2يجدكه استصغركه كقٌممكا مف قيمتو، بؿ حكمكا عميو بالبدائٌية أك التخٌيؿ الخاطئ"
كتقميؿ مف قيمتيا، كلذلؾ دعا الحاج صالح، في كثير إلغاء لمٌذات العربٌية المبدعة، كتيميش ليا 

مف مقاالتو، إلى تجٌنب ىذا الٌتعٌسؼ "بالبحث أٌكال عف أصكؿ المفاىيـ الغربٌية لمٌتمييز بيف ما 
ىك جديد حٌقا، كما ىك قديـ جٌدا لـ تأت بو العمـك كال الٌتقنٌيات الحديثة، بؿ تكارثو الٌناس جيبل 

ثـٌ ، اء بعد ذلؾ أٌنو تصٌكر كليس بحقيقة مممكسة مجمع عمى صٌحتيابعد جيؿ، كقد بٌيف العمم
البحث عٌما كاف يقصده العمماء العرب بالفعؿ في أقكاليـ التي ترككىا لنا في كتبيـ، مثؿ كتاب 

 3.سيبكيو كشركحو
مـ العربية ة كفي عالٌتقٌدـ الذم نريد أف نحٌققو في عمـك الٌمساف الٌنظرٌية كالٌتطبيقيٌ  بؿ أٌكد أٌف "   

إاٌل بتحقيؽ شيئيف اثنيف: أٌكال االختبار المتكاصؿ لجميع الٌنظرٌيات  -في نظرنا - خاٌصة لف يتـٌ 
األصيؿ( مع مكاصمة لٌرجكع إلى الٌتراث األصيؿ )كترؾ غير بالٌتكنكلكجيا الحديثة، كثانيا ا

 .4البحث انطبلقا مما تركو لنا عمماؤنا القدامى المبدعكف"
كيتحٌدث عف المحٌفزات األكلى التي حٌركت أصحاب الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة إلى إعادة     

االعتبار )إعادة الٌتحديث( ليذا المنجز الٌتراثي الخميمي قائبل: "كالذم جعمنا نفكر في حداثة 
                                                           

 1تكنكلكجيا المغة كالتراث المغكم األصيؿ، ضمف كتاب: بحكث كدارسات في المسانيات العربية، ج :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  - 1
 .282ص

 .282، صنفسو صدرالم :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  - 2
 .283نفسو،  ص صدرالم ينظر،   - 3
.289،  ص1بحكث كدارسات في المسانيات العربية، ج :عبد الرحمف الحاج صالح - 4
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: أٌكال: أفكار الٌنحاة األٌكليف ممف عاصر الخميؿ كأتباعو كأصالتيا خاٌصة... ىما شيئاف اثناف
الفكارؽ الكبيرة جٌدا التي تفترؽ بيا أفكار أكلئؾ الٌنحاة عف األفكار الٌنحكٌية العربٌية الٌتقميدٌية )مثؿ 

كأٌما الثٌاني  ، ما نجده عند ابف مالؾ مثبل كشركح مؤٌلفاتو(، فالٌتصٌكر العممٌي يختمؼ فييما تماما
اصرينا أٌف األفكار األساسٌية التي بني فيك ما أجمع عميو الٌناس في كقتنا؛ فقد الحظ كٌؿ مع

عمييا الٌتحميؿ عند الخميؿ ىي رياضٌية محضة، فيذا شيء ال يٌتفؽ مع ما يتصٌكره الٌمسانٌيكف في 
الكقت الحاضر؛ فإف كاف الٌنحك العربٌي في زماف الخميؿ كسيبكيو بدائٌيا بالٌنسبة لمسانٌيات 

ـٌ الحديثة فما ىذا االتجاه الٌرياضٌي الذم أج مع معاصركنا عمى االعتراؼ بكجكده عند الخميؿ؟ ث
 1".ىك الذم يقاؿ إٌنو نزعة رياضٌية ما لننظر إلى ىذا

تتبٌكأ مكانا كسطا بيف تكجييف  -في نظر الحاج صالح -الٌنظرية الخميمية الحديثةإٌف     
الٌنظرية الٌمغكية أحدىما: يتجاىؿ تماما ما تقٌدمو الٌمسانيات الحديثة مف رؤل ميٌمة في فيـ 

غـ مف معرفتو بو فضبل عف جعؿ التراث كٌمو كاحدا، كبعض كاآلخر: يتجاىؿ التراث عمى الرٌ 
أصحاب ىذا الٌتكجو مقتنعكف اقتناعا تاما أٌنو قد تجاكز زمانو أك ىك كجية نظر ال يمكف أف 

 2تساكم كجيات نظر  الٌمسانيات الغربية.
الٌنظرية الٌمغكية لٌما لو مف المؤٌسس الحقيقي ليذه  -الخميؿ -الدكتكر الحاج صالح كيعتبر      

ياضية لضبط الرٌ في استعماؿ المفاىيـ بؽ إذ لو فضؿ السٌ  ؛المعرفي في العمـك العربيةالسبؽ 
منطقية عممية؛ كذلؾ كمفيكـ غة ككضع عمـ العركض، فقد بني عمكمو عمى أسس نظاـ المٌ 
بؽ في ابتكار معجـ العيف اٌلذم يعٌد مدرسة . كما لو السٌ كالٌزمر، كقسمة الٌتركيب...الخ العامؿ

فضبل عف العمماء العرب القدماء مٌمف  -اليزاؿ معتمدا إلى يكمنا ىذا 3اتٌبعيا كثير مف العمماء
كىي الٌمدة الخصبة في الفكر الٌمغكم  -ابتداء مف القرف الثاني اليجرم فذاذافيكا العرب األش

 ى القرف الخامس اليجرم.كحتٌ  -العربي األصيؿ المبدع

                                                           
 المصدر الٌسابؽ ضمف مستقبؿ البحكث العممية في المغة العربية كضركرة استثمار التراث الخميمي،: حمف الحاج صالحالرٌ عبد - 1
 .46، ص2ج
 .228-227، ص1، ج العربية المسانيات في كدراسات بحكث  ر:ينظ - 2
 .280، صالمصدر نفسوينظر،  - 3
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يمانو بٌدقة الٌنظرية الٌنحكية عند الٌنحاة كتكر عبد الرحمف الحاج صالح عمى إكقد برىف الد   
 المٌتقدميف بطريقتيف:

ارات الٌتاريخية لو حٌتى العصر الحديث، كرصد شع تاريخ عمـ الٌمساف مف أقدـ اإلاألكلى: تتٌب
فنذىب إلى أٌف تاريخ عمـ الٌمساف يبدأ باختراع الكتابة الٌتطكر الٌنظرم المنيجي في كٌؿ عصر، 

ـٌ انتيج عمـ الٌمساف بعد ذلؾ المنيج  عند قدماء المصٌرييف كتطٌكرىا عند األكاديف، كالفنيقيف، ث
 1.الكصفي عند الينكد، كمنيج الٌتحميؿ الٌصكتي، كالٌتقسيـ الٌنحكم عند اليكنانييف

عد القرف الٌسادس الميبلدم كعندما تٌتبع تطٌكر عمـ الٌمساف في أكركبا في القركف الكسطى ب    
ر كجد أٌف األكركبٌييف بدأكا يبحثكف عف عمؿ الٌنحك في تفسير القكاعد شالقرف الٌسادس عحٌتى 

اٌلتي تعترييا كالمنطؽ، كقالكا بضركرة الٌتقدير في الٌنحك لتفسير األبنية كالٌتراكيب  بتأثير الفمسفة
بعض الٌتحكالت في سعة الكبلـ كنظمو مثؿ الحذؼ، كالٌتقديـ، كالٌتأخير، كغيرىا. كىنا حٌدد أٌف 

 .2نحاة العربٌية أٌكؿ مف لجأ إلى الٌتقدير
كقد خٌص الٌنحك العربي كمنطؽ أرسطك بدراسة خاٌصة ذىب منيا إلى أٌف المنطؽ األرسطي    

 .3عمى الٌنحك العربي إاٌل في القرف الٌرابع اليجرملـ يؤٌثر تأثيرا حقيقيا ممحكظا 
د الرحمف الحاج رم حٌقؽ منو الدكتكر عبشيخي تاريخ مكجز لعمـ الٌمساف البكىذا التٌتبع الٌتار   

ثبات أٌف نظرية الٌنحك العربي عربٌية في صالح ىدفيف: الٌتأ ريخ لتطٌكر عمـ الٌمساف البسرم، كا 
إاٌل في القرف جذكرىا كأصكليا. فالٌتعميؿ الٌنحكم تبع مف الٌمغة العربٌية كلـ يتأٌثر بمقكالت المنطؽ 

في الٌرابع اليجرم، كتمٌثؿ أصكلو الٌنظرية دٌقة عممٌية في البحث كالٌتفسير، كىذا ما سعى إليو 
يا قادرة عمى الٌطريقة الثٌانية اٌلتي سمكيا لمبرىنة عمى كجكد نظرٌية نحكٌية عربٌية متقٌدمة عمم

 ٌية نحكا كصرفا.تفسير الٌمغة العرب
  ك العربيٌ انية: تحديد األصكؿ أك األنظار العممٌية اٌلتي بنى عمييا نحاة العربٌية نظرٌية الٌنحالثٌ 

منيا مفيكـ مـ الٌمساف الحديث، كال سٌيما في المدرسة الٌتحكيمية ؿ إلييا عصٌ تمؾ األنظار اٌلتي تك 
الباب كىك "مجمكعة مف العناصر تنتمي إلى فئة، أك صنؼ، كتجمعيما بنية كاحدة" مثؿ البنية 

                                                           
  .69-49عمـك الٌمساف، ص مف  نظر: عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث كدراسات فيي - 1
 .248حسف خميس الممخ، المرجع الٌسابؽ، ص- 2
 .86-67النحك العربي كمنطؽ أرسطك، ص -نظر: عبد الرحمف الحاج صالحي - 3
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كالبنية الٌنحكية  1"تنتمي إلى العناصر"مكتب"، ك"مجمع"، ك"محمؿ" "محؿٌ  ؿ" اٌلتيفعى رفية "مى الصٌ 
نحك: "زيد قائـ" ك"قاـ زيد" كىي نكاة الجممة العربٌية اٌلتي بنى الٌنحاة عمى ما إليو  مسند كمسند

  2:يزداد عمى أٌكليا مفيـك العامؿ في المسند إليو مثؿ
Ø             زيد                 منطمؽ 

 إٌف            زيدا                 منطمؽ
    زيد                  منطمقا كاف          

 
كعمؿ كقد رأل "حسف الممخ" في تتٌبع عمـ الٌمساف فائدة لكنو عمؿ غير مقنع إذ يقكؿ: "      

الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح في تتٌبع عمـ الٌمساف متمٌيز مفيد، لكٌنو فيما يبدك غير مقنع 
تتبادؿ الٌتأثر لعدـ ترابطو الٌتاريخي، فكأٌنو افترض أٌف العالـ القديـ قبؿ الحديث كاف قرية كاحدة 

أف تعرؼ كٌؿ أٌمة منجزات األمـ الٌسابقة في عمـ الٌمساف رطا شر، كىذا غير مؤٌكد، فميس كالٌتأثي
لتبني عمييا، ذلؾ أٌف عمـ الٌمساف يمكف أف ينمك في عٌدة بيئات، كيصؿ إلى نتائج متسابية ال 

لكسائؿ كاٌتحاد الٌنتائج ال تسٌكغ أخذ أٌمة عف أخرل إاٌل بدليؿ تاريخي قاطع، كما أٌف اختبلؼ ا
كمسكي بانتظار مف الٌنحك العربي لمعرفتو بنحك شلٌتأثر فمف الٌصعب إثبات تأٌثر تيعني ا
 .4"ألٌف كسائؿ البحث المتاحة لو اآلف تختمؼ عف كسائؿ البحث عند نحاة العربٌية 3العبرٌية

كقد راح الدكتكر الحاج صالح يبحث في الماضي، كفي الحاضر ليٌتخذ مف الماضي دليبل   
، كمف الحاضر 5عمى أصالة نظرٌية الٌنحك العربي، كال سٌيما في المبادئ العقمٌية اٌلتي بنيت عمييا

الٌنحك دليبل عمى تبلقي أنظار الٌنحك العربي مع أنظار المدرسة الٌتحكيمية الٌتكليدية، كلكٌف في 
ىا كاغير تحكيمية، فاألكلى اإلقبلع عف بحث مسائؿ الٌتأثر كالٌتأثير لقٌمة جد االعربي أنظار 

                                                           
 .29ص، النحك العربي كمنطؽ أرسطك -عبد الرحمف الحاج صالح - 1
 .249حسف خميس الممخ، المرجع الٌسابؽ، ص - 2
ضمف كتاب بحكث كدراسات في المسانيات لقد لٌمح إلى ذلؾ عبد الٌرحمف الحاج صالح . ينظر: المدرسة الخميمية الحديثة،  - 3

 .376-375ص، 1العربية، ج
 251حسف خميس الممخ، المرجع الٌسابؽ، ص - 4
 .373المدرسة الخميمية الحديثة، ص :صالح الحاج  عبد الرحمف- 5
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رط شصر الٌنحك العربٌي في منيج كاحد بكاألكلى عقد حكار مع كٌؿ المناىج الحديثة مف غير ح
 ناس. كيـ الٌنحك العربي بؿ أساليب استئأاٌل تككف المناىج الحديثة معايير لتق

 : أصالة الّنظرّية الخميمّية -ب  
تناكؿ أصالة نظرٌية ما، ىك تناكؿ لما يمٌيزىا عف غيرىا مف الٌنظرٌيات األخرل، أك ىك إٌف     

رسـ لمحدكد التي تمٌيز ما قٌدمو فكر ما مف حيث المنطمقات كزكايا الٌنظر المٌتخذة في معالجة 
فاألصيؿ ال يساكم أك يعني القديـ، إٌنيا كما  ؛كال يعني بحاؿ مف األحكاؿ القديـ، 1ظاىرة ما

، كالشٌؾ أٌف في ىذا دعكة صريحة إلى "الٌشيء الذم ال يككف نسخة لغيره" :يقكؿ الحاج صالح
نبذ الٌتقميد األعمى؛ الٌتقميد الذم يفتقر إلى الٌدليؿ الٌصحيح؛ كأصالة الٌنظرٌية الخميمٌية تكمف في 

اء المفاىيـ )أمثاؿ ٌنحاة الذيف تأٌثركا بالمنطؽ األرسطي في بنتمٌيزىا عف نحك المتأٌخريف مف ال
لغربٌية كما يكمف في تمٌيزىا عف المنطؽ األرسطي، كعف مختمؼ الٌنظرٌيات ا ابف مالؾ...(
 كٌية كالٌتكليدٌية الٌتحكيمٌية...(.الحديثة )البن

لبياف ىذه األصالة  عمى نكعيف مف الٌتأصيؿبالٌتركيز بسط القكؿ في ىذه األصالة،  مكفيك    
)اعتمدىما الحاج صالح في جٌؿ مقاالتو( ىما الٌتأصيؿ مف الٌداخؿ، كذلؾ حيف يتعٌمؽ األمر 
ببياف تمٌيز الٌنظرٌية الخميمٌية عف الٌنظرٌية الٌنحكٌية عند المحدثيف مف الٌنحاة، كالٌتأصيؿ مف الخارج 

 .ات الغربٌية القديمة أك الحديثةيٌ حيف يتعٌمؽ األمر ببياف تمٌيزىا عف كٌؿ األفكار كالٌنظر 
  :التّأصيل من الّداخل -1-ب
يرل الحاج صالح أٌف الٌنحك العربٌي األصيؿ ىك "الٌنحك الذم طٌكره كأنضجو الخميؿ بف     

  2أحمد مع بعض زمبلئو كأتباعو كخاٌصة سيبكيو، كأكثره مبني عمى مفاىيـ منطقٌية رياضٌية"
ذلؾ أٌنو نحك متمٌيز كليس نسخة لغيره، فيك نسخة عربٌية متمٌيزة بمنطمقاتيا كتصٌكراتيا كأسئمتيا 
لى جانب كٌؿ ذلؾ ىي نسخة مستقاة مف إدماف الٌنظر في ىذه الٌمغة، كلـ  التي كانت تطرحيا، كا 

 شيء خارجٌي عنيا. أمٌ  يفرض عمييا

                                                           
، المرجع الٌسابؽ.ةأسسيا كحدكدىا المائز ، الخميمٌية الحديثة الٌنظرية :بكدرامةاألستاذ: الزايدم  - 1

المدرسة الخميمية الحديثة كمشاكؿ معالجة العربية بالحاسكب، بحث ألقي في مؤتمر المغكيات  :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  - 2
 .241، ص1العربية، جفي المسانيات ، ضمف كتاب: بحكث كدراسات 1989الحسابية، بالككيت، 
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كائؿ، فإٌف ىذا الٌنحك قد تبٌدؿ كتغٌير بعد القرف إذا كانت ىذه ىي حاؿ الٌنحك مع الٌنحاة األ    
الٌرابع، حيث لـ تعد المنطمقات ىي تمؾ المنطمقات األصيمة التي كانت عند سابقييـ، فقد 
اختمطت جٌؿ مفاىيميـ بالمنطؽ اليكناني كمف ثٌمة اصطبغت بصبغة مخالفة تماـ المخالفة لما 

كيو، يقكؿ الحاج صالح: "أٌما ما صار إليو بعد القرف أكرده الٌنحاة المتقٌدمكف أمثاؿ الخميؿ كسيب
الٌرابع فيك أقٌؿ قيمة بكثير مما كاف؛ أٌكال ألٌف المنطؽ اليكناني، منطؽ أرسطك، كاف قد غزا 
الفكر العربٌي، ككاف ابتداء ذلؾ بالٌنسبة لمٌنحك في عيد البغدادييف )ابف الٌسراج كابف كيساف 

طؽ، كىذا لـ يحصؿ قٌط في زماف الخميؿ كسيبكيو خبلفا لما كغيرىما ممف تأٌثركا بيذا المن
يعتقده البعض( كقد أيكًلع العرب بمفاىيـ أرسطك المنطقٌية فالتبس عمى الكثير مف الٌناس المفيكـ 

ذم أصاب العمـك ؿ الٌ العربي األصيؿ ... بالٌتصكر الخاٌص بأرسطك ... كأضؼ إلى ذلؾ الٌتحكٌ 
فقد صار ابتداء مف القرف الٌسادس عبارة عف سككالستيؾ اإلسبلمٌية كخاٌصة الٌنحك، 

(scholasticأم دراسات مدرسانٌية )،  الغاية منيا الٌتعميـ مع الجدؿ العقيـ. ككٌؿ ما ظير بعد
      1قة بؿ لمؤٌسسي المدرسانٌية الٌنحكية كابف مالؾ كشٌراحو"ذلؾ فيك تقميد ال لمفترة األكلى الخبلٌ 

حيث صار "يتأٌكؿ األلفاظ  كلئؾ المبدعيف عمى غير ما يحتممو؛كبلـي أ كليس ىذا فقط بؿ حيمؿ
التي ترد في نصكصيـ كما كاف يفيميا كيستعمميا الٌنحاة المتأٌخركف، كمعنى ذلؾ أٌنيـ يسقطكف 
معاني ىؤالء عمى نظرٌيات أكلئؾ الٌنحاة الفطاحؿ؛ أم تصٌكر ابف مالؾ كمف جاء بعده عمى 

سيبكيو كأبي عمٌي الفارسي كابف جني كغيرىـ مٌمف استغمؽ كبلمو عمى تصٌكر الخميؿ بف أحمد ك 
يجب عمييـ أف يمٌيزكا بيف ما يقكلو الخميؿ  أكثر الٌناس منذ القرف الخامس اليجرم، ككاف

كسيبكيو كما يقكلو مف جاء بعده بأربعة قركف كأكثر، كابتعد كٌؿ البعد عف الٌركح العممٌية 
ذف فقد صار   ،2قد تفكؽ قيمة الٌنظرٌيات الحديثة"كالٌنظرٌيات العميقة التي  مف الضركرم كا 

الٌتفريؽ بيف ما يقكلو الفريقاف، كذلؾ نظرا لمفرؽ "الكبير الذم يمٌيز المنظكر العممٌي الٌدقيؽ 
لسيبكيو كشيكخو كتبلميذه لٌمغة، ككيفٌية تحميميـ ليا بناء عمى ىذا المنظكر مف الٌنزعة الٌتعميمٌية 

                                                           
 .242 -241، ص1، جبحكث كدراسات في الٌمسانيات العربيةحمف الحاج صالح، عبد الرٌ  - 1
 .15 -14صالمصدر نفسو،  - 2
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، كمف أمثمة 1التي استكلت عمى الممارسيف لمٌنحك بعد القرنيف الخامس كالٌسادس"لمٌنحك 
 المصطمحات التي فقدت حمكلتيا المفاىيمٌية األصيمة:

  :الحرؼ -  
الحرؼ عند متأٌخرم الٌنحاة قسيـ الفعؿ كاالسـ، أم أٌنو نكع مف أنكاع الكمـ، كال يتعٌدل     

كاسـ كفعؿ ثـٌ  مفيكمو، عندىـ، ىذا المدلكؿ، قاؿ ابف مالؾ: )كبلمنا لفظ مفيد كاستقـ 
ٌما  حرؼ الكمـ(، كقاؿ شارحو ابف عقيؿ مكٌضحا: "الكمـ اسـ جنس كاحده كممة، كىي: إٌما اسـ كا 

ف اقترنت ف ٌما حرؼ، ألٌنيا إف دٌلت عمى معنى في نفسيا غير مقترنة بزماف فيي االسـ، كا  عؿ كا 
ف لـ تدؿ عمى معنى في نفسيا، بؿ في غيرىا، فيي الحرؼ" ، فمفيكـ  2 بزماف فيي الفعؿ، كا 

 الحرؼ عند المتأٌخريف مكضكع لبياف نكع مف أنكاع الكمـ ال يتعٌداه، كقد استعمؿ ىؤالء الٌنحاة
في ضبطو كتمييزه الحٌد األرسطي )الجنس كالفصؿ(، أٌما عند متقٌدمي الٌنحاة فإٌنو يأخذ مفيكما 

 كفي ىذا الٌصدد  أكسع، كضبطو عندىـ يختمؼ اختبلفا كبيرا عف ضبطو بالحٌد األرسطي،
ف يقكؿ الحاج صالح مبٌينا تصٌكر الٌنحاة المتقٌدميف أمثاؿ الخميؿ كسيبكيو: "الحرؼ عند األٌكلي

ىك العنصر أم الكحدة المؤٌلفة مف قطعة صكتٌية، كتنطبؽ كعنصر عمى الكحدة الصكتٌية 
 . 3)الفكنيـ( أك عمى المفردة أٌيا كانت، اسما أك فعبل أك أداة"

كيدٌلؿ عمى صٌحة كبلمو بما أكرده سيبكيو في أٌكؿ كتابو كىك يتحٌدث عف باب )ما الكمـ       
حٌدد سيبكيو تقسيـ الكمـ العربٌية فإٌنو يقكؿ: )اسـ كفعؿ كحرؼ جاء مف العربٌية(، قاؿ: "كعندما ي

لمعنى ليس باسـ كال فعؿ(، كلـ يقؼ عند كممة حرؼ كما يفعمو أكثر مف جاء بعده؛ كمعناه: 
( كاالسـ أك Objectالكمـ اسـ كفعؿ كعنصر آخر جاء لمعنى أم لـ يأت لمٌداللة عمى ذات )

عنى مثؿ االستفياـ أك الٌنفي أك غير ذلؾ مما يضاؼ إلى ( كالفعؿ بؿ عمى مprocessحدث )

                                                           
، )كنشر في 1993عبد الرحمف الحاج صالح، الجممة في كتاب سيبكيو، بحث مقدـ لمؤتمر مجمع المغة العربية بالقاىرة في  - 1

، كنشر في مجمة المبرز الصادرة عف 1994(، كما قدـ في ندكة النحك كالصرؼ المنعقدة في دمشؽ سنة 2000مجمة المجمع سنة 
، مجمكعة ضمف كتاب: بحكث كدراسات في المسانيات 1995المدرسة العميا لؤلساتذة لآلداب كالعمـك اإلنسانية بالجزائر، سنة 

 .290، ص1العربية، ج
 .15-13ص، 1980، 20دار التراث، القاىرة، ط، 1شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ج :ابف عقيؿ - 2
 .242، ص1سابؽ، ج صدرعبد الرحمف الحاج صالح، المدرسة الخميمية الحديثة كمشاكؿ معالجة العربية بالحاسكب، الم - 3
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االسـ كالفعؿ، كليس ذلؾ اسما أك فعبل ألٌف بعض األسماء كاألفعاؿ تدٌؿ عمى ىذه المعاني 
 .1 كالٌظركؼ كأسماء االستفياـ كاألفعاؿ الٌناسخة كغير ذلؾ"

  :الكممة -  
عٌما كانت عميو عند الٌنحاة المتقٌدميف مف المصطمحات التي تغٌيرت حمكلتيا المفاىيمٌية     

مصطمح الكممة، فيي "عند سيبكيو غير ما ىي عند ابف مالؾ: فمفظة )كتاب( كممة، كاأللؼ 
ٍكتىب(  ( كالتاء في )اكتىتىب(، كالميـ في )مى في )الزيداف خرجا( كممة، كلكف اليمزة في )أٍكتىبى

نفصؿ. فالكممة ىي الحرؼ )= العنصر( ليست كىًممنا ألٌنيا حركؼ بنيت عمييا الكممة كال ت
المنفصؿ: إٌما بالٌتماـ )تبتدئ كيكقؼ عمييا( أك جزئٌيا كالحركؼ التي تدخؿ كتخرج إذا اقترنت 
بكممة أخرل، كلـ تبف عمييا ىذه األخيرة، فيذا ىك مفيـك الخميؿ كسيبكيو، فالتٌنكيف عمى ىذا 

، أٌما عند متأٌخرم الٌنحاة أمثاؿ ابف مالؾ 2 "كممة، كحٌتى الحركات اإلعرابٌية كما الحظو الٌرضي
يَّؽ في حدكد ىذه  كابف ىشاـ ... فنجد مفيكميا يحٌدد بمراعاة المنطؽ األرسطي، كمف ثٌمة ييضى

في كتابو الٌتسييؿ بأٌنيا: "لفظ مستقؿ  جزم فيا ابفالٌرؤية اعتمادا عمى الجنس كالفصؿ؛ فقد عرٌ 
 .3"كىي اسـ كفعؿ كحرؼ داٌؿ بالكضع تحقيقا أك تقديرا، أك منكٌم معو كذلؾ

  :الخبر -
فائدة مع المبتدإ اليحصر الٌنحاة المتأٌخركف مدلكؿ ىذ المصطمح في الجزء الذم تتـٌ بو      

ـٌ الفائدة  كاهلل بٌر كاأليادم شاىدة(، كقاؿ شارحو ابف  قاؿ ابف مالؾ: )كالخبر الجزء المت
عقيؿ: "عٌرؼ المصٌنؼ الخبر بأٌنو الجزء المكٌمؿ لمفائدة، كيرد عميو الفاعؿ، نحك: )قاـ زيد( 
ـٌ الفائدة، كقيؿ في تعريفو: إٌنو الجزء المنتظـ منو مع  فإٌنو يصدؽ عمى )زيد( أٌنو الجزء المت

، أٌما 4ا الٌتعريؼ؛ ألٌنو ال ينتظـ منو مع المبتدإ جممة"المبتدإ جممة، كال يرد الفاعؿ عمى ىذ
مدلكلو عند المتقٌدميف فأكسع دائرة "فإٌف سيبكيو ال يسٌميو كذلؾ دائما بؿ ىك عنده المبنٌي عمى 

                                                           
 .242ص، 1ج، : بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربيةعبد الرحمف الحاج صالح  - 1
 .243المدرسة الخميمية الحديثة كمشاكؿ معالجة العربية بالحاسكب ، ص :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  - 2
لبناف  -بيركت، دار الكتب العممية، محٌمد عبد القادر عطا كطارؽ فتحي الٌسيد :قيؽشرح الٌتسييؿ، تح :جماؿ الديف بف مالؾ - 3
 .12ص، 2001، 1ط، 1ج
 .201ص ، 1شرح ابف عقيؿ، ج :ابف عقيؿ  - 4
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المبتدإ، أٌما كممة خبر فقد يطمقيا عمى ىذا كعمى الحاؿ أيضا، بؿ عمى كؿ ما ىك مفيد )= فيو 
 . 1ط لتعريؼ المبتدإ كما أشبيو"عمـ لممخاطب( كلـ يأت فق

كعمى كٌؿ فبياف االختبلفات المفاىيمٌية بيف نحك المتقٌدميف كنحك المتأٌخريف ما زاؿ يحتاج إلى 
استقصاء كتتٌبع أكبر، حٌتى يمكف الٌرجكع إلى المفيـك األصيؿ كتبٌنيو كاعتماده ألٌنو المرتكز 

 الحقيقي ليذه الٌنظرية.
 :التّأصيل من الخارج -2-ب
تأصيؿ الٌنظرٌية الخميمٌية مف منظكر خارجٌي معناه إثبات أصالتيا بنفي مختمؼ الٌركافد     

الخارجٌية )المقصكد بالكبلـ ىينا ىك المنطؽ اليكناٌني( التي ظيٌف أٌنيا الٌنمكذج الذم احتيذم في 
إثبات بنائيا ككضع مصطمحاتيا كتصٌكر مفاىيميا، كما أٌنو يندرج ضمف الٌتأصيؿ الخارجٌي ليا 

تمٌيزىا عف مختمؼ الٌنظرٌيات الٌمسانٌية الغربٌية الحديثة )البنيكٌية، كالٌتكليدٌية الٌتحكيمٌية(، أك بعبارة 
ثبات الٌتمٌيز . كسنبدأ في بياف ىذا األمر بالٌتطرؽ أٌكال إلى مختمؼ الٌردكد 2أخرل نفي الٌتقميد كا 

ك العربٌي، ثـٌ نتطٌرؽ إلى ما يمٌيزىا عف مختمؼ الٌنافية لفكرة الٌتأثير المنطقٌي األرسطٌي عمى الٌنح
 الٌنظرٌيات الغربٌية الحديثة. 

 : 3مناقشة فكرة الّتأثير المنطقّي األرسطيّ  2-1-
ٌكج لو مف فكرة تأٌثر الٌنحك العربي بالمنطؽ األرسطي مرٌده إلى الٌنظرة المقٌممة مف قيمة  ما ري

حيث طرحت أسئمة عديدة كاف أكثرىا إلحاحا:  ؛كاالبتكارالٌذات العربٌية كقدرتيا عمى اإلبداع 
كيؼ استطاعت أٌمة أيٌمٌية أف تبني نظرٌية بيذه الٌدقة في كقت كجيز؟ إٌف ىذا األمر في رأم 

                                                           
 .243، ص1، ج: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربيةحمف الحاج صالحعبد الرٌ  -  1
 )مقاؿ مف األنترنيت(. ةأسسيا كحدكدىا المائز  ،لٌنظريٌة الخميميٌة الحديثةااألستاذ: الزايدم بكدرامة:  - 2
 كالنحك المنطؽ :المثاؿ سبيؿ عمى مستقمة، مؤلفات بعضيـ ليا كأفرد العربي، الكطف أرجاء في الباحثيف القضية ىذه شغمت - 3

 حسيف كريـ .د العربي، النحك كأصالة الديجني، الفتاح عبد .د العربي، النحك في المنطقية كالنزعة الرحمف، عبد طو .د) الصكرم،
 :منيا خاصة، مقاالت المكضكع ليذا أيفرد كما صالح، الحاج الرحمف عبد .د المساف، عمـك في العرب كمنطؽ الخالدم، ناصح
 القادر عبد .د كالمغة، بالمنطؽ العربي النحك عبلقة حكؿ كخكاطر صالح، الحاج الرحمف عبد .د أرسطك، كمنطؽ العربي النحك

 الجابرم عابد محمد .د أرسطك، كمنطؽ العربي كالنحك ، 36  21 :ـ 1973 العاشر، العدد التكنسية، الجامعة حكليات المييرم،
 ىذه شغمت كما ، 257  235 :ـ 1984 الرباط، الخامس، محمد بجامعة اآلداب كمية كالسيميائي، المساني البحث ندكة كقائع

 األكؿ العدد األردني، العربية المغة مجمة جيرارتركبك، سيبكيو، كتاب ضكء في العربي النحك نشأة :ينظر المستشرقيف، القضية
   .125ص، ـ 1978 األكؿ، المجمد
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المشٌككيف في أصالة ىذه الٌنظرية شيء مستحيؿ ممتنع إاٌل عمى سبيؿ االنتحاؿ كاالقتباس مف 
يف كتراثيـ، كالشٌؾ أٌف في ىذا االٌدعاء مف الحيؼ كاالفتراء الغير، كيقصدكف بيذا الغير اليكناني

الٌشيء الكثير؛ يقكؿ الحاج صالح: "كالغريب المقمؽ أٌف أظير ىذه اآلراء التي أيلبست لباس 
البحث الٌنزيو ىي التي تنفي كٌؿ طرافة لممناىج العربٌية في الٌنحك، كتنكر أف يككف الٌنحاة العرب 

جزىـ أك عجز البيئة االجتماعٌية العربٌية عمى اإلتياف بيذا الٌصنع المبتدع أخرجكا شيئا جديدا لع
كذىبكا يقارنكف بيف مصطمحاتيـ كما تكاضع عميو اليكناف مف قبميـ في عمـ الٌنحك، كرأكا في 

ليتيـ ما فعمكا فينجكا مف زلؿ لـ يصب  ـ تقسيما أرسطكطاليسيا محضا. كياتقسيـ العرب لمكبل
ذلؾ أٌف مجرد الٌتشابو في بعض المفاىيـ ال يعني أٌف أحدىما ناقؿ عف  1قبميـ" بو أٌم عالـ مف

 اآلخر مقتبس منو.
( كمركس Guidiجكيدم ) :كأٌكؿ مف أثار فكرة أخذ العرب مف اليكنانٌييف ىما المستشرقاف   
(Merx كصار كٌؿ مف يأتي بعدىما يرتاح إلى ما قااله مف غير نقد كال تمحيص كال مراجعة ،)

حٌتى مف العرب المعاصريف أنفسيـ، كمف أشير مف كافقيما كسار عمى منيجيما مف العرب 
براىيـ مدككر، كميدم المخزمي... يقكؿ الحاج صالح في ىذا  المعاصريف: أحمد أميف، كا 

الخركج عٌما رسمو القدماء في ذلؾ ىك: أحمد أميف... )حيث رأل( أٌف  : "فمٌمف تصٌدركاالٌصدد
تأثير اليكناف كالٌسرياف في العصر األٌكؿ لكضع الٌنحك كاف ضعيفا، كأٌنو ربما كاف أكبر األثر 
غير مباشر كاستخداـ آلة القياس كالٌتكٌسع بكاسطتيا في كضع القكاعد الٌنحكٌية، كجاء بعده 

ا زاد في أطركحتو... عمى ما قالو عمماء الغرب، بؿ اكتفى باإلشارة إلى أٌف فم "إبراىيـ مدككر"
الٌتأثير يظٌنو كقع في كضع الٌنحك... كقٌدـ األستاذ ميدم المخزكمي كتابا عف مدرسة الككفة 
سالكا فيو ىذه الٌسبيؿ، بانيا جميع ما يثبتو عمى القكؿ بتأثير المنطؽ عمى الٌنحك، كبالخصكص 

 . 2لبصرة"عمى مدرسة ا

                                                           
 1الرحمف الحاج صالح، النحك العربي كمنطؽ أرسطك، نشر ىذا البحث في مجمة كمية اآلداب بجامعة الجزائر، العددعبد  - 1

 . 44، ص1، مجمكع ضمف كتاب: بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج1964
 .47 -46، ص1جبحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، النحك العربي كمنطؽ أرسطك،  : حمف الحاج صالحعبد الرٌ  - 2



 .الٌتفكير الٌمساني عند الحاج صالح بيف األصالة كاإلبداع           ؿ الثاني               ػػػػػػالفص
 

192 
  

كالحٌؽ أٌف ىذه االٌدعاءات تفتقد الٌدليؿ القاطع الذم يثبتيا، فعمى الرغـ مف اقتناع كثير مف     
، كقد ناقش الحاج صالح 1لـ يأت... بدليؿ قاطع" الباحثيف بكجكد ىذا الٌتأثير إاٌل أٌف أحدا منيـ"

ات أثارىا المسشرؽ مركس(، كمف القكؿ بيذا الٌتأثير، مرٌكزا عمى الٌشبيات المثارة )أغمب الٌشبي
 بيف ما ناقشو:

، مستشيدا عمى صٌحة "القول بضرورة مرور زمان طويل حتى تتكّون المقاييس الّنحوية" -
دعكاه بالعمـك اإلسبلمٌية التي "امتازت عف عمـك األكائؿ في سرعة اكتياليا، كقد أجمع العمماء 

ـٌ الٌتككيف سكٌم الخمؽ عمى حقيقة ىذه الٌظاىرة. ففي أقٌؿ مف قرف خرج  إلى الكجكد نحك تا
منسجـ األطراؼ، كنجده في كتاب سيبكيو، فيؿ ىذا خرؽ لمعادة المألكفة؟ نجيب بأف ىذا ليس 
خرقا لمعادة التي معناىا )سٌنة الككف( إنما ىك خركج عف العادة المألكفة عند بعض الٌناس، كأٌنو 

، 2 ىرة الكبرل التي قمبت أكضاع العالـ القديـ"ينبغي أف نحٌؿ ىذه الٌظاىرة محٌميا مف الٌظا
فتطٌكر العمـك ال يسير كفؽ سٌنة ككنٌية ال محيد عنيا، بؿ بحسب ظركؼ معٌينة فقد يتحٌقؽ 

 3.الٌرقٌي العممٌي "عند قـك فجأة في كقت ما لبعض األسباب"
ىذا القكؿ ، ناقش "القول بضرورة اعتماد الّنحو عمى المنطؽ وعمى المفاىيم الفمسفّية" -

مرٌكزا عمى الخصكصٌية التي تمتاز بيا الٌمغة؛ فالٌمغة الطبيعٌية في جكىرىا ليست منطقا صارما 
"فالٌنظاـ المنطقي غير الٌنظاـ الٌمغكم الذم خمؽ لئلفادة أم لتبميغ أغراض المتكٌمـ لممستمع 

Communication  فيك آلة لمتٌبميغ جكىره تابع لما كلى مف أمر اإلفادة، فيك إلى قكانيف فٌف
، كقد راعى الٌنحاة العرب الكظيفة التي تؤٌدييا الٌمغة 4المكاصبلت أقرب منو إلى قكاعد المنطؽ"

أال كىي الٌتكاصؿ، كما تطمبو مف اقتصاد كمحاكلة تجٌنب لمبس، فبنكا قكاعدىـ عمى "مبدإ 
ذلؾ أٌف ىـٌ المتكٌمـ ىك "أف يبمغ أكبر عدد ممكف مف الفكائد بأقٌؿ عدد ممكف   5فرؽ"الٌتخفيؼ كال

كمف ثٌمة  6مف الجيكد، كىذا أصؿ الٌتعميبلت التي يشاىدىا المٌطمع عمى كتب الٌنحاة القدماء"
                                                           

 .47ص ،1ج: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، عبد الرحمف الحاج صالح - 1
2
.49صالمصدر نفسو، حمف الحاج صالح، عبد الرٌ - 

 .46، ص2، جبحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية  :عبد الرحمف الحاج صالح- 3
 .50، ص1عبد الرحمف الحاج صالح،  المصدر الٌسابؽ ، ج - 4
 .50المصدر نفسو،  ص - 5
 .50، ص1حمف الحاج صالح: المصدر نفسو، جعبد الرٌ  - 6
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فبل عبلقة لمٌتصٌكر الٌنحكٌم العربي بالمنطؽ كال بالفمسفة األرسطٌية، لكف ال يجب أف يفيـ مف 
المنطؽ الٌنظر العقمٌي؛ ألٌف الٌنظر العقمٌي ال يخمك منو منجز بشرٌم، بمو نظرٌية كبيرة كالٌنظرية 
الٌنحكٌية العربٌية، فالٌنحك عند العرب ىك نتاج الٌنظر في الٌنصكص ثـٌ تجريدىا، كىذا كٌمو عمؿ 

يس المنطؽ عقمٌي، كمف ثٌمة فالمنطؽ المرفكض ىك المنطؽ األرسطي بمصطمحاتو كمفاىيمو كل
 .1العقميٌ 

، كمف ثٌمة فبل تفسير ليذا "القول بأّن العموم ل تتطّور دون مقّدمات أو تراكمات سابقة" -
ٌف عمماء الٌنحك العرب قد أخذكا جٌؿ المفاىيـ عف غيرىـ )اليكناف إالٌنضج المبٌكر إاٌل القكؿ 

صكص الٌنحكية القديمة. أٌما تخصيصا( كقد فٌند ىذا القكؿ مرتكزا عمى الٌتاريخ كعمى بنية النٌ 
اعتماد الٌتاريخ كمستند فبل سبيؿ فيو إلى إثبات ىذا؛ "إذ لـ يذكر أحد أٌف الٌنحاة القدماء العرب 
أخذكا مف اليكناف كال مف غيرىـ معنى كاحدا مف معاني الٌنحك أك ما يقاربو، كقد عجب مركس 

دـ انتباه المؤٌرخيف إلى أىمٌية العمـك كغيره مف ىذا الذم يسٌميو )سككتا(، كحاكؿ أف يعٌممو بع
أٌما بنية الٌنصكص الٌنحكٌية العربٌية القديمة فبل كجكد فييا إلشارة "كلك  2المنطقٌية بالٌنسبة لمٌنحك"

فيذا  ،خاطفة إلى المصادر األجنبٌية في كتب الٌنحاة األقدميف، كىذا أيضا ال نعثر عميو بتاتا
كتاب سيبكيو أقدـ ما كصؿ إلينا نقرأ فيو أسماء كٌؿ شخص أدلى برأم في مفردة أك تركيب أك 
باب مف أبكاب الٌنحك، كال نعثر عمى اسـ عالـ مف الٌسرياف أك اليكناف القدماء ممف أٌلؼ في 

 3.نحك لغتو أك في المنطؽ كلك عمى سبيؿ اإلشارة إلى محٌؿ األخذ"
صالح بيذا بؿ تكٌسع في المناقشة متناكال أدنى شبية يمكف أف تيكىـ القارئ كلـ يكتؼ الحاج     

بفكرة المقاربة بيف األصكؿ الٌنحكٌية العربٌية كاألصكؿ األجنبٌية اليكنانٌية، ففٌند المشابية في تقسيـ 
حٌتى الكبلـ إلى ثبلثة أقساـ نظرا الختبلؼ الغرض، كعدـ الٌتسميـ بالٌتقسيـ الٌثبلثي عند أرسطك )

عند عممائيـ(، كما فٌند أف يككف ىناؾ تكافؽ في مدلكؿ الحدث في الٌنحك العربي كمدلكؿ 
عند أرسطك، ذلؾ أٌف الحدث عند الٌنحاة العرب ىك "المعنى الذم يدٌؿ  Accidentsمصطمح 

عميو الفعؿ كالمصدر، أم معنى الكقكع كصدكر أمر سكاء كاف ذلؾ بالٌتجٌدد )بالحركة كالجمكس 
                                                           

 أسسيا كحدكدىا المائزة، المرجع الٌسابؽ)مقاؿ مف األنترنيت(.، لٌنظرٌية الخميمٌية الحديثةاألستاذ: الزايدم بكدرامة: ا - - 1
 .50، ص 1ج بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  -  2
 .52، ص صدر نفسوالم، عبد الرحمف الحاج صالح - 3
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("كالمش   1ي كاألكؿ ...( أك بالثٌبكت )بالٌداللة عمى حالة أك حمية أك غريزة كالٌنـك كالحمرة كالكـر
عند أرسطك فبل يكاد يٌتفؽ مع مدلكؿ الحدث "إاٌل في الكصؼ  Accidentsأٌما مدلكؿ مصطمح 

المشتٌؽ منو عمى صيغة اسـ الفاعؿ )الحادث( الذم يجرم استعمالو عند فبلسفة العرب كىـ 
 . 2اع الفمسفة اليكنانٌية، غير أٌف مرادىـ بالحدكث في ىذا الكصؼ ما يعاقب القدـ"أتب

)الٌتحكؿ  Déclinaisonكما فٌرؽ بيف مصطمح الٌتصريؼ العربي األصيؿ، كمصطمحي      
)تصريؼ األفعاؿ(؛ يقكؿ راٌدا عمى مركس: "يا ليت شعرم كيؼ Conjugaison اإلعرابي( ك

جٌكز لنفسو ىذا الٌتساىؿ الميكؿ؟ يؤخذ عميو أٌف كممة صرؼ عند سيبكيو ال تدٌؿ عمى تحكيؿ 
ـٌ إٌف عمـ الٌصرؼ تسمية محدثة  صيغ األفعاؿ أبدا، إٌنما ىي صفة لبلسـ المتمٌكف األمكف ...، ث

ه الخاٌص: عمـ الٌتراكيب( كلـ يكف ىذاف العمماف منفصميف في أٌكؿ قابمكا بيا عمـ الٌنحك )بمعنا
فبل  Variation lexicalesاألمر، كال يدخؿ في ىذا العمـ )الٌصرؼ( إاٌل الٌتحٌكؿ اإلفرادم 
عرابا كليس خاٌصا باألفعاؿ"   .3يحدث أصبل عف أحكاؿ الكمـ تركيبا كا 

عكف المكضكعٌية كالعممٌية: "كالغريب أٌف لذيف يدٌ كبعد ىذه الٌتفنيدات يقكؿ متعٌجبا مف ىؤالء ا  
 4ىؤالء كىـ عمماء محٌققكف يقفكف أماـ شيادة الٌتاريخ منذىميف فإف كقع أدنى اشتباه رفضكىا"

كعمى كٌؿ حاؿ "فالمنطؽ األرسطكطاليسي لـ يجد مرتعا مريئا إاٌل بعد نشكء الٌنحك كاكتيالو، أم 
ىذه الٌظاىرة الٌتاريخٌية يجب أف ننظر إلى أحداث الٌزماف  بعد إغبلؽ باب االجتياد، كلكي نفيـ

ال كأحداث متفٌرقة ال ارتباط بينيا كما يفعمو بعض المؤٌرخيف، ال عمى أٌنو مجمكعة متبلحمة 
األجزاء شديدة االٌتصاؿ، فالٌتجزئة كالٌتفريؽ بينيا كالٌنظر فييا كٌؿ عمى حدة يفسد الٌتحميؿ كيؤٌدم 

كمف ثٌمة فالٌنحك العربٌي نحك أصيؿ، فبل أثر ، 5يا بؿ إلى كرطة كارتباؾ"إلى مشاكؿ ال حٌؿ ل
  لممنطؽ األرسطٌي كال لمفكر اليكنانٌي في بمكرة معطياتو كبناء مفاىيمو كمبادئو.

 المنطؽ مساكئ يـاكتشاف بعد إال اإليجابي تطٌكره يشيد لـ الغربييف عند المساني البحث إفٌ     
 تيعالج التحميؿ في منيجان  ـھكاعتماد ،وتجميات بكؿٌ  المغكم الكاقع إلى كتحٌكليـ األرسطي، الحممي

                                                           
 .57، ص1ج بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  - 1
 .57نفسو،  ص صدرالم - 2
 .58، صنفسو صدرالم - 3
 .60، ص1جعبد الٌرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية،  -4
 60عبد الٌرحمف الحاج صالح، المصدر نفسو، ص -5



 .الٌتفكير الٌمساني عند الحاج صالح بيف األصالة كاإلبداع           ؿ الثاني               ػػػػػػالفص
 

195 
  

 المغة ال المغة حصكؿ كيفية معرفة مف مٌكنتيـ كرياضية منطقية معالجة المغكية المعمكمات يافي
 أبعد لساني منطؽ عمى بيني فقد ،األكائؿ حاةالنٌ  وأركان كضع ذمالٌ  العربي حكالنٌ  اأمٌ يا، ذات في
 تحميبلن  العربية تحميؿ عمى النحاة ساعد يرياض تصّور على بدوره مبني العقلي، المنطق عف يككف ما
 عف معتسي  كما العربية لمغة الفعمي لبلستعماؿ كبيرة ميةھأ يكلي منطؽ وإنٌ  .قةالدٌ  في ةغاي

 ذاھ ككاف، مسبقة معايير مف ينطمؽ كال المغكية، المعرفة مصدر باعتباره  ،الفصحاء العرب
 األصؿ القياس، ؛ٌمياھأ العربية المغة في حكمالنٌ  التحميؿ  أساس شٌكمت يـھمفا أنتج قد المنطؽ
 مھك .اھكغير المنصرؼ، كغير المنصرؼ كالتركيب، االنفراد المكضع، كالكصؿ، البناء كالفرع،

 كالعبلج عامة المغكم البحث بتطكير  كحاسكبٌيان  تكنكلكجٌيان  اھاستثمار يتـٌ  إف  تسمح يـھمفا
 .1الخصكص وكج عمى العربية لمغة اآللي
 ما عمى يرتكز  ،تركيبي كتحميؿ  ،تفريعي صرفي تحميؿ نظاـ بتصكر تسمح الٌنظرية ىذهإٌف    

 : 2يأتي ما الكبرل مفاىيميا كمف اإلجرائية بالحدكد ىيسمٌ 
 عف إطبلقا تختمؼ ال المغكم عمييا يتحصؿ التي المعطيات إفٌ  : المفتكحة المدكنة مفيكـ 1-

 تصحٌ  الحاالت جميع ففي الفيزيائي، أك البيكلكجي العالـ عمييا يتحصؿ اٌلتي المعطيات
  الكاقع(. إلى جكعبالرٌ ) لمتحقيؽ قابمة بككنيا المعطيات

 استعماؿ كبيف جية مف )الككد( المغة كضع كبيف النحكية البنية بيف الفرؽ إقامة -2
 . أخرل جية مف معينة خطابية أفعاؿ في ليما المستعمميف

 بعد ظير اٌلذم البنكم المذىب في البنية مفيـك يتجاكز الٌنظرية ىذه في البنية مفيكـ -3
 مف كنظرائيا جنس أفراد بيف كالترتيب الفئة بيف لتركيب نتيجة ىي ىينا البنية فإفٌ  سكسير:
 .3القدامى تعبير حسب أخرل أجناس

 :4 مستكيات ثبلثة إلى العربية المغة الٌنظرية ىذه ـتقسٌ    
 الكزف ) كالصيغة ( الجذر باألصؿ الكممة، كتتصؿ ىك أدنى مستكل -

                                                           
،   2011، جكاف 482ؽ، عشحداف: منطؽ الٌمغة كمنطؽ العقؿ، مجمة المكقؼ،  اٌتحاد الكٌتاب العرب، دمشريؼ بك شد. ال -1

 .43-42ص
.253ص ، الفكر الٌمساني عند عبد الٌرحمف الحاج صالح مف خبلؿ مجٌمة الٌمسانيات، ميمكد منصكرم األستاذ:- 2
 .12 ص ، 2003 سنة العدد الثامف المسانيات، مجمةينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح:   - 3
 . 39-37ص  ،العدد الثامف المسانيات، مجمةينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح:   - 4
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 كتاب" نحك (nominaleاسمية) إٌما كىي (la lexie)المعجمية الكحدة ىك كسيط مستكل -
ٌما (،سيبكيو رأم كىك) الكاحدة الكممة بمنزلة إليو كالمضاؼ المضاؼ ألفٌ  "؛سيبكيو  كا 
  insécable ))عنو  انعزالو ركتعذٌ  ،بالفعؿ الضمير التصاؿ "كتبت"  (verbale)فعمية

 كالفعمية. االسمية الجممتيف كيشمؿ (la tectonie)  التركيبية الكحدة ىك أعمى مستكل   -
 

 : لمّنظرّية الخميمّية يةالمفاىيم األساس -4
إثبات بعد فإٌف المفاىيـ األساسية ليذه الٌنظرية، تعٌد المبنات الٌرئيسة لتحميؿ الظاىرة الٌمغكية،     

أصالتيا يجدر بنا أف نعرض ألىـٌ مفاىيميا األساس، كفي عرض مفاىيميا األساس دعكة إلى 
ٌتراث ا التبٌنييا كترؾ الٌتماىي فيما ينجزه اآلخر الغربٌي، دعكة إلى الٌتمٌسؾ بما صٌح مف ىذ

  .كالعمؿ عمى إثرائو كتطكيره
إٌف المٌطمع عمى ما كتبو الحاج صالح فيما يتعٌمؽ بيذه الٌنظرية يجده يرٌكز عمى ما يشٌكؿ     

كمف أىٌميا  المستنبطة مف التراث العربي الخميمي، األرضٌية المنيجٌية كالمصطمحاتٌية األصيمة،
 : 1 المفاىيـ كالمبادئ المعتمدة في الٌنظر إلى الٌمغة كتحميميا عند الخميؿ كمف تبعو، كمف أبرزىا

مفيكـ االستقامة كما إلييا، كما يترٌتب عمى ذلؾ مف الٌتفريؽ المطمؽ بيف ما يرجع إلى        -
 .الٌمفظ كبيف ما ىك خاٌص بالمعنى

  .حميؿ كما يتفرع مف ىذا المفيـكمفيـك االنفراد في التٌ        -
 .كضع كالعبلمة العدمٌيةممفيكما ال       -
 .مفيكما الٌمفظة كالعامؿ       -

لى جانب ىذه المفاىيـ يمكف ذكر مفاىيـ أخرل متفٌرعة عنيا، مثؿ: مفيـك األصؿ      كا 
كٌؿ، فيذه المفاىيـ تقكدنا إلى نقطة مفادىا أٌف  كعمى كالفرع، مفيـك الٌتفريع، مفيـك القياس...

ىذه الٌنظرٌية قد استطاعت أف تحٌقؽ لنفسيا كفاية عممٌية مف حيث كضكح الٌتصٌكر، ككضكح 

                                                           
عبد الرحمف الحاج صالح، المدرسة الخميمية الحديثة كالدراسات الحالية في العالـ العربي، بحث ألقي في ممتقى حكؿ تطكر  - 1

، مجمكع ضمف كتاب: بحكث 1987أفريؿ، سنة  11إلى  1المسانيات في العالـ العربي الذم نظمتو اليكنيسكك في الرباط، مف 
.218-217، ص1كدراسات في المسانيات العربية، ج
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ذم تحممو كحٌتى تٌتضح الٌرؤية أكثر نذكر بإيجاز الٌتصٌكر الٌ   1األىداؼ، ككفاية في المفاىيـ...
 كر:الٌسابقة الذٌ المصطمحات  ذهمختمؼ ى

  :مفيوم الستقامة وما إلييا -1
 فظ  كالٌسبلمة الخاٌصة بالمعنىبلمة الٌراجعة إلى المٌ لقد مٌيز "سيبكيو"  في الكتاب بيف السٌ     

مٌيز لغة مف لغة أم الٌنظاـ العاـ اٌلذم ي) كما مٌيز أيضا بيف السبلمة اٌلتي يقتضييا القياس
أخرل(، كالسبلمة اٌلتي يفرضيا االستعماؿ الحقيقي لمناطفيف، كذلؾ في قكلو في باب "االستقامة 
مف الكبلـ كاإلحالة":"فمنو مستقيـ حسف، كمحاؿ، كمستقيـ الكذب، كمستقيـ قبيح، كما ىك محاؿ 

اؿ فأف تنقض أٌكؿ كذب، فأٌما المستقيـ الحسف فقكلؾ: أتيتؾ أمس، كسأتيؾ غدا، كأٌما المح
فقكلؾ: حممت الجبؿ كبلمؾ بأخره فتقكؿ: أتيتؾ غدا كسأتيؾ أمس. كأٌما المستقيـ الكذب 

قد  ربت ماء البحر كنحكه، كأٌما المستقيـ القبيح فأف تضع المفط في غير مكضعو نحك قكلؾ:شك 
ماء البحر  ربشا المحاؿ الكذب فأف تقكؿ: سكؼ أباه ىذا. كأمٌ شزيدا رأيت، ككي زيد يأتيؾ كأ

 .2"أمس
مف ىذا الكبلـ أٌف "سيبكيو" يحٌدد مفيـك السبلمة كعبلقتيا بالمفظ كالمعنى مف ناحية  كاضح    
كالمستقيـ   فيناؾ المستقيـ الحسف، كالمستقيـ القبيحالقياس كاالستعماؿ مف ناحية أخرل؛ ك 

                3:المخٌطط اآلتيكؿ شعمى  كؿ آخر أكثر كضكحاشالمحاؿ، كيمكف صياغة ىذه المعاني ب
 الكبلـ                                           

            
  

 مستقيـ                                                     محاؿ           
                                                                       
 محاؿ كذب              محاؿ                  مستقيـ كذب   حمستقيـ قبي  مستقيـ حسف 

 ميـ في القياس كاالستعماؿ جميعا.فالمستقيـ الحسف = السٌ  -
                                                           

  .لٌنظرٌية الخميمٌية الحديثةاألستاذ: الزايدم بكدرامة: ا ينظر، - 1
 .26-25سيبكيو: الكتاب،  ص - 2
 .218، ص1حمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، جعبد الرٌ  - 3
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  غير لحف، كلكٌنو خارج عف القياس كقميؿ. كالمستقيـ القبيح =  -
    .1مف حيث المعنىكأٌما المستقيـ المحاؿ = سميـ في القياس كاالستعماؿ، غير سميـ  -

 -ابمعناه دائم -في األساس ىك البحث الٌدقيؽ عٌما يجعؿ الٌمفظ  كالمبلحظ أٌف ما اقتصركا عميو
" يستقيـ" حسب تعبيرىـ، كيعنكف بذلؾ أٌنو يسمـ مف كٌؿ انحراؼ عف كبلـ العرب، كىك الٌمحف 

األلفاظ إاٌل بقدر ما تككف كلـ يمتفتكا في ىذا البحث إلى أغراض المتكٌمـ اٌلتي تتجاكز معاني 
     2ٌؿ بالمعنى المراد .خً تغٌيرات الٌمفظ بالٌزيادة أك القمب تي 

أٌف الٌمفظ كالمعنى ينفرد  -ألٌكؿ مٌرة في تاريخ عمـك الٌمساف ىذه المٌرة أيضا –لقد بٌيف سيبكيو     
يككف الٌمفظ سميما كٌؿ كاحد عف اآلخر باالستقامة أك عدـ االستقامة تخٌصو ىك دكف اآلخر؛ فقد 

ليس فيو خطأ مف حيث ىك لغة أك صيغة أك تركيب كأصكات أم مف حيث الٌنحك كالٌصرؼ 
  3كالمعجـ كاألداء، كيككف المعنى، مع ذلؾ، غير سميـ، غير معقكؿ أك غير صحيح أك العكس.

يقكدنا ىذ المفيكـ إلى المرتكز الٌتحميمي الذم كاف ينطمؽ منو الٌنحاة، فقد رٌكزكا في بعض 
(، كما رٌكزكا في جكانب  Analyse grammaticalالجكانب عمى الٌمفظ كحده )الٌتحميؿ الٌنحكم 
ٌدد أك فيٌسر Analyse sémantiqueأخرل عمى المعنى )الٌتحميؿ الٌداللٌي  (، فالٌمفظ إذا حي

الٌمجكء إلى اعتبارات تخٌص المعنى فالٌتحميؿ ىك تحميؿ معنكٌم ال غير، أٌما إذا حٌصؿ الٌتحميؿ ب
 .4كالٌتفسير عمى الٌمفظ دكف أٌم اعتبار لممعنى فيك تحميؿ لفظٌي نحكمٌ 

كيرل الحاج صالح أٌف الٌنحاة العرب لـ يككنكا يخمطكف بيف ىذيف الٌتحميميف، بؿ كانكا    
تمييزا دقيقا، كمف ثٌمة فػ"التخميط بيف ىذيف االعتباريف يعتبر خطأ كتقصيرا، كذلؾ زكف بينيما يميٌ 

كاالقتصار عمى تحديد الفعؿ بأٌنو ما دٌؿ عمى حدث كزماف، فيذا تحديد عمى المعنى، فيك جٌيد 

                                                           
 .218ص  ،1بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج :حمف الحاج صالحعبد الرٌ  - 1
 3عبد الرحمف الحاج صالح: الخطاب كالٌتخاطب في نظرية الكضع كاالستعماؿ عند العرب، سمسمة عمـك الٌمسافينظر،   - 2

 .113،  ص2012المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر، 
 .113عبد الرحمف الحاج صالح: الخطاب كالٌتخاطب في نظرية الكضع كاالستعماؿ عند العرب، صينظر،  - 3
 .219-218، ص1عبد الرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، جينظر،  - 4
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قد )كلكٌنو مف كجية المعنى، أٌما الٌتحديد عمى الٌمفظ فيك ما تدخؿ عميو مف زكائد معينة كػ
 .1يٌتصؿ بو الٌضمير في بعض صيغو"ما ك  (فكالٌسي
ؿ فالكبلـ يتحصٌ  ؛غير أٌف الداللة عمى المعاني ليست مقصكرة عمى المفظكيضيؼ قائبل: "    

في عمميات التخاطب كاإلفادة )أم التبميغ لؤلغراض بكاسطة المغة(. كىذه العمميات ترافقيا 
ف كاف مف ف بؿ لكؿ خطاب أحكاؿ خاصة بالكبلـ في خطاب معيٌ  أحكاؿ تخٌصو ىك كحده كا 

حاة العرب )األٌكلكف فالفضؿ الكبير اٌلذم امتاز بو النٌ  ،الممكف أف تكصؼ ىذه األحكاؿ الكبلمية
خاٌصة( ىك في تناكليـ لمكبلـ ال كنص مجٌرد بؿ بكٌؿ مايحيط بو عند حدكثو مف أحكاؿ 

رتيـ مٌما يمكف أف تعتبر ككذلؾ األحكاؿ اٌلتي سبقت حدكثو كبقيت مٌسجمة في ذاك ،كظركؼ
ف كاف ىك  أسبابا لتحصيمو، فالنص ىكفي الحقيقة، جانب كاحد مٌما يحصؿ في التخاطب كا 

 2."األىـ


 : النفراد وحّد الّمفظة -2
أٌما مفيكـ االنفراد فيحيؿ عمى الٌطريقة التي كاف يعتمدىا الٌنحاة في ضبط كحدات الٌمغة     

اعتمادا عمى الٌمغة ذاتيا ال عمى شيء مفترض )كما ىك الحاؿ )ألفاظا، كجمبل( كالتٌبرير ليا 
عند الٌتكليدٌييف(، أٌما مصطمح الٌمفظة، التي يراىا الحاج صالح مفيكما عربٌيا خالصا ال كجكد لو 
في الٌمسانيات، فتعني الكممة التي يمكف انفرادىا، كما تعني الكممة بمكاحقيا التي ال تخرجيا عف 

ابتيا عف تمؾ الكممة المفردة )في حكـ المفرد(، فمثبل: االسـ قد يككف كممة بابيا مع إمكاف ني
ألٌنو يبقى مٌتسما بسمة االنفصاؿ  ؛كقد تدخؿ عميو زكائد ال تخرجو عف حٌد االسمٌية ،مفردة

كاالبتداء، مثؿ )الٌرجؿ الكريـ الذم جاءنا البارحة( يشٌكؿ لفظة كاحدة، كىذه الٌمفظة مكٌكنة مف 
 مات لكٌنيا ال تخرجو عف بابو.مجمكعة كم

ظرية الخميمية تعتمد عمى مقياسيف، أكليما: مقياس )االنفصاؿ كاالبتداء( أك كالمفظة في النٌ 
يء أك يبتدأ شيمحؽ بو )الكقؼ كاالبتداء(، فيي أقؿ ما ينطؽ بو مٌما ينفصؿ فيسكت عنده كال 

 –عند النحاة  –المنطمؽ يء، يقكؿ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح: "كاف شفبل يسبقو 
                                                           

 .218 -217ص ، 1عبد الرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج - 1
2
 .10عبد الرحمف الحاج صالح: الخطاب كالٌتخاطب في نظرية الكضع كاالستعماؿ عند العرب، ص - 
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ياء أخرل شأف يككف بذلؾ األصؿ ألعندىـ كؿ ما ينفصؿ كيبتدأ كىي صفة االنفراد، كيمكف 
كىك تتفرع عميو؛ كليذا فيجب ألف ينطمؽ مف أقؿ ما ينطؽ بو مٌما ينفصؿ كيبتدأ )=ينفرد( 

 رد فيك بمنزلتوا في داخمو أف ينفيء يتفرع عميو كال يمكف لمٌ شاالسـ المظير بالعربية. ككؿ 
كليذا سمى الٌنحاة األكلكف ىذه النكاة باالسـ المفرد...كأطمقكا عمييا )المفظة( كترجمناىا بػ 

(lexie")1. 
 فيمكف ترتيب القطع الٌمغكية بالنظر إلى قابميتيا لبلنفصاؿ كاالبتداء إلى المراتب اآلتية:  

في )ثؿ )حركؼ الجر(، إلى، في: كحدات يبتدئ بيا كال يكقؼ عمييا )ما يبتدئ كالينفصؿ(، م- أ
 صاحبيا(، )إلى القسـ(. الدار

كحدات ال يبتدئ بيا كيكقؼ عمييا )ما ينفصؿ كيبتدئ(، مثؿ )تاء الفاعؿ( في: دخمت - ب
 خرجت.

كحدات يبتدئ بيا كيكقؼ عمييا )ما ينفصؿ كيبتدئ( مثؿ: )رجؿ( لمجكاب عف )مف - ت
 دخؿ؟(.

الصغرل اٌلتي تنفصؿ عما قبميا يمينا، كما بعدىا يسارا كنستطيع بعد ذلؾ أف نحي جميع القطع 
فيبنى بيا الكبلـ، كقد تبٌيف بعد االستقراء الدقيؽ أٌف المفظة ىي أصغر قطعة في الكبلـ مٌما 

 2.يمكف أف تبتدئ كتنفصؿ
إذ تتمٌثؿ في قابمية الٌمفظة عمى تحمؿ الزيادة يمينا  ،3أٌما المقياس الثاني فيك مقياس التمكف

ارا عمى محكر الٌتعاقب، كاالسـ في العربية أكثر الكممات تمكنا، إذ يقبؿ عددا كبيرا مف كيس
 -الزيادات عمى اليميف كاليسار. فقد حٌدد الدكتكر الحاج صالح )التفريع( مف )النكاة = المفظة(

ف فتفرع إلى زيادات قبمية كبعدية عمييا، دكف أف تخرج ع -مف خبلؿ ما حٌدده الٌنحاة القدماء
ككنيا )لفظة( )أم قطعة كاحدة( كقد سمى الٌنحاة ىذه القابمية )الزيادة( بػ )التمكف(، كالحظكا أٌف 

 :4ليذا التمكف درجات تترٌتب كاآلتي

                                                           
 .219، ص1ج ،بحكث كدراسات في المسانيات العربية حمف الحاج صالح: عبد الرٌ  - 1
 .249/ 1ينظر: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية:  - 2
 .220/ 1ينظر: المصدر نفسو:  - 3
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 اسـ الجنس المتصرؼ، كىك المتمكف األمكف.- أ
 الممنكع مف الصرؼ، كىك المتمكف غير األمكف.- ب
 مكف.األالمبني، كىك غير المتمكف كال - ت

يحٌدد الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح الٌمفظة تحديدا إجرائيا، إذ قدـ مثاال كاحدا كبيذا    
هصاحبالّنظريةالخليليةتصور لتكضيح ىذا المفيـك كىك مثاؿ )المفظة اإلسمية( إذ نذكره كما

كلاآلتيعلىالش
1
: 

 
 
 
 

               
                                                           

ؿ تمثٌ  الشكؿ في الكاردة( #، -) الرمز أفٌ  الى االشارة مف دكالبٌ . 250 -220/ 1:العربية سانياتالمٌ  في كدراسات بحكث :ينظره- 1
.كاالبتداء االنفصاؿ عبلمة أك كالكقؼ االبتداء عبلمة
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 :1خبلؿ الٌتحديد اإلجرائي الٌسابؽ لبلسـ ما يأتي يتبٌيف مف
 إٌف الكحدات بالزيادة كالتعاقب ىك اٌلذم يحٌدد الكحدات في الٌنظرية الخميمية.- أ
إٌف لمكحدات المحمكلة بعضيا عمى بعض تككف مجمكعة ذات بنية تسٌمى في - ب

 (.structure de gooupeاالصبلح الرياضي بالزمرة )
المحمكلة بعضيا عمى بعض بعمميات الٌتحكيؿ ىي نظائر منكاة إٌف كؿ الكحدات - ت

 مف حيث إٌنيا كحدات تتفرد أٌكال كمتفرعة عنيا بالزيادة ثانيا.
مف كالعبلقات اٌلتي يربط فييا االسـ بما يدخؿ عميو  -اإلسمية -فضبل عف أٌف ىذه المفظة

ة تخصيص لئلسـ عبلمات كمخٌصصات ضمف عبلقات كصمية، أٌما أف تككف العبلقة عبلق
بمثؿ دخكؿ أداة التعريؼ عميو أك تككف عبلقة عمؿ كاٌلتي تقع بيف حرؼ الجر كاالسـ المجركر 
بو، فمكٌؿ كحدة مكضعيا في المفظة محٌددة ال يتغير، إذ إٌف الترتيب فييا ثابت ال نستطيع أف 

كيف( فيما إذا نقٌدـ أك نؤخر عنصر مف العناصر، كتتعاقب ىذه العبلمات عمى االسـ أم )التن
يتعاقباف مثمما يعاقب )التنكيف( )اإلضافة( اٌلتي تعٌرؼ االسـ المضاؼ كتخصصو عمى حٌد 

 .2في المضاؼ إليو معاقب لمتنكيف"تعبير سيبكيو في ذلؾ؛ ألٌف المجركر داخؿ 
ضيؼ مكضعيا عمى يسار االسـ( فإٌنيا ت أٌما المكضع األخير فيك مكضع المخصصات )اٌلتي

معنى آخر لمفظة، كالجدير بالذكر أٌف ىذا المكضع ليس محصكرا مفيدا مف حيث الطكؿ، بؿ 
يمكف أف نطكليا إلى ما ال النياية كأٌف نقكؿ: الكتاب في المكتبة اٌلتي تكجد بالقرب مف قاعة 

إلخ، إاٌل اٌف االستعماؿ ينٌفر مف يكر...شفيو آخر مسرحية لمكاتب المالمسرح اٌلتي عرضت 
لٌتطكيؿ كال يستطيع المتكٌممكف تذٌكر ىذه الٌمفظة الٌطكيمة اٌلتي تجيد المتكٌمـ فضبل عف الٌسامع ا

كتركيب  لٌنعت كالبدؿ كالمضاؼ إليوا، كاالسـ يخٌصص باٌلذم يتعب عند تتٌبعيا في إدراؾ معناه
لنعت كؿ بنية كبلـ مستغني عف اش، كقد يأخذ المخصص ةار شالصمة كالمكصكؿ كاسـ اإل

  .3مثؿ قكلنا: كتابؾ رأيتو عمى الطاكلة كالبدؿ...

                                                           
 .221/ 1ينظر: بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية:  - 1
 .1/14، الكتابسيبكيو:  - 2
 .99ص، مبادئ في الٌمسانياتخكلة طالب اإلبراىيمي: ينظر:  - 3
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ياضي في العممي الرٌ  كالٌبد مف التنبيو أٌف مفيـك )االنفصاؿ كاالبتداء( يعٌد منطمؽ الٌتحميؿ
ظرية الخميمية الحديثة، إذ يمكننا أف نبني انطبلقا مف مقاييس )االنفصاؿ كاالبتداء( معايير النٌ 

 عٌدة في تحديد بنية الجممة.
كؿ إاٌل أٌف العبلمات تتغير شارة إلى أف  الٌمفظة الفعمية أك حد الفعؿ فنجد ليا نفس الشجدر اإلكت

كعناصر المفظة مختمفة إذ أٌف لمفعؿ عبلماتو الخاٌصة  أٌما المقاييس األخرل فتنطبؽ عمى ىذه 
 . 1المفظة مثمما تنطبؽ عمى المفظة االسمية

 : الموضع والعالمة العدمّية -3
ىك المحٌؿ الٌتجريدم الذم يمكف أف يحٌؿ فيو عنصر مف العناصر المؤٌثرة، فإذا خبل المكضع   

ذلؾ المحٌؿ مف العنصر سٌمي عبلمة عدمٌية، كيمكف الٌتمثيؿ في ىذ الٌسياؽ بالعامؿ، فقد يذكر 
عامؿ لفظٌي، كقد ال يذكر تاركا المحؿ لعامؿ آخر ىك العامؿ المعنكٌم، كما يمكف الٌتمثيؿ 

العبلمة العدمٌية عمى مستكل الٌمفظة كذلؾ، كذلؾ حيف يتعٌمؽ األمر بالعبلمات التي لممكضع ك 
 تمٌيز األصكؿ مف الفركع )المذٌكر كالمؤٌنث/ المفرد كالمثٌنى كالجمع...(.

ىاـ جٌدا عند الٌنحاة "المكضع" أٌف ىذا المفيـك  إلى عبد الٌرحمف الحاج صالح يرشكي      
الكحدة في مدرج الكبلـ بؿ "ىك مكضع في بنية". كالدليؿ عمى ذلؾ ىك كىك ليس مكقع  ،األٌكليف

إمكانية فراغو مٌما يدخؿ فيو كمكضع الضمير المستتر كىك العبلمة غير الظاىرة عند سيبكيو 
ككذلؾ مثاؿ الياء في قاض ليا مكضع كىي غير مكجكدة فيو. كخمك المكضع ىك مف أحدث  

، ثـ عدـ تغيره مع تغير ترتيب الكبلـ الممفكظ كذلؾ المفاىيـ العممية في المسانيات كس ائر العمـك
د، كلـ يدرؾ كاحكمكضع المفعكؿ كالحاؿ كغيرىا فػ "رأيت زيدا" ك"زيدا رأيت" لزيد فييما مكضع 

 2معنى المكضع في انتظاـ الكحدات في الكممة، كفي الجممة أكثر المتأٌخريف.
، كتترتب فييا مع النكاة )أم االسـ المفرد(، بعمميات عمييا الكمـ إٌف المكاضع اٌلتي تتعاقب    

ىي خانات تحٌدد بالزيادة الٌتدريجية، إذ تمٌثؿ ىذه ؛ 3(simple concaténationالكصؿ )

                                                           
 .99السابؽ، ص رجعاإلبراىيمي: المخكلة طالب  - 1
2
، كٌراسات مركز البحث العممي كالٌتقني لتطكير الٌمغة -مفاىيميا األساسية -:  الٌنظرية الخميمية الحديثةمف الحاج صالححعبد الر - 

.9العربية، المصدر الٌسابؽ،  ص
 .222ص، 1 ،جبحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية : عبد الرجمف الحاج صالح - 3
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يادات الٌتحكيبلت الٌتفريعية اٌلتي يتـ مف خبلليا االنتقاؿ مف األصؿ إلى مختمؼ الفركع أك الزٌ 
الرغـ مف االختبلؼ المكجكد، مف حيث الطكؿ كالقصر العكس )رد الفركع إلى أصميا(، كعمى 

 schèmeريعي في داخؿ المثاؿ المكلد لمفظة )عبارات اٌلتي تظير بالٌتحكيؿ التفبيف ال
générateur)  رجؿ، الرجؿ، بالرجؿ، رجؿ قاـ أبكه أمس...الخ( إاٌل أٌنيا تعٌد عبارات متكافئة(

لفظة. كبيذه العمميات الٌتحكيمية الخميمية  باصطبلح الرياضيات، كال يخرجيا ذلؾ عف ككنيا
 :1يتحٌدد مكضع كؿ عنصر في داخؿ المثاؿ، كما في الرسـ التالي

التنكيف كالمضاؼ  عبلمات اإلعراب النكاة اإلسمية أداة الٌتعريؼ حرؼ جر
 إليو

 الصفة

      2       1      0      1     2     3 
فإٌف المكاضع اٌلتي ىي حكؿ النكاة االسمية يمينا كيسارا تدخميا الزكائد )العناصر  ارةشكلئل

، كتخرج منيا بعمميات الكصؿ، كقد تككف فارغة، أم خالية مف العنصر ألٌف المكضع الٌمغكية(
يء آخر، كىذا الخمك مف العنصر مع بقاء أك ثبات المكضع ىك ترؾ شيء كما يحتكم عميو ش

نيا. كيطمؽ د. عبد الرحمف الحاج صالح عمى ىذا المفيـك العبلمة العدمية لمعبلمة كخمك م
(Expression zéro)2 كتختفي ىذه العبلمة في مكضع لمقابمتيا لعبلمة ظاىرة في مكضع ،

عالمة(، كعبلمة المفرد -آخر، فعبلمة التذكير العدمية تقابميا عبلمة ظاىرة  في المؤٌنث)عالـ
عمى الٌتقابؿ بيف اىرة في التثنية كالجمع، كتنطبؽ العبلمة العدمية أيضا العدمية تقابميا عبلمة ظ

   3الحركؼ الٌصكتية، كعدـ غٌنة الباء في مقابؿ غٌنة الميـ، ككبلىما لو مخرج كاحد.
اؼ البنية الجامعة،  قد بناىا الٌنحاة األكائؿ عمى عدد شإٌف ىذه الٌطريقة في تحميؿ الكبلـ كاكت   

العرب كما يقكؿ الحاج صالح ينطمقكف مف المفاىيـ كالٌتصٌكرات، كأساليب عبلج الكبلـ؛ فالٌنحاة 
مف الٌمفظ في ظاىره، كلكف ال يتناكلكف الكبلـ جممة جممة، كقطعة بعد قطعة، فيقابمكا بينيا 

                                                           
  .14، ص2، جبحكث كدراسات في الٌمسانيات العربيةعبد الرحمف الحاج صالح:  - 1
2
 .222ص، 1ج، نفسوعبد الرحمف الحاج صالح، المصدر  - 

 .14محٌمد صارم، المرجع الٌسابؽ، ص - 3
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أف عند البنكييف)االنطبلؽ في الٌتحميؿ مف شٌ الذاتية كما ىك ال إلظيار الفكارؽ مف حيث صفاتيا
(، بؿ يحممكف ىذا الٌنحك عمى ذاؾ حٌتى يظير ، أم الٌمفظ المسمكع كحدهظاىر الكبلـ فقط

الٌترتيب كالٌنظـ)ال الٌصفات الذاتية فقط( .كعميو فإٌف مفيـك المكضع، ككذلؾ المثاؿ ال يكجد 
أعظـ فارؽ يفترؽ فيو الٌنحك العربي عف الٌمسانيات ة إطبلقا، كىك مثميما في الٌمسانيات الغربي

 1الحديثة.
 : العامل -4

 العربي النحك نظرية عميو قامت التي األسس أىـ مف العربي النحك في العامؿ فكرة إفٌ    
 أفٌ  كما. معنىلم تكجيوك  كضبطيا اإلعراب لحركات تفسير العامؿ ،إذ2أبكابو معظـ عميو كدارت

 كتفسير العامؿ تقدير في االختبلؼ إلى ردىا ـٌ ت ،النحاة مجالس في دارت التي المناظرات
 بالتعميؿ ترتبط التي األفكار ف أ كما العامؿ حقيقة فيـ في التفاكت ذلؾ إلى أضؼ ،3اإلعراب
 لرفع عمة كجكد مف فبلبد عمة معمكؿ لكؿ أفٌ  فطالما " عمة معمكؿ لكؿٌ   إفٌ " :القائمة الفكرة
 كالنصب الرفع تحدث التي فاألسباب كعميو الخبر كرفع المبتدأ كرفع المفعكؿ كنصب الفاعؿ
                4".معمكالت اآلثار ىذه عمييا تظير التي كاأللفاظ نحكم عمؿ كآثارىا عكامؿ كالجـز كالجرٌ 
 تككف أف تعدك ال فيي العرب لغة في مباشرا ارتباطا باإلعراب العامؿ نظرية ارتبطت فقد كعميو
 صكتية ظكاىر مف العبلقات ىذه عف ينجـ كما التركيب، في كالمفظية المعنكية لمعبلقات رصدا
  .5الكممات المعربة أكاخر عمى

                                                           
1
.22-21، ص2، جبحكث كدراسات في الٌمسانيات العربيةعبد الٌرحمف الحاج صالح: - 

 إلى العربي "عمؿ"مصطمح الميبلدم عشر الثالث القرف في ترجمكا قد األكربييف أفٌ  صالح الحاج الرحمف عبد الدكتكر يذكر - 2
 جديد مف تشكمسكي أحياه حتى المفيكـ بيذا المسانيات اىتماـ قىؿَّ  ثـ،  اإلعراب في المفظ عمؿ بمعنى Regere ، باسـ البلتينية
 في كدراسات بحكث :ينظر .قديمة تسمية أيضان  كىي  األكربي النحك في Rection كممة جاءت كمنيا ، Government باسـ

  .296، 1ج : العربية المسانيات
 محي قيؽتح ،الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ كتاب في كالكسائي سيبكيو بيف الزنبكرية المسألة:  كماؿ الديف بف األنبارم ينظر  - 3

 .5 ص ،األلباء نزىة كتاب في .كالفراء الجرمي بيف الشييرة كالمناظرةكما بعدىا .  702ص، دار الفكر، 2 ج ،الحميد عبد الديف
 الثقافة مؤسسة بستمكلكجية،إ دراسة البصرييف عند بنظيره مقارنتة مع الككفييف عند المغكم التعميؿ :الديف شمس جبلؿد.  - 4

 .97ص ،1994اإلسكندرية،  الجامعية،
 .131ص  ،1983، 2طالمغرب،  ،ر األطمسيشالٌنا العربي، النحك أصكؿ :الحمكاني خير محمد ينظر، - 5
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 داللة كمسألة العامؿ حقيقة فيـ في تمثمتا قضيتاف القدامى النحاة عقكؿ شغؿ ما إفٌ     
ذا عدـ مف اإلعراب عبلمات  نكاة بدأق( 557 ت( إسحاؽ أبي بف اهلل عبد كاف داللتيا كا 
 كسار بو احتذل )ق 546 ت(عمر  بف كعيسى نشأتو منذ النحكم البحث ميزاف في العامؿ
 الكبلـ أكاخر مجارم ذكر إذ ؛"سيبكيو" يد عمى كاف العامؿ في القكؿ اتساع فإفٌ و، نيج عمى
 كالضـ كالفتح كالجـز كالرفع كالجر النصب عمى مجار ثمانية عمى تجرم بأنيا كذكر العربيةفي 

 األخير ىذا كلعؿٌ  العامؿ، حدثوي ما المجارم ىذه حديثو عف أثناء كذكر ،1كالكقؼ كالكسر
 فضؿ إليو االبتكار كيرجع صاحبىك  الخميؿف ؛ عميوك  الخميؿ شيخو مف الفكرة ىذه استكحى
 العكامؿ تفسير ضكئيا عمى كتأسس العربي النحك عمييا قاـ التي النظرية ىذه تأصيؿ

 . كالمعمكالت
 نسؽ أفٌ  أدرؾ فقد نةمعيٌ  أسباب دكف يقع اعتباطيا كضعا ليس الخميؿ عند اإلعراب إفٌ    

 فتحة مف اإلعرابية الحركات في الخميؿ كرأم، 2 خاصة عكامؿ تأثير بسبب إال يتغير ال الكبلـ
        3بو التكمـ إلى بو ليكصؿ الحرؼ يمحقف كىفٌ  زكائد يراىفٌ  كاف وأنٌ  في يتمثؿ كضمة ككسرة
 فيو لؼاخ كرأم كتبمكره الخميؿ إلى بجذكره يعكد صكتيا تفسيرا اإلعراب حركات فتفسير كعميو
 متؤدٌ  الحركات أف يرل الخميؿ أفٌ  ذلؾ )ق 219 ت(قطرب يد عمى كاف فيالمتقدم النحاة
 مف بأثر الكبلـ كصؿ عمى المتكمـ إعانة كىي المعنى في دكرىا إلى باإلضافة أخرل كظيفة
 اإلعرابية لمحركات الكبلـ كصؿ في خفيؼالتٌ  كاف ماكربٌ ، الكبلـ أكاخر عمى كانت إف العامؿ

 . 4آخرىا في كليس الكممة بنية في

                                                           
 .53 ص ،5 ج الكتاب،  - 1
 .77 ص ، 2008، 2، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، طكالمغرب المشرؽ في النحك تاريخ  باه،ا كلد المختار محٌمد - 2
 العدد ،5 المجمدجامعة سيدم بمعباس، مجمة التعميمية،  ،النحكم التعميؿ في الفراىيدم أحمد بف الخميؿ جيكدسميـ قزعكط:  - 3
 .522، ص2018 مام 14
 دمشؽالمجمة العربية لمعمـك اإلسبلمية   ،بيف مؤيديو كمعارضيو كدكره في التحميؿ المغكم النحكم العامؿ: عمايرة خميؿينظر،  - 4
 .65 ص ، 1982، 1ط
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 بتغيير الكممات أكاخر تغيير ألف ؛العمة في التفكير كليد العامؿ أفٌ  عميو التنبيو يجدر ما إفٌ     
 ىذا سر عف البحث إلى كدفعيـ أنظارىـ لفت الصكتية الناحية مف التراكيب في مكاضعيا
 الصكتية العربية الجممة مككنات جميع يتناكؿ كسيمة إلعراباك  ، لو كالمسبب عمتو كعف التغير

 ليس فاإلعراب كعميو؛ السامع لدل جديد إنب عمى أجزائيا بيف كالتناسؽ كالتركيبية كالصرفية
 المفيكـ ىك كىذا الكبلـ مف المستنتج الكمي الحدث عمى دالة فاعمة حركة بؿ معزكلة حركة

  1.نشأتو أصؿ في لئلعراب الحقيقي
 وأنٌ  يرل كاف أنو ذلؾ ؛كالعامؿ اإلعراب قضية في بدلكه اإلدالء في أبدع فالخميؿ ؛كعميو    

 تؤدييا التي الصكتية الكظيفة ذلؾ إلى أضؼ ،عنيا كتفصح المعاني عف تكشؼ التي الكسيمة
 .اإلعرابية العبلمات غير المعاني عف لمكشؼ كسيمة كال الحركات ىذه
لمحٌرؾ يرتبط مفيكـ العامؿ في الٌنظرٌية الخميمٌية ربط تبعٌية بالبنية الٌتركيبٌية لمجممة، فيك ا   

الحقيقٌي لعناصرىا كالٌضابط لترتيبيا كلعبلقاتيا، كالمحٌدد لكظائفيا الٌتركيبية كإلسناد الحركات 
اإلعرابٌية المناسبة ليا، حيث الحظ الٌنحاة "أٌف الٌزكائد عمى اليميف تغٌير الٌمفظ كالمعنى، بؿ تؤٌثر 

، كىذا المصطمح يككف عمى  2كتتحٌكـ في بقية الٌتركيب كالٌتأثير في أكاخر الكمـ )اإلعراب("
  مستكل الجممة دكف غيره مف المستكيات األخرل.

 ؾمحرٌ  ىك إذ تبعية، عبلقة بيا تربطو التركيبية بالبنية مرتبط مجرد مفيكـ العامؿإٌف      
 أف يمكف فظةالمٌ  أف المكضع إلى التطرؽ عند سابقا أشرنا فقد لمتركيب، كنة المؾ العناصر
 كائدالزٌ  مع مقارنة األصؿ المفظة تتحدد كبذلؾ يسارىا، عف أك يمينيا عف عناصر إلييا تضاؼ
 تحكيميا نمكذجا اكيسار  يمينا بيا تقترف التي العناصر مع األصؿ المفظة ؿكتشكٌ  بيا، تمحؽ التي

 3:كاآلتي ليا كيمثؿٌ  صالح؛ الحاج تعبير حد عمى كسطكر أعمدة مف يتككف
 

                                                           
  .522،  صالنحكم التعميؿ في الفراىيدم أحمد بف الخميؿ جيكدسميـ قزعكط:  -1

  .223ص  ،1بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج  :عبد الرحمف الحاج صالح - 2
.223ص ، 1بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج  :عبد الرحمف الحاج صالح - 3
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               Ø 
 إفٌ                
 كاف   
 حسبت             

 أعممت عمرا         

 زيد            
 زيدا            
 زيد            
 زيدا             
 زيدا            

 قائـ       
 قائـ        
 قائما       
 قائما       
 قائما       

              1              2          3 
 

 العناصر مف خاؿ بأنو يعرؼ كالذم ،)قائـ زيد( األصمي التركيب أف الجدكؿ مف حضٌ ك يت     
 أك )كاف إف،) مفردة كىي عناصر بو تمحؽ قد، -العدمية العبلمة يجسده ما -كىك المضافة

 المفظ حيث مف التركيب عمى تغيير يحصؿ كبذلؾ ،)اعمر  أعممت حسبت،( كيبترا حتى
 عمى تأثير كلو تركيبا بؿ لفظة أك كممة يككف قد عنصر يدخؿ األيمف العمكد ففي" كالمعنى؛

 يمكف ال الثاني العمكد فيالمكجكد  العنصر أف الحظكا ثـ،  "عامبل" يسمى كلذلؾ التركيب بقية
 زكجا" عاممو مع إذف كيككف ( 1ـ) األكؿ المعمكؿ" سيبكيو عند فيك عاممو عمى ـيقدٌ  أف بحاؿ
 إال يـالمٌ  العناصر كؿ عمى ـيتقدٌ  فقد) 2ـ) الثاني المعمكؿ أما  couple ordonné)) مرتبا
 مكضع(  Ø كىك( باالبتداء يسمكنو الذم كىك يخمك كقد )"إفٌ " مثؿ( العامؿ جمكد حالة في

 كما الجممة بداية معناه كليس ركيبيةالتٌ  التبعية بعدـ إليو أشرنا( الممفكظ العنصر مف العامؿ
 1 "بعضيـ يعتقد

  : األصل والفرع -5
ٌؾ فيو أٌف المفيـك اٌلذم اٌلذم ينبني عميو الٌنحك العربي، بؿ عمـك العربة كٌميا، ىك شمٌما ال      

مفيكـ األصؿ كالفرع، كقد جعؿ "الخميؿ" ك"سيبكيو" النظاـ الٌمغكم كمو أصكال كفركعا، كالفرع ىك 
يء مف الٌتحكيؿ، كيحصؿ ذلؾ بتفريع بعض العبارات عف عبارات شاألصؿ مع زيادة، أم 

بر أبسط منيا كباتالي أصكال ليا، كيبٌيف ذلؾ الٌنحاة العرب بالمجكء إلى منيج عممي أخرل تعت
 اؼ الجامع اٌلذم يجمعياشك إجرائو عميو بغية اكتأيء شيء عمى الشما يسمكنو حمؿ ال ىك

                                                           
1
 .223 ص ،1بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج :صالح الحاج الرحمف عبد - 
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كىك البنية اٌلتي تجمع بيف األنكاع الكثيرة مف الجمؿ، كما تكضحيا المتتاليات مف الجمؿ اٌلتي 
 1:يبكيو في كتابوأكردىا س

 مررت برجؿ راكب كذاىب. -
 مررت برجؿ راكب فذاىب. -
 مررت برجؿ راكب ثـٌ ذاىب. -
ٌما...(. -  مررت برجؿ راكع أك ساجد )بمنزلة إٌما كا 
ٌما نسي فتذكر(...الخ. -  مررت برجؿ راكع ال ساجد )إٌما غمط فاستدرؾ كا 

زيد منطمؽ"، فيحممكف كينطمقكف في ذلؾ مف أبسطيا كىي اٌلتي تتككف مف عنصريف؛ "    
بحيث تظير بذلؾ كيفية تحٌكؿ ، عمييا جمبل أخرل تككف فييا زيادة بالنسبة إلى الجممة البسيطة

النكاة بالزكائد، كىي في الحقيقة مقارنة بنكية أساسيا تطبيؽ مجمكعة عمى مجمكعات أخرل 
كاألصؿ  فرع عميو. فالمذٌكر أصؿ، كالمؤٌنث فرع ، كالمفرد أصؿ كالمثنى كالجمع ؛طردا كعكسا

عند األئمة الٌنحاة ىك ما بيني عميو كلـ يبف عمى غيره كال يحتاج إلى عبلمة لتمٌيزه بيا عف 
    2فركعو، فمو العبلمة العدمية.

ىذا المفيـك لو تعٌمؽ كبير بمفيـك االنفراد، ذلؾ أٌنو الٌشيء الذم يمكف فصمو، كلو داللة إٌف     
أف تدخؿ عميو زكائد تخرجو مف األصالة إلى الفرعٌية، غير أٌف تعٌد أصبل، ىذا األصؿ يمكف 

فكرة األصؿ كالفرع ليس محصكرة في مستكل المفظة أك الجممة بؿ نجدىا تمتٌد عند الٌنحاة 
العرب لتشمؿ جميع مستكيات الٌمغة، فيي تستغرؽ البنية الٌمغكٌية في شمكلٌيتيا ككمٌيتيا إفرادا 

 كتركيبا.
تسعى  -كما اعتمده الٌنحاة القدماء -يمية الحديثة باعتمادىا مفيـك العامؿكالٌنظرية الخم   

إلى العبلج اآللي، لمغة العربية مف أجؿ إبراز ما قٌدمو العمماء  -مفيكـ العامؿ -إلخضاعو
عادة االعتبار لمعامؿ؛ ألٌنو ليس مف المعقكؿ أف يجيؿ كٌؿ  األٌكلكف، ككسؼ أسرارىـ الٌمسانية كا 

 . 3لسبب كاحد كىك قدمو كعدـ ظيكره في عصرنا الحاضراٌلذم ترككه 
                                                           

 .430-429ص، 5جسيبكيو: الكتاب ،  - 1
 .321، ص1ج بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية،مف الحاج صالح: عبد الرحٌ ينظر،   - 2
 .2/94ينظر، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية:  - 3
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 : القياس -6
لحاؽ بعض العناصر المٌ     غكٌية القياس في الٌنظرية الخميمٌية أداة إجرائٌية الستنباط القكاعد، كا 

 .بأخرل لكجكد عبلقة بينيما
القياس قة يفيـ القياس عند العرب مف مجمكع تعريفات قٌدميا نحاة العربية لتكضيح حقي   

يرىا: تعريؼ أبك البركات بف األنبارم: "حمؿ غير المنقكؿ عمى شكتحديد أبعاده، ككاف أ
المنقكؿ إذا كاف في معناه"، كقيؿ ىك: "عبارة عف تقدير الفرع بحكـ األصؿ"، كقيؿ ىك: "حمؿ 

جراء حكـ األصؿ عمى الف يء شيء بالشرع"، كقيؿ ىك: "اعتبار الفرع عمى أصؿ بعمة كا 
 1بجامع".

ير الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح في تحديد القياس الٌنحكم عند الٌنحاة القدماء شكي    
إذ أخذ تحديد الفقياء األصكلييف لمقياس كجعمو مماثبل لقياس  ؛أبا البركات ابف األنبارم كيخٌص 

عميو مقيس حك فيذكر الباحثكف ما ذكره ابف األنبارم في أٌف القياس يتكٌكف مف أربعة أركاف: الالنٌ 
 قكف إلى أىـٌ بو، كال يتطرٌ شكىك األصؿ، كالمقيس كىك الفرع، كالحكـ كالجامع أك العمة أك ال

حكم ترؾ القياساف النٌ شحكم كىك أٌنو يخص )البنى المغكية( إفرادا كتركيبا. فإٌف اصفة لمقياس النٌ 
خصكصية كالفقيي في صفات أساسية يفترقاف فييا عف القياس األرسطي، فإٌف لمقياس الٌنحكم 

أكزاف لمكمـ كتراكيب الجمؿ، فبقية الكممة كبنية ميٌمة كىي أٌف مجالو ىك المثؿ المفظية مف 
ىك تحديد ينطبؽ  2يء في الحكـ لجامع بينيما"شيء عمى شالكبلـ ىك مجالو الكحيد: "فحمؿ 

فبل تدؿ كؿ لفظة  -بوشلعمكمو كعدـ تقٌيده بمفيكمي األصؿ كالفرع كالعمة كال -القياسيف عمى
لفظة  ـٌ قياء، كخاٌصة لفظة الجامع فيي أعفيو في قياس النحك عمى ما تدؿ عميو في مقياس الف

 .3في ىذا التحديد

                                                           
األدلة في  جدؿ اإلعراب كليمىعٍ  ،  ابف األنبارم: اإلغراب في174ص األصكؿ، : حساف تماـ د. :الٌتعريفات عند ىذه ينظر - 1

تجارب  الحكيـ: مف تقي محمد ، كالسيد 93 ، ص1971، 2أصكؿ الٌنحك، تحقيؽ، سعيد األفغاني، دار الفكر، بيركت، ط
 بعدىا. كما 128، صـ 2002ط  بيركت، لمدراسات، الدكلية المؤسسة  المغكية، المجاالت في األصكلييف

 .93صاألدلة،  ليمعابف األنبارم:  - 2
ينظر:  كالفقيي، النحكم القياسيف بيف صالح الحاج تفريؽ في . كلمتفصيؿ159المساف، ص عمـك في العرب منطؽينظر،  - 3

 . 327نفسو، ص المصدر
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حمف الحاج صالح القياس: بأٌنو "تسمية لمعممية الكبيعية اٌلتي يقكـ كيعرؼ الدكتكر عبد الرٌ     
( Generative processعكر منو، فيك مسار تكليدم )شبيا كٌؿ متكمـ في كبلمو دكف ما 

ينيجو المتكمـ عند إحداثو لكبلمو ليككف كبلمو ىذا مكافقا لٌما يقتضيو نظاـ المغة اٌلتي ينطمؽ 
 .1عكرية"شالقياسية البلسبلمة كبلمو متكقؼ عمى مجمكع عممياتو  بيا، فجانب ميٌمة مف جكانب

ىك عممية منطقية رياضية تفريعية مف األصؿ، فيك حمؿ  -الحاج صالح -فالقياس عنده   
يء لجامع بينيما؛ أم حمؿ الكمـ بعضيا عمى بعض إذا كانت تنتمي إلى جنس شيء عمى ش

ظير عمى النظير، كبذلؾ تبرز البنية اٌلتي تجمع كاحد كىك اٌلذم يسٌمى في المنطؽ الرياضي الن
     . 2كٌؿ الكممات المحمكلة بعضيا عمى بعض

شيء عمى شيء لكجكد  : "أٌما القياس الٌنحكم فيك... حمؿفي ىذا الٌصدد يقكؿ الحاج صالح   
ثباتيا بيذا الحمؿ، كىذا في الٌرياضيات ىك ما  بنية جامعة بينيما، أك استنباط ىذه البنية كا 
يسٌمى بمقابمة الٌنظير بالٌنظير... ثـٌ ىذا القياس الٌنحكٌم ىك أيضا مثاؿ مكٌلد لمعبارات الٌسميمة 

كلذلؾ يتـٌ بو تفريع الفركع ابتداء مف األصؿ..."
3. 

ارة إلى أٌف الدكتكر يقيـ مكازنة بيف القياس الٌصكرم في الٌنحك العربي)ما ذكره شر اإلكتجد  
الٌنحاة القدماء( كالمنطؽ الٌرياضي الحديث؛ إذ يقكؿ: " ىك عند الٌنحاة األٌكليف تكافؽ البناء أك 

ىذا  المجرل أك العمؿ الٌتحكيمي بيف أفراد الباب، كىي نظائر ليذا الٌتكافؽ نفسو، كقد يككف
، كيستدٌؿ عمى ذلؾ بآراء الٌنحاة  القدماء مف 4 "ك غير جارأالٌتكافؽ جاريا بالفعؿ في االستعماؿ 

 ثاؿ سيبكيو، ابف جٌني كابف السٌراج.أم
لكف قياسا ىك ميو الٌنحاة العرب األكٌ ما يسٌ المنطؽ الرياضي الحديث: "فإٌف أٌما مف ناحية    

اٌلذم يحصؿ بيف عناصر بمقتضى انتمائيما إلى مجمكعة تحٌددىا عبلقة تكافؤ في البنية أك 
                                                           

 .160، صسافالمٌ  عمـك في العرب منطؽ عبد الٌرحمف الحاج صالح:  - 1
 ألفٌ  الرياضي؛ التحميؿ إلى الحاج يمجأ .49، ص2كج.، 322، ص1ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكث  ينظر: - 2

 في العرب منطؽ  :ينظر كرسكميا، كمناىجيا الرياضيات لغة بمغة غير عنو التكمـ يصعب ليذا رياضي؛ مفيكـ ىك نفسو القياس
 . 168 : المساف عمـك

لتراث الخميؿ كسيبكيو، قدـ ىذا البحث في عبد الٌرحمف الحاج صالح، تعاؿ نحيي عمـ الخميؿ، أك الجكانب العممية المعاصرة  - 3
 .77، ص2، مجمكع ضمف كتاب: بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج2002مجمع المغة العربي في القاىرة، سنة 

 .183المساف، ص عمـك في العرب عبد الٌرحمف الحاج صالح: منطؽ  - 4
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ٌما Isoschemismالكبلمية أك بيف بابيف فأكثر )المجرل يككف دائما: إٌما خاصا بالسبلسؿ  ( كا 
 .1(Isomorphismبمجمكعتيف فأكثر مف العمميات الٌتحكيمية ) اخاصٌ  اتكافؤ 
ؾ يككف القياس مف األمكر الضركرية لنماء الٌمغة، إذ كيؼ يمكف أف تزداد الٌمغة كتنمك كبذل   

 سير عمييا.تلتساير التطٌكر إف لـ يكف ليا ضكابط قياسية 
 : المثال -7

، كىك متخٌصص في  Jean Galpin لو في الٌمسانيات الغربية إاٌل عند ؿىك مفيـك ال مقاب  
ف إلى أٌف المريض يفقد القدرة عمى الٌتعرؼ كعمى االنتقاؿ فقد تقطٌ  ؛األفازيا بجامعة )راف( بفرنسا

، كيعرؼ المثاؿ: أٌنو ما يذكر إليضاح 2مثبل مف )كتاب( إلى )بالكتاب( أك )الكتاب المفيد(
  3ارتيا.شالقاعدة بتماـ إ

فيك  ،4سالةارة كر شالٌنظرية الٌمغكية العربية القديمة كالحديثة ككنو إ كتتٌضح أىمٌية المثاؿ في   
ارة؛ ألٌنو يحمؿ داللة تاريخية اجتماعية عمى عصر معٌيف أحيانا، فبل يكجد في كتب الٌنحك شإ

سرعة(؛ ألٌف السيارة ممثاؿ يٌدؿ عمى أسمكب )الحاؿ( بجممة )انطمقت السيارة  -مثبل -القديمة
ير الجممة الفعمية شبمفيـك العربية الى اآللية اٌلتي تعرفيا لـ تكف مكجكدة قبؿ عٌدة قركف، كما ت

يتو( إلى ظاىرة الجكارم كالعبيد، كىي الظاىرة اٌلتي لـ يعٌد ليا كجكد فعمٌي في ر )أعتؽ زيد جا
كالمثاؿ رسالة ؛ ألٌنو يعٌبر عف الكاقع، كيرتبط بالقيـ كالمعامبلت، أم الحياة بمعنى  عصرنا.

 5في القرف الثاني لميجرة. في كتاب سيبكيو يرسـ أبعاد مجتمع البصرةأدٌؽ؛ فالمثاؿ الٌنحكم 
كيعٌد المثاؿ في الٌنظرية الخميمية الحديثة حدا صكريا إجرائيا تتحٌدد بو العناصر الٌمغكية    

كترسـ العمميات اٌلتي يتٌكلد بيا العنصر الٌمغكم في كاقع الخطاب، فيك مفيكـ منطقي رياضي 
لكممة(، كفي أعبلىا كػ محض ينطبؽ عمى جميع مستكيات الٌمغة في أدناىا كػ )مستكل ا

)مستكل الٌتراكيب(، فمثاؿ الكممة ىك مجمكع الحركؼ األصمية كالزائدة مع حركتيا كسكناتيا كٌؿ 
                                                           

 .184نفسو، ص المصدر- 1
 .319، ص1ج: العربية المسانيات في كدراسات بحكث :ينظر  - 2
 .48، ص2، ج251، ص1ج : نفسو المصدر :ينظر  - 3
 .144 ص: ،العربي النحك نظرية في لسانية رؤلحسف خميس الممخ،   :ينظر - 4
 أىمو، مع كيتعامؿ فيو، يعيش البصرة، مجتمع ابفي  سيبكيو أفٌ  عمى مبني   سيبكيو عند البصرة بمجتمع النحكم المثاؿ ربط - 5

  .عندىـ العاـ العيرؼ كفؽ أمثمتو مف ىذا الكاقع، غالبان  فيتخير
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في مكضعو كىك البناء أك كزف الكممة )مثاؿ الكممة( كفي مستكل المفظة: مجمكع الكممـ 
ة( كٌؿ في مكضعو. كىك األصمية كالزائدة مع مراعاة دخكؿ الزكائد كعدـ دخكليا )العبلمة العدمي

 .1مثاؿ الٌمفظة اسمية كانت أـ فعمية"
ؼ عف شفالمثاؿ ىك مجمكع الرمكز المرتبة اٌلتي تمٌثؿ بنية الباب، كغايتو عممية، كىي الك   

 :2كىذه البنية يستنبطيا المحمؿ، كيمكف أف ترسـ ذلؾ كاآلتي تركة ال صفتيا،شصيغتيا الم
 كػ        تػ           ب      مػ                          
 مػ      لػ        عػ           ب                          
 تكافؤ )فئة(    مػ           ع             جا  مػ                             
 ع         مػ           ؿ     مػ                          

                               
 ترتيب )نظـ(                                       

 
 )فئة( اسـ المكاف الثبلثي أم باب )مفعؿ(. فيذه    

 تكافؤ          فئة + ترتيب )أك نظـ( = فئة اسـ المكاف أم باب مفعؿ كمثالو )مفعؿ(.
يي الحركات ففي مثاؿ )مفعؿ( تكجد متغيرات ىي الحركؼ األصكؿ؛ )ؼ ع ؿ(، أٌما الثكابت ف

 كالسكنات كالزكائد.
 3عممٌيتيف ىما: ف مكالمقصكد بالمثاؿ ىك كزف الكممة، كىك مكٌكف  

فتيتـ بالتغيرات أك  :العممية الثانية: تيتـ بالحركؼ األصمية لمكممة، أٌما العممية األولى
اإلجراءات التحكيمية التي تتعرض ليا الكممة مف خبلؿ دخكؿ الزكائد عمييا أك عدـ دخكليا )أك 

 مٌما يؤدم إلى تغير في األكزاف. ما يعرؼ بالعبلمة العدمية في المسانيات الحديثة(

                                                           
 .252، ص1ج: العربية المسانيات في كدراسات بحكث - 1
 .319ص  المصدر نفسو، - 2
سيدم بمعباس ، جكاف11، 4د. فتيحة عكيقب: الٌنظرية الخميمية الحديثة بيف األصالة كالمعاصرة، مجمة الٌتعميمية، ، المجٌمد - 3

 .225، ص2017
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ىك مفيـك يخص حمف الحاج صالح إلى أٌف مفيـك الكزف )المثاؿ( ير الدكتكر عبد الرٌ شكي     
ف عرفو بعضيـ فعف طريؽ ما كتبو  ،العربي الٌنحك ال يعرفو الٌمسانيكف الغربيكف إطبلقا كا 
ارتو إلى أٌف ش، فضبل عف إ1ذكا ذلؾ كٌمو عف الٌنحاة العربخرقكف عف بنية العربية كقد أشالمست

 يئيف ميٌميف جدا:ش" اٌلذم درس الٌنحك العربي الٌتقميدم فإٌنو غالبا يجيؿ 
  المثاؿ ىك مفيكـ رياضي محض، كىذا مخالؼ تماما لممنطؽ غير الرياضي. أٌف مفيكـ ّول:أ

   أٌف المثاؿ غير منحصر في مستكل المفردات... بؿ يتجاكزىا إلى ما ىك أعمى منيا ثانيا:
فالتراكيب أيضا مثؿ يبنى عمييا الكبلـ كليست ىي الترتيبات المختمفة الفعؿ كالفاعؿ كالمبتدأ 

فممجمؿ المفيدة بنى ال تتمٌثؿ  ؛بر كما يعتقده بعض الحاسكبييف، بؿ ىي مثؿ أكثر تجريداكالخ
    .2ائي"شعمى مف التجريد اإلنأفي ترتيب عناصرىا، بؿ في مثاؿ اعتبارم يخص في مستكل 

، كىك شيء صكرٌم لقد رأل     الحاج صالح أٌف "الٌنحك كٌمو مثؿ، ألٌنيا الٌصيغ كالٌرسـك
(Formal ،) التي تبنى عمييا كٌؿ كحدات الٌمغة إفرادا كتركيبا، فيك تصٌكر كتمثيؿ لما تحدثو

الحدكد اإلجرائٌية، كعمى ىذا فمثاؿ الكممة ىك بناؤىا ككزنيا ألٌنو يمثؿ بكيفٌية صكرٌية مجٌردة 
 3الييئة التي يككف عمييا ىذا الجزء مف الٌمفظة الذم يسٌمى بالكممة..."

 
 

 : والستعمالمفيوم الوضع  -8
ممٌيزيف جٌيدا "بيف كٌؿ ما ىك راجع إلى الكضع أم ما الفٌرؽ الٌنحاة بيف ىذيف المستكييف      

يخٌص الٌمفظ المكضكع لمٌداللة عمى معنى، كىذا المعنى المدلكؿ عميو بالٌمفظ كحده، كمف ثـٌ ما 
كمف جية أخرل ما ىك راجع يخٌص بنية ىذا الٌمفظ بقطع الٌنظر عٌما يؤٌديو في كاقع الخطاب... 

 .1ىذا الٌمفظ؛ أم إلى تأديتو لممعاني المقصكدة بالفعؿ كىي األغراض" 4إلى استعماؿ

                                                           
 .321المصدر نفسو،  ص - 1
 .321، ص1ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكث  :ينظر  -2
 .251، ص1عبد الرحمف الحاج صالح،  بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية،  جد. -3

مف التنبيو ىينا عمى أٌف االستعماؿ الذم قابمكا بو الكضع ليس ىك نفس االستعماؿ اٌلذم قابمكا بو القياس؛ فاالستعماؿ  ال بدٌ   - 4
لكضع الٌمغة ىك لممتكٌمـ كفرد مف أفراد الجميكر مف الٌناطقيف ، كعرؼ أيضا  لمجماعات منيـ، أٌما االستعماؿ المقابؿ لمقياس، فيك 
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 ما أم جزئية؛ بنى ثـ عامة بنية ذات كالمدلكالت كاؿالدٌ  مف منسجمة مجمكعة" ىك عفالكض    
 المحدثة العمميات كبيف، بطةاالرٌ  كعبلقاتيا المغكية العناصر بيف كتناسب انسجاـ مف العقؿ يثبتو
 فيك االستعماؿ أما 2."الفركع إلى األصكؿ مف تكليدم أك تفريعي شكؿ عمى العناصر لتمؾ

كليس كٌؿ ماىك مكجكدفي الكضع يخرج ، الخطاب كاقع في الكضع ليذا اطقيفالنٌ  ءاإجر  كيفية"
 3إلى الكجكد في االستعماؿ." 

فقط بؿ عف مكانتو كدكره مف ؼ عف ىكية الجزء كجنسو شف الكال يريدك  العرب إٌف الٌنحاة     
المجمكعة مف أجزاء العبارة اٌلتي ينحصر فييا فبذلؾ تتٌدد ىكيتو ال بإدراجو في فئة بسيطة بؿ 

بة، لكؿ جزء منيا مكضع خاص يؤٌدم فيو عمبل كضعيا ببنائو، أك تركيبو في مجمكعة مرتٌ 
 . 4خاصا

 عاة خصكصيةامر  مع لمببلغة، حكالنٌ  عمـ ميايقدٌ  التي المكاضيع مف المفيكـ ىذا يعدٌ     
 إلى خطاب اآلخر مف بعضيا كتركو المعاني، لبعض المتكمـ اختيار بكيفية تيتـ التي الببلغة
 في كخاصة كيبار االىتماـ بالتٌ  في كالببلغة النحك حاداتٌ "ؼ المقصكد؛ الغرض حسب آخر
 بيف أم، كالكبلـ المغة مقابمتيـ بيف إطار في النحكيكف أثبتو قد الكاحد لممعنى بالنسبة عياتنكٌ 

 كضع مف فيي ،العربية عمكـ عمييا بنيت تيالٌ  سانيةالمٌ  نظريتيـ أساس كىي كاستعماليا المغة
 الكضع ىك خاص المقابمة باصطبلح ىذه كاشتيرت ،كسيبكيو الخميؿ مثؿ ليفاألكٌ  حاةالنٌ 

 .5 "بعاالرٌ  القرف في الزجاجي مف ابتداء كذلؾ كاالستعماؿ
                                                                                                                                                                                                 

عبد الرحمف الحاج صالح: الخطاب ينظر، مف الٌناطقيف، فقد  يككف مٌطٌردا في استعماليـ أك ال يككف.  دائما استعماؿ الجماعات 
 (ش) اليام115كالٌتخاطب في نظرية الكضع كاالستعماؿ عند العرب، ص

 .36، ص2ج،  بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربيةعبد الرحمف الحاج صالح،  - 1
 . 195بحكث كدراسات في عمـك الٌمساف، ص :صالح الحاج الرحمف عبد - 2
 195صالح، المصدر السابؽ،  ص  الحاج الرحمف عبد - 3
، 2ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكثىذا بغض الٌنظر عٌما يمكف أف يؤٌديو مع المكٌكنات األخرل في اإلفادة. ينظر:  - 4
 .38-37ص

  langue ك paroleكيضيؼ الٌدكتكر إلى كبلمو ىذا قائبل:" كلئف كاف ىذا ىك األساس اٌلذم بنى عميو دم سكسير مقابمتو بيف - 5
فإٌف النظرية العربية ىي أعمؽ كأكسع بكثير مف نظرية العالـ السكيسرم. ينظر: عبد الرحمف الحاج صالح: الخطاب كالٌتخاطب في 

 . 12العرب، صنظرية الكضع كاالستعماؿ عند 
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تٌقاتو" إلى أكساط الفبلسفة كاألصكلييف في زماف ابف الٌسراج شكقد تسٌربت لفظة " الكضع كم    
إذا تأممنا )ما( تٌدؿ عميو " ، قاؿ:1أٌكؿ فيمسكؼ لجأ إلييا ىك أبك نصر الفارابيك كتبلميذه؛ 
يء منيا عند مخاطبة بعضنا شيء شيكرة فإٌنما نٌتأمؿ األمكنة اٌلتي فييا يستعمؿ شاأللفاظ الم

كضعت تمؾ األلفاظ. فإذا  ،يكرة اٌلتي لمداللة عمييا أٌكالشبعضا في الداللة عمى المعاني الم
ة فإٌنا إٌنما نأخذ معانييا اٌلتي لمداللة عمييا أخذنا منيا األسماء المنقكلة إلى المعاني الفمسؼ)ٌيػ(

إلييا استعارة كمجازا كاٌتساعا لتعٌمؽ كثير مف  أٌكال نقمت ال اٌلتي استعممت بعد نقميـ )إٌياىا(
ؼ)ٌيػ(ة اٌلتي إلييا أٌكال كانت نقمت. فإٌنو قد عرض ذلؾ لكثير مف سبييا بالمعاني الفمشالمعاني ك 
ـٌ نقمت فجمعت مع ذلؾ لمعاف شاأللفاظ الم يكرة اٌلتي كانت أٌكال داٌلة عمى معاف عامٌية، ث

بو تمؾ شعراء كسائر الٌناس فاستعممكىا عمى معاف أخر تشكال فمسفٌية، ثـٌ أخذىا قكـ مف الخطباء
       2"الفمسفٌية أك تتعٌمؽ بيا ضربا مف الٌتعميؽ عمى جية االستعارة كالتجٌكز كالمسامحة.

دالة  تستعملضعت كمنذ أٌكؿ ما كي  األلفاظ قد استعممت دالة عمى معانيياكمعنى ذلؾ أٌف    
ىك بعد أف تستعمؿ دالة  ، كاستعماليا مجازا كاستعارةااٌتساعك كمجازا  استعارةعمى معاف أخرل 

 مف أٌكؿ ما كضعت.ليا عمى معانييا اٌلتي كضعت 
يصيب الكحدة الخطابية تغيير في المفظ أك في المعنى عما كاف عميو كىذاف  ككثيرا ما   

لكبلـ الجانباف مف المغة كاستعماليا: األصؿ في الكبلـ في اصطبلح سيبكيو في مقابؿ ا
قد تحٌكؿ إلى مصطمح كاضح ابتداء  ىذا الٌتقابؿ، كاستعماؿ ليذا األصؿ كلما خرج عنو أيضا

مف القرف الثالث كىما: أصؿ الكضع أك حقيقة المغة في مقابؿ الكبلـ تـٌ اختصر إلى: الكضع 
 في مقابؿ االستعماؿ.

كما أٌنيـ امتنعكا أيضا امتناعا باتا مف التخميط  ،كلـ يعتنكا بأحد ىذيف الجانبيف دكف اآلخر     
بينيما أم بيف الكصؼ لمبنى المغكية كتقنيتيا كبيف الكصؼ الستعماليا كقكانيف ىذا االستعماؿ 
كتختمؼ ىذه عف األخرل تماما، كيككف التخميط بالرجكع إلى حدكد النحك لتحديد مايخص 

                                                           
.31ص  ، المصدر نفسو،صالح الحاج الرحمف عبد - 1
 .165،  ص1970رؽ، بيركت، لبناف، شأبك نصر الفارابي: كتاب الحركؼ، تحقيؽ محسف ميدم، دار الم - 2
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ية مكازاة بيف ماىك راجع إلى كضع المغة لفظا كبالعكس ألٌنو اليكجد أم تناسب كأ ،االستعماؿ
  1تخاطبيف لكضع المغة.لمكمعنى كبيف أحكاؿ استعماؿ ا

فقد ثبت  -حسب عبد الٌرحمف الحاج صالح -فيما يخٌص الكضع كاالستعماؿكخبلصة األمر    
المساف مرة في تاريخ عمـك كألٌكؿ  ،كأكثر العمماء العرب الجرجاني بكضكح بما قالو عبد القاىر

 2غة أكضاعا كمقاييس كأىٌميا ىي كالتالي:غة أحكاال كطرقا غير أحكاؿ المٌ أٌف الستعماؿ المٌ 
غة تصيبو في االستعماؿ تغٌيرات في المفظ كفي المعنى سماىا سيبكيو اتساعا تخضع كضع المٌ  -1

المغة لقكانيف تخص االستعماؿ كعبلقتيا بكضع المغة ىي فيما يجبره مف ذلؾ عمـ الٌنحك كعمـ 
ظـ كالمجاز )بمعناه العاـ(. بما فيو االختصار أك )الجانب اإلفرادم(. كتنحصر التغيرات في النٌ 

ىناؾ سبلمة تخص المفظ كسبلمة أخرل تخص المعنى  التخفيؼ لمفظ غير المجازم، ثـٌ إفٌ 
 ككبلىما مستقؿ عف اآلخر.

ؿ عميو القرائف )كداللة كىناؾ دالئؿ أخرل غير كضعية كىي أساسية لفيـ الخطاب كىي ما تد -2
 الحاؿ كغيرىا(.

 بالكضع كتسٌمى كالمعاني تدؿ عمييا أكضاع المغة تدؿ بدكرىا دائما عمى معاف أخرل بالعقؿ ال -3
 كيدخؿ في ذلؾ كؿ ما ىك استدالؿ بالعقؿ في فيـ الخطاب. "بمكاـز المعنى"،

 .منيا  ؽة الجانب الخبلٌ غة خاصٌ مكانيات المٌ دكر العقؿ بالتالي في استثماره إلدكر المتكمـ ك  -4
 في إفادة المعاني المتجاكرة لداللة المفظ )الكضعي( كحده اقتصاد كنجاعة عظيماف جدا. -5
     امؿ لجميع المغات.شالتقابؿ بيف الكضع كاالستعماؿ اليخص العربية بؿ ىك  -6

 Né khalilien)المفاىيـ كالٌتصكرات األصيمة التي تمٌيزت بيا ىذه الٌنظرٌيةمعظـ ىذه ىي   
théory)،  كرمزىا المختصر(NKT) حيث  ؛كالمبلحظ أٌف ىذه المفاىيـ قد أكسبتيا كفاية عممٌية

 تكٌضحت فييا الٌرؤية، كتحٌدد فييا اليدؼ، كتبٌينت خصكصٌية الٌنظر، كأصالة المفاىيـ المعتمدة.
 في الٌنقاط اآلتية:فيما يخٌص ىذه الٌنظرية نتائج الكيمكف تسجيؿ أىـٌ   

 الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة نظرٌية معاصرة بأصكؿ كمرجعٌيات قديمة.  -1
 يعٌد التعصب كالجيؿ بالمكركث الٌمغكٌم القديـ مف أكبر أسباب الٌنفكر منو. -2

                                                           
 .46-45عبد الرحمف الحاج صالح: الخطاب كالٌتخاطب في نظرية الكضع كاالستعماؿ عند العرب، ص - 1
 .129ص  ، المصدر نفسو،عبد الرحمف الحاج صالح - 2
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كاف منتجو عربٌيا أالعمـ الحٌؽ، الذم يجب تبٌنيو كتقٌبمو، ىك العمـ األصيؿ المؤٌيد بالٌدليؿ، سكاء  -3
 أـ غربٌيا.

لٌنظرٌية الخميمٌية القديمة األصيمة تختمؼ في كثير مف جكانبيا اختبلفا كبيرا عف الٌنظرٌية ا -4
 المعركفة مع الٌنحاة المتأٌخريف )ابف مالؾ، ابف ىشاـ...(.

 ركافد ىذه الٌنظرٌية كمنابتيا األكلى عربٌية أصيمة كليس باإلمكاف رٌدىا. -5
 كتسبت تمٌيزىا مف مخالفتيا لمٌنظرٌيات الغربٌية الحديثة.الٌنظرٌية الخميمٌية الحديثة نظرٌية ا  -6
 1.معا ي في كضعيا المعنى كالٌمفظكعً تقـك ىذه الٌنظرٌية عمى مجمكعة أسس، ري  -7

ييا الحاج صالح عف طريؽ إعادة قراءة التراث أك كما يسمٌ  كتكر: استطاع الدٌ خبلصة القكؿك        
مفاىيـ العمماء العرب القدماء كبيف ما نجده اليـك مف ، أف يكازف بيف 2ىك "القراءة الجديدة"

فقد تضٌمف تراث عمماؤنا  ؛مفاىيـ عممية في العمـك الٌمسانية الحديثة، كفي المنطؽ العممي
عنيا كعف  ؼشيك نظرية دقيقة، كىذه المفاىيـ جديرة بأف -في الحقيقة -القدماء مفاىيـ تككف

 كالمحدثيفف الحاج صالح مف أف يأتي لكٌؿ مفيـك بدليؿ قاطع عند القدماء كقد تمكٌ  ،حقيقتيا
ؼ شبع طريقة عممية دقيقة لمكتٌ القدامى أكثر مٌما تحتممو، فقد ا ؿ أقكاؿعف أٌنو لـ يحمٌ فضبل 

بو العميؽ اٌلذم شاحثيف فبل ييتدكف إلى الفضبل عف الفكارؽ اٌلتي قد تضؿ الب ،بوشٌ عف أكجو ال
ال يتضح إاٌل بالطرؽ الٌتحميمية الدقيقة كالطرؽ المنطقية الرياضية، فضبل عف تنبييو إلى بعض 
 المصطمحات اٌلتي ال مقابؿ ليا في الٌمسانيات الغربية مثؿ مفيـك )المثاؿ( ك)المفظة(...كغيرىا. 

  
كالمنطؽ  -الخميؿ كسيبكيو ماسيٌ  كال -نتج عف مكازنتو بيف مفاىيـ العمماء القدماءقد ك          

أف اتضحت أيضا العبلقات الكثيقة القائمة بيف بعض المفاىيـ العربية كمفاىيـ  ياضي الحديثالرٌ 
كتكر عبد ف الدٌ ...الخ، فتمكٌ االنفراد ظير كمفيـكالمنطؽ العربي، مثؿ: مفيـك القياس، كمفيكـ النٌ 

حديث لنظرية الخميؿ )رحمو الٌمو( لديو نكع مف التٌ راث أف حصؿ مف قراءتو لمتٌ  الرحمف الحاج صالح
                                                           

 الزايدم بكدرامة: المرجع الٌسابؽ)مقاؿ مف األنترنيت(. - 1
 .81، ص2ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكثينظر،   - 2
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إذ ترجميا إلى لغة العمـك الحديثة بالعربية كالٌمغات األخرل، فمـ يخطئ حيف أطمؽ عمى تسميتيا 
     .) méta-théorie) بػ)الحديثة(؛ ألٌنيا نظرية عمى نظرية سابقة
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 الفصل الثالث: 

 .العربية غةالمٌ  ترقية في صالح الحاج إسيامات    
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 تكطئة:
قنية في القرف الميبلدم العشريف، كبزكغ فجر جديد في تاريخ يضة التٌ النٌ مع ظيكر عصر    

ف المبرمجيف مف إحداث نقمة نكعية بالتعامؿ مع الحضارة البشرية باختراع الحاسكب، ثـ تمكٌ 
غات البشرية فضبل عف المغات البرمجية؛ يزيد اإللحاح عمى أبناء المٌ  قني عبرىذا الجياز التٌ 

بركب الحضارة، كيكاكبكا ما استجد في مجاؿ تطكيع الحاسكب الذم يعد  العربية كي يمحقكا
ذركة التقنيات الحديثة لمتعامؿ مع المغة التي ىي قمة عمكـ اإلنسانيات بإعادة تكصيؼ قكاعد 
العربية عمى نحك يتجاكز المعرفة التقميدية المتداكلة في مجالس الدرس كقاعات المحاضرة 

مبرمجي الحاسكب تمكيف الحاسكب مف معالجة المغة العربية معالجة د لكيككف مف شأنو أف يميٌ 
آلية تكشؼ عف دخائؿ البنية الدفينة لمغة العربية، كتحدد خصائصيا ذات المغزل ألمكر 

   1.معالجتيا آليا
ٌكمت سمات بارزة اقترنت بيذه األبجدية شتمتاز الٌمغة العربية بجممة مف الخصائص اٌلتي    

اء كقد تأتى شنعبلمة جمٌية فييا، فيي ثرية بأساليب التعبير غنية بطرائؽ اإل الساحرة، ككانت
 2ذلؾ الغنى كىذا الثراء مف كثرة المترادفات فييا كامتيازىا بممٌيزات النجدىا في لغات أخرل.

العربية ىذه الممٌيزات مكٌنت الٌمغة العربية مف اإلفادة مف تقنية الحاسكب، إذ تعٌد دراسة الٌمغة 
مف أحدث  Computational Linguistics مف خبلؿ استخداـ الٌمسانيات الحاسكبية

  3االتجاىات الٌمغكية في الٌمسانيات العربية المعاصرة.

                                                           
 .1 ص التمييد،  ـ، 1988 الككيت، تعريب، سةمؤسٌ  كالحاسكب، العربية غةالمٌ  عمي: نبيؿ - 1
 عٌدة بصٌيغ الكبلـ عف الٌتعبير أتاحت اٌلتي ب"الرتبة" تسميتو عمى اصطمح ما أك كالتأخير التقديـ : منيا كثيرة مميِّزات لمعربية - 2
 غنٌية أٌنيا كما المعنى، أساس  معمكـ ىك كما  كاإلعراب إعراب لغة أنيا  أيضان   مميِّزاتيا كمف بامتياز، اشتقاقية أٌنيا لغة كما

 تمتاز كما إلخ،.. كالخبرية كالفعمية االسمية الجممة فيناؾ الجيمؿ أساليب تنكع عف فضبلن  النحكية، األزمنة عف التعبير بكسائؿ
 .ىذا مقامنا في إحصائيا تصعب اٌلتي المميِّزات مف كغيرىا كحركفيا أللفاظيا الٌصكتي باإليحاء

مجمة  ، العربية "جيكد كنتائج" المغكية الدراسات خدمة في الحاسكبية المسانيات تكظيؼ: ينظر، د. عبد الٌرحمف حسف العارؼ - 3
 .11، ص2017، مركز األبحاث العممية كالتكنكلكجية لتطكير المغة العربية، الجزائر، جكاف 12، المجٌمد13الٌمسانيات، العدد
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إٌف الٌصياغة المنطقية الٌرياضية لمٌنظريات الٌمغكية ىك أمر ضركرم ال مناص منو كليس     
الٌمسانييف منيـ كالميندسيف مف استثمارىا في العبلج السبب في ذلؾ فقط إيتاء الفرصة لمباحثيف 

اآللي لمنصكص كغيرىا مف البحكث الحاسكبية الٌمغكية بؿ الغرض منيا ىك أيضا االختبار 
بر عدد ممكف مف الظكاىر قيؽ لقيمتيا العممية عامة كتقدير قدرتيا عمى تفسير أكالعممي الدٌ 

ة في جميع جكانبيا يداف الٌمسانيات الحاسكبيٌ كاٌلذم يعرفو أىؿ االختصاص  في م ،الٌمغكية
ـٌ البحكث الخاٌصة بالٌتعٌرؼ اآللي لمٌنصكص المنطكقة تقريبا، ىك أٌف ىذه الٌصياغة بالذٌ  ات ث

كغيرىا قد أربؾ  أصحابيا في الٌسنكات األخيرة...كسيككف ذلؾ فرصة لمتعٌرض لما تركو لنا 
ميذه سيبكيو مف أفكار عممي كمف منيجية كىك الخميؿ ابف أحمد كتم ذعبقري لغكم رياضيٌ 
ة عجيبة سبقا بذلؾ زمانيما كىي جديرة بأف ينظر فييا مف جديد كتستمر تحميمية رياضيٌ 

 1بالفعؿ.
كؿ شكالكاقع أٌف الٌمسانيات الحاسكبية ىي"حقؿ جديد في الٌمسانيات الٌتطبيقية كالٌنظرية فيي    

  2."مف خبلؿ الحاسب اإللكتركني )الككمبيكتر(رية كبرمجتيا شرئيس حقؿ يعالج الٌمغات الب
نجازا، كلذلؾ شكيمكف تعريفيا بأٌنيا "محاكاة العقؿ الب    رم في فيـ الظاىرة الٌمغكية تنظيرا كا 

جمع ىذا الحقؿ مف المعرفة بيف الٌمسانيات كالذكاء االصطناعي كاإلعبلمية كالرياضيات 
الحاسكبي، مٌما يمكنو مف تحميؿ النظاـ الٌمغكم تحميبل رم إلى الذكاء شكالمنطؽ بيدؼ الذكاء الب

رية كأداة ش، فيك العمـ اٌلذم يبحث في الٌمغة الب3آليا متعٌدد المستكيات كبأسرع كقت ممكف"
طٌيعة لمعالجتيا في األلة )الحاسبات اإللكتركنية(، كتتأٌلؼ مبادئ ىذا العمـ مف الٌمسانيات 

                                                           
عبد الٌرحمف الحاج صالح: أنماط الٌصياغة الٌمغكية الحاسكبية كالٌنظرية الخميمية الحديثة، مجٌمة المجٌمع الجزائرم لٌمغة ينظر،  - 1

  .10-9:، ص2007الجزائر ، 6العربية العدد 
 .315،  صتطبيقية لسانية مازف الكعر:  دراسات - 2
، د كتأسيس المساني خميفة الميساكم: المصطمح  - 3  بعدىا. فما 30 ، ص2013، 1ار األماف، الٌرباط، طالمفيـك
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كالٌداللية، كمف عمـ الحاسبات مية: الصكتية، كالٌنحكية العاٌمة بجميع مستكياتيا الٌتحمي
 1كاء االصطناعي، كعمـ المنطؽ، ثـٌ عمـ الرياضيات.لكتركنية، كمف عمـ الذٌ اإل
كانت البداية لعمـ الٌمسانيات الحاسكبية لدل الغرب منذ خمسينيات القرف الماضي، أم قد ك    

ياضية عمى قامت بتطبيؽ األسس كالمعادالت الرٌ بعد ظيكر الٌنظرية الٌتكليدية الٌتحكيمية، إذ 
 اسك الٌتحميؿ الٌمغكم، كمف ثـٌ صياغة الٌمغة صياغة أقٌدـ االختصاصييف في الحاسكب، كاٌلذيف تممٌ 

ضركرة التمازج الفعمي بيف عمـك الحاسكب كعمكـ الٌمساف ىك الباحث األمريكي )ىايس( كىك مف 
    2كمسكي.شزمبلء ت

ياغة لممعمكمات بشكؿ الصٌ  3أىؿ االختصاص في الٌمسانيات كالعبلج اآللي بدأ االىتماـ مف   
ياضية اٌلذم ينبغي أف تصاغ بو الٌنظريات الٌمسانية، يكـ ظيرت أٌكؿ محاكلة في المنطقية الرٌ 

( المنتمية إلى المذىب البنكم Immediate Constituantsصياغة نظرية المكٌكنات القريبة )
كاستطاع أف  "نكـ تشكمسكي"ات ككاف صاحب ىذه المحاكلة األمريكي األمريكي في الٌمساني

 4ياضي.يقـك بذلؾ بفضؿ معرفتو المتينة بالمنطؽ الرٌ 
كقد عرؼ العالـ العربي االٌتصاؿ العممي بيف الحاسكب كالبحث  الٌمغكم  العربي منذ    

محمد كامؿ "لدكتكر حينما سألو ا -كما يذكر الدكتكر إبراىيـ أنيس -سبعينيات القرف الماضي
عف إمكانية اإلفادة مف الككمبيكتر في البحكث الٌمغكية، فمقيت ىذه الفكرة في نفسو قبكال  "حسيف

كقد أفادت العمـك اإلنسانية عند العرب في العصر الحاضر مف الٌمسانيات  .5كاستحسانا
رعية مف أسبؽ العمـك اإلنسانية استخداما لتقنية الحاسبات شالالحاسكبية، كلكف كانت العمـك 

                                                           
 .320-317:تطبيقٌية، ص لسانية  مازف الكعر: دراسات ،ينظر - 1
 .233، 2العربية، ج سانياتالمٌ  في كدراسات بحكث  :حمف الحاج صالحينظر د. عبد الرٌ  - 2
، ككاف االىتماـ الٌسائد في ىذا الميداف في ذلؾ 1957إٌف العبلج اآللي لمٌنصكص الٌمغكية أقدـ مف صدكر كتاب" تشكمسكي"  - 3

 :الكقت الٌترجمة اآللية، بدكف أٌم كسيمة تخٌص صياغة الٌنظرية الٌمغكية، كليذا كاف مآليا الفشؿ. ينظر: عبد الٌرحمف الحاج صالح
 .11ص،  1، جالعربية،  سانياتالمٌ  في كدراسات بحكث

 .234المصدر نفسو، ص ،عبد الٌرحمف الحاج صالحينظر:  - 4
 .16العربية، ص المغكية الدراسات خدمة في الحاسكبية المسانيات تكظيؼ :د. عبد الٌرحمف حسف العارؼ ،ينظر - 5
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بعينيات مف القرف لكتركنية كنظـ المعمكمات؛ إذ بدئ العمؿ بيا كاإلفادة منيا في السٌ اإل
 1الماضي.

كبما أٌف الكصؿ بيننا كبيف اإلبداعات اٌلتي يقٌدميا لنا الحاسكب ىي )الٌمغة( اٌلتي يتعامؿ بيا     
نتعامؿ بو، تكجيت األنظار إلى اإلفادة مف الٌمغة العربية في بناء النظاـ الٌمغكم الحاسكب، كبيا 

  2لمحاسكب.
 مف فرضية مفادىا أفٌ  ،سانيات الحاسكبية محكرا لياخذ المٌ تي تتٌ غكية الٌ راسات المٌ تنبثؽ الدٌ     

 يعييا مالعقؿ البشر  تي يفترض أفٌ غكم يتجاكز عف كثير مف القكاعد الٌ ظاـ المٌ حاة لمنٌ كصؼ النٌ 
 عمى قادرة الفطرية البشرية العقمية المقدرة ألفٌ  منيةالضٌ  القكاعد بتمؾ حيصرٌ  فبل بالحدس؛
 .احتكائيا

 مف أنفسيـ العرب ألسنة صيانة حكيةالنٌ  القكاعد ألجمو كضعت ذمالٌ  اليدؼ كافأ كسكاء    
 الحاسكبية سانياتالمٌ  فإفٌ  نتاجا؛ا  ك  كفيما كااإدر  منيا لمتمكف العربية بغير اطؽالنٌ  إعانة ـأ حف،المٌ 

 نحك عمى بالطبع األكائؿ أعماؿ مف انطبلقا ،المغكم النظاـ ذلؾ تكصيؼ إعادة إلى تيدؼ
 تحاكؿ ما غاية إفٌ  .البشرم الحدس عمى ليفمعكٌ  ،العربية عمماء عميو ينص لـ ما يستدرؾ

 ابف لدل بالحدس المدركة منيةالضٌ  كاألدلة المعطيات استبطاف ىك عنو الكشؼ سانياتالمٌ 
 الحاسكب لجياز تمثيميا يمكف شكمية كأدلة ئيةاإجر  خطكات فى المعطيات تمؾ كصياغة غة،المٌ 

 .3الفيـ ىإل المفتقر
 عمى ؿاألكٌ  المقاـ في ؿيعكٌ  لمعربية تقعيدىـ في األكائؿ حاةالنٌ  موقدٌ  ما جؿٌ  أفٌ  المبلحظك     

 كالقياس بالمقارنة العقؿ ذلؾ يقـك بحيث المغة؛ نظاـ فيـ في البشرم العقؿ بيا يستعيفأدٌلة فيـ 
     وفإنٌ   ؛4كحائط كفرس رجؿ فاالسـ :بقكلو (االسـ(كيوسيب يعرؼ فعندما ة،األدلٌ  تمؾ عمى معتمدا

                                                           
1
.15:، صالعربية المغكية راساتالدٌ  خدمة في الحاسكبية سانياتالمٌ  تكظيؼ :عبد الٌرحمف حسف العارؼ، ينظر - 

2
.527 ،2008، 2ر كالٌتكزيع، األردف، طش، عالـ الكتب لمنكالمنيج كالكظيفة المجاؿ المسانيات، :إستيتية ريؼش، سمير ينظر- 

كالمنيج، مقاؿ مف المؤتمر الٌدكلي لمغة العربية، دبي  اإلطار :العربية الحاسكبية كنالي: المسانيات صالح محمد كجداف .د - 3
  ، www.alarabiahconférence.orgمكقع: المف نقبل . 5، ص2013مام10-1مف
 .39سيبكيو : الكتاب،  ص - 4

http://www.alarabiahconférence.org/
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 مف كغيرىا كجدار كحصاف ةأر مبا ذلؾ قياس عمى كقدرتو المتمقي حدسؼ عريالتٌ  بيذا يخاطب
 أف يمكف بحيث ئيةااإلجر  إلى تككف ما أقرب ةأدلٌ  إلى فيحتاج الحاسكب اأمٌ  ، األشياء ياتمسمٌ 

 .1شكؿ ةأدلٌ  يابأنٌ  تكصؼ
               

 الحاسكب                                       البشرم العقؿ            
 (كؿشأدٌلة  )                                        )فيـ أدلة)             

 مف ننتقؿ أف سانيالمٌ  خصصالتٌ  ليذا العاـ باإلطار عريؼالتٌ  سياؽ في الجدير مف كلعؿٌ      
 عمى )المضارع الفعؿ( تصؼ أف أردت فإف .التجسيد إلى التجريد كمف التطبيؽ، إلى التنظير
 بأف البشر بني مع الحاؿ ىك كما تخبره أف يكفيو لف وفإنٌ  شكؿ بأدلة لمحاسكب المثاؿ سبيؿ
 المعيار ىذا عمى بناء سيختار وألنٌ  ،2(أنيت( حركؼ بأحد يبدأ الذم الفعؿ ىك المضارع الفعؿ

ـ،( ر، تكبر، أكرى  عمى يتعرؼ حاسكبي برنامج كضع إلى نطمح ناأنٌ  افترضنا فا  ك  )يبسى  ناصى
 المساني أييا منؾ طمب ثـ فيو، مستدخؿ قصير أك طكيؿ– نص أم في كيحدده )االسـ(

 االسـ تصؼ لمبرمجة قابمة لغكية مادة الحاسكب لمبرمج تقدـ أف العربية عمـك في المتخصص
 سيبكيو بتعريؼ تكتفي أال يعني ذلؾ فإفٌ  نص؛ أم في كتحديده عميو لمتعرؼ كافيا داال كصفا
 خبلؿ مف االسـ تحديد عمى )الفيـ(ب يتمتع ال مف تعيف إجرئية( شكؿ أدلة( ـتقدٌ  كأف لبلسـ،
 3.كحسب الشكمية عبلماتو
 مف بيا يعرؼ ، عبلمات لبلسـ دكاحدٌ  ذيفالٌ  حاةالنٌ  أعماؿ شؾٌ  ال ذلؾ في عيننا مٌما يك      
 أف يمكف كما  االسـ، عبلمات مف كغيرىا نكيفكالتٌ  الجرٌ  كحرؼ داءكالنٌ   )اؿ( دخكؿ قابمية نحك
 ثالمؤنٌ  في أنيثالتٌ  تاء زيادة نحك أخرل نحكية أبكاب عمى الةالدٌ  يادةالزٌ  مف ذلؾ مع يأتمؼ

                                                           
كالنشر، بيركت  لمدراسات العربية المؤسسة الحاسكبية، المسانيات ضكء في جديد تكصيؼ نحك العربية المكسى: نيادينظر،  - 1
 .5 ، صكالمنيج اإلطار :العربية الحاسكبية كنالي: المسانيات صالح محمد كجداف .د، نقبل عف:  27-20، ص2000 1ط
2
 صالح محمد كجداف  .د ،  نقبل عف:20ص ـ، 1996 إربد، اليرمكؾ، جامعة العربية، كالمغة الحاسكب :العجيمي عبد ذياب - 

. 5،  ص كالمنيج اإلطار :العربية الحاسكبية كنالي: المسانيات

3
 .  6-5كالمنيج، ص اإلطار :العربية الحاسكبية كنالي: المسانيات صالح محمد كجداف - 
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 الكاك كزيادة المؤنث، المثنى في كالنكف كاأللؼ اءالتٌ  أكالمذكر المثنى في كفكالنٌ  األلؼ كزيادة
 في فظالمٌ  تخرج ال تيالٌ  ياداتالزٌ  مفكغيرىا  التأنيث، لجمع كالتاء كاأللؼ الجمع، في كفكالنٌ 
  .1االسمية دائرة

 كصؼ ىك ،عنو قابالنٌ  كشؼكتحاكؿ  الحاسكبية سانياتالمٌ  إليو  تسعى ما غاية إفٌ      
 أك المتباينة غكيةالمٌ  كيبار التٌ  استيعابو لدل البشرم العقؿ بيا يقكـ التي التمقائية الذىنية العمميات

 ئفابالقر  يستعيف البشرم العقؿ كاف فا  ك ، صحيحة تار اخي عدة يحتمؿ لغكيا خطابا تمقيو عند
 تقميميا ثـ، الممكنة االحتماالت ضااستعر  خبلؿ مف، داالمر  المعنى تحديد أجؿ مف ياقيةالسٌ 

 العقؿ بيا يستعيف تيالٌ  ياقيةالسٌ  ئفاالقر  تمؾ فإفٌ  منيا؛ كاحدا ريقرٌ  ىحتٌ  معظميا بإقصاء
 تكصيفيا يمكف ئيةار جإ ألفاظ إلى ترجمتيا في الحاسكبية المسانيات تجيد ما ىي ،البشرم
  2.الحاسكبي التمثيؿ لغرض الحاسكب لمبرمج
 بمساعدة المغة تعميـ( بمصطمح يعرؼ بات ما الحاسكبية المسانيات صتخصٌ  مف يعدٌ  كال     

 تاكاختبار  الحاسكب، بمساعدة الثانية المغة تعميـ :ىي مجاالت بثبلث يعنى الذم 3(الحاسكب
 يعد حيث ؛4الحاسكب بمساعدة الثانية المغة تعمـ كأبحاث الحاسكب، بمساعدة الثانية المغة

 العرض كجياز بكرةالسٌ  شأف الثانية المغة تعميـ كسائؿ مف كسيمة التخصص ىذا في الحاسكب
 بقدرتو الحاسكب زكيتميٌ   .كالبصرية السمعية التسجيؿ كأشرطة كالمكحات كالبطاقات سيلٌرأا فكؽ
 يستعيف ال الذم الذاتي التعمـ إمكانية جانب إلى مجتمعة، الكسائؿ تمؾ كؿ إمكانات تكفير عمى
 .بمعمـ البالطٌ  فيو
في حيف مازاؿ  ،كاطا متقٌدمة في معالجة األلسف الغربيةشقطعت الٌمسانيات الحاسكبية ألقد     

كيعكد ىذا السبب إلى عدـ الكعي بالثقافة الرقمية  ؛ر الخطى بطيء الحركةالٌمساف العربي متعثٌ 

                                                           
 .6ص، كالمنيج اإلطار :العربية الحاسكبية كنالي: المسانيات صالح محمد ينظر، كجداف - 1
 .7ص، المرجع نفسو، كنالي صالح محمد كجداف - 2
 .(CALL)بالرمز اختصارا  لو كيرمز Computer Assisted Language Learning باسـ التخصص ىذا يعرؼ - 3
  .8ص:العربية،  الحاسكبية كنالي: المسانيات صالح محمد كجداف - 4
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ـٌ إٌف الٌتككيف الجامعي الزاؿ  كىك  ،ف االختصاصيفذييفصؿ بيف ىكمنجزاتيا المذىمة؛ ث
اختصاص مبني عمى تعٌدد االختصاصات كال يككف إاٌل بالعمؿ الجماعي، كليذا فإٌف النيكض 

 1ب إحداث مثؿ ىذه االختصاصات المتضافرة الجيكد.بالٌمساف العربي في ىذا الجانب يتطمٌ 
 

 جاىات البحث والتأليؼ في الّمسانيات الحاسوبية:تّ ا - أ
  :2جيكد العمماء العرب المعاصريف في ىذا المجاؿ، كيمكف نظميا في أربع صكر تنٌكعت    

: تتمٌثؿ في مؤلفات خٌصصت لمعربية كالحاسكب، منيا تجربة الدكتكر نبيؿ عمي )المغة األولى
ـ، إذ يعٌد أٌكؿ مؤٌلؼ يتناكؿ مكضكع الٌمسانيات 1988العربية كالحاسكب( الصادر عاـ 

 عمى أنظمة المغة العربية، صكتا، كصرفا، كنحكا، كمعجما. الحاسكبية مطبقا إٌياىا
العربية(، كىك  ذياب العجيمي )الحاسكب كالٌمغة هـ صدر كتاب الدكتكر عبد1996كفي عاـ     

(، كىك prologيجابية نحك معالجة مسائؿ متنكعة مف العربية بمغة بركلكج )يعٌد خطكة جريئة إ
 .3.)الٌمسانيات العربية الحاسكبية("يمٌثؿ جيدا حميدا في ىذا االتجاه..

المكسى )العربية نحك تكصيؼ جديد في ضكء ـ كتاب الدكتكر نياد 2000كصدر عاـ     
الٌمسانيات الحاسكبية(. كيعٌد ىذا الكتاب أٌكؿ مؤٌلؼ في ىذا العمـ صادر عف متخٌصص في 

بية إلى قاؿ مف كصؼ العر محاكلة في االنت -كما يذكر مؤلفو -الٌمغة العربية كعمكميا، كالكتاب
 4.سانيات الحاسكبيةطركحة العامة لمٌ تكصيفيا، كذلؾ في ضكء األ

                                                           
، ص كتأسيس سانيالمٌ  ينظر، خميفة الميساكم: المصطمح  - 1  .31المفيـك
   16العربية ، ص. المغكية الدراسات خدمة في الحاسكبية المسانيات ينظر، عبد الٌرحمف حسف العارؼ:  تكظيؼ - 2
 .  20-19لقد صدر ىذا المؤلؼ عف جامعة اليرمكؾ، إربد األردف. ينظر: عبد الٌرحمف حسف العارؼ، المرجع نفسو، ص - 3
 .20ينظر، عبد الٌرحمف حسف العارؼ، المرجع نفسو، ص  - 4
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رت في المجبلت كالدكريات شأٌما الصكرة الثانية: فجاءت عمى ىيئة مقاالت كبحكث ن   
 1.العممية، أك ضمف أعماؿ المؤتمرات، ككقائع الندكات كالممتقيات العامة

فقد بذلت جيكد كبيرة مف الباحثيف كافة كقد تعٌددت البحكث كالمقاالت في ىذا المجاؿ،    
اممة لممستكيات الٌمغكية كافة: شكالية، كقد جاءت ىذه البحكث بعنكانات شلمتغمب عمى ىذه اإل

  أصكاتا، كتركيبا، كبنية، كداللة، كمعجما، كلبعض قضايا الٌمغة مف المنظكر الحاسكبي
 2.آللية، كبنكؾ المصطمحات كغيرىاكالترجمة ا

احة العربية بالٌنجاح أٌما أصحابيا فنجد أٌف جٌميـ مف الٌمغكييف اٌلذيف عرفت تجاربيـ في السٌ     
يحمد في الٌمسانيات  حمف الحاج صالح اٌلذم كاف لو جيدكالحضكر، كمنيـ الدكتكر عبد الر 

(. إذ عرض لبحكث عٌدة عالج فييا ىذه الٌتطبيقية )كالجانب الميـ فييا المسانيات الحاسكبية
 المسألة، منيا:

تكنكلكجيا الٌمغة كالتراث الٌمغكم األصيؿ/ ألقي في محاضرة في مجمع الٌمغة العربية األردني عمـ  -1
 ـ.1984

اكؿ عبلج العربية بالحاسكب ألقي ىذا البحث في مؤتمر شالمدرسة الخميمية الحديثة كم -2
 ـ.1989عاـ  غكيات الحسكبية( في الككيت)المٌ 

صكص العربية كالٌنظرية الٌمغكية/ ألقي في اجتماع الخبراء العرب في الٌمسانيات العبلج اآللي لمنٌ  -3
 ـ.1989الحاسكبية، في القاىرة عاـ 

في تقنية حك العربي كالعبلج الحاسكبي لمغات/ألقي في ندكة استخداـ الٌمغة العربية منطؽ النٌ  -4
 .ـ1992المعمكمات، في السعكدية عاـ 

                                                           
    العربية غةالمٌ  خدمة في الحاسكبية المسانيات تكظيؼ: ينظر كالندكات المؤتمرات في األعماؿ يخص فيما التفصيؿ مف لمزيد - 1
 بعدىا  )اليامش(. فما 2: ص
 عند كرد ما ىك ييمنا ما إفٌ  إذ ىنا، البحث مياـ مف ليس أٌنو عف فضبلن  المكضكع،  ىذا في الكاردة العناكيف حصر يصعب - 2
 كدراسات ، .52 -34 : الحاسكبية المسانيات ضكء في جديد تكصيؼ نحك  العربية :ينظر فصيؿالتٌ  مف كلمزيد صالح، الحاج  .د

 .291 -212ص ، تطبيقية لسانية
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دكر الٌنظرية الخميمية الحديثة في النيكض بالبحكث الحاسكبية الخاٌصة بالٌمغة العربية/ ألقي في  -5
 ـ.2002حاد المجامع الٌمغكية العربية المنعقدة في عٌماف عاـ الندكة األكلى التٌ 

ركع قكمي/ ألقي شحكسبة التراث العربي كاإلنتاج الفكرم العربي في دخيرة محكسبة كاحدة كم -6
 ـ.2004ؤتمر مجمع الٌمغة العربية في القاىرة عاـ في م
جانب حظ عمى أغمب بحكث د.الحاج صالح أٌنيا تقكـ عمى جانبيف رئيسييف ىما: الكيبل   

لعميؽ اٌلذم مف يبحث الجانب الٌنظرم في اإلطار الٌنظرم اإذ  الٌنظرم، كالجانب الٌتطبيقي؛
كبلت الٌمغكية، كأٌما الجانب شلكتركني لحٌؿ المفترض كيؼ يعمؿ الدماغ اإلخبللو يمكننا أف ن
نتاج برامج ذات معرفة ا  ك ، ذجة االستعماؿ اإلنساني لمغةبالناتج العممي لنم الٌتطبيقي فيك يعنى

 1.بالمغة اإلنسانية
أٌما الجانب الٌتطبيقي فيتمٌثؿ في تسخير العقؿ اإللكتركني لحٌؿ القضايا الٌمغكية، كىذا الجيد    

عاكف بيف الٌمغكييف كالحاسكبييف؛ فقد دعا د.الحاج صالح إلى عقد حكار بيف الٌمسانييف يتطٌمب التٌ 
كالحاسكبييف)المبرمجيف(؛ إذ ال يمكف إنكار صعكبة العمؿ في مجاؿ الٌمسانيات الحاسكبية؛ ألٌنو 

 ىناؾ تخٌصص في الٌدراسات العميا مجاؿ متعٌدد االختصاصات، فضبل عف اقتراحو أف يككف
ى فريؽ العمؿ تككينا مكثفا في الٌمسانيات كالٌرياضيات، ككٌؿ ما يخٌص الحاسكب كيتمقٌ 

  2كالبرمجة.
أٌف د. الحاج صالح قد خاض ىذه الٌتجربة بتككينو فريقا لمبحث في الٌمسانيات  كحرٌم بالذكر  

 3رافو.شالحديثة في مختبر الدراسات الصكتية كالٌمسانية بإ
ة ٌلتي كضعت لحكسبة العربية، كلعكربخاٌصة بالبرامج كالنظـ اأٌما الصكرة الثالثة: فكانت  
تركا أك عمبل تجاريا عاما، كتتمٌثؿ شمحضنا أك نتاجا م فرديا حاسكب، سكاء ما كاف منياال

                                                           
ـ: ش. نقبل عف معالي ىا 54-53، صالحاسكبية المسانيات ضكء في جديد تكصيؼ نحك  العربية ينظر: نياد المكسى:   - 1

 .377االٌتجاه التكافقي،  ص
 .231، ص1ينظر، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج - 2
 . 1/86ك 1/293ينظر، المصدر نفسو:  - 3
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ي ىاء بعض الكٌميات الجامعية قسما خاٌصا بعمـ الٌمغة الحاسكبي، كما شفي إن :ورة الرابعةالصّ 
 ياض،  بالمممكة العربية السعكدية.بالرٌ  الحاؿ في  جامعة األمير سمطاف

 ركعو)الذخيرة العربية المغكية(شمجاؿ في تجربتو أك مالا ىذكلمدكتكر الحاج صالح بصمة في   
 :1صٌنؼ عممو ضمف محكريف رئيسييف ىماعمى تخطيطو بطريقة ذكية، كيإذ عمؿ 

كتعٌد ىذه الخطكة ميٌمة، فيي تكزيع المياـ عمى أكبر عدد مف المؤسسات مع التنسيؽ كالمتابعة  -1
 اركة الحرة(.شأ المكأساسيا ىك )مبد -عمى حٌد تعبير الحاج صالح -الكيفية المثمى

رؽ الجماعية المنظمة برمجة نظاـ العمؿ )تكزيعو، تنظيمو، تنسيقو(، كيتطمب ىذا األمر الفً  -2
 كالتجييز المناسب لمعمؿ، كاٌلذم يتطمب:

 اصييف.اء فريؽ مف الممارسيف االختصشإن 
 اء مجمكعة أجيزة.شإن 
 .تنظيـ العمؿ كتنسيقو 
 اركيف، كبرمجة اإلنتاج المعاصر شبرمجة العمؿ، يتطمب ذلؾ التراث كبرمجتو، كتكزيعو عمى الم

أخبار، مقاالت، كسائؿ إعبلمية العممي األدبي كالفني كالتقني كالنظر في عمؿ الصحافة كتتبعو 
 .2ة كغيرىا"يمرئ
     

ء اليدؼ مجمكعة مف الفكائد، إرتأيت تحديدىا بالجدكؿ اآلتي، مع إعطاكعممو ىذا أثمر      
لسانيا لمعبلج اآللي نمكذجا أج صالح حكؿ كضعو محظ تصٌكر الحانإذ  ؛المناسب لكٌؿ كظيفة

 3:العربية مف خبللو غةلمٌ 
 

                                                           
 .404/ 1ينظر، بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية:  - 1
 .404المصدر نفسو، ص  - 2
 .398المرجع الٌسابؽ، ص شـ:معالي ىا - 3
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 . 401، ص1ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكث :ينظر -  1
 .113، 2نفسو، ج المصدر - 2
 401، ص1ج : العربية المسانيات في كدراسات بحكث :ظرين - 3

 الكظيفة      
 

 الفائدة          اليدؼ                    

عمى جمع  كٌؿ العمؿ -1
مايتعٌمؽ بالكممة العربية 

مصطمح( كذلؾ عف  ،)لفظ
طريؽ األسئمة اٌلتي يطرحيا 
الباحث كىي تتعٌمؽ أساسا 
بكجكد الكممة، ككركدىا 

 ألٌكؿ مرة، مجاليا كمعناىا
    1كتطٌكرىا الداللي.

*دعـ التعميـ المدرسي  
 كالتعميـ العالي.

 *مساعدة المتعمميف.
لعربية *دعـ تعميـ الٌمغة ا
 كالٌمغة األجنبية.

 

معرفة درجة شيكع المفظ   
قديما كحديثا، فضبل عف 

معرفة "مدلكليا الحقيقي مع 
تحديدىا في جميع 

 2السياقات".

 تمثيؿ أجناس الكبلـ-2
 كذلؾ بالنظر إلى: ماىيتيا،

 مصادرىا، كدكرىا.

 *دعـ التعميـ العالي مع           
معرفة تردد التراكيب كمدل 

 جغرافيا.         استعماليا

ريع عمى  الحصكؿ السٌ 
المعمكمة مع معرفة مصدر 

حصاء كركدىا.                            أفعاليا، كا 

التحصيؿ المعرفي -3
لممعمكمات اٌلتي تخص 
الجذكر الٌمغكية كالصيغ 

الكبلمية كذلؾ بالنظر إلى 
كركد الكممات األصمية، 
ذكر جميع الكمـ عمى 

 .3فسياالصيغة ن

عـ التعميمي لكٌؿ *الدٌ 
المستكيات الدراسية، فضبل 
 عف دعـ البحث العممي.

 
 
 

الحصكؿ الفكرم عمى 
المعمكمة الٌمغكية مع 

الكصكؿ إلى الجذر الٌمغكم 
بالسرعة القصكل، فضبل 
عف معرفة اإلحصاءات 

كىذه  الكبلمية ليذا الجذر
 الكممة.
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 .113، 2ج ، العربية الٌمسانيات في كدراسات عبد الٌرحمف الحاج صالح:  بحكث - 1
 .401، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث :ينظر - 2
 .400ينظر، المصدر نفسو، ص - 3

المعمكمات  تحصيؿ كؿٌ -4
معاني اٌلتي تخص حركؼ ال

 ا يخص عصرا كاحدا أكمفي
نصا كاحدا ذا عصكر  

 1متعٌددة.

*دعـ تعميـ الٌمغة العربٌية 
 كالٌمغات األجنبية. 

 
 
 

اممة لمحركؼ شٌ معرفة ال*ال
 كمعانييا حسب السياقات.

 
 
 

تحصيؿ المعمكمات   -5
اٌلتي تخص األساليب 

  عريةكالشٌ لنثرية االمغكية 
بحكر العركض ىي ك 

عرية الشٌ الضركريات 
 .2كالزحافات كالعمؿ

الثقافي *رفع المستكل 
لمراغبيف في الكتابات 

كذلؾ  -عرية. مثبلالشٌ 
بتعريفيـ لخصائص ىذه 

األساليب بطريقة تكنكلكجية 
 متطٌكرة.

*االعتماد عمى اختيار 
التركيب أك المفظ عمى 

يكع كالدقة في الشٌ  مقياس
 الداللة لممعنى المراد.

ما يخص  تحصيؿ كؿٌ  -6
المفاىيـ الحضارية أك 

 العممية.

*جعؿ التراث المغكم في 
خاصة -متناكؿ الجميع

كالعمؿ عمى  -اإلسبلمي
 و.ئإحيا

 *رفع المستكل الثقافي
لجميع الفئات عمى اختبلؼ 

أعمارىـ، مستكياتيـ 
تحت  والثقافية، عبر كضع

ؼ )المكاطنيف( كتكممة تصرٌ 
لٌما لـ يدركو أك تحصيؿ ما 

ىذا لمساعدة  3لـ يعرفو

 *االعتماد عمى
مصطمحات الٌذخيرة 

الٌمغكية، لعدـ الرجكع إلى 
القكاميس كقكائـ 

المصطمحات التقميدية 
كاالعتماد عمى المعجـ 

 اآللي.
ر في العالـ ش*معرفة ما ين

مف مصطمحات كألفاظ 
معرفة التطكر  حضارية مع
 باحثيف كيككف ذلؾالفكرم لم
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م  ٌٌاّهيّاآلتي: إر الوصطلح يخصّ  ها وهٌها غىيتّحلىالًّكثیشة،الل ّ الزخیشة اآللي الوعجن يقذِّ ّتوك 

ّ

 سشيع.ّبشكؿبالوصطلحّهعّتقذيوهاّّإحصاءّالوفاهین:ّتقىمّبإحصاءّكلّالوعلىهاثّال تيّّتتعل ق 
 ّعميو أىؿ االختصاص. يشرؼتصٌیفّالوصطلحاث:ّإعادةّتشتیبهاّعلىّوفقًّظامّهعی ي 
  تخصيص كؿ كاحد منيا في ممفات: كىك تابع لمتصنيؼ نفسو، إذ ترتب المصطمحات كفؽ

 ة بنكع معٌيف.منيا خاصٌ  ممفات كؿٌ 
البنؾ اآللي لمنصكص كأىميتو في صناعة المعاجـ تبرز أىمية الٌمسانيات الحاسكبية في كىنا    

المعاىد كالمراكز البحثية فضبل عف أقساـ خاصة أت شفقد أن؛ العربية بطريقة إلكتركنية حديثة
 . 2لعمـ المغة الحاسكبي

راسات تممت عمى الدٌ شكقد تكالت المحاكالت الجادة لتطكيع الٌمغة العربية كمعالجتيا آليا اٌلتي ا   
أت معاىد تعنى بدراسة المغة عمى كفؽ التقنية الحديثة شفقد أن لجذكر الكممات، اإلحصائية

ئ معيد الدراسات كاألبحاث في المغرب العربي ش)الحاسكب(، كقد بدأ العمؿ الجاد عندما اين
عمى يد أحمد األخضر غزاؿ، فضبل عف مركز الدراسات كالبحكث العممية في سكريا، كما كاف 

إسيامو  -أه د. الحاج صالحشاٌلذم أن -ابع لجامعة الجزائركتية التٌ انية كالصٌ لمعيد العمـك الٌمس
المعاجـ المحكسبة في البمداف العربية )المغرب، تكنس  تر كما ظي .3الرائد في ىذا المجاؿ

الجزائر( بجيكد عدد مف العمماء العرب في تمؾ البمداف، فضبل عف محاكالت اإلفادة مف 

                                                           
1
.402، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث :- 

 .36 صالعربية،  غكيةالمٌ  راساتالدٌ  خدمة في الحاسكبية المسانيات عبد الٌرحمف حسف العارؼ:  تكظيؼ ينظر،  - 2
 .50، ص2011، 1 ط بغداد، الثقافية، الشؤكف دار العربية ، المغة حكسبة: عيسى  الشيخ ىشاـ .ينظر د - 3

الباحثيف العرب خاٌصة 
لخمؽ نظريات كتقنيات 

 جديدة.

باعتمادىـ "عمى تطكرات 
كدالالت األلفاظ العممية في 

اللية عبر داخؿ الحقكؿ الدٌ 
 1."الزماف
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عر العربي اٌلتي تبناىا مركز الٌمسانيات الجزائرم في دراساتو لعدد شالالحاسكب في مجاؿ دراسة 
 عر الجاىمي.شمف دكاكيف ال

اء أٌكؿ معجـ محكسب في الكطف شكلعٌؿ مساىمة الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح في إن   
رمادم مف قالعربي كسٌمي )الرصيد الٌمغكم( مع عمماء آخريف ىـ: األخضر غزاؿ، كصالح ال

 ، تعٌد مف أىـ المحاكالت في الٌمسانيات الحاسكبية.تكنس
بتغذية  عر، فقد قاـ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالحشكفي مجاؿ اإلفادة مف الحاسكب في ال  

عر الجاىمي شرؼ عميو بخمسة دكاكيف مف الشالحاسكب اآللي في مركز الٌمسانيات اٌلذم ي
 .1أرادىا لفاظ اٌلتياستطاع أف يستخرج منو قدرا مف األك 

مٌما تقٌدـ يتبٌيف لنا مف ىذا العرض إلتجاىات البحث كالتأليؼ عند الٌمسانييف العرب    
المعاصريف اٌلتي تمٌثمت في صكر أربع، حاكلنا عرضيا عند الٌمغكييف المعاصريف مركزيف عمى 

لو  إذ -باستثناء التأليؼ بكتاب مستقؿ -جيكد د.الحاج صالح اٌلذم حاكؿ تمٌثؿ معظـ الصكر
جيكد ال يمكف تجاىميا فقد أسيـ ببحكث جيدة رفعت مف مستكل تمقي )عمـ الٌمغة الحاسكبي( 

)البنؾ اآللي أك المعجـ محاكلتو لكضع أسس الذخيرة الٌمغكية العربية عند الدراسيف، فضبل عف 
ذم اآللي(، كما ال يخفى ما لو مف جيد عظيـ في تأسيسو لمعيد العمـك الٌمسانية كالصكتية الٌ 

يعٌد الركيزة األكلى في تطبيؽ )الٌمسانيات الحاسكبية(، فجيده ىذا مؤٌشر حقيقي عمى نجاح 
الحاسكب في خدمة الٌمغة العربٌية، كتكظيفو في معالجة قضاياىا المختمفة، تحميبل، كتكليدا 
كتعميما كصياغتيا صياغة رياضية دقيقة عمى كفؽ عبلقة متبادلة بيف المقاييس العممية 

 غكية.اييس المٌ كالمق
كسنرل في الفقرة القادمة كيؼ تٌمكف د.الحاج صالح مف حكسبة التراث الٌمغكم العربي بكافة   

ؿ تقنياتو بكٌؿ عمى استيعاب لغة العصر، كتمث   العربية مستكياتو الٌمغكية، كىذا يرجع إلى قدرة
 كفاءة كاقتدار.

 
                                                           

.40، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث  :ينظر - 1
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 راث الّمغوي العربي:حوسبة التّ  - ب
ة العربية( أك ما ركعا أسماه )الذخيرة المغكيشتبنى الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح م    

ركع يسعى إلى االستعانة بالحاسكب، عمى كفؽ شنترنيت العربي(، كىك ميطمؽ عمييا )اإل
 متطمبات العصر عف طريؽ ما يٌدخره مف معمكمات.

ه ال يخرج كثيرا عف المعنى المغكم كلك عدنا إلى معنى مصطمح )الذخيرة( لغكيا لكجدنا    
خر تؽ مف "الذي شالتراثي اٌلذم قٌدمو الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح، فيك لغة م -األصمي

بمعنى  -. فيك ىنا1ر لنفسو حديثا حسنا أبقاه، كالذخيرة كاحدة الذخائر"خى كالجمع أذخار، كذى 
عميو عند د.الحاج صالح مف اإلبقاء، ككردت بمعنى آخر كافؽ إلى حد كبير ما ىك مترتب 

ذخارا، اختاره أك اٌتخذه  تعريؼ، فجاء في تاج العركس كما يأتي: "ذخره،...يذخر ذيخرا بالضـ، كا 
. فبيذه التعريفات المغكية نجد التكافؽ مع التعريؼ 2، كفي األساس خٌبأه لكقت الحاجة"

قديمة كالحديثة )مف االصطبلحي، إذ عرفيا د.الحاج صالح بأٌنيا:"بنؾ آلي مف النصكص ال
. أم بنؾ آلي حاسكبي يسير عمى كفؽ التكنكلكجيا )المسانيات 3الجاىمية إلى كقتنا الحاضر("

 الحاسكبية(.
إٌف مفيـك الذخيرة العربية مف الكجية االصطبلحية، ىي: نصكص حقيقية محٌررة أك     

  كأجناس الكمـمنطكقة، تخٌص تحصيؿ معمكمات الكممة العربية، كالجذكر كصيغ الكمـ، 
كحركؼ المعاني، كالمعٌرب اٌلذم كرد في االستعماؿ، كصيغ الجمؿ، كاألساليب الحٌية كالجامدة 

عرية كالزحافات، كالقكافي، كما يخٌص المفيـك المغكم أك شكما يتعٌمؽ بالعركض، كالضركرات ال
طٌكر المعمكمات، كىذا يادة كالٌتقكيـ حسب تقني، تقٌبؿ الزٌ األدبي أك الحضارم أك العممي أك التٌ 

                                                           
 .)مادة ذخر(.302، ص4 جدار صادر، بيركت،  العرب،  لساف منظكر:ابف  - 1
بيدم: تاج - 2  .)مادة ذخر(.. 362، ص11ج ، 1972عبد الكريـ العزباكم، مطبعة حككمة الككيت، العركس، تحقيؽ  الزَّ
 .113، 2العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكثعبد الٌرحمف الحاج صالح:   - 3
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امؿ مف شكؿ دقيؽ ككاسع ك شيكاف يفيرس بالعرب ديكاف العربية، كىذا الدٌ ما يطمؽ عميو 
 1الجاىمية إلى عصرنا الحاضر.

كمف كجية تعريؼ الحاسكبييف، فيي: بنؾ آلي مكضكعي مكٌثؽ مف المعاجـ كالٌنصكص    
غة العربية عبر العصكر كالبمداف، عف كالدراسات القديمة كالحديثة، يخٌص االستعماؿ الفعمي لم

اء بنية قاعدية مٌكحدة تجمع اإلنتاج األدبي كالمغكم كالعممٌي؛ القديـ منو كالحديث في شطريؽ إن
 2كؿ بنؾ معطيات نصٌية تستقى مٌما ىك مٌكظؼ فعبل، كيسٌمى: اإلنترنت العربية.ش
يقكؿ بيذا الصدد:"كاف لي  ركع في الساحة العربية، إذشعرض د.الحاج صالح فكرة ىذا الم  
ـ، كفكرة 1986بػ"عٌماف" ركع عمى مؤتمر التعريب اٌلذم انعقد شرؼ أٌف عرضت ىذا المشال

الذخيرة المغكية كفكائدىا الكبيرة فيما يخص البحكث المغكية كالعممية عامة كبالنسبة لكضع 
ركع الضخـ شىذا الم. فقد حاكؿ الدكتكر تقديـ رأيو بفكرة تجٌسد 3المصطمحات كتكحيدىا خاصة

كالميـ، فقاـ بإرساء خطكات أكلى تتعمؽ كىذا العمؿ محاكال تقديـ كؿ الدالئؿ برىنة األكلكيات 
 الضركرية لتطبيؽ الذخيرة المغكية في الكاقع العربي.

صكص كالمعمكمات الميٌمة في شتى عمى إدراج مبلييف الكتب كالنٌ  4المشركعر كيقـك تصكٌ    
المعارؼ كالعمـك بالمغة العربية، في بنؾ آلي محكسب يمكف ألم مكاطف عربي أف ينيؿ منو في 

                                                           
 .  176-175، ص 2010ر كالٌتكزيع، الجزائر شبمعيد: في األمف الٌمغكم، دار ىكمة لمٌطباعة كالنٌ ينظر، صالح  - 1
 .176ينظر، صالح بمعيد: في األمف الٌمغكم،  ص -  2
 .395، 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكثينظر،  - 3
، ككذا مجٌمة المجٌمع العممي العراقي 1986لٌمغة العربية  سنة نشر المشركع األٌكؿ لمذخيرة العربية في مجٌمة "المجٌمع األردني  - 4

، كما قٌدـ أيضا في المؤتمر الكاحد كالسٌتيف لمجٌمع المغة العربية بالقاىرة، كقد تفٌضؿ المرحـك الدكتكر "إبراىيـ مذككر" 1988لسنة 
ىذا البحث في رسالة بعثيا لو. ثـٌ رٌحب بو اتحاد بصفتو رئيسا التحاد المجامع العربية كأعرب عف ذلؾ لصاحب  بالتنكيو بالمشركع

شركع قكمي. ركع كمش. كفي جمسة لمجمس جامعة الدكؿ العربية قٌرر ىذا المجمس الترحيب بالم1998المجامع العربية في سنة 
كالجدير بالذكر أٌنو . 14/9/2004( بتاريخ 121د.ع ) 6457ىذا كقد تبناه أخيرا المجمس الكزارم بجامعة الدكؿ العربية بقرار رقـ 

صار يتجاكز الجانب الٌمغكم إلى الجانب الثقافي كالعممي بؿ أصبح بنؾ نصكص يحتكم عمى التراث كعمى معمكمات عممية كثقافية 
حديثة، فسٌمي بالذخيرة العربية أك االنترنيت العربي. ينظر: عبد الٌرحمف الحاج صالح:  مشركع الٌذخيرة الٌمغكية العربية، ضمف 

 .396-395ب بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية)اليامش(، صكتا
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؛ إذ يقكؿ في ىذا الٌصدد:" ...كحاكلت إقناع زمبلئي الباحثيف عمى أىمية أم عمـ أك ميداف
شراؾ أكبر الٌرجكع إلى االستعماؿ الحقيقي لٌمغة العربية، كاستثمار األجي زة الحاسكبية الحالية، كا 

عدد مف المؤٌسسات العممية إلنجاز المشركع المتيازه بأبعاد تتجاكز المؤٌسسة الكاحدة بؿ البمد 
   1الكاحد."
 كالمنجزات المعمكمات جميع يحكم عربي google"لڤوڤ" بمثابة المشركع ىذا يعدك      
 .2العربية لؤلمة مشتركة كثقافية معرفية قاعدة يكفر حيث العربية، الدكؿ لكؿ الفكرية
عمى أٌنو عبارة عف قامكس جامع لؤللفاظ العربية ذا المشركع ى كيمكف تقريب مفيـك     

المستعممة بالفعؿ، في نص مف النصكص مف أميات الكتب القديمة، كالحديثة، كاآلثار األدبية 
إضافة إلى مقاالت ذات القيمة  العصر الجاىمي حٌتى العصر الحاضر، كالعممية كالتقنية منذ

العممية المنشكرة في اإلشارة إلى انتماء الكممة أك العبارة إلى الفصيح المسمكع عف الفصحاء 
السابقيف أك المكلد اٌلذم جاء عمى قياس كبلـ العرب، كتتخذ ثبلثة أشكاؿ: شكؿ تسجيؿ في 

تحتكم كؿ كاحدة عمى  ذاكرة الحاسكب: كشكؿ جذاذة عادية مف جية، كمصغرة )ميكركفيشات
كشكؿ كتاب عادم، الذخيرة العربية تمٌثؿ اقتراحا حضاريا، يسيـ  (صفحة مف جية أخرل 60

 3في تقدـ العمـ كيرسـ استراتيجياتو المستقبمية.
إٌف اليدؼ األساس مف عمؿ د.الحاج صالح ىك مساعدة الباحثيف؛ كلذا فإٌف القصد منو ىك   

" أف يجعؿ تحت تصرؼ أم باحث في أم مكاف كأم كقت خدمة كتكفير كؿ متطمباتو، ذلؾ
. كىذا الجيد المتفرد لمحاج صالح يندرج ضمف 4مدكنة تحكم االستعماؿ الحقيقي لمعربية"

                                                           
 .395ص، 1جت في الٌمسانيات العربية، عبد الٌرحمف الحاج صالح:  كتاب بحكث كدراسا - 1
العدد  ؽ،شإٌتحاد الكٌتاب العرب، دم مجٌمة التراث العربي، أىمية الٌنظرية الخميمية في الدرس الٌمغكم الحديث،د. صفية مطيرم: - 2

 .98ص  المرجع الٌسابؽ،  ،2009نكفمبر، 116
، جامعة 2017، 9ت الحاج صالح الجزائرم في تيسير البحث الٌمغكم، مجٌمة العاصمة،  المجٌمد ماد. ضيؼ الٌمو الٌسعيد: إسيا - 3

،  كيراال ، اليند، ص  .164تريفندرـك
 1، جت في الٌمسانيات العربيةالعربية، ضمف كتاب بحكث كدراساعبد الٌرحمف الحاج صالح:  مشركع الٌذخيرة الٌمغكية  - 4
  .148ص
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حٌقو في  -كما جٌد مف المغة -الٌدراسات الٌمغكية الحديثة اٌلتي تساعد عمى إعطاء التراث المغكم
الحاج صالح ىك "تصٌكر كضع أنمكذج لساني  اإلدراج كاالستعماؿ كاالستغبلؿ، كما قٌدمو

إلى ىذا األنمكذج لككنو استعماال فعميا ذا  -فعبل-. إذ تحتاج العربية1لمعبلج اآللي لمغة العربية"
فكاف الٌبد مف استخداـ الحاسكب لٌما لو مف  -عمى حٌد تعبير الحاج صالح -خطكرة عظيمة

اء بنؾ آلي مف شلفائقة عمى التخزيف؛ كذلؾ إلنميزات مكاكبة لمعصر، كسر عنو اليائمة كقدرتو ا
 المعطيات يحكم عمى أىـ ما يحرر بالعربية مٌما لو قيمة عممية كأدبية كتاريخية كغيرىا، كأعزٌ 

      2ما أنتجو الفكر العربي قديما كحديثا، كما سينتجو عمى مٌر السنيف".
  يكض بالٌمغة العربيةالعربي كالنٌ ص األستاذ فكائد المشركع في رفع مستكل المكاطف لخٌ      

مماء العرب كباحثيـ عف طريؽ البحث في التراث كمسحو بالحاسكب: استفادة ع ذلؾيتـ ك 
: االطٌ كالطمبة ما يج بلع عمى حياة الناطقيف بالعربية كأحكاليـ ٌد مف جديد في مختمؼ العمـك

ا يخٌص الٌمغة قديما أك ، كغير ذلؾ ممٌ كعمى االستعماؿ الحقيقي لمغة العربية بصفة خاٌصة
حديثا عبر العصكر كالبمداف، كيمكف أف يخٌصص جزء مف الٌذخيرة لٌميجات العربية، إذا كافؽ 
عمى ذلؾ المشارككف في المؤتمر فيكٌكؿ إلى بعض المعاىد العربية المتخصصة القياـ بمسح 

ىذا الميداف، كيمكف كامؿ الستعماؿ العربية في مستكاىا الميجي بالمنيجية المتعارؼ عمييا في 
 3الميجية دراسات مفيدة جدا بالنسبة لمفصحى كالعمـ عامة منيا: نةتقاـ عمى ىذه المدكٌ 

 تحديد القدر المشترؾ بيف الفصحى كليجاتيا القديمة كالحديثة. -
 اكتشاؼ أسماء الحيكانات كالنباتات في األقاليـ المختمفة. -
كالصناعية كالفبلحية كغيرىا الجارية في اكتشاؼ المصطمحات العفكية الحضارية كالحرفية  -

 الميجات.

                                                           
 مجمة ، كنتائج، جيكد - العربية المغكية الدراسات خدمة في الحاسكبية المسانيات تكظيؼ :العارؼ حسف بف الرحمف عبد - 1

 .58 ، ق1426 المكرمة، مكة ، الرابع العدد كآدابيا، العربية المغة بحكث مركز العممية، البحكث
.409، 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث - 2
 .400، صالمصدر نفسوعبد الٌرحمف الحاج صالح:  ينظر،  - 3
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 يجات.ة في المٌ فٌ تحديد أكصاؼ النطؽ الميجي كدراسة ظكاىر الخً  -
 دراسة مقارنة بيف الفصحى كالميجات )في جميع مستكياتيا(. -

آليات رياضية لمغات  كضعبفي مجاؿ الحكسبة الٌمغكية التحاكر مع المغات،  األستاذ يحاكؿ   
بو بإشرافو في ميداف التكثيؽ اآللي كالترجمة كىذا أثناء التطبيقات اٌلتي يجرييا طبلٌ  ،الطبيعية

المفظة أك الٌتركيب  إاآللية كتعميـ المغات بالحاسكب كالٌتركيب اآللي لمكبلـ كالٌتعرؼ اآللي لخط
 1:كىذا بتكظيؼ الذكاء االصطناعي كمف ىنا نراه يؤٌكد عمى أمكر منيا

  الميندسيف، كالمغكييف لمكصكؿ إلى صياغة نظرية لغكية تعكس تحميؿ لغة ضركرة التحاكر بيف
ما بكؿ مستمزماتيا بغية الٌتعرؼ عمى آليات المغة بشكؿ بسيط، حيث تككف اآللة كسيمة مساعدة 

 ؼ اآللي عمى الكبلـ المنطكؽ.لمتعرٌ 
 حميميا لمغات ضركرة البحث في كضع قكاميس آلية ناطقة تككف المتف اٌلذم تعتمده اآللة في ت

يجاد المثؿ، كخاٌصة في أكزاف الكمـ.  كىك اٌلذم يسيؿ عممية البحث، كالتصنيؼ كا 
  ٌطكرات العممية اٌلتي يشيدىا يقٌر بأٌف البحث المغكم يمكف أف يككف رياضيا إذا لـ يبتعد عف الت

، عا فالحاجة ضركرية إلى تحديث المعمكمات كالمحافظة عمى مكاكبة الصيحات لـ اليـك
كٌؿ مف الٌمغة ايرة المفاىيـ، كالمعارؼ الجديدة، كبسبب الطابع الٌرياضي لكنكلكجية، كمسالت

كضع نماذج كثيرة في برامج  ، فإٌف مجاؿ اإلبداع فييما متعٌدد ككاسع، يمٌكننا مفكالحاسكب
قد شمؿ مستكيات الٌمغة  مصٌممة لتدريس الٌمغة العربية ؛ فمجاؿ المعالجة اآللية لٌمغة العربية

 المختمفة الٌصكتية، الٌنحكية، المعجمية كالٌداللية. 
 2أف تشتمؿ عمى شٌقيف أساسيف:كال بٌد لممعالجة اآللية لمغة 

: كيشمؿ نظـ البرمجػة المػسػتػخػدمػة فػي المعػالجػة اآللػيػة بكاسطة الكمبيكتر لمفركع الٌشٌؽ األٌكؿ 
 :تمفة مثؿلمخالمغكية ا

                                                           
1
.كما بعدىا 404ص، 1جعبد الٌرحمف الحاج صالح:  بحكث كدراسات في الٌمسانيات العربية، - 

 سمسمة، )2001 الككيت، كاآلداب، كالفنكف لمثقافة الكطني المجمس كعصر المعمكمات، العربية الثقافة عمي: نبيؿ. ينظر ، د - 2
 .291-290ص (265 رقـ المعرفة، عالـ
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أك  يػقػكـ بػتػحػمػيػؿ الػكػمػمػات إلػى عػنػاصػرىػا االشتقاقية كالتصريفيةنظاـ الٌصرؼ اآللي: الذم  -
يعيد تركيبيا مف ىذه العناصر مثاؿ: تحميػؿ كممة "بإيجادىا" إلى: حرؼ الجر "الباء" كالضمػيػر 

 الذم يحمؿ إلى الجذر "كجد"عمى صيغة "إفعاؿ." المػتٌػصػؿ "ىػا" كسػاؽ الكممة "إيجاد "
 .ب اآللي: الذم يقكـ بإعراب الجمؿ آليانظاـ اإلعرا  -
كيحدد معاني  الذم يستخمص معاني الكممات استنادا إلى سياقيا نظاـ التحميؿ الداللي اآللي -

كذلؾ عبلكة عمى قكاعد البيانات المعػجػمػيػة  .الجمؿ استنادا إلى ما يسبقيا كما يمحقيػا مػف جمؿ
 .دسة المغةكالػقػكامػيػس اإللػكػتػركنػيػة كمنيجيات ىن

كالتي تشمؿ  : كيتضمف التطبيقات التي تقكـ عمى النظـ المغكية اآللػيػة السابقة الذكرالشٌؽ الثاني
الترجمة اآللية ػػ التدقيؽ اليجائي كالنحكم ػػ الفيرسة كاالستخبلص  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 آليا.اآللي ػػ البحث العميؽ داخؿ مضمكف النصكص ػػ فيـ الكبلـ كنطقو 
كيرل الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح أنو البٌد مف مضاعفة مردكد البحث      

 1:االصطبلحي، كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف الٌطرائؽ كالكسائؿ مف بينيا
الٌرجكع إلى االستعماؿ الحقيقي،  كالٌتركيز عمى ما قد كضع مف لفظ عربي لنفس المفيكـ  -  1

 .في جية أخرل، أك بمد آخر
الحصر الكامؿ، كالمستمر لما يضعو العمماء باستمرار مف مصطمحات في سائر أقطار  -  2 

 .الكطف العربي
 .الرجكع إلى الٌتراث العممي العربي، كمحاكلة مسحو مسحان كامبلن  - 3  
االعتماد عمى مدٌكنة مف الٌنصكص العممية، حٌتى يتراءل فييا االستعماؿ الحقيقي القديـ  - 4 

لمغة العربية، في كٌؿ ميداف مف المياديف العممية، كبذلؾ تككف المصدر الرئيس لمبحث كالحديث 
 .االصطبلحي، كالمغكم بصكرة عامة، كتصبح مرجعان مكضكعيان 

                                                           
عبد الرحمف الػحاج صالح كجيكده في خدمة عمـك المساف، نقبل مف المكقع: محمد سيؼ اإلسبلـ بكفبلقة:  - 1

https://binbadis.net/archives/2286    :  .2018-07-30يـك

https://binbadis.net/archives/2286
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الٌمجكء إلى الكسائؿ الٌتكنكلكجية الحديثة، كتطكير الٌتصٌكر لمعمؿ االصطبلحي، كذلؾ بما  - 5
 .يقتضيو العمؿ عمى الحاسكب

تـٌ االكتفاء بتركيج المصطمحات الجديدة فحسب، بؿ البٌد مف الٌتدخؿ، كذلؾ لنشرىا ال ي - 6 
 .عمى نطاؽ كاسع بطرائؽ ناجعة، كعمى نطاؽ كاسع

ضركرة خمؽ ىيئة قكمية تيتـ باإلشراؼ عمى جميع األعماؿ االصطبلحية العربية، كذلؾ  - 7
ف ليا صبلحيات مشركعة لتحقيؽ ىذه قكيـ العممي، كالتٌنسيؽ، كتكك بالتخطيط، كالمتابعة، كالتٌ 

 .ؿ المباشراألىداؼ، كييسمح ليا بالتدخٌ 
  .عي الستثمار الثركة المغكية التي تختص بيا لغتنا العربية في أبنيتيا، كجذكرىاالسٌ  - 8

الذخيرة العربية إضافة عممية؛ ألٌنيا مشركع عممي حضارم قكمي يتعدل  كمف ىنا تككف     
دة؛ فيك مشركع جماعي تتعاضد عمى أك الجماعة الكاحدة أك الدكلة الكاحطاقة الفرد الكاحد 

نجازه مؤسسات عممية عربية عديدة مثؿ: المجامع المغكية كالمنظمات الثقافية كالتربكية إ
، كمكتب تنسيؽ التعريب، كالحككمات العربية" إٌنو  1كالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

عميو ال مركز كاحد كال بمد كاحد بؿ البمداف العربية كٌميا كفي أعمى مشركع جدير بأف يشرؼ 
إلى ما  مستكل ماداـ ىناؾ إجماع عمى أىميتو القصكل كذلؾ يرفعو لممستكل الثقافي العربي

كىذا مف الناحية النظرية. يعٌرؼ الدكتكر "عبد الرحمف الحاج صالح"  2يقارب مستكل الغربييف"
الذخيرة العربية بأٌنيا: "بنؾ آلي مف النصكص، كىي ليست مجرد مدكنة أدخمت في ذاكرة 

كما يقكلكف، بؿ مجمكعة مف النصكص أدمجت عمى   CDROMالحاسكب، كىي ليست
كاممة، أك جزئيا، كليا عدد مف البرامج الطريقة الحاسكبية، حٌتى يتمكف الحاسكب مف مسحيا 

 .3الحاسكبية كضعت خصيصا إللقاء أنكاع خاٌصة ككثيرة مف األسئمة عمى الذخيرة"

                                                           
 .36، ص2مجمة المجٌمع الجزائرم لمغة العربية، العددركع عممي حضارم، شير إبرير:  الذخيرة العربية مشأ.د ب - 1
 .287ص، مجمة المجٌمع الجزائرم لمغة العربية، (دراسة) ركع الذخيرة العربيةشعبد الرحمف الحاج صالح:  م - 2
 .288، ص، المصدر نفسوعبد الرحمف الحاج صالح - 3
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تنظر إلى المغة في إطار منظكمة عممية كاجتماعية  1كتكمف أىمية الذخيرة العربية في ككنيا
 توبمنظكمة المجتمع برمٌ  ي عبلقتياكتربكية كاقتصادية كسياسية، في إطار ثقافة المعمكمات كف

فالمغة تتبٌكأ مكقعا بارزا عمى خريطة المعرفة اإلنسانية، فميا عبلقة كثيقة بالفمسفة كالعمـك 
عبلقة كطيدة مع اليندسة، كذلؾ مف خبلؿ اإلنسانية كالطبيعية كالفنكف بأنكاعيا، كليا أيضا 

 Computational linguisticالحاسكبيةىندسة الذكاء االصطناعي اٌلتي تساىـ فييا الٌمسانيات 
 .2بقسط كبير" 

فقط كال إلى العمـك الٌمسانية دابيا آخيرة العربية ال ينظر إلى المغة العربية ك إٌف مشركع الذٌ      
ٌنما ينظر إلى العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالعمكـ األساسية كالتكنكلكجيا عمى حٌد  كحدىا، كا 

سيمة بالنسبة لمباحث في أم عمـ مف العمـك أك معرفة مف المعارؼ سكاء؛ ألٌف المغة ىي الك 
 3.كىي لساف حالو المعٌبر عف نتائج عممو المبمغ ألفكاره عبر الزماف كالمكاف

  لسانية خميمية في الكصؼ كالٌتحميؿ كالبحث تتأٌسس الذخيرة العربية عمى معطيات أساسية    
 مف مثؿ األصؿ كالفرع كالباب كالمثاؿ كالكضع كاالستعماؿ كالقياس كالمفظة كالعبلمة العدمية.

ركيز صكص المكتكبة كفي التٌ راثي كاالستعمالي كما تبرزه النٌ ركيز عمى المخزكف التٌ كفي التٌ    
جعمو  ى مياديف المعرفة كالعمؿ عمىصكص المعاصرة في شتٌ ي كما تبرزه النٌ ثادعمى المنجز الح
فإٌف "كليذا  ،ربكم بصفة عاٌمةاستثمارىا كتكظيفيا في البحث العممي كالتٌ  ذخيرة عربية يتـٌ 

جكع إلى االستعماؿ ف الباحث مف الرٌ نة نصية كبرل ستمكٌ خيرة العربية بما أٌنيا ستككف مدكٌ الذٌ 
ىذا الكاقع كما  كال يكتفي بما في القكاميس كال في كتب القكاعد كأف يمسح ،الحقيقي لمغة العربية

   .    4بميغية كأحكاؿ الخطاب"اتو االستعمالية األصمية كمقاماتو التٌ قو كما كرد في سياييشاء كيستقر 

                                                           
1
 .37، ص2مجمة المجٌمع الجزائرم لمغة العربية، العددعممي حضارم، ركع شمير إبرير:  الذخيرة العربية شأ.د ب ينظر،  - 

 .240-239كعصر المعمكمات، ص د.نبيؿ عمي: المغة العربية - 2
 .37ص ركع عممي حضارم، شالعربية مير إبرير:  الذخيرة شأ.د ب ينظر،  - 3
 .267ص ،ركع الذخيرة العربيةشعبد الرحمف الحاج صالح: م - 4
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كلمٌدكتكر الحاج صالح جيكد فٌذة في المعالجة اآللية لٌمغة العربية شممت العديد مف     
عمى   كقد اعتمدت كالمعجمي. ي، الٌنحكم ،كتالمستكل الصٌ  المستكيات الٌمغكية كىي كاآلتي:
 عٌدة ألسباب  الفصؿ ىذا في  المستكل الٌصرفي غياب نمحظ ىذه المستكيات خاٌصة عنده؛ إذ

 في صرفية أمكر إلى فنجده ييشير مستقمة، بصكرة لو صالح الحاج تناكؿ عدـ  :أىٌميا كمف
 الحاج أٌف الدكتكر كيبدك مستقمة، مكضكعات لو ييفرد ال لكٌنو النحكم، أك الصكتي المستكل
 أنمكذجيا بانصرافيا مف الٌصرفي المكٌكف إبعاد حاكلت اٌلتي الٌتكليدية بالٌنظرية متأٌثران  كاف صالح
 المعجـ. إلى

  :وتيالمستوى الصّ  .1
 سانيالمٌ  رسالدٌ  عمييا بني تيالٌ  األساسية كائزالرٌ  ىذه ىك الخميمية ظريةالنٌ  زيميٌ  ما أىـٌ  إفٌ     

 غكيةالمٌ  راساتالدٌ  كفي ة،عامٌ  بصفة غةالمٌ  مياديف جميع في أبدع قد الخميل نجد حيث العربي،
 الذم العربي الصكتي ظاـلمنٌ  كاختراعو كؿلمشٌ  اختراعو مثبل، ذلؾ مف خاصة؛ بصفة العربية
   1.رياضية فكرة عمى قائـ معجـ ؿأكٌ  يعد الذم العيف معجـ عميو بنى
ؿ يذٌكر كيؤٌنث.. ىك ":القدماء يرل كما الٌمساف فٌ إ      ، .المِّقكى غة مؤٌنثة المٌ  كالمِّسافي
 عف قـك كؿٌ  بيا ييعبر أصكاته " :يجنٌ  ابف قاؿ كالمغىةي كما ،2كاٌلمغة" الكبلـي  :كالمٍِّسفي ر الغي

نظاـ مف الٌرمكز  "المساف بأف الحاج صالح الرحمف عبد الدكتكر يقكؿ كما أك 3أغراضيـ"
 اىتزازم اضطراب ىك" الٌصكت أفٌ  أيضان  يرلكما  ،4لغرض التبميغ." المكضكعة الٌصكتية

                                                           
1
 .84صالمرجع الٌسابؽ،  مطيرم،  د. صفية ينظر،  -- 

 1ط ،8ج األعظـ، تح عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، كالمحيط المحكـ : سيده عمي بف إسماعيؿ بف- 2
 .497، ص2000

 .87،  ص1ج  ابف جٌني: الخصائص، - 3
) ينظر أيضا:  قكؿ ابف سينا: رسالة أسباب حدكث .43ص المساف، عمـك في كدراسات بحكث عبد الٌرحمف الحاج صالح: - 4

(. 58-56، ص1982ؽ، دمشالحركؼ، تحقيؽ، محٌمد حٌساف الٌطٌياف، كيحي مير عمـ، مطبكعات مجمع الٌمغة العربية، 
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أك كيفية تعٌرض دفعة كبقٌكة ، أك كما قاؿ عمماؤنا قديما إٌنو تمٌكج اليكاء كلكٌؿ مادة بؿ لميكاء،
                                               1  "لميكاء عند الٌتمٌكج.

التاسع  القرف في إالٌ  أركبا في كرالنٌ  ترى  لـ الحديثة العممية رؽبالطٌ  الٌمغكم الٌصكت دراسة كلكف  
سكسير"؛ إذ  "دم الٌسكيسرم الٌمغكم ذلؾ في كرائدىـ المقارف، غةالمٌ  عمـ دارسي يد عمى عشر،

 .ثابتة    عممية ركائز عمى الحديثة سانياتالمٌ  أسس إرساء في الفضؿ لو
 مف يختمفافكلكٌنيما  المغكم، كتالصٌ  يدرساف عمميف كالدة ساتار الدٌ  تمؾ عف تمخضت كقد   

 :ىما نظير،حيث التٌ 
. phonétics - 1 النطقي أك العاـ األصكات عمـ. 
. phonology - 2 الكظيفي أك شكيميالتٌ  األصكات عمـ. 

 كالفيزيائية معيةكالسٌ  النطقية، كالجية متعددة، جيات مف باألصكات فمعني   ؿاألكٌ  الدرس اأمٌ    
 لما كيعرض كأبنية، مقاطع في الصكتي بالتشكيؿ اآلخر الدرس ييعنى حيف في كالتجريبية،

 مراحؿ شممت ىحتٌ  عصرنا، في الٌدراسات ىذه طٌكرتقد تك  .يختمؼ كما األصكات مف يأتمؼ
 فركع مف فرع بلثالثٌ  مراحمو مف مرحمة كؿٌ  كتخصَّص لدراسة كتمٌقيو، كانتقالو، الٌصكت، إنتاج
 .األصكات عمـ
 كالسٌيما المغكم الفكر اٌطبلع كاسع عمى صالح عمى الحاج حمفالرٌ  ككاف الٌدكتكر عبد    

 كسيبكيو كالخميؿ ئيـابآر ب كيعج القدماء العمماء يجؿٌ  فيك الغربييف، كعند العرب عند الٌصكتي
 الداني عمرك كأبي القيسي طالب أبي بف كىمكي جكيدكالتٌ  ءاتاالقر  كعمماء سينا كابف جني كابف

 .كغيرىـ
   

                                                           
1
.270ص ،1ج ، العربية المسانيات في كدراسات عبد الرحمف الحاج صالح: بحكث- 
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حداث الكبلـ  ىك الجانب "يقكؿ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح:     إٌف المستكل الصكتي كا 
المعالجة آليا  إذ تتـٌ  ؛1شريف إلى استخداـ اآلالت فيو"اٌلذم يتسابؽ فيو الباحثكف منذ القرف الع

كتية لمشخص األنماط الصٌ كت، كتكليد )إنتاج( الكبلـ، كتخزيف بكاسطة تحميؿ طيؼ الصٌ 
تخميؽ الكبلـ كتحميمو، كتكليد الكبلـ المنطكؽ آليا بتحكيؿ مت أجيزة كتبعا ليذا فقد صمٌ  ،المتكٌمـ

 صكص المدخمة في جياز الحاسكب إلى مقابميا الصكتي، كعبلج عيكب النطؽ.النٌ 
ـ المسانية كتية في معيد العمك بعض المشاكؿ الصٌ  كقد حاكؿ الدكتكر الحاج صالح حؿٌ     

استخدـ كثيرا مف اآلالت اٌلتي تتخٌصص في تحميؿ الكبلـ كتركيبو  ؛ إذكالصكتية اٌلذم يديره
دراكو الحنجرة  آالت أخرل لمفحص الفيزيكلكجي كلرؤية ما يحدث في داخؿ ، فضبل عف "2كا 

ينما كالسٌ   laryngoscopeكداخؿ تجاكيؼ الجياز الصكتي اإلنساني كمجكاؼ الحنجرة
المجكافية كىي اٌلتي تمكننا باألشعة السينية أف نبصر ما يحدث...مف الحركات العضكية 
المحدثة لؤلصكات المغكية، ككذلؾ اآلالت اٌلتي تقيس كترسـ حركات األكتار الصكتية كسكناتيا 

أك الطاقة العضمية   Manometerكاٌلتي تقيس ضغط اليكاء Electroglottographكخفقاتيا
. كقد استعممنا في مخبرنا في معيد العمـك المسانية  Electromyographعضكيةفي الحركة ال

  3".بجامعة الجزائر آلة قياس تمدد األغشية المخاطية عند نطقنا بالحركؼ الميمكسة كالمجيكرة
مف برمجة تشمؿ  الحاسكبكما يشير د.الحاج صالح إلى أٌنو يمكف ببرنامج خاص في      
ؿ ليا بالتمثيؿ النحكم الفكلكلكجية )حبس الحركؼ الشفكية العربية(، كمثٌ حميؿ التصنيفي في التٌ 

 :4اآللي
 

              

                                                           
 .270،  ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث - 1
 .276نفسو، ص المصدر - 2
 .277، ص السابؽ المصدر، 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث - 3
.211نفسو، ص المصدر :ينظر - 4
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 })ب/ ـ(/ ك/{/ؼ      ش                                                       
 
 مف الشفتيف                باطف الشفة }ؼ{   
 

 غير ليف       ليف }ك{
 
 

 أغف }ـ{    غير أغف }ب{
 
 الٌمغكم الٌتراث عمى الٌمساني فكره بنى صالح، قد الحاج الٌرحمف عبد الٌدكتكر نجد ذلؾ كألجؿ   

 لو أفٌ  فتبيٌ  القدماء فقد مف نيجو عمى سار مف كبآراء الخميؿ بفكر عجبيي  كجعمو العربي القديـ،
 ؼتتألٌ  غةالمٌ  أفٌ  ةالفذٌ  بعبقريتو أدرؾ قد العربية، المغكية لمنظرية الحقيقي المؤسس كىك الخميؿ
 كالحركؼ الحركؼ، ىي ءااألجز  كىذه ء،اأجز  مف تتألؼ كالمفردات مجمكع المفردات، مف

 ترتيبان  الشفتيف إلى الحمؽ في مدارجيا بحسب لمحركؼ فكاف ترتيبو طقي،النٌ  الجياز ينتجيا
 فجعميا الحمؽ في الحركؼ أدخؿ العيف أف فكجد مثبلن  الذاتية، المبلحظة عمى فيو اعتمد ،ن عمميا
 أظير ثـ بألؼ فاه فتح مخرجو كت أكالصٌ  مرتكز ديحدٌ  أف داأر  إذا الخميؿ ككاف الكتاب، ؿأكٌ 

 التي الدقيقة، النتائج العممية مف كثير عمى الحصكؿ بذلؾ كاستطاع ،..أحٍ  ،أؼٍ  :نحك الحرؼ
قاؿ ىذا الٌصدد  كفي كاآللة، تالممختبر  العممي بالتطكر باالستعانة المحدثكف إلييا انتيى

 تتفؽ الحديث األصكات عمـ مصطمحات نرل أف حقان  ريؼالطٌ  كمف :"المخزكمي ميدم الدكتكر
 منيا كثير كاف بؿ القرب، كؿ منيا قريبة كىي الخميؿ كضعيا تيالٌ  مع المصطمحات أكثرىا
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 مصطمح  :فمثبلن   ) حرفية( تككف تكاد ترجمة ترجمت الخميؿ مصطمحات ياأنٌ  إلى يشير
 يقابمو الميمكس كمصطمح (voiced) "مصطمح باإلنكميزية يقابمو )المجيكر(

 المبلمح أىـ ؿتمثٌ  ياأنٌ  لأكر  رىاطكٌ  التي الخميمية النظرية كفي ،1 "(voiceless)مصطمح
 لدل المستشرقيف ان كبير  إعجابان  نالت سةادر  كىي غكية،المٌ  لؤلصكات القدماء سةالدر  الرئيسة
 .يفالبالغ قديركالتٌ  بالثناء المعاصريف مف كحظيت

ؿ فضبل عف سيبكيو عف غيره مف العمماء في ىذا كمف المبادئ األساسية التي تمٌيز بيا الخمي  
 2:كأخذ بيا عبد الٌرحمف الحاج صالح -المباحث الٌصكتية -المجاؿ

 كضع معجـ ؿأكٌ  فٌ أ إذ ؛قكاعدىا كمعرفة غةالمٌ  تدكيف بداية مع العربي الٌصكتي رسالدٌ  ارتباط -
 فٌ أ األساس ىذا كمعنى .صكتي أساس عمى منيجيتو قامت لمخميؿ العيف كىك في العربية

 مف مخارجيا بحسب ليا ترتيبو فكاف الحركؼ، مخارج عمؽ كفؽ تـٌ  كعباراتو قد ألفاظو ترتيب
 نظرية ؿأكٌ  الكصؼ ىذا كصار كاضح، عممي أساس مبنيان عمى ترتيبان  الشفتيف إلى الحمؽ
 العيف كتاب مقدمة في الكاردة الصكتية المادة ، كيمكف تصنيؼالعيف معجـ في كضعيا صكتية
 عمـ مجاؿ في رائدا -منازع كبدكف- الخميل عدٌ  الحديث، كيمكف العربي المساني الدرس كفؽ

 كاف إذ الحديث، العربي المساني كالدرس تتكافؽ التي العمـك المغكية مف غيره كفي األصكات
جراءات أدكات في دراساتيـ يعتمدكف الباحثكف كمازاؿ  أحمد بن الخميل سبميا أرسى قد كاف كا 

  .3اليجرم الثاني القرف سيبكيو في كتمميذه الفراىيدي
 مف غـالرٌ  عمى قةالدٌ  تشكك ظمت بالقدماء المرتبطة ساتار الدٌ  فٌ أ صالح الحاج الدكتكر لأر  -
 :ليماأوّ  أمريف بيف جمعت أنيا باطمئناف يشعر اإلنصاؼ بعيف إلييا كالناظر ليا، المتتبع أفٌ 

 في عالية كبإحاطة اإلحصائي، المعجمي العمؿ :ثانييماك كي،ااالستدر  قدمالنٌ  غكمالمٌ  العمؿ

                                                           
1
 .41ص ، عبقرم مف البصرةد. ميدم المخزكمي: الفراىيدم،   - 

 .197-.196الٌسابؽ، ص  المرجع معالي ىاشـ:  - 2
 .93مطيرم:  المرجع الٌسابؽ،  ص  د. صفٌية - 3
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 القرف في الفراىيدي أحمد بن الخميل فقد اىتدل ؛ الصكتي العمؿ كمنيا كافة، المغة عمـك
 ألنو الحركؼ بعض شكؿ مف استكحاىا اإلعراب، بنقط خاصة أشكاؿ كضع إلى اليجرم الثاني
 بيف صغيرة فكضع كاكا الياء؛ مف كالكسرة األلؼ، مف كالفتحة الكاك، مف مةالضٌ  أفٌ  يرل كاف
 أبعاض الحركات "ألفٌ  الحرؼ، تحت صغيرة كياء الحرؼ، فكؽ صغيرة كألفا الحرؼ، يدم

 الحركات فكذلؾ ثبلثة، الحركؼ ىذه أف فكما كالكاك، كالياء األلؼ كىي كالميف، المد حركؼ
 بعض كالضمة الياء، بعض كالكسرة األلؼ، بعض فالفتحة كالضمة، كالكسرة الفتحة كىي ثبلث،
 1."الكاك
 كتالصٌ  فيزياء يعرؼ أف دكف طؽالنٌ  آلية عمى العممية ىذه في أحمد بن الخميل اعتمد لقد    

في معرفتيـ ألعضاء الجياز الٌنطقي  المستحدثة. كليس  المعارؼ مف كنحكىا األعضاء كتشريح
أثناء حديث كيبدك أٌف عدـ ذكر الحنجرة في   2نقص إاٌل الحنجرة كال سٌيما الكتريف الٌصكتيف.

الخميؿ كسيبكيو عف المخارج كاف يؤٌدل بقكليـ) أقصى الحمؽ(، كىك المخرج اٌلذم حٌدده سيبكيو  
كتي اليمزة كالياء.  كىما صكتاف حنجرياف فعبل كما أثبتت صتحديدا نيائيا كنسب إليو خركج  

   3الٌدراسات الحديثة."
 عمى كتيالصٌ  منيجو في ارتكز قد صالح، الحاج الرحمف عبد كتكرالدٌ  أف عالمتتبٌ  يجد -

   النطؽ أعضاء بكساطة كتالصٌ  فتككٌ  مبلحظة نعني بوك  ،)الفسيكلكجي( النطقي األساس
 ؛ إذ أفٌ باألصكات الحٌس  دقيؽ األذف، مرىؼ كاف لذما ) اهلل رحمو( بالخميؿ تأثرم بذلؾ كىك
 مرىؼ ذات حٌس  أذف إلى تحتاج الحركؼ، مخارج األساسية ركيزتيا تيالٌ  ائدةالرٌ  الطريقة ىذه
 .الباحث عمى كمشقة عسرا الطريقة ىذه في أفٌ  كما 4مكسيقية، أذف

                                                           
 .17،  ص1دمشؽ، ج القمـ، دار ،2،1993ط ىنداكم، حسف كتحقيؽ دراسة اإلعراب، صناعةي: سر جنٌ  بف عثماف الفتح أبك - 1
، مع أٌف كممة ) حنجرة( معركفة لدييـ   - 2 كسبب ذلؾ ىك جعميـ الحنجرة جزء مف الحمؽ ال استقبلؿ لو أك مرادفا لمحمقـك كالبمعـك

 محمد .( ينظر، أحمد18اآلية  ،، كسكرة غافر10كقد كردت بصيغة الجمع في القرآف الكريـ مٌرتيف) في سكرة األحزاب، اآلية 
 .77ص  ،2008 ،3، طالفكر، دمشؽ رالٌمسانيات، دا قدكر: مبادئ

 .77قدكر: المرجع نفسو،  ص محمد ينظر، أحمد - 3
 .  93-92ص المرجع الٌسابؽ،  د. صفٌية مطيرم:  - 4
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قميبات التٌ  "بمدرسة عرفت مدرسة سيؤسٌ  أف ىذه بطريقتو أحمد بن الخميل استطاع لقد     
 لديو نظرة كاف إذ ة؛فذٌ  كعبقرية ناضجة، كعقمية كفطنة، ذكاء مف بو يمتاز لما كذلؾ "كتيةالصٌ 
 سانيةالمٌ  راساتمحكر الدٌ  ىي ةىامٌ  لعمـك سيؤسٌ  أف استطاع كفطنتو بذكائو فيك خارقة، عممية
؛ الحديثة  زلنا ال عممية أصكؿ كقكاعد عمى قائما كجعمو النحك، عمـ أسس كضع حيث اليـك
 باعتباره لو كىبو قد الخميل كاف الذم سيبكيو لكتاب مدارستنا خبلؿ مف اليـك إلى شفراتيا نحمؿ
 القضايا مف العديد سيبكيو نسبة خبلؿ مف كاضحا ذلؾ يجد لمكتاب كالمتصفح النجيب، تمميذه

 1يديو . عمى بناؤه اكتمؿ الذم العركض عمـ الخميل كضع كما .الخميؿ إلى غكيةالمٌ 
نضج  العرب عند كتيالصٌ  لمدرس التطبيقي الجانب فٌ أ صالح الحاج حمفالرٌ  عبد الدكتكر يرل -

 بصكرة ءاتاالقر  في كتيةالصٌ  الجكانب تطبيؽ حاكلكا ذيفالٌ  ،ديفكالمجكٌ  ءاالقرٌ  أيدم عمى ان كثير 
فقد" أسيـ عمماء القراءات القرآنية في إضافة  .2القرآني داءاأل عمى تطبيقيا ثـٌ  كصحيحة، دقيقة 

الكريـ  تفصيبلت صكتية إلى ما أثر عف الخميؿ كسيبكيو؛ فيـ قد سعكا إلى كصؼ تبلكة القرآف
حسب القراءات المختمفة فسٌجمكا خصائص صكتية تنفرد بيا التبلكة القرآنية، ككضعكا رمكزا 

 3.كتابية تمٌثؿ ىذه الخصائص"
 القدماء العرب العمماء أثبتو ما ذلؾ كيؤيد صكت، الحرؼ أفٌ  المعاصركف سانيكفالمٌ  دأكٌ  كقد   
 الجانبيف إلى الخميؿ منذ العرب حاةالنٌ  التفت:" صالح الحاج الرحمف عبد كتكرالدٌ  قاؿ إذ

 ككستيكيةاأل احيةالنٌ  مف غكمالمٌ  كتالصٌ  فتحميؿ المغة؛  أصكات تحميؿ في مفظيكالتٌ  الصكتي
 مناسبة فيي حرؼ لفظة اأمٌ  المخابر، في بجدية بيا يعتدٌ  بأف جديرة ىي أك كاؼ، غير، فقط
 يدؿٌ  المٌ  كذلؾ يستعمؿ كقد معنى، عمى يدؿ ال ذمالٌ  المغة مف العنصر بو يريدكف يـألنٌ ، جدان 

                                                           
 .93،  صنفسوالمرجع  ،د. صفٌية مطيرم ينظر، - 1
 .220-205، ص1ج: العربية المسانيات في كدراسات بحكث :ينظر ينظر،  - 2
 .96لمقارئ العربي، دار الٌنيضة العربية لمطباعة كالٌنشر، بيركت، لبناف،  صالٌسعراف:  عمـ الٌمغة مقٌدمة  دد. محمك  - 3
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 ياؽالسٌ  ككاف منو، المكتكب أم باليجاء كنويسمٌ  ما كعمى ،الكمـ كىي العناصر مف المعنى عمى
 1."القدامى العمماء كتب في بسالمٌ  لرفع كافيان 
 كتالصٌ  بيف الفرؽ أم الخطية كالحركؼ الصكتية الحركؼ بيف الفرؽ عف كذلؾ كيتحدث   

  غكمالمٌ  كتالصٌ  أم  ؿفاألكٌ "  :قاؿ إذ الخطية الرمكز مف كيمثمو مقامو يقكـ ما كبيف المغكم
 الكتابة عميو بنيت الذم ىك المغكم كتكالصٌ  لو، رمكز ياألنٌ  لمفظ، تابعة الكتابة ألفٌ  األصؿ ىك

 حرؼ كؿ حؽ إفٌ  الكتابة قياس في قيؿ كليذا تامة، مناسبة تناسبو أف يجب فكاف اليجائية،
 صكتي بحرؼ ينفرد أف خطيٌ  حرؼ كؿ كحؽٌ  بو، يختٌص  خطي بحرؼ ريصكٌ  أف صكتي
       2".كاحد
 قديمان  أكربا عمماء اأمٌ  ":فيقكؿ العرب كعند األكربييف عند المصطمحيف بيف مقارنة كيجرم  

 (caractère) ك(letter) الٌصكتي الحرؼ الفرنسية في كما مختمفتيف لفظتيف يستعممكف فكانكا
 لمعنى جديدة كممة انية كضعكابالثٌ  االستعماؿ في تمتبس األكلى صارت اكلمٌ  ،الحرؼ الخطي

 ىذا عمييـ يشتبو كاف فما قديمان  العرب اكأمٌ (، lettre عكض)  (phonème)فقالكا األكلى
 في الحرؼ صكرة اأمٌ  مثبلن  كقاؿ ذلؾ عمى ونبٌ  الخطي الجانب ، منيـ غكمالمٌ  داأر  ماككمٌ  األمر،
 الحرؼ اسـ عمى لمداللة استعممكا فقد آخر تمييز كليـ كخطان، لفظان  مكجكد ىذا أك... الخط
 القطع أصغر عمى لمداللة الحرؼ مفيكـ استعمؿ كليذا، اليجاء لفظة مثبلن  كالياء كالميـ كالباء

  3."إلييا بيا كيرمز يمثميا اممٌ  يةالخطٌ  القطع كأصغر فظيةالمٌ 

 المستوى الّنحوي:-2
 :4تتـ المعالجة اآلتية في المستكل الٌنحكم مف خبلؿ تشخيص مجمكعة أمكر، منيا

 .أزمة النحك العربي-1
                                                           

.214صالمصدر الٌسابؽ،  المساف،  عمـك في العرب منطؽ د. عبد الرحمف الحاج صالح: - 1
 .50 المساف، ص عمـك في كدراسات بحكث د. عبد الرحمف الحاج صالح:  - 2
 .50-51،  ص السابؽ المصدر ،المساف عمـك في كدراسات بحكث د. عبد الرحمف الحاج صالح:  - 3
4
.391-388كالحاسكب ، ص العربية المغة : عمي نبيؿ .د ينظر، - 
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الٌنحكية اٌلتي تتبلئـ مع ىذه حك العربي كتحديد أنسب النماذج إدراؾ خصائص النٌ -2
 الخصائص.

حك بإبراز الٌنظريات الحديثة، كخاصة نظرية تشكمسكي؛ ألٌف تشكمسكي الكشؼ عف ىذا النٌ -3
(، كىك مف المغكييف اٌلذيف formal Grammarsىك أٌكؿ مف كضع نظرية  األنحاء الصكرية )
 .1تزٌكدكا بالمعمكمات الرياضية في أحدث صكرىا"

حك العربي آليا، عمى أف تككف حمف الحاج صالح إلى معالجة النٌ أشار الدكتكر عبد الرٌ كقد      
كخص بالذكر الخميؿ كمف جاء بعده، فقد ذكر صيؿ، غكم العربي األلمٌ راث انطبلقة مف التٌ اال

 كاستغبلليا ،كتطكيرىا ة العربية يمكف اكتشافيا مف جديدمجمكعة مفاىيـ في الٌنظرية الٌنحكي
 2االستغبلؿ األمثؿ في مجاؿ المسانيات الحاسكبية؛ كذلؾ لما تتمٌيز بو مف أفكار رياضية.

كخير دليؿ عمى ذلؾ ماذكره د. الحاج صالح عند تطبيقو لمفاىيـ الٌنظرية الخميمية الحديثة     
إذ نسج ألفكار عممية رياضية في نحكنا العربي. فقد عرض الحاج صالح لبعض المفاىيـ 

اٌلتي خٌمفيا الخميؿ كسيبكيو، كمف تبعيـ مف النحكييف، مع ربطيا بما جاء بو المنطؽ العربية 
المنيجي بيف ما  عمى الفرؽليؤٌكد كأيضا ، تيا مف جيةعمميتيا كدقٌ عمى ؛ كذلؾ ليؤٌكد 3الرياضي
ثبات النحك تبعو النٌ  حاة العرب القدماء، كما أتبعو الٌمسانيكف الغربيكف في تحميميـ النحك، كا 

العربي األصيؿ قد بني عمى الٌتحميؿ المنطقي الرياضي كالعممي، مٌما يحٌقؽ لو صبلحية تطبيقو 
  لمغة العربية. يفي ىذا المجاؿ الحديث، كىك العبلج الحاسكب

مٌما تقدـ نخمص إلى أٌنو يمكف تطبيؽ الٌمسانيات الحاسكبية عمى الٌمغة العربية، إاٌل أٌف ىذا     
نطؽ دقيؽ جدا، عمى قدر الدقة اٌلتي تمتاز بيا التكنكلكجيا الحديثة، كىذا التطبيؽ يحتاج إلى م

                                                           
1
 .87، 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث- 

 . فما بعدىا.240،  صنفسو المصدر ،ينظر - 2
 لذكرىا حاجة أرل كال الخميمية، لمنظرية العربية المفاىيـ يخٌص  فيما صالح الحاج .د عند األفكار ليذه عرضتأف تك  سبؽ - 3

 االبتداء مفيكـ العامؿ، مفيـك القياس، كالفرع، األصؿ مفيـك المثاؿ، مفيكـ :حاسكبيان  عبلجيا يمكف التي المفاىيـ ىذه فمف مجددان،
 . كغيرىا كاالنفصاؿ،
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الحاسكبي(، دقيقة ىي  -غكية اٌلتي يعتمد عمييا المعالج )المغكمب أف تككف الٌنظرية المٌ يتطمٌ 
 أيضا، ليا لغتيا كاضحة اٌلتي ال غمكض فييا.

كالسيما في المستكل  -ت المغكيةكتتضح المعالجة اآللية لمنحك العربي مف خبلؿ الثنائيا     
 عمى سبيؿ المثاؿ: -في النظاـ العاـ لمغة، كقد ذكر الحاج صالح بعضا منيا، كىي -النحكم

  :ثنائية القياس والسماع-1
كىي مف الثنائيات الكثيقة الصمة بالنظرية النحكية العربية، كيمكف أف يبرمج الحاسكب بالظكاىر 

المسمكع، باعتبار أٌف حصرىا أيسر مف حصر الظكاىر المقيسة الٌمغكية المقيسة عمى قميؿ مف 
 1عمى كثير مف المسمكع.

 :ثنائية األصل والفرع -2
كنطقيا فرع، كقد ذكر الحاج  أصؿ، -مثبل -كرة الذىنية لمغةجدا، فالصٌ كىذه الثنائية ميٌمة     

ية فاألصكؿ تكٌكف ضكابط كمٌ صالح ىذه الثنائية في المفاىيـ األساسية لمٌنظرية الخميمية الحديثة؛ 
كاألصؿ عند العرب ىك ما  كؿ."لمظكاىر الٌمغكية المختمفة، كالفركع ضربا مف الٌنمك لتمؾ األص

 2كلـ يبف عمى غيره."يبنى عميو 
"   génotypالحاج صالح ثنائية األصؿ كالفرع" بما نسٌميو البيكلكجيا الحديثة بالػ" كيشٌبو     
( كالٌتككينية généticحٌدد األٌكؿ بأٌنو مجمكع الٌميزات الكراثية ) " ؛ فقدphénotype كالػ" 

بتكٌيؼ  لسمسمة مف األفراد .أٌما الثاني فيك مجمكع الٌصفات الظاىرة ليؤالء األفراد اٌلتي اكتسبكىا
 األصكؿ اٌلتي ينتمكف إلييا كرٌد فعمو إزاء الظركؼ الخاٌصة اٌلتي كجدكا فييا فجأة، فيذه  أيضا 

 
 

                                                           
1
 . بعدىا فما 102ص ،  المساف عمـك في العرب منطؽ  :ينظر- 

 .217، ص 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث :ينظر - 2
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كالفرع يمكف أف يتأٌكال مف الٌناحية المنطقية  " فاألصؿ 1األصؿ كالفرع في الٌمغة." صفات
   2."فضبل عف تأكيؿ الٌنمك البيكلكجي الٌرياضية

 
 :ثنائية العالقات العمودية واألفقية -3

كىي مف الثنائيات الميٌمة في عمؿ الحاسكب، كيمكف تكظيفيا في التكزيع كالٌتصنيؼ عند    
 3.درس المغكم، كما تكظؼ في سائر البرمجات الحاسكبيةالعمؿ في ال

كيذكر الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح أٌف "التحميؿ العربي أفقي كعمكدم معا، يقع عمى 
، كما يذكر أف مف أظير العبلقات األفقية في النحك العربي اٌلتي تجدىا 4"المحكريف في آف كاحد

فيي عبلقة أفقية ذات كجييف، أحدىما إسناد الحدث اك في العبلقة بيف المسند كالمسند إليو؛ 
سناد الخبر إلى المبتدأ، كاآلخر الصٌ  فة إلى المسند إليو، كما في إسناد الفعؿ إلى الفاعؿ، كا 

افتقار المسند إليو إلى المسند، إذ ال يتـ المعنى بكجكد المسند إليو كحده، فبلٌبد مف المسند. كأٌما 
احتكاء الجممة االسمية المركبة جممتيف تصنؼ كؿ كاحدة منيما في العبلقات العمكدية فمثؿ 

فئة، ثـٌ تكزع مكٌكنات كؿ كاحدة منيما عمى حٌدة.
5 

كيمكف أف يترجـ الحاسكب العبلقات الرياضية اٌلتي تظير عمكديتيا أك أفقيتيا جبريا، ترجمة    
 .ةيمكف أف نفيد منيا في التحميؿ المغكم عامة، كالٌنحكم خاصٌ 

 نمط كىك العربية؛ العامؿ نظرية مع كتداخؿ ارتبط لساني مبدأ ثمة أفٌ  إلى اإلشارة مف كالبيدَّ   
 فكرة عمى مبني كىك ، 6استغبلؿ ماأيٌ  الحاسكبية المسانيات وتاستغم الذم  النحكية التبعية
 ىي  التبعية أم  النظرية فيذه " متبكعة، أك قبميا لما تابعة البشرية األلفاظ جميع أفٌ مفادى

                                                           
 .150المساف، ص عمـك في العرب منطؽ - 1
 .150نفسو، ص المصدر - 2
 .559كالمنيج، ص كالكظيفة المجاؿ المسانيات، :،  استيتيةينظر - 3
 .89 ،1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث - 4
 .90، ص1العربية،  ج الٌمسانيات في كدراسات بحكث ينظر،  - 5
 .255المصدر نفسو، ص، ينظر - 6
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 المتبكع ىك مثبلن  ؿفالفع ؛ 1"العمؿ مفيكـ إلى كخاصة العرب النحاة نمط إلى بكثير قربأ
 الرحمف عبد كتكرالدٌ  مثَّؿ كقد لمكازمو، بالنسبة األكؿ ىك كاالسـ كالمفاعيؿ، لمفاعؿ بالنسبة
 :عربية لجممة 2 شجرة بشبو المبدأ ليذا صالح الحاج

 العامؿ -ع                                 
                                     . 

                                 . 
                              . 

 2المعمكؿ -2ـ                1المعمكؿ -1ـ          .                       
                          .          .                                . 

              .                                  .                  . 
           .                                     .                  . 
        .                                          .                . 
 2النكاة      ز     1ز               3ز       2النكاة     ز    1ز        .     
   .           .       .      .            .         .       .                . 
 .       .         .       2ز      .   1ز      .       .      .      .        
            .         .       .      ..         .       .         .      .    . 

 طكاؿ   ػػػػػهػػػػػ        الػ     رسالة      ػػػػػػنػػػػػػػػػيػػػػػػ      الػ     كتب          الػ   رجاؿ   
 
 
 
 

                                                           
.257، ص1ج ،العربية الٌمسانيات في كدراسات بحكث  عبد الٌرحمف الحاج صالح: - 1
 . 256ص  ،المصدر نفسو - 2
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 المستوى المعجمي:-3
تعالج  قضايا المعجـ في إطار نظرم عاـ  يصمح عمـ المعجـ أحد العمـك الٌمسانية اٌلتي يعٌد    

 1لمتطبيؽ عمى لغة بعينيا.
، كٌؿ قسـ منيما عمـ قائـ بذاتو، أحدىما 2كيمكف تقسيـ الٌمسانيات المعجمية عمى قسميف  

يدرس معجـ المغة؛ أم المفردات اٌلتي يستعمميا أبناؤىا الناطقكف بيا، كيدرس التطكرات اٌلتي 
كما يرسي  لممعاني المتعٌددة لمفظ الكاحد،  ت أك بعضيا، فضبل عف دراستوت بيذه المفرداألمٌ 

المبادئ الٌنظرية اٌلتي عمى أساسيا تكضع المعاجـ كاألدكات األساسيةإلثبات مفردات الٌمغة 
كيستعمؿ بعض الٌمغكييف العرب  ، lexicology ى ىذا العمـ عمـ المفرداتكيسمٌ كمعرفتيا،  

كأٌما اآلخر فيدرس قضايا الصناعة المعجمية، كتحديد طرؽ  المحدثيف مصطمح" المعجمية"، 
عداد التعريفات  جمع البيانات المغكية البلزمة لبناء المعجـ، ككيفية اختيار المداخؿ كترتيبيا، كا 

جـ، كيسٌمى ىذا العمـ عمـ اعصناعة المفي  حتاج إليوي ركح، كغير ذلؾ مٌماشكالحدكد كال
 .lexicographie الصناعة المعجمية

كمف ىنا، فإٌف المعجمية ىي عمـ ينضكم تحتو عمـ المفردات اٌلذم يعنى بالبحث في معجـ     
صناعة المعجـ اٌلتي عمـ  المغة العربية كمتنيا، كىي ما يسٌمى بعمـ المعجـ، كما ينضكم تحتو

 كيمكف تكضيح ذلؾ بالرسـ اآلتي:، 3تختص بكيفية صناعة المعجـ
                     

                                      المعجمية                                     
  


 صياغة المعجـ                    عمـ المعجـ )المفردات(

                                                           
 .299كالمنيج،  ص كالكظيفة، المجاؿ، استيتية:  المسانيات، - 1
 نفسيا. كالصفحة نفسو المصدر :ينظر - 2
  .150، ص المسانيات في مبادئخكلة طالب اإلبراىيمي:   - 3
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العرب القدماء سٌمكا ىذا العمـ "عمـ متف المغة" معتمدا ٌف عمماءنا إإلى الحاج صالح  يرشكي     
:"عمـ متف المغة "احركح الفتٌ شمكاىب "بف يعقكب المغربي في القزكيني اعمى ما ذكره في ذلؾ 

. إذ 1تو"يء ككسطو كقكٌ شٌ أك معرفة أكضاع الصفة كيسٌمى ىذا العمـ عمـ المتف كىك ظير ال
غة أم مفرداتيا يقابميا نحكىا أم قكالبيا كقكانيف متف المٌ يمكننا أف نخمص مف ىذه التحديدات أٌف 

 2نظاميا البنيكم اٌلذم يحٌدد كيفية تركيب مفرداتيا كتركيباتيا.
العمماء  عكب منذ أف بدأشكأٌما عمـ صناعة المعاجـ فيك عمـ معركؼ منذ القدـ، عرفتو ال     

  في جمع لغاتيـ كحفظيا في قكاميس كمعاجـ.
غكييف القدماء فكضعكا إذ اعتنى بو عدد مف المٌ  ؛كقد ازدىر ىذا العمـ كثيرا عند العرب    

معجـ العيف لمخميؿ بف أحمد  -في الكقت نفسو -يرىا كأقدمياشالمعاجـ كالقكاميس كلعٌؿ أ
الفراىيدم كقد تبعو كاقتفى خطاه عدد مف العمماء فكضعت معاجـ ال تزاؿ إلى يكمنا ىذا مف 

الياٌمة اٌلتي ال يستغني عنيا أم باحث دارس لمغة العربية، عمى سبيؿ المثاؿ:  األدكات
  3يدم.بالصحاح لمجكىرم، كلساف العرب البف منظكر، كتاج العركس لمز 

فادة مف الحاسكب، كبسبب ىذا ظير ما يسٌمى كاسعة في إمكانية اإل ة المعاجـ مساحعٌد كت   
إذ يعٌد قاعدة معطيات ميٌمة جدا ال يمكف االستغناء  ؛اآلليةبالمعاجـ الحاسكبية أك المعاجـ 

                                                           
 .210، ص1ج :الفتاح مكاىب ابف يعقكب القزكيني: - 1
 .150، ص المسانيات في مبادئخكلة طالب اإلبراىيمي:  - 2
 المعاجـ :الفرج أبو أحمد محمد الٌتفصيؿ كاإليضاح ينظر:. لمزيد مف 117، ص المسانيات في مبادئخكلة طالب اإلبراىيمي:  -3

 نشأتو العرب المعجـ :نصار حسيند. ك ، 1966 بيركت، العربية، النيضة دار الحديث، المغة عمـ دراسات ضكء في المغكية
  الرياض، الرياض، جامعة مطبكعات المعاجـ، كصناعة المغة :القاسمي عمي .د،  2ط القاىرة، لمطباعة، مصر دار كتطكره،
  مكتبة منيا، اإلفادة ككيفية تطكره كمراحؿ نشأتو العربي، المعجـ في عامة كنظرة العربية، المعاجـ :درويش هلل عبد .د ، ـ 1975
 دار تحميمية ، نماذج ،العربي المعجـ: الفيري الفاسي القادر عبد .د ، 2006، ١ ط القاىرة، الرسالة، مطبعة المصرية، األنجمك
 ... 1986 البيضاء، الدار طكبقاؿ،
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عنيا. كعمى ىذا األساس عمؿ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح جاىدا لتطبيؽ 
 مشركعو)الذخيرة المغكية العربية(.

سكاء   دخؿ تحت دائرتو معاجـ ال حصر لياقطاع عاـ يالذخيرة المغكية العربية  مشركعإٌف     
أـ  لمعاجـ لمناطقيف بالعربية، أـ معاجـ لممصطمحات العممية، أـ معاجـ تاريخيةأكانت ىذه ا

 مكؿكالشٌ   لمعاجـ التقميديةلخ، فضبل عف تمٌيزه بمٌيزات ىائمة ال تتكافر في اإمعاجـ مفيرسة...
 1.كاالنتظاـ، كاالطراد، كالدقة، كالكضكح، كالقابمية لمتكسع كالتعديؿ

يء إلى مجمكعات مرتبة أللفاظ شفيك يتقسـ قبؿ كؿ  كاؿشالمعجـ اآللي عٌدة أ ليذاك     
ـٌ إلى معجـ مكسكعي لغكم يخصص لكؿ لفظة دراسة عممية مستفيضة.  الذخيرة ث

أٌما المجمكعات المرتبة فيي عبارة عف جذاذبات آلية كؿ كاحدة منيا تختص بترتيب معيف كىي 
 2حسب الترتيب كالتالي:

 .أبجدم عاـ )االنطبلؽ مف المفظ( ترتيب -1
 .ترتيب أبجدم بحسب مجاالت المفاىيـ )االنطبلؽ مف المعاني( -2

 .ترتيب بحسب تردد الكممة )عدد المرات اٌلتي ظيرت في النصكص(-3
 كتجزأ إلى ترتيبات بحسب العصكر كفي مرحمة أخرل بحسب المؤلفيف كأصحاب النصكص.

في البمداف العربية في الكقت الراىف كفي كؿ حقبة  يكع الكممة أم ذيكعياشترتيب بحسب -4
 سنة( مٌما مضى.خمسيف )
 ترتيب بحسب العمـك كالفنكف.-5
عنصر آخر لممعجـ ىك الخرائط الجغرافية اٌلتي تبٌيف فييا ذيكع الكمـ العربية في ىناؾ ك    

 ذلؾ(. مختمؼ األقاليـ )ككذلؾ في مرحمة أخرل ذيكع التنكعات الصكتية في األداء كغير

                                                           
 .400- 396العربية،  ص المسانيات في دراسات ك ينظر، بحكث - 1
 1، المجٌمد 3مجمة اآلداب، العدد ،ركع الذخيرة الٌمغكية العربية كأبعاده العممية كالٌتطبيقيةشعبد الٌرحمف الحاج صالح: م - 2

 .15ص ، 2014جكاف  الجزائر،قسنطينة، 
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خائر المغكية لمفرنسية أك اإلنجميزية ر فسيككف عمى غرار ما كضع مف الذٌ أٌما المعجـ المحرٌ    
ر فييا العمماء بحكثا حكؿ كؿ لفظة فكؿ باب أك مدخؿ مف ىذا المعجـ فيك مكسكعة يحرٌ 
 1يحتكم عمى مايمي:

المغة القدامى إف تحميؿ داللي لمفظة انطبلقا مف السياقات كحدىا ثـٌ تحديدات عمماء -1
 كجدت، كذلؾ بػ:

 التكضيح الدقيؽ: -
  لممادة األصمية )الجذر(لممعنى الكضعي 
 تقت مف تمؾ المادة )بالتمييز بيف المعاني الفنية شلممعنى الكضعي كالمعاني االفرعية لكٌؿ كممة ا

 كغير الفنية(.
 بياف الفكارؽ الٌتصكيرية.ذكر المقابؿ اإلنكميزم كالفرنسي لكٌؿ كممة إف كجد، أكما يقرب منو مع  -

 تعميؽ نحكم صرفي كجيز )كصكتي كىجائي إف اقتضى الحاؿ(-2
 باإلعتماد عمى ما ذكره عمماء المغة كالٌنحك قديما )مع ذكر المراجع(

 تعميؽ تاريخي لممادة كفركعيا )انطبلقا مف تحميؿ النصكص أك المقارنة بينيما(-3
 كانت مف الدخيؿ كتفسير تكييفيا. بياف أصؿ الكممة إف 
 )ذكر تاريخ أك ظيكر الكممة في النصكص اٌلتي لدييا )األصمية كالدخيمة 
 .)ذكر تاريخ أٌكؿ تحٌكؿ داللي لمكممة )كالسياقات اٌلتي ظيرت فييا المعاني المستحدثة 
 ذكر تاريخ آخر ظيكر ليا إف اختفت في االستعماؿ 
 كالداللي لمكممة. طٌكر المفظيكصؼ إجمالي تفسيرم لمت 
 )بياف نظائر الكممة في المغات السامية )مع ذكر المكاد األصمية 

ذكر درجة تردد الكممة حسب العصكر كالبمداف كبالنسبة لآلثار العممية أك األدبية إف -4
 اقتضى الحاؿ.

                                                           
1
 .16،  صذخيرة الٌمغكية العربية كأبعاده العممية كالٌتطبيقيةركع الشالرحمف الحاج صالح: معبد  - 
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 يكع الكممة الجغرافي )حسب العصكر أيضا(شبياف   - 5
 د إف كجدت لمكممة.ذكر التجانسات كالمترادفات كاألضدا -6

 .صيا العمماء ليا قديما كحديثا إف كجدتراسات اٌلتي خصٌ ذكر الدٌ   -7
 

إٌف مساىمة الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح في العمؿ المعجمي ال تنفصؿ عف مساعيو      
المغة العربية المستعممة بالفعؿ؛ لذلؾ رأل في ر شلن اٌلتي تسعى إلى إيجاد أفضؿ الطرؽ

مقياسا مكضكعيا "ال يستغني عنو المغكم أك االختصاصي الميتـ بميداف االستعماؿ 
، بعد أٌف الحظ أٌف الباحثيف المغكييف ال يكثرتكف إطبلقا باالستعماؿ الحقيقي 1المصطمحات"

، كبعد 2لمعربية؛ العتقادىـ أٌف في ذلؾ خدمة لمعاميات، كأٌف الفصحى ىي العربية المكتكبة فقط
را كبيرا في العناية بالمغة المستعممة المعجـ العربي في زماننا ىذا يعاني "تأخٌ أف اقتنع بأٌف 

، عمى الرغـ مف أٌف العمماء العرب القدماء قد أظيركا اىتماما فائقا 3-القديمة كالحديثة -بالفعؿ
عر كنثر، كلـ ينصرفكا عف البحث في ش ، كلـ يٌدخركا جيدا في تدكيف كبلـ العرب مف4ماعبالسٌ 
ات االستعماؿ اليكمي لمكبلـ، كدرجة تكاتره كمدل تكٌسعيـ فيو، كتكاصمكا إلى كضع كيفيٌ 

مف عدـ التأثر  -الحصالحاج  -أكصاؼ غاية في الٌدقة كالمكضكعية. كقد أبدل استغرابو
بالغربييف المحدثيف في ىذه المسألة؛ ألٌنيـ يعتمدكف عمى المٌطرد في االستعماؿ، كينطمقكف مف 

نو، كيخضعكنيا إلى القكاعد المتعارؼ عمييا في تأليؼ لمعجمات، كيعطي مثاال عٌينة كبيرة م

                                                           
 المسانيات في كدراسات بحكث كتاب: مف قكمي، كمشركع كاحدة محكسبة ذخيرة في الفكرم كاالنتاج العربي التراث حكسبة - 1

 .149، ص1العربية، ج
 .138، ص2ج: العربية المسانيات في كدراسات بحكث كتاب مف العربية، لمغة الحقيقي كاالستعماؿ العربي المعجـ :ينظر - 2
 .137ص: نفسو المصدر - 3
 العممية كألىميتو الفصحاء العرب أفكاه مف العربية المغة لجمع ككسيمة القدماء العرب عممائنا اعتمدىا كسيمة المباشر ماعالسٌ  - 4
 كمفيـك العرب عند العممي المغكم السماع" عنكانو كتابان  صالح الحاج الرحمف عبد الدكتكر كضع العربي المغكم راثالتٌ  في

 كالمقاييس المحتكل حيث مف المغكم كالسماع كالزمانية، المكانية كمعاييرىا العربية الفصاحة مفيكـ باستفاضة درس فيو ،"الفصاحة
 .األدبية المشتركة المغة  بأسطكرة أسماه ما رأسيا كعمى المفاىيـ مف كثيران  فيو صٌحح .كمناىجيا الميدانية حرياتالتٌ  ثـٌ  كالشكاىد،
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( اٌلتي تغطي ما استعممو الناطقكف Trésor la langue françaiseبذخيرة المغة الفرنسية )
نيف كنت أتساءؿ باستمرار لماذا يقٌمد السٌ رات ش، يقكؿ:" منذ ع1بالفرنسية مدة قرنيف مف الزمف

إاٌل في ميداف كاحد كىك  -مف دكف تمحيص غالبا -يءشالغربييف في كٌؿ العرب في عصرنا 
 .2صناعة المعاجـ ككضع المصطمحات؟"

رط ضركرم في صناعة المعجمات في نظر شإٌف الرجكع إلى االستعماؿ الحقيقي ىك    
الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح اٌلذم يعٌده أصؿ األصكؿ في أم بحث يسعى إلى ترقية 

صكص أك أكبر عدد منيا، المحررة أك النٌ  العربية، كيعني بمحتكل ىذا االستعماؿ "كؿٌ  استعماؿ
عار كخطابات مسجمة شالمنطكقة بالعربية الفصحى مف مؤلفات، كمقاالت كبحكث كدراسات كأ

   . 3ر كذاع بيف الٌناس"شكغير ذلؾ مٌما ن
معجـ تاريخي يسعى إلى ار إلى إمكانية كضع شير بالذكر أٌف د. الحاج صالح قد أكجد   

اممة الستعماؿ المغة العربية، فيحكـ الفيرسة شالتراث العربي فتككف بذلؾ التغطية الحكسبة 
يكع كٌؿ منيا شصكص، كنسبة صكص يمكف معرفة سياقات كؿ لفظة مف ألفاظ تمؾ النٌ اآلتية لمنٌ 

امؿ لمغة شمٌما طبع مف نصكص عمى مستكل الكطف العربي، كعميو فإٌنو يسيؿ كضع معجـ 
 4العربية المستعممة بالفعؿ.

فضبل عف إسياماتو في تطكير العمؿ المعجمي، كذلؾ بتكجيو الباحثيف كالطمبة إلى مجاؿ     
خصب لمدراسة يعكد بالنفع العظيـ كىك ما يطمؽ عميو بػ)معجمات المعاني(، كىي مؤلفات في 

 بإعادة تنظيـ معانييا كترتيب ألفاظياداللة األلفاظ ابتكرىا عمماء المعجـ العربي قديما، كذلؾ 
 

                                                           
 .139، ص2العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث  :ينظر - 1
.139ص ، ، عبد الرحمف الحاج صالح، المصدر نفسو ينظر - 2

 .118، صالمصدر نفسو :ينظر - 3
 .112صالمصدر نفسو،  :ينظر - 4
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كمف أمثمتيا: )تيذيب األلفاظ( البف السكيت  1كفيرستيا عمى كفؽ الترتيب األلفبائي 
 ق(، كغيرىا كثير.224ـ )تق(، ك)الغريب المصٌنؼ( ألبي عبيد القاسـ بف سبلٌ 244)ت
ساف ت ىذه المعجمات مكضكعات متعٌددة، كأسماء الخيؿ، كخمؽ اإلنكقد ضمٌ     

كالمطر...الخ، كصٌنفت حسب ترتيبات مختمفة متباينة، كليس مف العيب إعادة ىيكمة ىذا الزاد 
غكم التاريخي بطريقة حديثة، بؿ يتكجب عمينا ذلؾ، كىذا ما دعى لو د.الحاج صالح في المٌ 
االعتماد خيرة المغكية، إذ يقكؿ:" كال مانع أف نقكـ في زماننا بمثؿ ما قاـ بو ىؤالء العمماء بالذٌ 

)الذخيرة( إاٌل أٌنو يجب أف ينتيج في ذلؾ النيج السميـ اٌلذم اتبعو  يةلنصعمى قاعدة المعطيات ا
. لكف مع اتباعنا ىذه الطريقة عمينا احتراـ خصائص المغة العربية ليصبح 2العمماء الغربيكف"

معجمات  العمؿ في أحسف كجو كأكممو، كما ال ننسى أٌنو ضمف معجمات المعاني ىذه تدخؿ
 3"خاٌصة بالمترادفات كاألضداد كىك أيضا مفيد".

عبد الرحمف الحاج صالح قد سعى جاىدا لبياف أىمٌية المغة  كتكرمٌما تقٌدـ يتضح أٌف الدٌ     
    العربية كذلؾ عف طريؽ االستعماؿ الفعمي لمغة اٌلذم يعٌد المنطمؽ األساس لكٌؿ بحث لساني. 

في صناعة معجـ عربي آلي ينيؿ منو  -رية منيا كالتطبيقيةالنظ -كما كضع األسس العممية
إٌف لمعرب نظريات كطرائؽ لغكية يحفؿ بيا تراثيـ الجميع ىك )الذخيرة المغكية العربية(، إذ 

العممي المغكم، كيبٌيف عف مكنكناتيا مسارىـ العممي كالعممي، كخاٌصة في القركف اليجرية 
كم العربي كاف يخضع لمنيج عممي قكيـ بكٌؿ مقٌكماتو مف األكلى، اٌلتي بٌينت أٌف الدرس المغ

دقة ككضكح كثبات، كأٌف مسارنا اليـك أصبح يعتمد التراث المغكم العربي قاعدة عممية لمكصكؿ 
ركع الذخيرة المغكية بمثابة غكغؿ عربي يحكم شكما يعٌد م  إلى غايات لغكية جديدة متطٌكرة.

تركة شلكٌؿ الدكؿ العربية، إذ يكفر قاعدة معرفية كثقافية مجميع المعمكمات كالمنجزات الفكرية 
 ألبناء العربية.

                                                           
 .41ص   العربية، المغة استعماؿ ةترقي في العممية كجيكده صالح الحاج الرحمف عبدد.  حداف:ش ريؼ بكشٌ ينظر د. ال - 1
 .168، ص2العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث - 2
 .123، ص نفسو المصدر - 3
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ركع المعجـ المغكم العربي التاريخي كمعاجـ المكسكعات العربية متعددة المكضكعات شإٌف م    
ؼ مف خبللو إذ يتعرٌ  ؛ركعا حضاريا كعالمياشلمثقافة كلمغة العربية بكصفيا ميسيـ في التركيج 

عمى الكنكز اٌلتي يحكييا مف مختمؼ مناىؿ العمـ كالمعرفة، كال يخفى دكر د. الحاج صالح في 
تكظيفو التكنكلكجيا الحديثة في البحث الٌمساني بمختمؼ تطبيقاتو كخاصة الحاسكب، فحصر 

ال تختمؼ المغة لف يككف تاما بالمعنى التقني الدقيؽ إاٌل بكجكد نظاـ أك آلة حاسكبية معجمية 
 جكىريا عف نظاـ القكاعد أك النحك، كىك أيضا آلة حاسكبية. 

  ية متكقؼ أساسا عمى كفاءة الباحثإٌف نجاح أم مشركع ىدفو العبلج اآللي لمغة العرب    
غكية القديمة كالحديثة، كبأساليب ظريات المٌ ا بالنٌ كىذا يقتضي بالضركرة أف يككف الباحث مممٌ 

 معطيات المغكية الحديثة.ياضية لمالصياغة الرٌ 
إاٌل  طبيقية لف يتـٌ ظرية كالتٌ سانيات النٌ تحقيقو في المٌ  يراد ٌف الٌتقدـ اٌلذمإ كنستطيع أف نقكؿ    

 بتحقيؽ شيئيف اثنيف ىما:
 .الٌرجكع إلى الٌتراث، مع مكاصمة البحث انطبلقا مٌما تركو عمماؤنا القدماء المبدعكف -1
 ظريات بالتكنكلكجيا الحديثة.االختبار المتكاصؿ لجميع النٌ  -2

كقد كقفنا عند أبرز ىذه  ،عبد الرحمف الحاج صالح في أعمالو كافةكتكر الدٌ  وكىذا ما حاكل   
  األعماؿ في الٌمسانيات الحاسكبية كغيرىا.

اٌتضح أٌف  ،بعد ىذه اإلطبللة عمى جيكد الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح المغكيةك كختاما   
فأبحاثو الٌمغكية  ؛ الجماعي كحب العمؿ ،ما قاـ بو ينـٌ عف ركح عممية اٌتسمت بالمكضكعية

حيائو بطريقة منيجية، كتقريب  حاكؿ فييا مف خبلؿ آرائو رفع  مكانة الٌدرس الٌمغكم العربي كا 
 .مصطمحاتو إلى الباحثيف الميتميف بيذا المجاؿ
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 الثاني:  حثػػػػػػػػػػػػالمب
 غات.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية المّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمي             
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 توطئة:
 إيجاد إلى الرامي مشركعو عف تنفصؿ ال المعجمي العمؿ في صالح الحاج مساىمة إفٌ    

 االستعماؿ في رأل لذلؾ بالفعؿ، المستعممة المغة كجعميا العربية المغة لنشر السبؿ أفضؿ
 أف بعد ،1المصطمحات بميداف الميتـ االختصاصي أك المغكم عنو يستغنى ال مكضكعيا مقياسا
 العتقادىـ لمعربية الحقيقي باالستعماؿ إطبلقا يكترثكف ال زماننا في ييفك المغ الباحثيف أف الحظ
 المعجـ بأف اقتنع أف كبعد فقط، المكتكبة العربية ىي الفصحى كأف لمعاميات، خدمة ذلؾ في أف

 .2القديمة كالحديثة بالفعؿ المستعممة بالمغة العناية في كبيرا تأخرا يعاني ىذا زماننا في العربي
إٌف الٌنظرة الضٌيقة لمعربية كتعميميا كحصرىا في مجاؿ محٌدد مف االستعماؿ ىي اٌلتي دفعتو   

ؼ فييا العيكب شكبيرة؛ إذ أنجز دراسات معمقة كثيرة، كإلى أف يكلي الجانب الٌتعميمي أىمية 
العربية كتقميص مجاؿ  شالحقيقية اٌلتي يعانييا تعميمنا لمعربية. كتمؾ العيكب كانت كافية لتيمي

حبلؿ العامية كالمغات األجنبية محٌميا.   استعماليا، بؿ كا 
بتدريس المغة العربية، كسمو حاد الجامعات العربية في ندكة خاصة كفي بحث قدمو إلى اتٌ      
أكد الدكتكر عمى أف انخفاض المستكل في « األسس العممية لتطكير تدريس المغة العربية»بػ: 

استعماؿ العربية يعد مف المشكبلت العكيصة في مجتمعاتنا، كتتقاسـ المسؤكلية في ذلؾ عدة 
، كفي الجامعة، كفي مؤسسات، فمنيا ما يرتبط بكيفية استعماؿ الناس لمعربية في المدارس

الحياة العامة، ثـ مدل مشاركة العاميات، كالمغات األجنبية إياىا في مختمؼ المستكيات 
خيرة دريس، أم بحجـ الذٌ غكم، كنكعيتو في مناىج التٌ صؿ بالمحتكل المٌ كالبيئات، كمنيا ما يتٌ 

 3.عميـالتٌ مرحمة مف مراحؿ  ية لبلكتساب في كؿٌ الحة لبلستعماؿ، المكجٌ غكية الصٌ المٌ 
  غاتحمف الحاج صالح في مسيرتو العممية بمكضكع تدريس المٌ كتكر عبد الرٌ اىتـ الدٌ لقد     

كالمقاالت، فقد كتب في  مف خبلؿ نشره مجمكعة مف األبحاث كذلؾ ؛كأثر التحكـ المغكم فيو

                                                           
 . 14 9ص ،2 ج العربية، المسانيات في كدراسات بحكث :صالح الحاج حمفالرٌ  عبد ينظر، - 1
 .138-137نفسو، ص المصدر ينظر، - 2
 )مقاؿ مف األنترنيت(. سافلمٌ عبد الرحمف الػحاج صالح كجيكده في خدمة عمـك اد سيؼ اإلسبلـ بكفبلقة: محمٌ ينظر،  - 3
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« العربية أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدرسي المغة»سنكات السبعينيات مقاالن مكسكمان بػ:
ظيار البنى النحكية »سمط فيو األضكاء عمى مختمؼ أطكار الكبلـ  بتحميؿ المادة المغكية، كا 

كالتحكيمية كصكالن بالطالب إلى اكتساب ممكة المغة عف طريؽ المراف، أم القدرة عمى إنتاج 
العممي التعبير السميـ عف طريؽ التجريب، كالدربة، كفي مقالة أخرل تحدث فييا عف )التحميؿ 

لمنصكص بيف عمـ األسمكب كعمـ الداللة كالببلغة العربية(، كىك بحث في مستكيات الداللة 
كجماليات الصياغة األدبية لمغة، كيساعد الطالب كثيران عمى فيـ طبيعة الكبلـ األدبي اإليحائية 

ككيؼ بصفة عامة، « عمـ تدريس المغات»كبنيتو التركيبية الببلغية المعقدة، كما تحدث عف 
راجت فيو األبحاث بأكركبا، كما ينبغي لو مف العتاد المخبرم لتمييز األصكات المغكية، كأشار 

مف البحكث في  -شخصياالذم كاف ييشرؼ عميو ك -« معيد العمـك المسانية»مو كذلؾ إلى ما قدٌ 
  .ىذا المجاؿ

 اكالديداكتي مجاؿ في بحث ؽفر  ؤٌسسي " ذخأ المسانيات معيدل وتأسيس منذ وأنٌ   كالمبلحظ    
Didactique ، النظرية ئمباد بتطبيؽ ـ،يالقد العربي النحك غتبمي طرائؽ فييا مستخدما 

 النيضة بناء في أسيـ الباحث إفٌ ... الحديث المغكم الٌدرس في كخطكاتيا اإلجرائية الخميمية
 أىمت كالتي كأعماليـ، سنيـ تناسب طرائؽ أىـٌ  كضع كقد كلممكٌظفيف، كالكبار لمصغار التعميمية

 نتيجة كىذا ـ، 2001عاـ الٌتربكية المنظكمة إلصبلح الكطنية المجنة رأس عمى يككف ألف
 ما عمى ؼيتأسٌ  األخير كفي...الخصكص كجو عمى الٌتربكية أعمالو مٌيزت التي كالدراية الخبرة

 في القطاعات ىشتٌ  أصاب كما كاليزاؿ عؼالضٌ  مف األخيرة القركف خبلؿ أصاب الفصحى
   1".العربي كسطنا
 األدبيات في استخدـ حيث قديـ جديد، صطبلح قديـم  (Didactique)تعميمية  كممة إفٌ     

 يكتسبيا انفؾ ما التي الدالالت إلى بالنظر جديد كىك ،رشالٌسابع ع القرف بداية منذ التربكية
 مشتقة األخيرة كىذه تعميـ، لكممة صناعي مصدر العربية المغة في فالتعميمية الراىف؛ كقتنا حتى
المغة  في أٌما إحضاره، دكف الٌشيء عمى لمداللة الٌسمات مف سمة أك عبلمة كضع أم عٌمـ مف

                                                           
.152ص صالح بمعيد: مقاربات منياجية، -  1
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مف  بعضا بعضنا يعٌمـ أم  األصؿ مف اشتٌقت صفة (Didactique) كممة الفرنسية فإفٌ 
 )، المشتقة مف الفعؿ المكىكبكف لمتدريس ") κτικόςακτικός)  ،didaktikόs اليكناني القديـ
διδάσκω)   didásko " " ، "في  ركيزيككف التٌ  ، كبعضا بعضنا يعٌمـكتعني رشد". ييعمـ

ـ  1613 مٌرة سنة أكؿ الٌتربية عمـ في الكممة ىذه استخدمت كقد ،1 ةيعمى العبلقة المعرف ذلؾ
 بحثيما فياستخدما  كقد Ratich.(wكراتيش )  (Helwig .K)ىيمفج   كشكؼ مف كؿ قبؿ مف
 مف نكعا عندىـ تعني ككانت الٌتعميـ، لفف كمرادؼ المصطمح ىذا التعميمية، نشاطات حكؿ

 كتابو في 1657 سنة (Kamensky) كامنيسكي استخدمو كما كالخبرات، التطبيقية المعارؼ
 التعميمية المكاد مختمؼ جميع في لمتعميـ العاـ بالفف يعرفنا أٌنو يرل حيث ؛"الكبرى الديداكتيكا"

 .2أيضا لمتربية بؿ فقط عميـالتٌ  فف ليست يابأنٌ  كيضيؼ
يشير العديد مف الباحثيف إلى تعدد المصطمحات اٌلتي تقابؿ المصطمح       
، كيرجعكف ذلؾ إلى تعدد مناىؿ الترجمة، كأيضا إلى ظاىرة الترادؼ في didactiqueاألجنبي

لباحثيف استعماؿ ديداكتيؾ تجنبا ألم لبس في المغة العربية؛  ففي الكقت اٌلذم اختار بعض ا
مفيكـ المصطمح، كما نجد باحثيف آخريف يستعممكف عمـ الٌتدريس كعمـ الٌتعميـ كباحثيف قبلئؿ 

 3يستعممكف مصطمح التعميميات مثؿ لسانيات، رياضيات...إلخ.

                                                           
1 -Du grec ancien διδακτικός, didaktikόs (« doué pour l’enseignement»), dérivé du verbe 
διδάσκω didásko (« enseigner », « instruire »).Étymologiquement, dans «didactique», l’accent 
est plutôt porté sur la relation au savoir à transmettre .-  Saïd Tasra: Pédagogie, didactique 
générale et didactique Disciplinaire، HAL Id) Sciences de l'Homme et de la Société( Pédagogie, 
Laboratoire de recherche en Langues, Littérature, Communication et Didactique (2LCD)، 2 Jun 2017،

p2. 

 جامعة تيارت   كاالجتماعية، اإلنسانية العمـك دراسات، -بيداغكجية  لسانية مقاربة -الديداكتيؾ  الفعؿ : تحميؿ بكىادم عابد - 2
 .368، ص2012، 2العدد ، 39 المجٌمد

سبع فاطمة الزىراء: المصطمح الٌتعميمي عند عبد الٌرحمف الحاج صالح في ظٌؿ النظرية الخميمية الحديثة، مجٌمة آفاؽ  لمعمـك  - 3
 .187، ص2016، 4الجمفة، العدد
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اٌلذم يشاع كأٌما مصطمح تدريسية فيك استعماؿ عراقي، كلـ يشع استعمالو، غير أٌف المصطمح 
:" التعميمة ىي كما يٌتجو البعض إلى القكؿ بأفٌ  1في االستعماؿ أكثر مف غيره ىك تعميمية.

 .2مجمكع الٌطرائؽ كالٌتقنيات كالكسائؿ اٌلتي تساعد عمى تدريس مادة معٌينة"
كرغـ ما يكتنؼ تعريؼ الديداكتيؾ مف صعكبات فإف معظـ الدارسيف الميتميف بيذا      

الحقؿ، لجئكا إلى التمييز في الديداكتيؾ، بيف نكعيف أساسييف يتكامبلف فيما بينيما بشكؿ كبير 
 :3 كىما
ييتـ بكؿ ما ىك مشترؾ كعاـ في تدريس : Didactique générale  الديداكتيؾ العاـ - 

خصكصيات ىذه جميع المكاد، أم القكاعد كاألسس العاٌمة اٌلتي يتعٌيف مراعاتيا مف غير أخذ 
تعمِّـ محتكل  تعٌد مف التخصصات التي تتعامؿ مع التدريس، .بعيف االعتبارالمادة أك تمؾ 

بنظاـ محدد )عمـ تعميمي متخصص أك ـ المعرفة الخاصة المرتبطة معيف )التعميـ العاـ( ، كتعمٌ 
 .4المتبادلة كعبلقاتيـ تأديبي(

بما يخٌص تدريس  : ييتـٌ أك ديداكتيؾ المكاد Didactique spécialeيداكتيؾ الخاص الدٌ  -
 .مادة مف مكاد الٌتككيف أك الدراسة، مف حيث الطرائؽ كالكسائؿ كاألساليب الخاصة بيا

                                                           
 .9ص، 2007رشيد إبرير: تعميمية الٌنصكص بيف الٌنظرية كالٌتطبيؽ، دار الكتب الحديثة، ط، ينظر، - 1
، المركز الكطني لمكثائؽ ة، ممحقة سعيدة الجيكيdoxique pédagogique شناف ، كمصطفى ىجرسي:المعجـ التربكمفريدة  - 2

 .  44، ص2009الٌتربكية، الجزائر، 
حكؿ مقاربة المنياج الدراسي في مجاؿ التربية كالتعميـ)مف البيداغكجية كالديداكتيؾ إلى المنياج الدراسي(  بنعيسى احسينات:  - 3

 . 05/08/2018: يـكwww.ahewar.org/debat/show.art.asp :نقبل مف المكقع
4 - La didactique est une discipline qui s’occupe de l’enseignement                            -
Apprentissage  d’un certain contenu(la didactique générale), et de l’enseignement apprentissage 
des connaissances déterminées relevant d’une discipline déterminée(Didactique spécialisée ou 
disciplinaire) et de leurs interrelations. -Saïd Tasra: Pédagogie, didactique générale et didactique 
Disciplinaire، idem , p3. 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C8%E4%DA%ED%D3%EC+%C7%CD%D3%ED%E4%C7%CA
http://www.ahewar.org/debat/show.art.aspيوم
http://www.ahewar.org/debat/show.art.aspيوم
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كقد تعٌدد مفيـك مصطمح التعميمية عند الكثير مف العمماء، كعمى الخصكص العمماء    
ـ 1973( في دراسة لو أصدرىا سنة J.C.Gagnonالغربييف، فقد عرؼ جاف كمكد غانيكف)

 1بعنكاف: "ديداكتيؾ المادة" التعميمية كما يمي: إشكالية إجمالية كدينامية، تتضٌمف:
 المادة الٌدراسية ككذا في طبيعة كغايات تدريسيا. كتفكيرا في طبيعة تأٌمبل -
عدادا لفرضياتيا الخصكصية، انطبلقا مف المعطيات المتحٌددة كالمتنٌكعة باستمرار لعمـ الٌنفس إ -

 كالبيداغكجيا كعمـ االجتماع...إلخ.
 دراسة نظرية كتطبيقية لمفعؿ البيداغكجي المتعمؽ بتدريسيا. -

ثارة " ربكيكف بأٌنو:التٌ  وعٌرففقد  Enseignement   عميـالتٌ مصطمح  أٌما      عممية تحفيز كا 
اطو الٌذاتي، باإلضافة إلى تكفير األجكاء كاإلمكانيات المبلئمة اٌلتي شقكل المتعٌمـ العقمية كن

د ا يؤكٌ مٌ رجية مخااخمية كالالدٌ  اتر ثٌ مؤ اتج عف الالنٌ  تساعد المتعٌمـ عمى القياـ بتغيير في سمككو
 2."ـالتعمٌ حصكؿ 

كيعٌده آخركف بأٌنو "عممية تمقيف الٌتبلميذ معمكمات مختمفة كتدريبيـ عمى أداء العمميات أك     
كجممة القكؿ ىك:" نقؿ المعمكمات منٌسقة  . 3التجارب المنصكص عمييا في المنيج الٌدراسي"

4إلى المتعمـ".
 

"عممية اكتساب الكسائؿ المساعدة عمى : فيك  كما عٌرفو البعضف مصطمح الٌتعمـأٌما      
 5كبلت".شكافع كتحقيؽ األىداؼ، كىك كثيرا ما يتخذ صكرة حٌؿ المباع الحاجات كالدٌ شإ

                                                           
.نقبل 39، ص1991، 1يد بناني: مف الديداكتيؾ إلى البيداغكجيا، الحكار األكاديمي كالجامعي، الدار البيضاء، المغرب، طشر  - 1

كاالت كتحٌديات، مجمة تكاصؿ في الٌمغات كاآلداب، جامعة عٌنابة،  العدد شميمية المغات كالٌمغة العربية، إلطيفة ىباشي: تععف: 
 .171، ص 2013، مارس37
 .55شناف ، كمصطفى ىجرسي: المعجـ التربكم،  صفريدة  - 2
   .29، ص1983، 1يد نبيؿ كآخركف:  األسس العامة لمٌتدريس،  دار النيضة العربية، بيركت، لبناف، طشر  - 3
  .52، ص2006، 1عمي عطية: الكافي في أساليب تدريس الٌمغة العربية، دار الشركؽ لمنشر كالٌتكزيع، ط محسف  - 4
 .55، ص2000، 1صالح بمعيد: دركس في الٌمسانيات الٌتطبيقية، دار ىكمة، الجزائر، ط - 5
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 لقد تعٌددت الٌنظريات الٌمغكية اٌلتي تناكلت عممية اكتساب الطفؿ لغتو األـ، كبحثت عف أىـٌ  
الطرؽ كاألسس اٌلتي ارتكزت عمييا ىذه العممية، كقد برزت مف جممتيا ثبلث نظريات ىاٌمة 

 تتمٌثؿ في:
  ّتمركزت النظرية حكؿ مفيكـ السمكؾ كعبلقتو بعمـ الٌنفس، كبالتالي ينبغي لنا موكيةالّنظرية الس :

االستجابات أف نعرض لمفيـك ىذا المصطمح اٌلذم منو جاءت تسمية النظرية فيك"مجمكعة مف 
 . 1الناتجة عف مثيرات المحيط الخارجي طبيعيا كاف أك اجتماعيا"

   ّفي نقيض النظرية السمككية ظيرت النظرية المعرفية كاٌلتي انتقدت المدرسة ظرية المعرفيةالن :
ير كاالستجابة. كتعد الدراسات الميدانية اٌلتي شالسمككية اٌلتي اختصرت العممية المعرفية في الم

" حكؿ االكتساب المغكم عند الطفؿ ىمزة كصؿ بيف الدراسة النفسية J.piagetبيا بياجي "تقاـ 
كالدراسات المغكية. فنمك المعرفة لدل الطفؿ يحدث نتيجة تمكنو مف التكييؼ كالتبلؤـ مع البيئة 

  2لذا فيي نظرية قائمة عمى مبدأ الذكاء.
  ّكمسكي "ش: ظيرت عمى يد تغويةظرية المّ النN.homsky صاحب النحك التكليدم التحكيمي "

كاٌلذم عالج المغة مف منطؽ أٌنيا مكٌكف مف مكٌكنات العقؿ اإلنساني كنتاج عقمي خاص 
العقؿ كال يخضع لمبدأ المثير كاالستجابة اٌلذم اعتمد و مي، أم أٌف سمكؾ اإلنساف يم3باإلنساف

م انتقؿ االىتماـ فيو مف "البيئة" عميو السمككيكف بتركيزىـ عمى السمكؾ ظير المنيج العقمي كاٌلذ
تعمـ يجرم كفؽ قدرة الك"العكامؿ الخارجية" إلى الطفؿ ذاتو، أك إلى المتعمـ ذاتو، حيث إٌف 

 4فطرية في اإلنساف.

                                                           
 .91-90ص ،صالح بمعيد: دركس في الٌمسانيات الٌتطبيقية - 1
  ائي، مذكرة ماجستيردكر المسانيات في تعميـ المغة العربية كتظبيقاتيا في الطكر األٌكؿ  االبتد بف قطاية بمقاسـ:ينظر،  - 2

 . 75، ص2010الجزائر،   جامعة كرقمة
 .19،  ص1995عبده الراجحي: عمـ المغة التطبيقي كتعٌمـ العربية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ط ينظر، - 3
 .20فسو، صالمرجع نينظر،   - 4
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دراس المغة  و إلى أٌف عممية تعميـ العربية تختمؼ عف دراسة المغة، فإذا كاف ىـٌ ينبغي أف ننبٌ    
أم إٌننا بصدد معرفتيف: س ال ييتـ إاٌل بما يخدـ المتعمـ، إف المدرٌ اإلحاطة بنظريات دراستيا، ف

          1(، كمعرفة عممية كظيفية.Savanteعممية نظرية أك عالمة )
المعارؼ كتراكميا. فكاف الٌبد مف ىك تزايد  ةعامٌ  يميةمعالتٌ  جىالمنا واجك ت ةممشك أكبرٌف إ   

لمعالجة محتكل المناىج كربطيا بالتطٌكرات اٌلتي تٌمس المجاالت  إيجاد األساليب المناسبة
المعرفية كالمينٌية المختمفة.كمعنى ذلؾ أٌف أٌية تقنية أك إجراء تعميمي قد اليككف ذا فائدة إذا لـ 

كساب قدرة ،تكٌجو العناية أيضا لممادة العممية كالمغكية فمف  عمى التفكير كاإلبداع كالممارسة؛ كا 
 ف الفرد مف اكتساب القدرات كالميارات.مكٌ تدكف معارؼ منظمة ال ي

 :جيود عبد الّرحمن الحاج صالح في مجال الّتعميمية 

عف كبلتو شال ينفصؿ مجاؿ تعميـ المغات في الجزائر كمنو تعميـ المغة العربية بظركفو كبم     
مف أجؿ تطكير تعميـ المغة العربية فبرغـ الجيكد اٌلتي تبذؿ  ميداف التعميـ العاـ كالجامعي،

محتكل الكتب كالٌدركس، كبرغـ ما عقد مف ألبنائيا بإصبلح المناىج كتعديؿ البرامج كتغيير 
رفيف التربكييف فإٌف الكاقع يثبت أف شندكات عممية كما أقيـ مف دكرات تككينية لممعمميف كالم

 2إلى أسباب عديدة أىٌميا: اقمة. كقد يعزل ذلؾاكؿ المغكية متفشالنتائج ىزيمة كالم
عجز المناىج الٌدراسية الحالية عف تحقيؽ ما كضع مف أىداؼ كانت نتيجتو اٌتساع الفارؽ بيف  -1

 األىداؼ المعمنة كاألىداؼ المحققة.

                                                           
د. نكارم سعكدم: البحث المساني كتعميمية المغة العربية، مقاربة لسانية في كتابات عبد الرحمف الحاج صالح،  مجمة اآلداب   - 1

.306، ص11جامعة قسنطينة، العدد
2
 كالثقافة المغات في الٌتكاصؿ مجمة ، الجامعة قبؿ فيما العربية المغة بكشحداف: الٌنظرية الخميمية الحديثة كسبؿ ترقية الشريؼ - 

 . 106-105ص ـ، 2012 ، سبتمبر 31ع كاآلداب،
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كبلت الحقيقية، كال يستجيب لمحاجات شعدـ ربط المنياج المدرسي بالكاقع، فبل يعالج الم -2
العمماء كال إلى ما تٌكصمت إليو دراستيـ المسانية التربكية مف نتائج الراىنة، كال يمتفت إلى جيكد 

 تستحؽ العناية كالتطبيؽ.
تقٌيد كاضعي برامج المغة العربية في الكطف العربي كمنيا الجزائر بطريقة نحاة العرب  -3

في تحميؿ المغة. ككانت نتيجتو  -كا في القركف األربعة لميجرةشال األكائؿ اٌلذيف عا -المتأخريف
كمة لبنية المغة شابتعاد الٌدراسة الٌنحكية عف المنيج القكيـ لمعمماء القدامى في دراسة العناصر الم

  العربية كتراكيبيا.
 قبؿ ما عميـالتٌ  في العربية المغة مناىج لبناء غكيةكالمٌ  العممية ساألسٌ  في يكتب فنراه   

 كالبحث غاتالمٌ  ستدري عمـ كفي العربية، غةالمٌ  ستدري لتطكير العمميةسس األ كفي الجامعي،
  1."ائرز الج في التعميمي النظاـ في التعريب حركة كفي غكم،المٌ  رسالدٌ  ةيٌ نيجم في العممي
 ستدري مشكبلت عف الكشؼ في جادة مساىمات " صالح الحاج فحمالر  لعبد كاف لقد    

 تغيير إلى دعا كلطالما  ،الجامعي إلى االبتدائي مف التعميـ مراحؿ مختمؼ في كتعميميا العربية
 كجمع األسباب عف البحث في العممي األسمكب بانتياج ؾكذل جذرم، بشكؿ التعميمي الكضع
يجاد كتحميميا الميدانية الحقائؽ ". مكضكعية بكؿ المناسبة الحمكؿ كا 

2   
 رىاتكفٌ  ينبغي تيالٌ  ركطالشٌ  عف المجاؿ ىذا في ثوحدي صالح الحاج حمفالرٌ  عبد ابتدأ كقد   
 :3في كيحصرىا غة،المٌ  سمدرٌ  في

 األساسية المغكية لمممكة واكتساب تـٌ  قد يككف أف " غةالمٌ  سمدرٌ  في طتر يش فيك: غويةالمّ  ةالممك -1
 طكر في كؿخدٌ ال قبؿؾ ذل تـٌ  قد يككف أف كالمفركض ( ذيبلمتٌ ال إلىبإيصاليا   سيكمؼ التي

 ".) خصصالتٌ 

                                                           
 .151صالح بمعيد: مقاربات منياجية، ص  - 1
 .29، ص  العربية المغة استعماؿ ترقية في العممية كجيكده صالح الحاج الرحمف عبد األستاذ بكشحداف: الشريؼ د. - 2
 .200-199ص ، المساف عمـك في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبد - 3
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 يحكـ ىحتٌ  لمغة سميـ رتصكٌ  ول يككف أف "يجب ورأي حسب غةالمٌ  سفمدرٌ : بحثو البمج اإللمام -2
 ةالعامٌ  المسانيات وأثبتت ما أىـ عمى معاطٌ  إذا إال ذلؾ عمى يحصؿ أف كفيم كال تعميميا،

الجانب نجد كفي ىذا  ( الخميمية المدرسة لبحكث كىي امتداد ( ةاصٌ خ بصفة العربية سانياتكالمٌ 
ى ضركرة الٌمسانيات إلى فضمو في لفت انتباه  المؤٌسسات التربكية إل يريشالٌسبلـ المسٌدم  عبد

صالح  الحاج حمفالرٌ  ساني عبدكاف لمعالـ المٌ  في تطكير تدريس الٌمغة العربية؛ إذ يقكؿ:" لقد
الٌمسانيات كتطٌكرىا في  أىمية إلى ربيالع الكطف في التربكية المؤسسة انتباه لفت في الفضؿ
 1العربية." الٌمغة تدريس آليات بيا تطٌكر جديدة تعميمية رؤية بمكرة
 ال وأنٌ  حيث؛ سانيمٌ ال البحث صعيد في جدٌ  بما ـاإللما رةك ضر عمى  صالح الحاج أكد فقد    
  فانيك قحقائؽ ك  ف م الحاضر عصرنا في ـمالع وأثبت مايجيؿ  فأ ،ـكالي غةمٌ ال رسلمدٌ  فيمك
ركط الٌنجاح في تعميمية المغة شفمف  ٌتحميؿ الٌمغكم؛ال في ناجعة جىكمنا مفيدة، ماتمك مع فمك 

أف يتمتع المدرس بالكفاءة المعرفية )عمميا كتربكيا(، كالمعرفة بطبيعة المتعٌمـ كىذا يعني إلماـ 
المدرس ببعض العمـك كعمـ النفس التربكم، كاالجتماعي، كالمغكم، كالبيداغكجيا، كالمسانيات 

المعرفي إذا كانت المغة العربية لغة مـ الٌنفس كالٌتعميمية، كالنكركبيكلكجي أك بيكلكجيا الدماغ، كع
 لتشخيص نيةك إلكتر  بآالت تيةك الصٌ ف أف تحٌمؿ عناصره يمك مالبشر  فسامٌ فال . 2ثانية لممتعمـ

 األدمغة(تاباتبالرٌ  تحصىك  بترتٌ  فأ فيمك أيضا، ك عيةك ضك م بمقاييس تيك الصٌ  داءاأل اعك أن
 وأبنيت ية،ماألص هادٌ ك مك  ،وكيباتر  ،ومفردات صك صالنٌ  فم نص في يرد ما جميع  (نيةك اإللكتر 

 وكأنٌ  معنى،ك  لفظا يةك غمٌ ال العناصرف بي ثابتة عبلقاتاكتشاؼ  إلى ل ذلؾأدٌ  قدك  ،وسياقاتك 
 .ةرياضيٌ  صياغة تصاغ فأ فيمك

 في كافية ممكة وصصٌ تخ أثناء يكتسب أف " غةالمٌ  سلمدرٌ  ينبغي وأنٌ  يقكؿ إذ: غةالمّ  تعميم ممكة  -3
 ىذا ثـ أكال ابقيفالسٌ  رطيفالشٌ  استكل إذا إالٌ  ...ؾذل عمى يحصؿ أف كفيم كال المغة، تعميـ

                                                           
  .198 الٌمسانيات، ص في تأسيسية المسٌدم: مباحث الٌسبلـ عبد  - 1
شارؼ لطركش: االستراتيجيات الحديثة في تعميـ الٌمغة، مجمةالعربية لمناطقيف بغيرىا، جامعة إفريقياالعالمية، الخرطـك  ال - 2

 .304،  ص2015،  يكنيك 19الٌسكداف، العدد
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 في اهإيٌ  كتطبيؽ، بكمر تٌ كال سانيالمٌ  البحث محصكؿ عمى بلعطٌ اال كىك : ـزالبلٌ  رخاآل رطالشٌ 
 طبيقيكالتٌ  ظرمالنٌ  العممي البحث أفٌ  بما"ك ،" كمتكاصمة منتظمة عممية بكيفية صصالٌتخ أثناء
 ـتيمعمكما تطكير عمى مبدئيا مجبركف ... المدرسيف جميع فإفٌ  كينتيي ينقطع أف كفيم ال
 بكيفية تطبيؽالك  العممي البحث صعيد في يكجد ما عمى المتكاصؿ بلعطٌ باال يةجكالمني ظريةالنٌ 

 ".معقكلة
 دفعت التي ىي االستعماؿ مف دمحدٌ  مجاؿ في كحصرىا كتعميميا لمعربية قةالضيٌ  النظرة إفٌ    
 عف فييا كشؼ ، يرةثك معمقة دراسات زأنج إذ ، كبيرة أىمية التعميمي الجانب يكلي أف إلىبو 

 كتقميص العربية لتيميش كافيةت كان العيكب ؾكتم ،لمعربية تعميمنا يعانييا التي الحقيقية العيكب
حبلؿ بؿ ، الياستعما مجاؿ   1:يمي فيما اليإجما كفيمك  .يامحمٌ  األجنبية كالمغات العامية كا 

 اآلف يقدـ ماذا :"ىي مةئأس عدة يطرح صالح الحاج حمفالر  عبد نجد كىنا : غويةالمّ  المادة -أ
 مرحمة لكؿ كبالنسبة ،الكـ حيث كمف النكع حيث مف لغكية مادة مف لممتعمـ مدارسنا في بالفعؿ
تيا كتركيبا اتيمفردا المغة، مستكيات مختمؼ إلى أيضا باإلضافةىذا  ؟ التعميـ مراحؿ مف

 مف تكأصبح بالفعؿ كىضميا معمـال مف المتعمـ ذىاخأ تيالٌ  األشياء ىي ما ثـٌ  ؟ كقكاعدىا
  2."يرهغ مف اكتسبيا التي األشياء ىي كما ، ومكتسبات
 راساتالدٌ  كمنيا ميةعمي التٌ  عميميةالتٌ  لمممارسات المكضكعية كالمشاىدة المعاينة أفٌ " يرلىك ك     
 ةئلمناش ـيقدٌ  كاف ما أفٌ  إلىت أفض ،المغكم صيدالرٌ  نجازإعمى  القائوىى كفثالباح ىاز أنج تيالٌ 
 في خصاصةالك  جية، مف اإلفرادية المادة في ارةز غ: الىما بسمبيتيف صؼيتٌ  لغكية مادة مف

 الطفؿ عمى ريبتيا غ مدلكال مف يرثالك فإفٌ  ظاأللفا ىذه ارةغز  كمع ثانية، جية مف تيامدلكال
 الحاج حمفالر  عبد يقكؿ كفي ىذا الٌصدد ،3"ريبةٌنيا غأ عنيا يقاؿ ما أقؿ تراكيب في كيعرض

                                                           
 .31العربية، ص المغة استعماؿ ترقية في العممية كجيكده صالح الحاج الرحمف عبد بكشحداف: األستاذ الشريؼ د. - 1
 .201ص  المساف، عمـك في كدراسات بحكث : صالح الحاج حمفالر  عبد - 2
 : كينظر . 31ص العربية، المغة استعماؿ ترقية في العممية كجيكده صالح الحاج الرحمف عبد األستاذ : بكشحداف د. الٌشريؼ - 3

 كاآلداب كالثقافة المغات في التكاصؿ مجمة الجامعة، قبؿ فيما العربية المغة ترقية: الٌنظرية الخميمية الحديثة كسبؿ بكشحداف الشريؼ
 . 108ص ـ، 2012 سبتمبر31  ،ع
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 يرظأ االبتدائية المدارس في لمطفؿ ـتقدٌ  التي المفردات مف الحصيمة عمى اطبلعنا إفٌ " :صالح
 رىايتصكٌ  يكاد ال الحصيمة ىذه في كنقائص اعيكب- العربي المغرب في المسانييف معشر- لنا

 بحاؿ فكٌ يتم ال غكيةالمٌ  العناصر مف اجدٌ  كبيرة كمية الباغ لمطفؿ ـتقدٌ  : الكـ حيث فمف ؛المربي
 ؾذل يككف كقد ،"المغكية التخمةػ"ب وينسمٌ  ما وتصيب ؾكلذل ا،جميع يياعم يأتي أف األحكاؿ مف
 في المفردات عتنكٌ  في نبلحظ ما كىذا ،يالثكاالمت ىنيالذٌ  االستيعاب آليات تكقؼ في سببا
 حيث كمف  .المفاىيـ رابةغ بؿ كيبتر ال رابةغ ٌص تخ رلخأ صعكبات كجكد مع الكاحد صالنٌ 
 تعرفيا التي األبنية جميع عمى تشتمؿ تكاد تمقينيا المعمـ يحاكؿ التي الكممات :كالكيؼ الكـ

 .1" البنى مستكل في رلأخ مةتخ يسبب كىذا الكاحد، صالنٌ  في أيضا ؾذل كنبلحظ العربية
دد باحث في مكتب التعريب بالمغرب األقصى نقصان كبيران في حجـ كقد الحظ في ىذا الصٌ   

ـ إلى التمميذ في العالـ العربي قياسان بمثيمتيا المقدمة إلى أطفاؿ أكركبا، كذكر المعارؼ التي تقدٌ 
العربي( االبتدائية في الكطف )أف حصيمة المصطمحات، كالمدركات في جميع الكتب المدرسية 

ال تتجاكز ثمانمائة مدرؾ، بينما يتجمع في ذىف التمميذ في الغرب ألؼ كخمسمائة مصطمح، أك 
كيمكف أف ييقاس عمى ىذا الفارؽ ما ييقدـ في مراحؿ التعميـ األخرل، فتتبيف بذلؾ أسباب  ،مدرؾ

 2.حثابانخفاض المستكل عندنا كما صرح ال
 عدد يبمغ قد األكليتيف السنتيف في العربية الكتب أفٌ  "غزاؿ األخضر األستاذ "بيف كقد    

 الكقت في يدؿ فيذا تقريبا، مفيكما ستمائة إال الكممات ىذه تغطي كال تقريبا يفاأللف مفرداتيا
 بو صؼتتٌ  مذالٌ  المدقع الفقر كعمى المترادفات، كثرة في يتمثؿ ميكؿ حشك كجكد عمى نفسو

 . 3ؿلمطف الممقنة المفاىيـ مجاالت

                                                           
 .205المساف، ص عمـك في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبد - 1
 عبد الرحمف الػحاج صالح كجيكده في خدمة عمـك المساف، )مقاؿ مف األنترنيت(.محمد سيؼ اإلسبلـ بكفبلقة: ينظر،  - 2
 .205المساف،  ص عمـك في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبد ينظر،  - 3
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 لحاجات يبجتست ال المقدمة المغكية المادة أف كالخصاصة ارةز الغ معادلة "مبلحظ عمىلاك     
 عصرنا في المستحدثة الحضارية المفاىيـ عف عبيربالتٌ  األمر ؽتعمٌ  إذا ةاصٌ خك ، التبميغية الطفؿ

 .1"يرىاكغ كالمرافؽ ائياز كأجالمبلبس  أسماء مف يرثكالك الحاضر
 المراىؽ أك الطفؿ يبلئـ المعاني مف عميو تدؿ كما كالتراكيب األلفاظ مف المغة في ما كؿ ليس  
 العادية المفاىيـ عمى تدؿٌ  اٌلتي األلفاظ تكفيو بؿ كنمٌكه، ارتقائو أطكار مف معٌيف طكر في

 الٌتقنية الٌمغة أٌما العصرية، الحياة تقتضيو مٌما الحضارية، أك الفنية أك العممية المفاىيـ كبعض
 مكتسباتو مف سيككف فيذا الكاسعة، الٌمغكية الثركة ثـ معٌينة لمينة اختياره بعد إلييا سيحتاج اٌلتي

 غير الٌدركس لشٌتى تمٌقيو كفي الثٌقافية، مسيرتو في األٌياـ مٌمر عمى عمييا يتحٌصؿ الٌشخصية
 .غةالمٌ  دركس
 آخر عيبا أيضا الحظنا قد ثـ صالح بقكلو:" الحاج الرحمف عبد كعف ىذه الحقيقة يعٌبر    

 فيناؾ مفاىيـ  الحقيقية؛ لحاجياتو لمٌطفؿ المقٌدـ اإلفرادم المحتكل مطابقة عدـ كىك خطيرا
 2عنيا". بيا يعٌبر عربية الطفؿ ألفاظا يجد ال الحاضر بعصرنا عبلقة حضارية ليا

 المدارس في ميذبلالتٌ  مف الكثير أفٌ  الخصاصةك  رةاالغز  معادلة فم أيضا الحاصؿ إفٌ      
 "verbalisme "" مفظيةالبمرض  يسمى ىـ قد أصيبكا بماتجدالجامعات   ىحتٌ ك  ياتكالثانك 
 المحدهدةكالتيا بمدل كنيايعرف ال كأ امعانيي تكٌممكف بكممات يجيمكفي عمى العمـك دىـجت حيث
 مضطربة يـإجابات كانت ايمعاني فع يـسألت ما فإذا ا،ياستعمال في ةلذٌ كف يجد قدك   3".بدقة
 المعجمية كفبشؤ  الميتٌميف فعمى ،جكفاء يةك لغ ةمحصي ىمع المبني فظيمٌ ال ـالتعمي اىدك يس

 لمتهطٌكر المسايرة األلفاظ انتقاء باستمرار عمى الٌتطبيقية العمؿ الٌمسانيات في كالباحثيف العربية

                                                           
  .32ص  العربية، المغة استعماؿ ترقية في العممية كجيكده صالح الحاج الٌرحمف عبد األستاذ : بكشحداف الٌشريؼ - 1
 . 205، ص، المصدر الٌسابؽ صالح الحاج الرحمف عبد -2
 الخامس الرياض، المجٌمد الممؾ سعكد، جامعة مجمة نتائجيا، كسائؿ عبلجيا، أسبابيا، الٌمفظية، أحمد معتكؽ:  ظاىرة .د -3

 .504ص ، 1993
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يجاد كالمجتمعات، داكاالقتصادم لؤلفر  االجتماعي  عمى كعرضيا لتنظيميا أفضؿ الٌسبؿ  كا 
   1.الٌتكاصؿ العممي الفيـ ك عمى معينا ليـ المتعٌمميف لتككف

 عمى قائـ مدارسنا في العربية المغة اكتساب أف ريب ال: العربية المغة تأدية بكيفية الجيل -ب
فالٌتعبير،  كجماؿ غةالمٌ  سبلمة عمى زكيتر كال النظرية المعارؼ تمقيف  األمكر مف ىذا كاف كا 
 ما بكؿٌ  العربية لمغة الفعمي االستعماؿ بحقيقة كبيرا بلالخإ عمي االقتصار في فإفٌ ، يجابيةاإل

 .تكالكق الجيد في كاقتصاد قتك  مف المغكم التعبير يتطمب
 اتئم كمنذ زماننا في العربية المغة معممي أفٌ  صالح الحاج حمفالر  عبد يرل ددالصٌ  كبيذا    
 في مكجكدة ٌنياأ لمجردإ بالخط الفصيحة اكيبر تٌ كال المفردات مف يرثك عمى يحكمكف نيفالسٌ 
 اإلعراب تبلسخبا يتصؼ الذم اليكمي التخاطب حقيقة يجيمكف الكاقع في كىـ ية،العامٌ 

 " ـالمعمٌ  صار ؾكبذل ، )2 كالتقريب المشاكمة ( الحركؼختزاؿ كا عمييا المكقكؼ يرغ كالحركات
 ىحتٌ  ،الفصحى العربية في طأخ فيك العامية في مستعمؿ ىك ما كؿٌ  بأف مقتنعا ئافشي ئاشي

 عـٌ  قد كىـ كىذا محضة، عامية اٌنيأ الفصيحة اكيبٌتر كال المفردات مف يرثالك عمى ليحكـ

                                                           

 .108صالجامعة،  قبؿ فيما العربية المغة بكشحداف: الٌنظرية الخميمية الحديثة كسبؿ ترقية الٌشريؼ -1
تتصرؼ إلى معنى المكافقة أك  المشاكمةلفظة  .32العممية، ص كجيكده صالح الحاج الرحمف عبد األستاذ :بكشحداف الشريؼ-2

المماثمة أك المشابية كمف ىذا يمكف إطبلؽ لفظة المشاكمة في المغة العربية عمى الظاىرة التي يراعى فييا تكافؽ أك تشابو أك تماثؿ 
ف كانا مختمفيف. ف مثاؿ شيئيف، أٌيا ما كانا، صكتيف أك لفظيف أك لفظا كمعنى أك غير ذلؾ، فيجرل إحدىما مجرل اآلخر كا 

الصكتيف : اظمـ كاألصؿ اظتمـ، صراط كسراط، صياـ كاألصؿ صكاـ،...كمثاؿ المفظيف : كقكلو تعالى : ))كامسحكا برؤكسكـ 
كمثؿ آدـ خمقو ، كقكؿ العرب : ىذا حجر ضٌب خرب. كمثاؿ المفظ كالمعنى كقكلو تعالى : ))إف مثؿ عيسى عند اهلل 5كأرجمكـ(( 

بمفظ  ح المشاكمة عمى أيدم الببلغييف، فأطمقكه عمى لكف مف ألكاف البديع كيعني: ذكر الشيءمف تراب(( كقد بدت مبلمح مصطم
مجمة العمـك  ،ينظر، ماىر خضير ىاشـ: المشاكمة في المغة العربية )صكتيا كصرفيا( أك تقديرا. في صحبتو تحقيقاغيره لكقكعو 

الخطيب القزكيني محمد بف عبد الرحمف  . كينظر:147-146ص ،2010، 3، العدد 18اإلنسانية، جامعة بابؿ، العراؽ، المجمد 
دار الكتب العممية، بيركت، لبناف  المعاني كالبياف كالبديع، المحقؽ، إبراىيـ شمس الديف، : اإليضاح في عمـك الببلغة،يفجبلؿ الدٌ 

  .363 ، ص2003، 1ط
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أبقيت الدراسة لمقراءات  أف يتفادل ذلؾ" لكككاف يمكف  1."بعيد زماف منذ كالمغرب ؽالمشر 
القرآنية كأخص مف ىذا لك أدخمت في مناىج المدارس العميا لممعمميف دراسة األداء العربي كما 

رة مخاطباتيـ. فيؤالء ترككا لنا ذخرا شافيكا فصحاء العرب كدٌكنكا مباشكصفو عمماؤنا اٌلذيف 
العتقادىـ الراسخ أٌف  -الناسعظيما مف المعمكمات حكؿ ىذا األداء العفكم  اٌلذم تأباه 

يات ىي كحدىا جديرة أف تقكـ بدكر المغة المنطكقة في المخاطبات اليكمية فظممكا العامٌ 
بقائيا عمى مستكل  2بإماتة مستكاىا العفكم -الفصحى   .3"كاحد كىك األداء الترتيميكا 

 في الممارسةاالستعماؿ ا أحادية أف كىي أال جدا ميمة نقطة إلى اإلشارة بنا تجدر كما     
 ": صالح الرحمف الحاج عبد األستاذ برأم كارثة بذاتيا ىي كالٌتي مدارسنا في العربية تعميـ

فالكارثة اٌلتي أصابتنا ىك انزكاء العربية كابتعادىا عف المياديف الٌنابضة بالحياة أال كىي 
كأاٌل تبقى لغة أدب كلغة تحرير ( كالحؿٌ )ترؾ فيو الخاصة كالعاٌمة...شالٌتخاطب اليكمي؛ ألٌنو ت

  4ارع كالمصانع كالحقكؿ كغيرىا. شبؿ أف تدخؿ البيكت كتنزؿ إلى ال
 ثانية جية كمف مف جية، كالكتابة األدب زاكية إلى الفصحى رككف في لسببا فذلؾ ان إذ     

 عف االنحصار ىذارٌبما كاف  ك .اليكمي التخاطب لغة عف الفصحى العربية بالمغة االبتعاد
 - الفصحى مكاف العامية إلحبلؿ مصراعيو عمى الباب فتح الذم ىك الكاسع االستعماؿ مياديف

 الخطب بعض تكفره كما المناسبات بعض يتجاكز ال ضيقا مجاال ليا تاركا - األسؼ مع
 الحاج يرل لذلؾ كتعزيزا االستعماؿ، كفرص اإلخبارية، كالنشرات كالندكات، كالمحاضرات،

                                                           
.75، ص1ج العربية، المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج حمفالرٌ  عبد - 1
2
المستكل الترتيمي كىك الٌمغة الفصيحة ك اإلعراب كالٌنطؽ الصحح ببنية الكممة، كىك ما أسماه  بيف صالح الحاج الرحمف عبدفّرق- 

ه بو بػ" اإلجبللٌي " أك "االسترسالي" كىك ما يسٌميو "الجاحظ" في بيانو بػ" مكضع االنقباض" أم انقباض المتكٌمـ كسٌدة عنايتو بما يتفكٌ 
خفاء  دغاـ الكثير مف الحركؼ بيف كممتيف كا  مف ألفاظ، كبيف المستكل العفكم لٌمغة كىك ما أجازتو العرب مف تسييؿ لميمزة كا 

ٌدة غيرتيـ عمى شالحركات كاختبلسيا كتسكيف بعض المتحٌركات، كقد تجاىؿ الٌناس ىذا المستكل المستخٌؼ مف التعبير العفكم ل
العربية،  المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمفاىـ ذلؾ إلى الٌمحف)فرط الٌتصحيح(. ينظر: الٌصحة المغكية حٌتى أدٌ 

 .75، ص1ج
3
.75، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبد - 

 .161المصدر نفسو، ص - 4
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 لمسخرية عرضة يككف قةالضيٌ  األطر ىذه خارج الفصحى استعماؿ عمى يجرؤ مف أنو صالح
 االستعماؿ مف محدد مجاؿ في كحصرىا كتعميميا لمعربية الضيقة النظرة أف كما ،1كاالستيزاء

 دراسات أنجز إذ كبيرة، أىمية التعميمي الجانب يكلي أف إلى صالح الحاج دفعت التي ىي
 نقدنا يأتي ىنا كمف" .بالعربية تعميمنا يعانييا التي العيكب الحقيقية عف فييا كشؼ كثيرة معمقة
 كتيسير تدريسيا تطكير في امنٌ  رغبة العربية تدريس مشكبلت عف كالكشؼ غكمالمٌ  لمكاقع

     2:ىي مياديف ثبلثة عمى ذلؾ في مرتكزيف الناس بيف كنشرىا استعماليا
 عند انيةالثٌ  المغة أك كنمٌكىا الطفؿ عند إالمنش لغة اكتساب كيفية في كيبحث :األول الميدان -

. الراشد  غير  لغة األـٌ
إخراج  كبيرة في صعكبة بسبب كىي، أك الحصر بسةكالحي  التعبير بآفات خاص :انيالثّ  لميدانا -

 التعبير عمى المتعمـ أك الطفؿ تعيؽ التي تمؾ كىي كغيرىا، كالفأفأة 3 ةمكٍ كالحي  أك الكمـ، الحركؼ
 .عمـ الٌمساف المرضي( ت منطكقة كمكتكبة) كسٌميخطابا مف يتمقاه ما فيـ عمى أك

 ميفالمعمٌ  كممارسات المختمفة التدريس طرائؽ معاينة يتـ كفيو تربكم لغكم :الثالثّ  الميدان -
 االستعماؿ بأف لنا يتبيف ىنا كمف ية،ك غالمٌ  الممكة باألحرل أك لمغة المعمميف اكتساب ككيفية
 المساني البحث مياديف بيف الممتد الخيط ىك صالح الحاج الرحمف عبد الدكتكر عند لمغة الفعمي
 نظره في امؿالشٌ  المكضكعي البحث فإفٌ  لذلؾ، المختمفة لعناصره كالجامع أجزائو بيف الكاصؿ
 المغة ىذه تدريس تطكير في النظر فإفٌ  كليذا :"يقكؿ ليذا المياديف ىذه بيف الفصؿ عدـ يقتضي

                                                           

 . 75-74، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبدينظر،  - 1
 .214في عمـك الٌمساف، ص  كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبد - 2
ٍكمة، فإٌنما يذىبكف إلى نقصاف آلة كلـ يبمغ حٌد الفأفأة يقاؿ في لسانو: حبيسة، إذا كاف الكبلـ يثقؿ عميو - 3 ذا قالكا في لسانو حي ،  كا 

-39، المصدر الٌسابؽ،  ص1ى ال تعرؼ معانيو إاٌل باالستدالؿ. ينظر الجاحظ: البياف كالتبييف، جالمنطؽ كعجز أداة الٌمفظ ، حتٌ 
مؿ  ش، كىي غير العاىات اٌلتي تصيب آلة الٌنطؽ في ذاتيا) بسبب ( Aphasieكالحبسة تسٌمى األفازيا عند األطٌباء الغربييف). 40

يعترم بعض األجزاء بعض األجزاء المحٌركة لمجياز الٌصكتي( كىي خاٌصة باآلفات اٌلتي تصيب المراكز العصبية) في لحاء 
فأة" الٌدماغ( كالتبلفيؼ الجبينية اٌلتي ىي حٌيز الٌتحريؾ، كالٌتبلفيؼ الٌصدغية اليسرل اٌلتي ىي حٌيز اإلحساس الٌسمع كغيرىا.أٌما "الفأ

في عمـك الٌمساف  كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف عبدكج الكبلـ، فيحدث ترديد فاء العطؼ خاٌصة.ينظر، فيي تعس ر خر 
 (.ش.)اليام220ص
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 كمدل اليكمية، كالحياة الجامعة، في لمعربية اسالنٌ  استعماؿ كيفية في النظر عف ينفصؿ
 ذلؾ كؿ الينفصؿ كما ،كالبيئات المستكيات مختمؼ في اىاإيٌ  األجنبية غاتكالمٌ  العاميات مشاركة

 ةكالمادٌ  لؤلطفاؿ، المدارس في فمقَّ تي  تيالٌ  غكيةالمٌ  المادة في أم المغكم المحتكل في البحث عف
  مفزةكالتٌ  اإلذاعة، خاصة كبصفة اإلعبلـ كسائؿ خبلؿ مف المكاطف يمتقطيا التي يةك غالمٌ 

1."كغيرىا ينماكالسٌ 
    

 مجمكعة عمى ركيزالتٌ  ضركرة عمى صالح الحاج حمفالرٌ  عبد ديؤكٌ  و،كمٌ  ذلؾ عف كفضبل   
 2:كىي غةالمٌ  تعميـ صناعة يخٌص  فيما العممية الحقائؽ مف
 :مالمتعمّ  عمى ركيزالتّ  -1
 التركيز في ينحصر المغات تعميـ في النجاح سر أف إلى ددالصٌ  ىذا في صالح الحاج كيشير  

 احتياجاتو معرفة عمى أم ،عنو كمعزكلة حدة عمى غكيةالمٌ  المادة عمى ال المتعمـ، عمى
 المنكطة األنشطة كأنكاع المينة ككذلؾ ،العقمي كالمستكل فالسٌ  باختبلؼ تختمؼ كىي الحقيقية،

 ال العدد متناىية غير كىي ،الحديث أحكاؿ في ظربالنٌ  إال ىذا يحصؿ كال حياتو، في بالفرد
 اإلطاحة تتـ فقد كؿالشٌ  ىذا كعمى، كمقاييسيا كقكانينيا مثميا الستنباط كلكف ذاتيا في لحصرىا

 .ليا تستجيب التي العبارات ضبط اليكبالتٌ  بيا
خطكة أساسية كمرحمة أكلية ال بد  -في التعميمية الحديثة  -يعد تحميؿ احتياجات المتعمميف   

فتحديد محتكل التدريس تحديدا عمميا ال يككف بتحميؿ المادة التعميمية فحسب، بؿ يتعداىا  ،منيا
إلى تحميؿ جميكر المتعمميف كقدراتيـ كاستعداداتيـ كأىدافيـ، كاألىـ مف ذلؾ كمو تحميؿ 

فتدريس النحك، بؿ المغة بشكؿ عاـ إلى ؛  (les besoins langagiers)احتياجاتيـ المغكية  

                                                           
1
.160-159، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج حمفالرٌ  عبد-
2
.188-187-186-185صالمصدر نفسو، ،  صالح الحاج حمفالرٌ  عبد- 
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قبؿ كؿ شيء معرفة مف ىك )س( كمف ىك )ع( كماذا يريد س ك ع ) زيد كعمرك ( يقتضي 
  1غة ؟ كلماذا ؟كؿ منيما أف يتعمـ مف المٌ 

تحديد األىداؼ التعميمية كمحتكل التدريس كالطريقة التي يعرض بيا ذلؾ المحتكل يستمـز  إفٌ    
كؿ البياني التالي كالشٌ ، ية التعميمية، أال كىك المتعمـمليا لمركز االىتماـ كبؤرة العمتحديدا أكٌ 

 2ح ىذا االقتراح  :يكضٌ 
 

 حملتوى ا              اهلدف          
                                                                                                                                                                                                                    

املتعلم                                                 
 
 

    الطريقة       التقييم   

 
 :()اكتساب ميارة معّينةالمغة اكتساب عمى ركيزالتّ  - 2
 المغة متعمـ ضركرة إكساب عمى الصدد ىذا في صالح الحاج أكد كمو ذلؾ عف كفضبل    

 إكسابا كليس الخطاب حاؿ يقتضيو بما غكيةالمٌ  البنى في التصرؼ ميارة كىي ،معينة لميارة
 غةلمٌ  العممية فالمعرفة عة،متنكٌ  تعميمية كسائؿعمى  ذلؾ في كيعتمد ،الببلغة عمـ أك حكالنٌ  لعمـ
 فقط ليس رسيخالتٌ  ثـ كالقراءة، ماعالسٌ  في إدراؾ إلى تتجاكزه بؿ الكبلـ إحداث في تنحصر ال

 .فييا صرؼالتٌ  عمى القدرة خمؽ في بؿ ذاتيا حدٌ  في المعطيات تحصيؿ عمى محصكرا

                                                           
 كالدراسات لمبحكث الممؾ فيصؿ مركز المغكية، الدراسات مجمة ضركرة؟، أـ ترؼ النحك تيسير :ارمص محمد :نظري - 1

 .156، ص2001 الٌسعكديةسبتمبر، -يكليك الثاني، العدد الثالث، المجمد اإلسبلمية،
.157ص، ضركرة؟ أـ ترؼ النحك تيسير : ارمص محمدد.  - 2
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 كممة مف االنتقاؿ إحكاـ في تنحصر جياز ىي حيث مف لمغة العممية فالمعرفة ىذا كعمى    
 التي األصكؿ ىي المثؿ ىذه كمجمكعة آلخر تركيب كمف أخرل، إلى صيغة كمف أخرل، إلى

 جية مف يةك البني كبالتماريف لمخطاب العممية رةالمتكرٌ  بممارستو شعكرية ال بكيفية المتعمـ يقتنييا
      1.أخرل

 :غويةالمّ  لممادة خطيطالتّ  -3
      كاالنتقاء كالتدرج، الترتيب، مف لنكع يخضع أف كالبد إال التنظيـ يدخمو شيء مف ما    

 المثؿ بو تضبط نمط أفضؿ، فكانتقاؤىا المفردات تخطيط أماكتسمسؿ العمميات الٌتعميمية، 
 بناء في أساسا يعتمد أف كيجب األكلكف، النحاة كضعو الذم النحكم النمط ىك التركيبية
 ىةمشكٌ  صكرة ياألنٌ  المتأخريف، كتب في تكجد النحكية التي المكضكعات تدرج كأال المناىج

 التحميبلت مف الكثير ذلؾ في كيتفادل كأتباعو، الخميؿ عند نجده ذمالٌ  البديع األصيؿ حكلمنٌ 
 2.فير المتأخٌ  ىؤالء إيجادىا تعسؼ تيالٌ  صنيفاتكالتٌ  كالمنطؽ الفمسفة طابع عمييا يتغمب التي
اذ شككذلؾ ىك األمر بالنسبة لمتدريج كتسمسؿ العمميات التعميمية. فإٌف التجربة بنٌيت أٌف ال   

خ في سمككو عاؽ ذلؾ المتعمـ بحيث يصعب عميو أف يرسٌ ، دئ بو ككاف كثيراعف القياس إذا بي 
  3العنصر.ٌذ عنو ىذا شرد اٌلذم الٌمغكم المطٌ 

ميا في عصرنا بأىمية متزايدة لدل الدارسيف كالمربيف في يحظى تعميـ المغة العربية كتعمٌ    
ا ال شؾ فيو أف نمك ىذا االىتماـ لدل القائميف عمى الميداف يعكد كممٌ  ،العالـ العربي كاإلسبلمي

                                                           
 مفيد جد كىك كانت،  يقة طر بأم يمو تحك أك شيء عمى شيء تقديـ أك بشيء شيء استبداؿ عمى تعتمد التي ماريفالتٌ  كىي - 1
 العقمي التأمؿ يتطمب سابؽ مثاؿ عمى حقيقيا يبل تحك بؿ تكرار، أك حكاية مجرد تككف أال بشرط اآلليات، ىذه اكتساب في

 1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج حمفالرٌ  ينظر عبد .البنى الٌمغكية في كبالتالي المحكـ كالتصرؼ
 .)اليامش( 186ص
 - الفكر بأعماؿ حاصؿ وأنٌ  بما - تحميميا بؿ لممنطؽ، تخضع أف يجب الٌمغكية المادة ألفٌ  تحميؿ كؿ في ضركرم المنطؽ -  2
 الرياضي المنطؽ كىك األكلكف العرب العمماء كضعو الذم ىذا بؿ أرسطك، كضعو اٌلذم ذاؾ ال لممنطؽ يخضع أف يجب الذم ىك
 .)اليامش(187ص ، المصدر نفسو،صالح الحاج الرحمف ينظر عبد .زماننا في يعتمده العمماء الذم الفمسفي غير

 .188، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف ينظر عبد - 3
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ىذا  غير أفٌ  ،إلى أسباب متعددة؛ حضارية كثقافية كاجتماعية كعممية كاقتصادية ... الخ
الميداف يكاجو مشكبلت تربكية حادة، لعؿ مف أبرزىا تعقيدا كتذبذبا مسألة القكاعد النحكية 

فقد ظمت ىذه المسألة قضية جدلية ساخنة في تعميـ العربية بشكؿ عاـ، فيي ال تكاد  ؛كتدريسيا
ريخية عمى تيدأ حتى تعكد إلى الكاجية مف جديد . كالدليؿ عمى ذلؾ أننا حيف نمقي نظرة تا

القكاعد النحكية في مناىج تعميـ المغة العربية منذ مطمع النيضة نكتشؼ اختبلفا كبيرا حكؿ 
نجد في حقؿ كليد كحيكم مثؿ المسانيات  كال غرابة أفٌ  ،أفضؿ كسيمة لتيسير تدريس النحك

قض اآلخر التعميمية ىذا التنكع اليائؿ الذم يشبو الرياح المتغيرة كالرماؿ المتحركة ، بعض ينا
  1 .طبيقيةظرية كالتٌ مناقضة كاممة في أسسو النٌ 

لقد لقي مكضكع إصبلح الٌنحك كتسييره لدل المتعٌمميف حٌيزا كبرا في الٌسنكات األخيرة، كال    
سٌيما بعد النتائج اإليجابية اٌلتي حٌققتيا الٌدراسات الٌمغكية الحديثة عمى صعيد البحث الٌمساني 

جمو الكثير مف الٌنظرم كالٌتطبيقي، كقد بحث فيو العدد مف الٌمغكييف كالٌتربكييف، كعقدت مف أ
المؤتمرات كالٌندكات كالٌمقاءات في انحاء مختمفة مف الكطف العربي،  كبالٌرغـ مف ذلؾ ظٌؿ 

كاليات الٌنظرية كالٌتطبيقة كال سٌيما شغؿ  تفكير الباحثيف،  كيثير عددا مف اإلشي 2مفيكـ التٌيسير
عادة لدل مف نقد التراث كزعـ أٌف في الٌنحك العربي عيكبا كنقائص  تجعؿ  مف إصبلحو كا 

الٌنظر فيو ضركرة ممٌحة، كميٌمة أساسية خاصة في عصر يتمقى فيو الٌتمميذ العربية الفصحى 
 3صناعة كتعٌمما ال طبعا كاكتسابا.

                                                           
 .144ص  ؟ ضركرة أـ ترؼ حكالنٌ  تيسير  :ارمص محمدر، نظي - 1

 مدلكالتيا عمى يتفقكا لـ المعاصريف لكف التيسير، مفيـك عمى لتدؿٌ  الحاضر العصر في شاعت مصطمحات مجمكعة ىناؾ - 2
ف مصطمح، كؿ مدلكؿ فرؽ بيف كثمة  :المصطمحات ىذه كمف حكم،النٌ  رسالدٌ  تيسير كمفيكـ معنى في كيمَّيا تصب كانت كا 

 كؿ مفيـك منديؿ حسف الدكتكر كأكرد كغيرىا، كالكضع كالتبسيط، كالتقريب، كالتعديؿ، كاإلحياء، كاإلصبلح، كالتجديد، التيسير،
 التيسير محاكالت ضكء في النحكم الخبلؼ :العكيمي منديؿ حسف .ذلؾ: د يينظر تفصيؿ النحكم، الدرس تيسير يخص مصطمح
  .82-79، ص 2007 ،1ط عىٌماف، لمنشر كالتكزيع، ياءالضٌ  دار الحديثة،

 .152معالي ىاشـ: االٌتجاه الٌتكافقي بف لسانيات التراث كالٌمسانيات المعاصرة، ص - 3
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تيرت في الكطف العربي ، تبٌيف كقكع أغمبيا  شكمف خبلؿ تحميؿ الكثير مف المحاكالت اٌلتي ا   
راث مف منطمقات يا انطمقكا في قراءاتيـ الٌنقدية  لمتٌ في الكثير مف الينات؛ ذلؾ أٌف أصحاب

قاصرة، تنـٌ عف غياب تصٌكر كاضح لمعمـ كما تقتضيو مف الٌتطبيقات الٌتربكية مف مبادئ 
في مجاؿ التعميـ كصناعتو؛ إذ تحٌكلت خاصية الكضكح كالبساطة كالٌسيكلة إلى مقاييس أساسية 

كؿ أصؿ مف أصكؿ الٌنحك  -في نظر بعضيـ –كأصبح  ييعتمد عمييا في تقييـ الٌتراث الٌنحكم،
رة في الٌتعميـ أصبح ترفا ال فائدة منو  شأك مسألة مف مسائمو، أك باب مف أبكابو، ال يفيد مبا

، كافترضكا ما عاب بو عف ذلؾكلغكا ينبغي تجٌنبو، كقد اقتنعكا أٌف نظاـ العكامؿ ىك المسؤكؿ 
الٌمسانيكف الغربيكف كتراثيـ الٌمغكم ينسحب انسحابا  كٌميا عمى الٌنحك العربي األصيؿ، ككانت 

  1إلى منيج كصفي تماثؿ حاجة األنحاء األركبية القديمة. -في زعميـ –حاجة الٌمغات العربية 
إٌف محاكالت التٌيسير الٌنحكم  جعمت الكثيريف يخمطكف بيف مقتضات البحث الٌمغكم     

عضيـ إلى نقد مفاىيـ الٌنحك بكمقتضيات الٌتدريس، كرٌبما كاف ىذا الخمط ىك اٌلذم دفع ب
مات اٌلتي فرضت عمى اـ المسبقة، كالمسمٌ مجمكعة مف األحكجرائية، كاعتبار نظاـ العكامؿ اإل
بخصكص  )يقكؿ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالحكفي ىذا الجانب نجد رس المغكم، الدٌ 

"إٌف نظرية العامؿ ىي مف أركع ما أبدعو الخميؿ بف أحمد كأصحابو )رحميـ الٌمو(  العامؿ(:
غكية كمف أخطر الٌنظريات اٌلتي سيككف ليا دكر عظيـ في تطكير معمكماتنا حكؿ الظكاىر المٌ 

ينامي اٌلذم ينبني عميو المستكل الٌتركيبي لٌمغة...فنظرية ىك المفيـك الدٌ  2العمؿكذلؾ ألٌف مفيـك 

                                                           
1
.48-11 ص  ،جديدة لسانية قراءة العربي، النحكم المنكاؿ ، عٌز الٌديف المجدكب:ينظر- 

  انيالمعمكؿ األكؿ كالمعمكؿ الثٌ مفيـك العمؿ عند عبد الرحمف الحاج صالح، ىك ما يتفرع عميو مف مفيـك العامؿ كمفيكمي - 2
لفظا كمعنى عمى غيره  رغكم الذم يؤثٌ فالعامؿ ىك العنصر المٌ  ؛ذلؾ إال عند الخميؿ كسيبكيو كما تابعيما فبل سبيؿ إلى كجكد كؿ

  يمكف أفا المعمكؿ األكؿ في العربية فيك المعمكؿ الذم الصب، أمٌ مقاميا مثؿ حركؼ النٌ  كجميع األفعاؿ في العربية كما يقـك
ف قٌدـ عميو تغٌير بناء الكبلـ(يقدـ عمى عاممو أبدا يككف فاعبل لفعؿ أك  حكمو، كحكمو اإلعرابي أف فيكىك دائما اسـ أك ما  ) كا 

الٌرحمف  ينظر .ما زاد عمى ذلؾ فيك عنصر تخصيص اسما مبتدأ أك ما يقـك مقامو كاسـ كاف كأخكاتيا كاسـ إف كأخكاتيا، ككؿ
إلى ىذا المفيـك عند الحديث عف مبادئ الٌنظرية  رناشأ.) كٌنا 288، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكثالحاج صالح: 

 الخميمية في الفصؿ الثٌاني/المبحث الثاني(
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العامؿ يستطيع بيا الٌمغكم أف يمٌثؿ بيا أبسط الكيفيات كأنجعيا في الٌتراكيب المعٌقدة اٌلتي 
رياضي دقيؽ كترتقي بيا مف ألٌنيا تصكغ التركيب في قالب تتداخؿ فييا العناصر الٌمغكية؛ 

ـٌ قابؿ لبلستخداـ في مستكل  مادم معٌقد إلى مستكل صكرم مجرد قابمة لمصياغة كمف ث
ٌدتيا ماة إلى ىذا النظاـ لترتيب ، فالكاقع أٌف المغة العربية بحاجة ماسٌ 1الحاسبات اإللكتركنية

  تات المعطيات الٌمسانية، كاقتصاد كصفيا كصياغتياشجاميا كاٌطرادىا كالٌسيطرة عمى كانس
ىذا الٌنظاـ، كعمى عدـ  كالٌسيكلة ليستا دليبل عمميا عمى عدـ كفاية الٌصعكبة فضبل عف أفٌ 

  2مى كصؼ الٌمغة كتفسير ظكاىرىا.مقدرتو ع
كائي شارة الٌدكتكر عبد الٌرحمف الحاج صالح إلى أٌف أٌم حذؼ عشكمٌما ىك جدير بالذكر إ     

ٌؾ إلى إفساده  ش)غير مدركس( ألٌم باب مف أبكاب الٌنحك، أك جزء مف أجزائو، سيؤٌدم دكف 
ٌكمت في الميداف التربكم الٌتعميمي، في منظكر الٌنظرية الخميمية الحديثة شكأٌف أزمة الٌنحك اٌلتي ت

ٌنما في تجاىؿ المناىج المدرسية لمط رؽ الحديثة ال تكمف في النحك ذاتو مف حيث ىك عمـ، كا 
ىماؿ  رسيخي المنظـ التمرس المغكم، كالجانب التٌ في االنتقاء كالتخطيط كالعرض كالترسيخ، كا 

في تعميـ العربية، كاقتصار أكثر المربيف كالمعمميف عمى األنكاع القميمة جدا مف التماريف، كال 
ي صكرتييما سٌيما التحميمية )اٌلتي تخص اإلعراب(، كفؽ ذلؾ كمو، اتخاذ النحك كالصرؼ ف

عراب ىذا  النظرية البحتة كسيمة مجردة مف كؿ تكميؼ إلكساب المتعمميف الممكة المغكية، كا 
 3الجانب مف القكاعد النظرية، كالتعميؽ عمييا حصة األسد.

ئة كالمتعمميف سيظؿ كاجبا قائما في الحاضر كالمستقبؿ شإٌف تيسير النحك العربي عمى النا   
كما كاف قائما في الماضي، كال سٌيما كنحف في عصر تتجو فيو المسانيات التعميمية إلى 

                                                           
 .171-170، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكثعبد الٌرحمف الحاج صالح:   - 1
2
 .17-16-15ص العربي، حكمالنٌ  المنكاؿ عٌز الٌديف المجدكب:، ينظر - 

 .181ف، صالمسا عمـك في كدراسات بحكث: ينظر - 3
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كالدراسات النظرية كالميدانية الحديثة اٌلتي أثرت مجاليا ر كاالفادة مف الخبرات مالتجميع المست
 1نتباه.كؿ الفت لبلشب

جب تحديد المفيكـ اإلجرائي لمصطمح تيسير النحك، كىذا المفيـك يحدده الدكتكر كبذلؾ ك       
رؼ مع المقاييس اٌلتي تقتضييا التربية تكييؼ النحك كالصٌ ": بأٌنو  عبد الرحمف الحاج صالح

الحديثة عف طريؽ تبسيط الصكرة اٌلتي تعرض فييا القكاعد عمى المتعمميف، فعمى ىذا، ينحصر 
 2."حك ذاتوحك، ال في النٌ كيفية تعميـ النٌ في التيسير 

فالٌنحك العممي  ؛مي) الٌتربكم(يكقد فٌرؽ بيف نكعيف مف الٌنحك العممي )الٌنظرم(، كالٌنحك الٌتعم    
ـه يىك ممارسة لمبحث العممي في م  3.كاكتساب لميارة معٌينة داف خاٌص، أٌما الٌتعميمي فيك تعٌم

كىما ميداناف مختمفاف، كاٌلذم يربطيما ىك محاكلة استثمار الٌتعميـ  لما يأتي بو البحث العممي 
في الٌمغة) أم الٌنحك العممي( مف جديد المعمكمات، كيتـٌ ذلؾ بتكييؼ ىذه المعمكمات الجديدة 

ـ بو معٌمـ يقك بما تقتضيو قكانيف تعميـ الٌمغات؛ فما يبحث عنو الباحث كيحاكؿ إثباتو شيء، كما 
 الٌمغة  إلكساب الميارة في الٌمغة شيء آخر.

                                                           
1
 المغة معمـ ليستنير الكقت حاف لقد كعميو، كبير، حدو  إلى تيسيره في فنجحت األجنبية المغات نحك عمى الدراسات ىذه طبقت لقد- 

فٌ  المسانيات، بو تمده بما العربية  بالتعميـ لبلرتقاء حتمي كاجب تخصصيـ حقؿ في باستمرار  المسانيكف يثبتو ما عمى إطبلعو كا 
، بيركت ناشركف، لمعمـك العربية الدار  العربية، المغة كتعميـ النسبية المسانيات:  األكراغي محمد، ينظر  .الترؼ قبيؿ مف كليس

.286-257، ص2010، 1لبناف،  ط
 مجمكعة الحديثة الخميمية النظرية عف تتمخضٌ  أٌنو إلى اإلشارة تجدر. 236 ، صالمساف عمـك في كدراسات بحكث  :ينظر - 2

 أىـ لعؿٌ  العربية، لمغة التعميـ أساليب في التجديدية المسانية صالح الحاج الرحمف عبد الدكتكر رؤية تناكلت التي األبحاث مف ميمة
 كأثر المغكم، الدرس منيجية في العممي كالبحث المغات تدريس كعمـ كالتحرير، المشافية بيف العربية المغة: ىي البحكث ىذه

 لمنصكص اآللي العبلج ك العربية، المغة تدريس لتطكير العممية كاألسس العربية، المغة مدرسي بمستكل النيكض في المسانيات
 الجامعي قبؿ ما التعميـ في العربية المغة منيج لبناء كالمغكية العممية كاألسس كمشاكميا، العربية كالكتابة المغكية، كالنظرية العربية
 العربية المسانيات في كدراسات بحكث: كيتبو في جيمعت كاإلنجميزية الفرنسية بالمغتيف كالصكتية المسانية البحكث مف عدد عف فضبلن 
 .المساف عمـك في كدراسات حكثبك  بجزئيف

3
.13المساف، ص عمـك في العرب منطؽ  :ينظر- 
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حك الٌتعممي كىك جزء مٌما يستعيف بو المعمـ في عممو، يجب أف تتحسف طرائقو فيذا النٌ    
باستغبلؿ ما يكتشفو الٌنحك العممي كىك جزء ميـ مف عمـك الٌمساف، كتعميـ المغات ىك صناعة 

ثبتو عمـ الٌمساف تصبح ىذه الصناعة عمما تطبيقيا أا فعندما تجرم بحكث في كيفية استثمار م
 (.Didactique des langues)أك (language Teaching)ىك عمـ تعميـ المغات

: يقـك عمى نظرية  (Grammaire scientifique analytique)حميميحك العممي التٌ فالنٌ     
الدقة في الكصؼ كالٌتفسير، كتتخذ لتحقيؽ ىذا اليدؼ أدؽ المناىج، فيك نحك  شدلغكية تن

 طبيعتو، كىذا المستكل مف الٌنحك يدرس لذاتو، كذلؾ خصيصي ينتمي أف يككف عميقا مجردات
أىدافو القريبة خاصة بو ىي  -اطا قائما برأسوشيعٌد ن -حمف الحاج صالحعبد الرٌ يذكر كما 
مؽ كاالبداع، كىذا ىك األساس كالمنطمؽ في نحك تعميمي تراعى فيو اؼ المستمر كالخشاالكت

 1قكانيف عمـ الٌتدريس.
ؿ المستكل الكظيفي النافع (: فيمثٌ (Grammaire Pédagogiqueربكم الٌتعميمي أٌما الٌنحك التٌ    

لتقكيـ المساف، كسبلمة الخطاب، كأداء الغرض، كترجمة الحاجة، فيك يركز عمى ما يحتاجو 
الٌنحك العممي، مع تكييفيا تكييفا محكما  المتعمـ، يختار المادة المناسبة مف مجمكع ما يقٌدمو

 ة الٌتعميمية. يطبقا ألىداؼ الٌتعميـ كظركؼ العمم
حك العممي الٌنحك التربكم يقكـ عمى أسس لغكية كنفسية كتربكية، كليس مجرد تمخيص لمنٌ إٌف    

يء آخر شحك العممي ، فالنٌ فإذ يكد التيسير كالتبسيط.فعمى ىذا المستكل ينبغي أف تنصب ج
تارة عمى غرار أسس كمعايير مكضكعية، تراعي مط خاص، يتكٌكف مف مادة تربكية مخكن

، لذا فقد أخطأ كثير مف 2أىداؼ التعميـ، كحاجات المتعمميف، كظركؼ العممية الٌتعميمية
قاؿ بيذا كمو عمى كاإللماـ بتفاصيميا، كاإلثكاردىا شبالقكاعد، كاىتمكا بجمع  االمعمميف حيف غالك 

                                                           
 .137المساف، ص عمـك في كدراسات بحكث، عبد الٌرحمف الحاج صالح: ينظر - 1
فيمي  محمكد .د يينظر، التربكم( التعميمي كالنحك التخصصي العممي المستكييف )النحك ىذيف حكؿ المعمكمات مف لممزيد - 2

  .145-142،  ص1994، 1القاىرة، ط ،شرالنٌ غريب لمطباعة ك  مكتبة المغكم، حجازم:  البحث
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قدارا ليـ عمى إجادة الٌتعبير كاىؿ التبلميذ  ظنا منيـ أٌف في ذلؾ تمكينا ليـ مف لغتيـ، كا 
 1كالبياف".

كتكر عبد الرحمف الحاج صالح بيف الٌنحك العممي كالٌنحك الٌتعميمي عند القدماء، إذ يفٌرؽ الدٌ      
ألٌكؿ  -، فقد كاف عمميا؛ ألٌنو كاف تدكينا2عمميا كتعميميا في الكقت نفسو"أتو شكاف "الٌنحك عند ن

ألصكؿ العربية، كألٌف اٌلذيف كضعكه قامكا باستقراء النص القرآني الستنباط ىذه  -اريخة في التٌ مرٌ 
و أف يبٌرر ما يجيزه مف الكبلـ ثـٌ احتاج الباحث في  ،األصكؿ بمجرد ما تـ إثباتيا بيذه الكيفية

ضطر أف يأتي بأٌدلة عممية مف قبيؿ الٌتفسير العممي، كظير ذلؾ في زماف عبد الٌمو بف أبي اف
اط شعمى كجكد ن حٌتى بمغ الغاية في كتاب سيبكيو: كما جاء في ىذا الكتاب يدؿٌ  3إسحاؽ

 4عممي سابؽ كاسع كعميؽ استمر ثمانيف سنة بعد انتياء الفترة األكلى كىي فترة تأسيس الٌنحك".
ككؿ مف كاف يرغب في تحسيف ميارتو  "فيك ما كاف يعٌمـ الصبياف أٌما الٌنحك الٌتعميمي    

ككاف مرجعيـ، كأصكؿ مدكنة، ما  ،الٌمغكية، ككاف ليـ اىتماـ كبير جدا بتعميـ أبنائيـ العربية
ات فصيحة مف كضع أكالدىـ في بيئ منذ القديـكضعو الٌنحكيكف كاعتمدكا عمى ما تعٌكدكا عميو 

البياف كالتبييف عف في  يتحٌدث ق(255الجاحط )تكنجد  5عر خاصة".شكمف تحفيظيـ ال
بو ذلؾ، ألٌنيـ لك لـ شكما أ ى الٌنحكيكف فذكركا الحاؿ كالظركؼسمٌ الٌنحكييف بقكلو :"ككما 

                                                           
.203ص ، 14 ط ، القاىرة المعارؼ، دار  العربية، المغة لمدرسي يالفنٌ  والمكجٌ  :إبراىيـ العميـ عبد - 1
 .14المساف، ص عمـك في العرب منطؽ:  عبد الٌرحمف الحاج صالح - 2
ة مىٍشييكر بكنية  (البصرم،)أبك بحر بف أبي إسحاؽ الحضرمي إسحاؽ أبي بف الحارث بف زيد بف هلل عبد ىك - 3 كىاًلده؛ أحد اأٍلىًئمَّ

مٌي كتناظر ىيكى كىأى  نصر بف عىاًصـ، كركل عىف أىًبيو عىف جده، عىف عى بيك ًفي اٍلقرىاءىات كالعربية. أىخذ اٍلقيٍرآف عىف يحيى بف يعمر كى
ء. كىىيكى الًَّذم مد لٍمًقيىاس، كىشرح اٍلًعمىؿ كىافى أىشد تجريدا .عىٍمرك بف اٍلعىبلى ـ اٍلعىرىب  قىاؿى السيرافي: كى لٍمًقيىاس، كىأىبيك عىٍمرك أكسع عمما ًبكىبلى

: ىيكى كالنحك سىكىاء؛ أىم ىيكى اٍلغىايىة ًفيوً ق .كلغاتيا سيًئؿى عىنوي ييكنيس، فىقىاؿى : كى  ق127  عاـ تكفي العمؿ، كشرح لمقياس مىدَّ  الذم كىك .اؿى
  :تحقيؽ كالنحاة،  المغكييف طبقات في الكيعاة السيكطي : بيغيةجبلؿ الٌديف  ينظر، ق،117عاـ قيؿ أك سنة ثمافو كثمانيف عف

 .42ص  ، 1979 ،2 ط ، 2لبناف، ج ،، دار الفكر محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
 .14المساف، ص عمـك في العرب منطؽ - 4
 .14 : المساف عمـك في العرب منطؽ - 5
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، ككذلؾ العركض كالٌنحك ـعم كأبناء البمدِّييف يفالقركيات لـ يستطيعكا تعريؼ يضعكا ىذه العبلم
 .1."الحساب قد اجتمبكا أسماء جعمكىا عبلمات لمٌتفاىـ بينيـ أصحاب
إذف لقد كاف القدماء عمى كعي تاـٌ بضركرة كجكد مؤٌلفات نحكية تعميمية تناسب الفئات      

غية تقريب إعداد المؤٌلفات كالمختصرات بمٌما دفعيـ إلى  ئة كالمتعٌمميف، شاالمختمفة مف النٌ 
كالكاضح ( ق 238أمثمة ذلؾ: كتاب الجمؿ لمٌزجاجي)ت كمفالٌنحك مف المتعٌمميف، 

 كغيرىـ كثير.   ىػ ( 761) ت اـ األنصارمش(، قطر الٌندل البف ىق 379لمزبيدم)ت
حاكؿ عبد الٌرحمف الحاج صالح أف يفيد مف الٌنظرية الخميمية في مجاؿ تسيير الٌنحك، كتجديده 

 آلتية:فضبل عف تعميميو، كىذه اإلفادة تكمف في المبادئ ا
 الّتمييز بين الممكتين: -1

، فالممكة المغكية ىي 2غة كىما "الكضع كاالستعماؿ"يمٌيز بيف ممكتيف في كيفية اكتساب المٌ    
"القدرة عمى التعبير السميـ، كالقدرة عمى تبميغ كٌؿ األغراض الممكنة في أحكاؿ خطابية  ممكتاف:

، كال بٌد مف االىتماـ بكبل الممكتيف كااٌل تطغى 3."معينة، كلكؿ كاحدة منيا قكانيف تختص بيا
 إحداىما عمى األخرل. 

كعيف، إذ يمٌيز بيف ىذيف النٌ  "خمدكفالحاج صالح نجد "ابف ذىب إليو  ؿ ىذا اٌلذمإلى مث   
، فالممكة عنده ىي الصفة الراسخة أك 4صناعة الٌنحك"العربية ساف غير قاؿ:" ممكة ىذا المٌ 

الميارة المكتسبة في استعماؿ المغة فيي القدرة اٌلتي يكتسبيا اإلنساف اٌلتي يحكـ بيا أفعالو 

                                                           
 .140، ص1كالتبييف، ج البيافالجاحظ:  - 1
 .54، ص2العربية، ج الٌمسانيات في كدراسات بحكثعبد الٌرحمف الحاج صالح:  - 2
 .54المصدر نفسو ، ص - 3
 .579ابف خمدكف : الميقدِّمة،  ص - 4
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عمـ الٌنحك، "فمعرفة المتكمـ لمغة اٌلتي ينطؽ بيا ىي معرفة عممية غير الكبلمية كىي غير 
 1كضاعيا".اؿ الفكر في بنية المغة كأجة إلعمنظرية، أٌما عمـ الٌنحك قائـ بذاتو فيك نتي

 غوية:المة المّ اكتساب ممكة السّ -2
ـ في القكاعد كالمعجـ، كيبنى عمى إحكاـ الٌتصرؼ في مثؿ حكٌ كيعني بيا الحاج صالح التٌ    

 كمثالو 2الٌمغة، كاٌلذم يككف بإكساب القدرة عمى االنتقاؿ مف األصؿ إلى الفركع، كالعكس
المفظة االسمية أك الفعمية فظة(، فيي عبارة عف أصؿ تتفرع عميو كٌؿ الفركع اٌلتي تقتضييا )المٌ 

حكاـ الٌتصرؼ فييا معناه تطبيؽ القكاعد بعد أف تكتسب، كاٌلذم يتـٌ  سبة في كقت قصير بالنٌ  كا 
 3رس الٌنحكم اٌلذم ينطمؽ مف القاعدة كتطبيقيا، أك العكس.لمدٌ 
 كذلؾ الٌتعميـ، طريؽ ح الممكة الٌمغكية، كرأل أٌنيا ال تتحٌقؽ إاٌل عفكقد أٌكد عمى عمى إصبل    
 اكتساب فييا فيتـٌ  األكلى المرحمة أما العربية، المغة لتعميـ مرحمتيف بيف التمييز فيو يتـٌ  بأف

 غةالمٌ  بنى في ؼ العفكمصرٌ كالتٌ  السميـ، التعبير عمى القدرة كىي األساسية المغكية الممكة
 األصكؿ مف كاالنتقاؿ لمعربية، كالبنى األساسية راكيب،التٌ  الكتساب درجالتٌ  كضع ذلؾ بكيتطمٌ 
 يستخدـ ذمالٌ  يالفنٌ  عميـالتٌ  أنكاع كؿ تجنب عمى يحرص المقابؿ كفي، 4كالعكس الفركع إلى

 .يةالبيانالٌصكر  ية كالبديع ناتالمحسٌ 
 إلييا االنتقاؿ يتـٌ  الٌ أ عمى الفعاؿ، التبميغ عمى الميارة اكتساب فييا فيتـ انيةالثٌ  المرحمة اأمٌ    
 كالمثؿ البنى في ؼصرٌ التٌ  ليككف، 5 األساسية غكيةالمٌ  الممكة اكتسب قد ـالمتعمٌ  يككف أف بعد إالٌ 

 الرحمف عبد األستاذ يرل كما كالكاقع، الخطاب حاؿ أك المقاـ يقتضيو لما استجابة المغكية
 قكاعدىا لمعرفة كال المغكية السبلمة لقكاعد يتـ ال العربية ممكة اكتساب أف صالح الحاج

                                                           
 .166، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث:  عبد الٌرحمف الحاج صالح - 1
 .54، ص2، جالمصدر نفسوينظر،   - 2
 .55، ص2، ج العربية المسانيات في كدراسات صالح : بحكث الحاج الٌرحمف عبد ينظر، - 3
 . 54ينظر، المصدر نفسو،  ص  - 4
 .225المساف، ص عمـك في كدراسات ينظر، عبد الٌرحمف الحاج صالح: بحكث - 5
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نما الببلغية،   ىذا كعمى" :فيقكؿ الخطاب كاقع في الفعمي االستعماؿ بالتركيز عمى كا 
 أف ينبغي اليكمية الحياة تستمزميا التي الخطابية األحكاؿ جميع في لمغة العقمي فاالستعماؿ

 يمـٌ  أف ينبغي االستعماؿ ىذا سراركأ تعميمي، منيج كؿ بناء في كاألساسي ؿاألكٌ  المقياس يككف
  1."المغكم بيا يمـ كما المربي بيا
 معظـ في صالح الحاج الرحمف عبد األستاذ تأكيد االستعماؿ ىذا أسرار مف يككف كقد   

 كحكالنٌ  العممي، كحالنٌ  بيف التعميـ شؤكف عمى القائمكف زيميٌ  أف ضركرة عمى كأبحاثو محاضراتو
 صكرتيا بذلؾ كىك -غةلمٌ  كييكؿ حكفالنٌ  ىذا، كعمى:" السياؽ ىذا في يقكؿ حيث ،ميميعتٌ ال

 األمر ىك ككذلؾ آخر، شيء النحك عمـ ىي التي لمعربية البنيكية كالنظرية شيء - كبنيتيا
 رمخيٌ  ىك فيما حككالنٌ  غةلمٌ  ـالمتكمٌ  استعماؿ كيفية ياأنٌ  في حكالنٌ  تقابؿ فيي ،لمببلغة بالنسبة

 بيذا فالببلغة، معركفة كسنف قكاعد مثمو كليا لمنحك امتداد بيذا فيي ف،معيٌ  غرض لتأدية فيو
، فاٌلذم آخر شيء التأثير بغاية لؤللفاظ ميفالمتكمٌ  رتخيٌ  لكيفية التحميمية كالنظرية شيء، المعنى

كاقع الخطاب  ية كالببلغية فييقصده المربي ىك إكساب المتعٌمـ القدرة عمى إجراء القكاعد الٌنحك 
بحفظ القكاعد أك دراستيا عمى  سبيؿ إلى تحصيمو إاٌل بطرؽ خاٌصة، ال ليس إاٌل، كىذا ال

  2".حده

 :اكتساب القدرة عمى التبميغ -3

ؼ في البنى كالمثؿ بما يقتضيو المقاـ أك حاؿ المخاطب، فاالنتقاؿ صرٌ مة لمتٌ ىي عممية مكمٌ    
مع الٌتصرؼ في محتكل المثؿ يضمف اكتساب  -مع حصر األغراض -مف غرض إلى آخر

                                                           
 البحث ىذا ألقي ،"الجامعي قبؿ ما التعميـ في العربية المغة مناىج لبناء كالٌمغكية العممية األسس" :صالح الحاج حمفالرٌ  عبد - 1
 سبتمبر األليكسك، لمتربية العربية المجمة في كنشر ياض، الر السعكد بف محمد اإلماـ جامعة التعميمية المناىج بناء ندكة في

 . 176، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات . ككرد ضمف كتابو بحكث30 -19 ص الثاني، العدد الخامس، المجمد ـ، 1985
2
حوي عبذ -  .281ص ،1 ج العشبیت، اللساًیاث في ودساساث بحىث :صالح الحاج الش 
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فضبل عف أٌف ىذه  1ةغىذه الممكة في كقت أقصر بكثير مف تطبيؽ قكاعد الٌنحك كالببل
صكص كتحرير شرح النٌ  يمكف تطبيقيا عمى مياديف مختمفة مثؿ -الخميمية الحديثة -الٌنظرية

 .2كالكتابيالمقاالت كبصفة عامة التعبير كالفيـ الشفاىي 
 تفضيؿ كأفٌ  معا، كالببلغة حكبالنٌ  العناية ضركرة عمى صالح الحاج حمفالرٌ  عبد دأكٌ  لقد   

في عممة الخطاب ، فيما متبلزماف لتعميميا كتعقيـ غةالمٌ حٌؽ ب إجحاؼ ىك اآلخر عمى أحدىما
 جية مف األدلة مف نظاـ أم كاستعماؿ كضع الٌمساف بأفٌ  قمنا أف سبؽ: "فيقكؿ الطبيعي
 ترل؟ يا منيما كالببلغة النحك مكانة ىي فما أخرل، جية مف الحياة في النظاـ ليذا كاستثمار
 بيف ككذلؾ النحك، كعمـ حكالنٌ  بيف األمر بداية في زنميٌ  أف لنا بدٌ  ال السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 ال العممية القدرة مف ـالمتعمٌ  إكساب ىك المساف تعميـ مف نقصده فالذم الببلغة، كعمـ الببلغة
 كعممي سافالمٌ  عمـك في صامتخصٌ  عالما منو نجعؿ أف كليس ساف،المٌ  استعماؿ عمى يةر النظ
 3".الببلغة كعمـ رؼكالصٌ  حكالنٌ 
 4كمف جممة االقتراحات اٌلتي قٌدميا عبد الٌرحمف الحاج صالح فيما يخٌص العممية الٌتعميمية:  

 في البحث السابؽ مبادئ عاٌمة لبناء المناىج الٌتعميمية. تٌتخذ األصكؿ -
أصؿ األصكؿ ىك العناية بالمتعمـ، كالتفطف إلى حاجاتو الٌتعبيرية الحقيقية: ماىي اىتماماتو  -

كماىي األلفاظ كالعبارات اٌلتي تستجيب ليذه الحاجات. كيجب أف تبنى المناىج برٌمتيا عمى ىذا 
 المبدأ العاـ.

اىج األداء الصكتي كدرس مستقؿ كيعتمد في ذلؾ عمى األكصاؼ العممية لمخارج يدرج في المن -
الحركؼ كالظكاىر الٌصكتية العربية عاٌمة كالكقؼ كاإلدغاـ كغيرىما ككذا عمى األداء لمنص 

                                                           
 .55، ص2، ج العربية المسانيات في كدراسات بحكث :ينظر - 1
نفسو. كالصفحة نفسو المصدر :ينظر - 2
.281ص ،1 ج العشبیت، اللساًیاث في ودساساث بحىث :صالح الحاج الشحوي عبذ- 3
.189-188 ، ص1العربية، ج المسانيات في كدراسات بحكث : صالح الحاج الرحمف ينظر عبد- 4
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نا في الٌصكتيات العصكر األكلى. كتككؿ إلى عممائ القرآني في الكتب القديمة اٌلتي ظيرت في
 العربي الٌمغكم دراسة كافية حكؿ ىذا المكضكع.الممٌميف بالتراث 

يدرج في المناىج مجمكع القكاعد الخاٌصة بالمستكل المستخؼ مف التعبير الفصيح )اٌلذم  -
مف العمماء استعمؿ في التخاطب اليكمي كالمعامبلت العادية كدٌكنو العمماء( كيككؿ إلى فريؽ 

 افيكا فصحاء العرب.شالٌنحاة األكلكف مف اٌلذيف استخراج ىذه القكاعد مف كتب الٌنحك اٌلتي ألفيا 
انتقاء  عمى إنجازه المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك فيرؼ شيعتمد الرصيد الٌمغكم اٌلذم ت -

يا ىك أٌنو يمٌد المتعمـ بكؿ ما صيد مزياه التربكية كالمغكية أىمٌ كليذا الرٌ  المادة المغكية كتدريجيا،
كمدار اختيار األلفاظ ىك االطراد في القياس  ،حياتو كال يتجاكز ذلؾ يحتاج إليو في كاقع

 كر )إاٌل المٌكلد حديثا(.كاالستعماؿ ككثرة الدكراف في أغمب الصٌ 
راكيب مثؿ ما عكممت المفردات فتدرج في المناىج كالكتب المدرسية البنى الٌنحكية كتعامؿ التٌ  -

غير القياسي الكثير الدكراف كييمؿ غيرىا كما  المطردة في القياس كاالستعماؿ ككذلؾ المسمكع
 يمؿ التعميبلت كالتفاسير العممية النظرية.ت
يدرج في المناىج درس الببلغة ال كقكاعد، بؿ كأنماط أيضا كتدمج مع األنماط الٌنحكية في  -

 درس كاحد يتناكؿ الخطاب بجميع أركانو.
منيا، عمى نحك الخميؿ كسيبكيو كالنحاة  يعتمد في تحرير األنماط الٌنحكية، كخاٌصة الٌتركيبية -

األكليف، كتراجع كؿ المفاىيـ كالتحديدات اٌلتي جاءت في كتب المتأخريف في ضكء المدرسة 
   1الخميمية اٌلتي ىي أقرب إلى ما تتطمبو العمـك الٌمسانية الحديثة.

بع منيجا حداثكيا د اتٌ ق -كتكر عبد الرحمفىذا المبحث أٌف الدٌ في تيجة اٌلتي نخمص إلييا كالنٌ    
فو نٌ حك العربي، مٌما يجعمنا نصيسير في النٌ ساير الحداثة، فضبل عف التٌ إذ تجديديا كتيسيريا، 

جديد كالتيسير في النحك العربي، كقد اختمؼ منيجو عف كثير مف معاصريو مٌمف رٌكاد التٌ ضمف 
 يسير فيو.جديد كالتٌ ضربكا في أصالتو بدعكل التٌ 
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حكم العربي  راث النٌ قد استند إلى التٌ  -الدكتكر عبد الرحمف -مف ذلؾ كجدناهفعمى العكس    
األصيؿ، ليبمكر أفكاره النحكية التجديدية فيو كالمحافظة عميو بإعادة إحيائو مف جديد، فكانت 

 كاٌلتي تعني -ة القديمةظرية الخميميٌ تبنت أفكار كمبادئ النٌ ة اٌلتي أسسيا، كاٌلتي الٌنظرية الخميميٌ 
ظرية، فضبل عف ككنيا حركة مف حركات نحك الخميؿ كسيبكيو كمف تبعيـ كسيركرة ليذه النٌ 

  حك العربي.يسير في النٌ جديد كالتٌ التٌ 
كنجد الحاج صالح في تجربتو )الٌنظرية الخميمية الحديثة(، كاٌلتي لـ ييدؼ فييا إلى إصبلح   

بأف يجعمو مختصرا أك يعيد ترتيب  ،كائب كتعقيداتشالٌنحك العربي القديـ كما عمؽ بو مف 
يحيي مفاىيـ عربية  نجده فقط، كلكف أبكابو عمى غرار ما كجد عند بعض النحاة المحدثيف

فضبل عف  ،مة، كيصٌحح أخرل طمس معناىا نتيجة قصكر فيمنا لما قصده منيا األكائؿيأص
ي ف ،األصيؿ لعربيا األنمكذجؼ عف نظريتو المغكية الحديثة اٌلتي منبعيا شالك يو إلىتنبي

حديث، كالتطٌكر مازج بيف الفكر الٌنحكم العربي القديـ، كالفكر المساني الخمؽ ىذا التٌ منو  محاكلة
جعمو األفكار الٌنحكية لمخميؿ كسيبكيو كمف تبعيـ كأصؿ يستند إليو في كٌؿ العممي المعاصر، ب

ه النظرية اٌلتي قامت في ذىنو ىذ ،ىذا، مع مكازنتيا بما آتى بو الغرب مف نظريات لغكية حديثة
منيج حداثكم تجديدم بعد القراءة المتأنية لمفاىيـ النحك العربي، فضبل عف سعيو إلى إعطاء 

حك( كؿ كبير كفٌعاؿ في )تيسير تعميـ النٌ شإذ إٌف نظريتو أسيمت ب ؛حك العربيتيسيرم لدراسة النٌ 
 ميف في كؿٌ تقتضييا حاجات المتعمٌ ة حك(، فقد كجد في ذلؾ ضركرة ممحٌ ر النٌ يفضبل عف )تيس

 زماف.
زمة ؼ لنا عف منيجو في تصٌكر الحمكؿ البلٌ شك أف كما أٌنو ال يخفى في أثناء دراستو   

ف الٌنحك إلى فكرة جديدة حاكؿ فييا أف يحصٌ  تدائوىلمعالجة تعميـ الٌنحك العربي مف خبلؿ ا
ؿ عمى قدرتو عمى الٌتحكيؿ فضبل مف أف يقؼ جامدا في مكانو، كىذا خير دلي ربي كيحميوالع

 ي(. ممممي، كالٌنحك العى عف الٌتفريؽ بيف )الٌنحك العً 
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 بصفة الجزائرم القارئ عمى كبرل فاعمية أحدث لسانيا لغكيا صالح الحاج حمفالرٌ  عبد يعدٌ     
 األحكاؿ جميع في لمغة العقمي االستعماؿ بأف لو تبٌيف لقد، ةعامٌ  بصفة العربي كالقارئ ة،خاصٌ 

 أم بناء في كاألساسي ؿاألكٌ  المقياس يككف أف ينبغي اليكمية الحياة تستمزميا التي الخطابية
 قةمعمٌ  دراسات ذلؾ في نجزي ، جعمتوعميميالتٌ  بالجانب القصكل عنايتو ةكشدٌ  ،تعميمي مجتمع
 عبقريتو بفضؿ لو تبٌيف لقد ،لمعربية تعميمنا يعانييا التي الحقيقية العيكب عف الكشؼ فييا حاكؿ

 ويراعكن كال اليكمي خاطبالتٌ  حقيقة ىذا زماننا في يجيمكف العربية المغة ميمعمٌ  جؿٌ  بأف الكاسعة
 .العربية غةلمٌ ا ألساليب تدريسيـ في
 

 ىذا في صالح الحاج الرحمف عبد يتكاف لـ ،دراساتيا ركتطكٌ  العربية اٌلمغة خدمة سبيؿ كفي    
 كحكسبة اٌلمغكية الذخيرة مشركع الحصر ال االختصار سبيؿ كعمى الكثير منيا لو ما فمو ؛الشأف
 حؽ في بو نعترؼ اكممٌ  العرب، كغير كالباحثيف العرب العرب كؿٌ  مبلذ ليبقى العربية اٌلمغة
حياء العربية، ترقية اٌلمغة في دكره ىذا العرب عالـ  العربية اٌلمغة كمكاكبة العربي، اٌلتراث كا 

 رلمتطكٌ  العربية اٌلمغة بمكاكبة كما نادل دراساتو، كؿٌ  في بونادل  كٌؿ ىذا ،العصر لمتطمبات
 .المعرفي كاالنفجار االتصاالت، كثكرة الحديثة، كالتكنكلكجيا كالمعمكماتيةالعممي 
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ة غة العربيٌ صفحات البحث في المٌ  قافي كالعممي لمجزائر، كنفتحاريخ الثٌ دما نعكد إلى التٌ عن    
نجد الكثير مف األسماء التي خدمت لغة  عمى كجو الخصكص، سانيةراسات المٌ الدٌ عاٌمة، ك 

 راسات القيمة في مجاؿ البحث المساني، كيأتي اسـ األستاذ المحتـرالقرآف الكريـ كأنجزت الدٌ 
الٌمو عميو في صدارة ىذه األسماء؛ ذلؾ أٌنو خدـ  الٌمغة  الٌرحمف الحاج صالح " رحمة "عبد

العربية خدمة جميمة، طالت مٌدة طكيمة مف حياتو، في محاكلة منو رٌد بعض االعتبار ليا، دكف 
غؿ في حياتو عف أمكر كثيرة إاٌل االجتياد العممي؛ إذ يقكؿ حيف سيئؿ عف شيأس أك ممؿ، كان

 السياسة، كلـ أىتـ عف شغمني العممي االجتياد بالسياسة ىتـأ لـ عر:"شٌ رأيو في الٌسياسة كال
 .1شاعرا" لست باألدب

عبد الرحمف  التبٌحر في جزء بسيط مف تفكير مف خبلؿ إٌف ىذه الكقفة اٌلتي تٌكقفت عندىا   
كما  عمى غاية أساسيا الٌرغبة في تبياف ىذا الٌتفكير الفٌذ اٌلذم ت، إٌنما انبنالٌمساني الحاج صالح

رس سس الدٌ أميف الٌزاكم:" الحاج صالح ذخيرة في الجامعة الجزائرية كمؤٌ الٌركائي  عنو قاؿ
 المساني."

 حكالنٌ  عمى حصرىا يمكف اٌلتي تائجالنٌ  مف مجمكعة إلىىذه  كقفتنا مف خبلؿ كقد خمصنا 
  :اآلتي

كاف لو الدكر الفعاؿ  حمف الحاج صالح بيف األزىر كالجامعات الغربيةإٌف تككيف الباحث عبد الرٌ  -1
في تكجيو مساره في البحث كاألثر الكبير في تفكيره الٌمساني، مٌما جعؿ جيكده المغكية تصٌنؼ 

غكم العربي، كربطو راث المٌ جاه اٌلذم ييدؼ إلى قراءة التٌ ضمف لسانيات التراث، ىذا االتٌ 
 ساني الغربي الحديث بمختمؼ نظرياتو.جاىات البحث المٌ باتٌ 

 ات حضكرا في قراءة التراث العربيجاىالبحث أٌف االتجاه التكافقي ىك مف أكثر االتٌ كشؼ  لقد  -2
 إذ تقـك قراءة التراث عمى اتجاىات ثبلثة، ىي:

  ٌما. بي إلى حدٌ استحساف التراث المغكم كنبذ المعاصرة، كىك مكقؼ تعص 
  ٌجاه القطيعة مع التراث.نقد التراث إلى حٌد االستيجاف، كيمٌثؿ ات 
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 لسانيكف عرب جاه سانيات المعاصرة، كقد مٌثؿ ىذا االتٌ غكم كالمٌ راث المٌ كفيؽ بيف التٌ التٌ  محاكلة
حمد المتككؿ كالدكتكر نياد المكسى أحمف الحاج صالح كالدكتكر كتكر عبد الرٌ كثر منيـ الدٌ 

  .غيرىـكتكر مازف الكعر ك كالدٌ 
إذ ال تخمك قراءة التراث عامة  ؛رس المساني العربيكشؼ البحث عف أىـ اإلشكاليات في الدٌ   -3

شكاليات تقؼ حائبل دكف قراءتو بطريقة صحيحة كالقراءة اٌلتي غكم خاصٌ كالمٌ  ة مف معٌكقات كا 
الٌترجمة كالمصطمح كمف أىٌميا كليس جٌميا إشكالية االنفصاؿ بيف الٌنظرية كالٌتطبيؽ،  يستحؽ،

يف ف يجب أاٌل نغفؿ أٌف بيف الثقافتكلراث العربي، ك لتٌ اختبلؼ كجيات الٌنظر إلى اإضافة إلى 
ة لمتراث أك الٌنظريات الٌمسانيية الغربية ستجٌرنا حتما تعصيسكالقراءة المكالحضارتيف فرقا شاسعا، 

 ما نسعى إليو.إلى نتائج تناقض 
 ذمكاف لمحاج صالح فضؿ السبؽ في تسمية "المسانيات"، أك "عمـ المساف" بيذا المصطمح، الٌ  -4

مف الباحثيف، كلقيت إجماعيـ بعد ذلؾ في تعميـ ىذه التسمية، بعد ندكة أقنع بو الكثير 
 سانيات في تكنس.المٌ 

في الكاقع ىك المبدع اٌلذم يأتي بشيء جديد لـ األصالة كالحداثة، فاألصيؿ عنده جمع بيف لقد   -5
 ىي األساس ىذا كعمى ىذا زماننا في ماف اٌلذم يعيش فيو، كاألصالةيسبؽ إليو ميما كاف الزٌ 

 "صالح بمعيد"خاٌصة، كقد أكٌد رئيس المجمس األعمى لمغة العربية  تقميد الغربييف مف االمتناع
ف األصالة كالحداثة، ككاف في شيادتو" أٌف المرحكـ عبد الرحماف حاج صالح إنساف جمع بي

ـ في الحداثة عميو أف يضع رجبل في األصالة كمف راد أف يتحكٌ أو مف بأنٌ  -تبلميذه -يكصييـ
 1. "لـ يضع رجمو في األصالة فيك أعرج

خميمي، فضبل عف ؼ البحث عند )النظرية الخميمية الحديثة( اٌلتي تعٌد امتدادا مباشرا لمفكر الكقٌ ت  -6
جارب دت ىذه الٌنظرية مف أىـ التٌ فقد عي  ؛تجارب الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح ٌنيا مف أىـٌ أ

كتكر غكية العربية، فقد بنى الدٌ راسات المٌ صيف في الدٌ التيسيرية لمسانيات كتقريبيا مف المتخصٌ 
نفراد االستقامة، كاالنفصاؿ كاالنظريتو عمى مفاىيـ عٌدة، منيا:   الحاج صالح حمفعبد الرٌ 

لخ كغيرىا مف المفاىيـ اٌلتي ألصؿ كالفرع، كالقياس كالعامؿ...إالمثاؿ، كا فظة، كمفيكـكالمٌ 
                                                           

تفقد "أبا المسانيات" البركفيسكر عبد الرحماف الحاج صالح الجراح الذم تحدل الفراىيدم لجزائر ركؽ الجزائرية: اشٌ جريدة ال  - 1
:  www.elheddaf.com/article كناظر نعـك تشكمسكي، نقبل مف المكقع :  .12/08/2018يـك
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أٌف يقرأ التراث المغكم قراءة جديدة مكازنا إياه بالمفاىيـ  كتكر عبد الرحمف الحاجاستطاع الدٌ 
 عممي، كما نتج عف مكازنتو ىذه أفالمنطؽ الرياضي البالعممية في العمـك المسانية الحديثة، ك 

ضحت العبلقات الكثيقة القائمة بيف المفاىيـ العربية كمفاىيـ المنطؽ العربي كالقياس كالباب اتٌ 
 كالمثاؿ كغيرىا.

 منيجا تضمهنت قد صالح، الحاج الرحمف عبد كتكرالدٌ  لصاحبيا الحديثة الخميمية ظريةالنٌ  إفٌ   -7
 حاكؿ الكثير التي الغربية بالمناىج مقارنة العربية لٌمغة العممية لمٌدراسة صبلحية أكثر ثبت أنو

   ركيبيةكالصرفية كالتٌ  الصكتية لخصكصياتيا اعتبار دكف حرفيا العرب تطبيقيا الباحثيف مف
 مف غيرىا لدراسة خصهيصا تكضع كلـ لتحميؿ المغات األركبية، أكثر تصمح تمؾ المناىج اٌلتي

  .غاتالمٌ 
 تـٌ  1الحديثة الخميمية النظرية أتباع الباحثيف بعض أنجزىا التي التطبيقية بفضؿ البحكث      -8

 كعرضا تقاء كترتيبياان الٌمغات مف كبغيرىا بيا لمناطقيف العربية الٌمغة تصٌكرات لتعميـ اقتراح
 بالٌمغة دقيقة معرفة عف يخرج ال التربكية الحديثة، كاليدؼ العاـ المبادئ ضكء في كترسيخا
 لكضع الحديثة،  الخميمية الٌنظرية أسس يعتمد أف كاٌلذم نرجكه ،استعماليا في كتحٌكـ العربية
 متخٌصصيف تككيف يتـٌ  أف عمى ما قبؿ الجامعي، مراحؿ التعميـ  جميع في العربية تعميـ برامج

 .األسس ضكء تمؾ في العربيهة تعميـ في كمكٌكنيف
إذ أسيمت بشكؿ  ؛مية الحديثة منيجا حداثكيا تيسيريا لدراسة الٌنحك العربيأعطت الٌنظرية الخمي -9

فقد ينفر  ؛زمة لمعالجة تعميـ الٌنحك العربيكما أعطت الحمكؿ البلٌ  ،حككبير في تيسير تعميـ النٌ 
عمى الحاج صالح نٌبو ك مبة مف كتب العمماء العرب القدماء بسبب طريقة طرح المعٌمـ ليا، الطٌ 

جعؿ مع  -عمى سبيؿ المثاؿ -جعؿ أبكاب أساسية مف كتاب سيبكيوب غكمراث المٌ التٌ إحياء 
قارب سانية الحديثة كمدل التٌ المناىج المٌ إلى نبيو متناكؿ يد الطمبة، فضبل عف التٌ في شركحو 
 غكم العربي كبياف أصالتو في كؿ ذلؾ.رس المٌ عاد بينيا كبيف الدٌ كاالبت

                                                           
1
 قاـحيث  ) دكتكراه ،ماجستير( الجامعية البحكث مف عدد الجزائرية الجامعات بعض كفي األخيرة الٌسنكات في نجزلقد أي - 

العاـ  في مختمؼ مراحؿ التدريس العربية تعميـ كبرامج الٌدراسية المقٌررات نقد الحديثة، في الخميمية النظرية بتطبيؽ أسس أصحابيا
 تعميـ ترقية كسبؿ الحديثة الخميمية ينظر،  د. الٌشريؼ بكشحداف: النظرية  .بيا يعتنى بأف جديرة نتائج إلى تكٌصؿ معظميـ كقد
.116قبؿ الجامعة، ص فيما العربية المغة
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ع بيف المناىج المسانية كالعكدة إلى التراث منيج الدكتكر عبد الرحمف صالح بالتنكٌ  زيٌ تم -10
كتتنكع ىذه التكجييات  ) المنيج التأصيمي الٌتكفيقي(،غة العربيةطبيؽ عمى المٌ المغكم العربي كالتٌ 

في طرح مكضكعاتيا مف خبلؿ تنٌكع الٌنظريات كالمناىج اٌلتي يقـك المؤٌلؼ في كٌؿ مرة بسبر 
حيث تمٌثؿ الحاج صالح في ىذه العبلقة بكادر تشكيؿ المسانيات العربية الحديثة أغكارىا، 

 .مكضكعا كمنيجا
باشرة، كىي في أغمب فضبل عف تمٌيزه في طرح مكضكعاتو بمغة بسيطة كاضحة كم  -11

غكية فاتو لغة مختصرة تميؿ بشكؿ كاضح إلى استخداـ المخططات كتمخيص المسائؿ المٌ مؤلٌ 
كالتيسيرم، كبٌيف البحث أٌف  التأصيمي جاىو التكافقياج القكاعد كصياغتيا، كىك ما يؤٌكد اتٌ تكاستن

ب التراثي، كالخطاب خطابو التراثي يتحٌدد بككنو محصمة تقاطع مجمكعة مف الخطابات: الخطا
ؿ في تحميبلتو كاستنتاجو كمكازناتو اٌلتي يقيميا بيف المتمثٌ  الٌمساني الغربي، كخطابو الخاٌص 

عالـ عند مفضبل عف أٌف االتجاه التكافقي يظير كاضح ال العربية كالمفاىيـ الغربية. المفاىيـ
ياء المصطمح العربي رجمة كالمصطمح، إذ سعى دائما إلى إحالحاج صالح في جيكده في التٌ 

 ياؽ اٌلذم يرد فيو كلدقة المصطمحات اٌلتي استعمميا القدماء.القديـ ألٌنو أنسب لمسٌ 
ف كاف يتٌ  -ف مقٌمدا أك اجترارياأٌكد البحث أٌف الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح لـ يك -12 كئ كا 

ت في مجاالت حديثة فقد أبدع الٌنظرية الخميمية الحديثة اٌلتي أفاد -عمى التراث المغكم العربي
  إذ أبدع الحاج صالح نحك حداثكم جذكره عربية أصمية. ؛كتيسير تعميـ النحك، كالمعالجة اآللية

كتكر عبد الرحمف الحاج صالح يعتمد عمى المنطؽ الرياضي في تجربتو بٌيف البحث أٌف الدٌ  -13
 مسانية المعاصرة.بع منيجا عمميا إلثبات القضايا المتداكلة في المناىج الإذ اتٌ  ؛الٌنحكية

أباف البحث أٌف متابعة الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح في أغمب مؤلفاتو كبحكثو لعممائنا  -14
في كاف  العرب القدماء كال سٌيما الخميؿ كسيبكيو في الحانب النظرم، كعمماء القراءات كالتجكيد

فيما أكرده مف بحكث عنيـ الجانب التطبيقي في كثير مف أسس كخطى منيجيتيـ، مختمفا 
كاستدراكات خضعت إلى التجارب المخبرية كاآلالت، مع اعتماد العرض كالتكضيح كالتحميؿ 

الحاج لكثير مف المسائؿ الصكتية، ككقؼ البحث عمى بعض مصطمحات القدماء اٌلتي تبناىا 
  .ـ المغة الحديث، كمصطمح المسافعماىا عمى غيرىا مف مصطمحات صالح كتفضيمو إيٌ 
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كمف الخطأ أف  ،ره إال كتاب "سيبكيو"راث، فكتاب "سيبكيو" ال يفسٌ راث إال التٌ ر التٌ يفسٌ  ال -15
 رات دخيمة تتجاىؿ خصكصياتو النكعية.نيسقط عمى التراث مفاىيـ كتصكٌ 

الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح الٌشبيات  دٌ ر قد أثبت البحث أصالة النحك العربي، ك  -16
 ؛المنطمؽ األرسطي؛ كذلؾ بما استدؿ عميو بشيادة العقؿ كالتاريخالقائمة بتأثير النحك العربي ب

صمت ىذه العقمية بثقافات أمـ حك العربي أصيؿ في ابتدائو، صدر عف عقمية عربية، كلٌما اتٌ فالنٌ 
ر، فالتأثر أمر مقٌرر سمفا بيف المغات كاآلداب المختمفة، كىذا أخرل، كاف مف الطبيعي أف يتأثٌ 

 غة مف المغات إف أخذت مف المغات األخرل.ال يقٌمؿ مف قيمة ل
سماعا عمميا كشؼ البحث عف الخصائص اٌلتي مٌيزت السماع المغكم العربي، كجعمتو  -17

 .ي مختمؼ العصكر"مدٌكنة لغكية" كاعتمده العمماء فكعٌرفو د. الحاج صالح بأٌنو 
العمماء  صٌرح الدكتكر عبد الرحمف الحاج بأٌف نظرية العامؿ ىي مف أركع ما ابتكره -18

فكجد أٌف نظرية الربط العاممي لتشكمسكي ليا جذكر عربية  -كال سٌيما الخميؿ كسيبكيو -العرب
فالعامؿ عنصر نحكم ذك طبيعة تكليدية، تجعمو قادرا عمى تكليد العناصر النحكية األخرل في 

لمبنى إلى كأظير البحث في نظرية العامؿ العربية أٌف العمماء العرب قد انطمقكا مف ا الجممة.
المعنى، كىذا ال يعٌد خمبل منيجيا في الدرس النحكم، بؿ ىك ظاىرة لعناية النحاة بنظاـ المباني 
كالمعاني، إذ إٌف النحكم عمى عمـ بأٌف الممتقي في عممية االتصاؿ المغكم يبادر إليو المبنى أٌكال 

ـٌ المعنى.  ث
الحاج صالح في المسانيات التطبيقية رتكاز الدكتكر عبد الرحمف تٌكصؿ البحث أيضا إلى ا -19

كعممو  كحكسبة المغة العربية، عمى التراث المغكم العربي، محاكال تكظيفو بما يخدـ المغة العربية
اآللية لمغة العربية، كىذا يدؿ عمى طكاعية لغتنا لمحاسب المغكية العربية،  كالمعالجة خيرة في الذٌ 

مكانية تطبيؽ التكنكلكجيا عمى المغة العربية. كبٌيف البحث إمكانية إعداد بنؾ آلي  اإللكتركني كا 
 يكٌفر قاعدة مف المعطيات تخٌزف كؿ المثؿ اإلفرادية كالمفظية كالتركيبية فضبل عف األكزاف.

  ىك المنطمؽ األساس لكؿ بحث لسانيكقد برىف في معظـ بحكثو أٌف االستعماؿ الفعمي  -20
اٌل عٌد ذلؾ البحث مفصكال عف كاقعو.بؿ ىك مبدأ عاـ ال يمكف ألٌم باحث أف ييم  مو، كا 

فضؿ األستاذ كبير في تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في البحث المساني بمختمؼ تطبيقاتو إٌف  -21
ة الحاسكب، كقد استطاع أف يمفت أنظار الباحثيف كالعمماء كحٌتى المسؤكليف إلى أىمية كخاصٌ 
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اريخ إذا لـ يحققككىا عمى ة يحاسبيـ عمييا التٌ مانة عظيمخيرة العربية كحٌمميـ أركع الذٌ إنجاز مش
األستاذ  يج اٌلذم رسموالجيكد بمكاصمة النٌ  أرض الكاقع، كعميو فإٌننا ندعك إلى تثميف ىذه

 ا كحضاريا.يساني العربي األصيؿ، كخدمة لمغة العربية اجتماعالجميؿ  إثراء لمبحث المٌ 
اره، بأف ينفتح الدراسكف عمى حاجة البحث المساني العربي الحديث إلى تصحيح مس -22

عف المنجز مف التراث عطاءات الدرس المساني الغربي في مختمؼ اتجاىاتو، دكف الغفمة 
ممراجعة كالغربمة، ليككف قاعدة انطبلؽ في بناء نظرية لسانية عربية لالعربي اٌلذم ال يحتاج إاٌل 

 معاصرة.
 غات عمكماط متباينة في تعميـ المٌ قساأٌف البحث المساني يشيد تعٌدد مجاالتو اٌلتي تسيـ بأ -23

كالعربية عمى كجو الخصكص، ال سٌيما المسانيات التطبيقية، التي خرجت الٌتعميمية مف تحت 
عباءتيا في مرحمة ما مف تاريخيا، مع ككنيا تخمقت أيضا في رحـ البيداغكجيا كميتكدكلكجيا 

 المغات.
أصكؿ فصيحة، كاستعماليا في ك كية إلى العاميات كتصفية ما فييا مف مكاد لغالعكدة  -24

المتكف التعميمية كالمستندات التربكية المكجة لممتعمميف، لما لؤللفة مف دكر في تسريع عممية 
التعمـ، كىذا ال يعني، مطمقا، الدعكة إلى العامية، بؿ يعني تفصيح الدراجة في كؿ بمد، كالتركيز 

 عمى المشترؾ بيف مختمؼ البيئات المغكية العربية.
ج في تقديـ المادة المغكية الكظيفية ممثمة في المعجـ المغكم، كفي المادة درٌ اعتماد مبدأ التٌ  -25

التعمـ، لئبل تككف صفة الكمية سببا في النظرية كجممة قكانيف المساف، مف باب تجزمء صعكبات 
 فكر.النٌ 
أىٌميا ؼ البحث المساني العربي الحديث، كلعٌؿ لقد كقؼ الحاج صالح عمى عقبات تخمٌ  -26

سقاطيا عمى المٌ التٌ  غة العربية دكف نقد أك تمحيص مسبؽ، حٌتى قميد األعمى لممناىج الغربية، كا 
 .تي تجاكزىا الزمف، كيقصد البنكيةالٌ 
حك سانية، كأصالة النٌ فاتو المٌ حكية التاريخية في مؤلٌ اىتـ الحاج صالح ببعض القضايا النٌ  -27

ىا قميمة؛ إذ الغمبة كانت لككفييف، كمع ذلؾ نعدٌ حكم بيف البصرييف كاالعربي، كالخبلؼ النٌ 
بيا الحاج صالح عمى قضية لسانية في  لمقضايا المسانية، كلكف ىذه القضايا التاريخية استدؿٌ 
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غة العربية، كقربو كبعده عف المنطؽ األرسطي، قبؿ الكقكؼ عمى غة العربية، كىي منطؽ المٌ المٌ 
 ة.ميمي خاصٌ حك الخياضي في النٌ ما يثبت المنطؽ الرٌ 

نقدية لمسانيات دراسات تعٌد أغمب القضايا المسانية اٌلتي اشتغؿ بيا الحاج صالح في بحثو،  -28
ف كانت المسانيات العربية ىي الغالبة، كأكبر دليؿ عمى  ذلؾ المصطمحات العاٌمة كالعربية، كا 

 .اٌلتي ميزت جؿ عناكيف مؤلفاتوك  ،كما اشتؽ منياكممة "العرب"  مثؿ المييمنة
كمف ىذه القضايا أيضا نقد التراث المغكم العربي، كربطو بالمسانيات الحديثة، كالعمـك  -29

 حديثةالعصرية، حيث تمٌثؿ الحاج صالح في ىذه العبلقة بكادر تشكيؿ المسانيات العربية ال
 مكضكعا كمنيجا.

بالمنطؽ يعتقد الحاج صالح أٌف مفاىيـ النحك العربي )النحك الخميمي خاصة( قد التبست  -30
األرسطي كطمس معناىا الحقيقي، كقد اجتيد في كشؼ جكىرىا الرياضي كالعممي، لتييئة 

 صكرتيا كاستغبلليا في الميداف التقني كالعبلج اآللي لمغة العربية.
كاىتـ الحاج صالح كذلؾ بقضايا المغة العربية العصرية، خاصة مشكمة الثنائية المغكية في  -31

غة العربية الفصحى، ككاف تركيزه عمى الجانب المنطكؽ خاصة الكطف العربي، ككضعية الم
زىا بجانب إلى تميٌ كدعا إلى إحياء المستكل المسترسؿ، اٌلذم يميز المغة العربية، باإلضافة 

ب العفكم( منقبض يصمح لمخطب كالمعامبلت الرسمية. كأٌكد صبلحية ىذا المستكل )كىك الجان
غة العربية الفصحى مكانتيا البلئقة في لمٌ  يتدابير تعط ـقدٌ ك ، الرسمية المحافؿ الستعمالو في
 االستعماؿ.

 عربية مف خبلؿ مجاالت حيكية فيياكما اىتـ الحاج صالح أيضا بقضايا ترقية المغة ال -32
ات كالترجمة كالمصطمح كالمعاجـ، بالكقكؼ عمى مشاكؿ عرقمتيا، كاقتراح أسس يعميمكالتٌ 

ي  لكجيا الحاليةصرنتيا، كربطيا بالتكنك عجاد سبؿ كآفاؽ كقكانيف لتحريؾ عجمة تنتمييا. كا 
 طبيقي.ظرم كالتٌ ة العربية في جانبييا النٌ لضماف حيكية المغ

بضركرة االستفادة مف غة العربية، ظرية لترقية المٌ دعـ الحاج صالح مقترحاتو كحمكلو النٌ  -33
ككيف تأكيده عمى ضركرة التٌ  غة المختمفة، باإلضافة إلىاجحة في مياديف المٌ الٌتجارب الغربية النٌ 

 لتحسيف األداء فييا. لمقائميف عمى ىذه المياديف
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إٌف منيج الحاج صالح في بحثو المساني، ىك ما يعرؼ بمنيج القراءة، أك إعادة القراءة  -34
يج تصحيحي، كقد صحح لمتراث المغكم العربي، كربطو بالنظريات المسانية الحديثة، كىك من

ريف كالمستشرقيف كالمحدثيف في فيـ التراث في أفكار المتأخٌ كجدىا ي خطاء اٌلتالكثير مف األ
حيث تمٌثؿ الحاج صالح في ىذه العبلقة بكادر تشكيؿ المسانيات العربية  ؛عربيحكم الالنٌ 

 الحديثة، مكضكعا كمنيجا.
ي المنيج العممي عف طريؽ انفتاحو عمى المنطؽ، كالعمـك خٌ تك ز منيج الحاج صالح، مايميٌ  -35

  نظريات المسانية الغربية الحديثةانفتاحو عمى الك  ة،ياضيات خاصٌ العصرية الدقيقة، الرٌ 
عجابو الشديد كالعميقة لمتراث المغ ى ما عرؼ بو مف معرفتو الغزيرةباإلضافة إل كم العربي، كا 

  .بو
 منيج عبد الرحمف الحاج صالح في البحث المساني أٌنو لـ يكف منصيرا فيتفكير ك ز ما يميٌ  -36

المناىج المسانية الحديثة، كال منبيرا بيا، كال رافضا ليا أيضا، بؿ كاف لو منيج انفتح مف خبللو 
عمى ىذه النظريات، كراعى في ذلؾ خصكصية المغة العربية، محاكال تطبيؽ ما أثبتو العمـ 

تعامؿ مع المغة العربية  الحديث كالمنطؽ، مف أجؿ برىنة أحكاـ، أك إثبات كجيات نظر.
كلكف في  ،ظكر عممي كبدكف عقدة مستعمبل منيج المسانيات الحديثة مثمما ىك في الغرببمن

كاف صاحب  ،بؿ ناقدا كمناقشا ليا دائما ،المقابؿ لـ يكف متمقيا سمبيا ليذه النظريات كالمناىج
 .مشركع عممي حقيقي لـ يجد األرضية في الجزائر

اني العربي الحديث، كىي إضافة لقد كانت لمحاج صالح إضافة كاضحة في الدرس المس -37
جانب التنظير لمنظرية المغكية العربية، مف خبلؿ النظرية الخميمية الحديثة، كتأصيؿ  تخٌص 

 نظرية الخطاب العربية.
كىك أنترنيت عربي، مف شأنو  ة الحديثة مشركع الذخيرة العربيةمف المشاريع المسانية العربي -38

في إقناع الحككمات  -الحاج صالح–نجح صاحبو أف يساىـ في تقٌدـ البحث العربي، كقد 
فاؤؿ في عمى التٌ  صرٌ أ ؛ إذالعربية، كقبمو الباحثيف العرب، بفائدتو كضركرة تعميـ إنجازه عربيا

كلكٌنو كؿ ما فييا يدعك إلى اإلحباط كتثبيط العزائـ،  خيرة العربية في بيئة تجسيد مشركع الذٌ 
ليذا سعى إلى إدخالو  ،هكال حتى لبمد أف ينجزه بمفردسسة آمف بمشركع لـ يكف لشخص كال لمؤ 

ر بعقؿ أٌمة كاممة، لكف لؤلسؼ لـ يجد مف يستكعب كاف يفكٌ  وتحت لكاء الجامعة العربية؛ ألنٌ 
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سعى دائما لتجاكزىا بعزيمة الباحث  فكاجو عراقيؿ إدارية  ،كال مف يفيـ أبعاد ىذا المشركع
صرار العمماء، فيك  في  صاحب النظرية الخميمية الثانية كأبك المسانيات كصرامة األستاذ كا 

  .-إف صٌح التعبير -الجزائر
ف شممت المسانيات العامة، فإٌف أغمب   إٌف مؤلفات الحاج -39 صالح المسانية ثرية كمتنكعة، كا 

 مة.ىا إضافة تثرم المكتبة العربية بمراجع قيٌ مكاضيعيا يخص المسانيات العربية، لذلؾ نعدٌ 
لنظرية الخميمية الحديثة، كمشركع الذخيرة العربية، كرغـ تميزىا النظرم، إاٌل إٌف مشركعي ا -40

  أٌف تطبيقيا في الميداف مازاؿ لـ يحقؽ أىدافو المرجكة، خاصة النظرية الخميمية الحديثة
 كتطبيقيا في حكسبة المغة، كالتعميمات، كعبلج أمراض الكبلـ.

عند بعض الباحثيف ليا أىميتيا في تقييـ الدرس  إٌف دراسة الجيكد المسانية العربية الحديثة -41
ذلؾ النقائص ف أف يعتد بيا، ككاإلنجازات اٌلتي يمك لكقكؼ عمى أىـٌ المساني العربي الحديث، با

 ؿ دكف تقدـ المسانيات العربية.كالعراقيؿ اٌلتي تحك 
يمكف إٌف جيكد الحاج صالح في المصطمح المساني العربي الحديث متناثرة في مؤلفاتو، ك  -42

أف يفرد ليا دراسة أكاديمية مستقمة، بكشؼ عبلقتيا بالمصطمح المساني العربي، كالمصطمح 
 المساني العاـ، كمساىمتيا في تطٌكر المسانيات العربية.

 مةنية قيٌ ات مف خبلؿ بحكث لسايعميماستطاع الحاج صالح أف يضع أسسا كقكانيف في التٌ  -43
اٌلتي ركزت عمى الجانب التربكم دكف الٌمساني، لذلؾ غطت نقائص الدراسات العربية الحديثة، ك 

ة، كبرامج تككيف المعمميف في راسيٌ يمكف االستفادة منيا كاستغبلليا في تسطير المناىج الدٌ 
  كالعربية عمكما. المدرسة الجزائرية

مف  "لخضر غزاؿ "صيد المغكم الكظيفي بمعية كؿ مفى بػالرٌ ؿ مف أسيـ فيما يسمٌ أكٌ يعٌد  -44
كؿ مف تكنس، كغرض المشركع ىك جمع الكممات المشتركة بيف الدٌ  "أحمد العايد"المغرب ك

دراجيا ضمف مقررات التٌ  بلميذ كتنتشر في المغرب ربية لتصبح لغة مشتركة بيف التٌ المغاربية كا 
  .العربي



عرفة، ليس حاج صالح ىرما مف أىرامات العمـ كالمالحمف لقد فقدت الجزائر برحيؿ عبد الرٌ     
الدكتكرة خكلة طالب اإلبراىيمي عف رحيؿ ت قاليؿ تعكيضو كال إعادة إنتاج مثيؿ لو، مف السٌ 

حاج صالح خسارة فادحة لمجزائر كالجامعة ال رحيؿ فٌ إ :"حاج صالحالأستاذىا عبد الرحمف 
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جيدا خر ذم لـ يدٌ ظرية الٌ ص صاحب النٌ ي كالباحث كالمتخصٌ فيك المربٌ  ا،كالبحث العممي عمكم
س حياتو في ىك عالـ جميؿ كرٌ ... خر لحظةآإلى مف بو آذم في سبيؿ تحقيؽ مشركعو الٌ 

حاج صالح في أف الحمف كقد نجح عبد الرٌ  ،خذا المنيج العممي سبيبل لومتٌ  ،غة العربيةخدمة المٌ 
مكاصمة مشكاره  فيؿ عمييـ كالباحثيف يعكٌ  ةمبيزرع ركحو المتكثبة لمبحث في أجياؿ مف الطٌ 

   ".كتجسيد مشركعو
كتكر "عبد الرحمف الحاج صالح" قد أسيـ إسياما متمٌيزا في خدمة المغة كختاما نقكؿ إٌف الدٌ     

العربية، كيظير ذلؾ جميا في البحكث الكثيرة اٌلتي أنجزىا في إطار الٌنظرية الخميمية الحديثة 
ريس العربية كجعميا المغة كمشركع الٌذخيرة العربية، أك مف خبلؿ جيكده الرامية لتطكير تد

المستعممة بالفعؿ في جميع مياديف الحياة االجتماعية، كاٌلتي أبانت عف تفكير لساني عميؽ 
غكطات اٌلتي تعٌرض إلييا في مسيرتو العممية حٌتى مؤٌسس تأسيسا عمميا دقيقا، بالٌرغـ مف الضٌ 

 لـ لكٌنني العربية، الٌمغة نصرة مف أجؿ كنضالي كفاحي في كثيرا عانيت إٌنو قاؿ عف نفسو " لقد
 كثيرا ـكىد كفاحي، يعجبو لـ ىناؾ مف ؛الظمـ مف لكثير كتعٌرضت األمريف، كابدت فقد أيأس،
 الٌمسانيات، كقد معيد منيا ذٌكبكىا، أك زٌكلكىا، ستيامؤسسة أسٌ  كـ ا،عامٌ  خمسيف في بنيت مٌما
 كلكف ،)العربية الٌمغة كترقية تطكير مركز( المركز صكرة في جديد ذلؾ مف بعد المعيد أعيد

 1" ! أنا أبعدت
كمف ىذا كٌمو نفيـ أٌف الٌذات العربٌية لف يككف ليا قيمة في ىذا الكاقع المعكلـ إاٌل بالعمـ      

، كيجعميا تسيـ في إضافات تكسبيا تمٌيزا الٌصحيح الذم يفٌؾ أسرىا مف أٌم تبعٌية أك تماهو 
 الخميمية اٌلتي جاء بيا عبد الٌرحمف الحاج صالح إحياء الٌنظرٌية كتعطييا قيمة، كأعتقد أٌف في

ا عمى األكربٌي أك األمريكي محافظة عمى ىذه الٌذات، إذ تنٌبينا إلى أٌف العقؿ المنتج ليس حكر 
 ، بؿ يمكف لمعربي أف ينتج ما لـ ينتجو غيره.فقط
لعربية، كأف يكٌفؽ كٌؿ مف ىك عمى صبلحنا كصبلح أٌمتنا ا ما فيو ف يكٌفقنا إلىأ الٌمونساؿ     

نقيب في المجاؿ المعرفي عمى اختبلؼ فركعو كتخٌصصاتو، كما نسألو الٌصبر درب البحث كالتٌ 
  كالٌتأٌني كالفبلح في الٌدنيا كاآلخرة، كالٌمو مف كراء القصد.  

 
                                                           

 .238-237الجيكد المسانية عند عبد الرحمف الحاج صالح، ص سعاد شرفاكم: - 1
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 الجزائر. مستغانـ، ، جامعة2017، 17 العدد – التراث
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 األستاذ عبد الٌرحمف الحاج صالح كجيكده في ترقية استعماؿ الٌمغة العربية بكشحداف، الٌشريؼ :
 .2010، 7مجٌمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، بسكرة، العدد

 مجمة ةالجامع قبؿ فيما العربية المغة ترقية بكشحداف، الٌشريؼ: الٌنظرية الخميمية الحديثة كسبؿ 
 .2012، سبتمبر 31ع كاآلداب، قافةكالثٌ  غاتالمٌ  في الٌتكاصؿ

  بكشحداف، الٌشريؼ: منطؽ الٌمغة كمنطؽ العقؿ، مجمة المكقؼ، اٌتحاد الكٌتاب العرب، دمشؽ
 .2011، جكاف 482ع
 كىيبة: ظاىرة الٌتحكيؿ بيف الٌنحك الٌتحكيمي كالتراث الٌنحكم الببلغي العربي، مجٌمة  ،بكشميؽ

 .1997، 2العمدة في الٌمسانيات كتحميؿ الخطاب، جامعة المسيمة، العدد
 كمية مجمة المعاصرة، كمطرقة األصالة سنداف بيف العربي المغكم التراث د:محمٌ  ،بكعمامة 

 .2008جكاف ،2/3بسكرة، العدد خيضر، دمحمٌ  كاالجتماعية جامعةاإلنسانية  كالعمـك اآلداب
 العمـك مجٌمة دراسات، -بيداغكجية لسانية مقاربة -يداكتيؾالدٌ  الفعؿ عابد: تحميؿ ،بكىادم 

 .2012، 2العدد ، 39كاالجتماعية، جامعة تيارت، المجٌمد اإلنسانية
 لتراث كالدرس الحديث، مجمة الٌدراسات تكامي، عبد الجبار: المسانيات المغربية المعاصرة بيف ا

 .2005المغكية، المجمد السابع، العدد الرابع، نكفمبرػػ ديسمبر
  سبع، فاطمة الزىراء: المصطمح الٌتعميمي عند عبد الٌرحمف الحاج صالح في ظٌؿ النظرية

، الجمفة، العدد  .2016، 4الخميمية الحديثة، مجٌمة آفاؽ  لمعمـك
 غة العربية، مقاربة لسانية في كتابات عبد الرحمف ساني كتعميمية المٌ المٌ البحث  نكارم: ،سعكدم

   .11الحاج صالح، مجمة اآلداب، جامعة قسنطينة، العدد
 مكضة أـ المفاىيـ تمثؿ أزمة :ةالعربيٌ  غةالمٌ  إلى سانيالمٌ  المصطمح مسعكد:  ترجمة ،شريط 

 كالمغات اآلداب معيد عف تصدر محٌكمة سنكية نصؼ دكرية إشكاالت؛ اختبلؼ؟ مجمة
 .2017الجزائر، العدد الثاني عشر، مام – لتامنغست الجامعي بالمركز

 جامعة كآدابيا، العربية المغة كمية مجمة الحديثة، ظريةلمنٌ  األساسية المفاىيـ :دمحمٌ  ،صارم 
 .2010الثامف،  العدد عنابة،

 الممؾ فيصؿ مركز غكية،المٌ  راساتالدٌ  مجمة ضركرة؟  أـ ترؼ النحك تيسير د:محمٌ  ،صارم 
 .2001سبتمبر -يكليك الثاني، العدد الثالث، المجمد اإلسبلمية، كالدراسات لمبحكث
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  ٌعبد الكىاب: أكراؽ لسانية نقدية، قراءة في تصٌكرات الٌمسانييف العرب المعاصريف ، يقيصد
يناير  1العربية، العدد سانياتسانيات الحديثة، مجمة المٌ لطبيعة العبلقة بيف لسانيات التراث كالمٌ 

 ق، المممكة العربية السعكدية. 1436األكؿ ، ربيع2015
 :فكرية رؤل مجمة،الٌمساني، كالكصؼ الٌتاريخي النيج بيف الببلغي التراث تمقيٌ  أعثماني، عٌمار 

 .2016الثالث، فيفرم  جامعة سكؽ أىراس، العدد
  كالجرجاني في نظرية تشكمسكي، مجمة عمي جاسـ، جاسـ: تأثير الخميؿ بف أحمد الفراىيدم

 ـ.2010-ق1430، دمشؽ116التراث العربي، إتحاد كتاب العرب، العدد 
 فتيحة: الٌنظرية الخميمية الحديثة بيف األصالة كالمعاصرة، مجمة الٌتعميمية، سيدم  ،عكيقب

 .2017جكاف 11، 4بمعباس، المجٌمد
 5ـ ،مجمة الٌتعميمية الٌنحكم، الٌتعميؿ في الفراىيدم أحمد بف الخميؿ قزعكط، سميـ: جيكد  

 .2018 مام 14 ددع ،غميزافجامعة 
  لطركش، الٌشارؼ: االستراتيجيات الحديثة في تعميـ الٌمغة، مجمة العربية لمناطقيف بغيرىا جامعة

 .2015، يكنيك19إفريقيا العالمية، الخرطكـ  الٌسكداف، العدد
 راث العربي اٌتحاد ي الدرس الٌمغكم الحديث، مجٌمة التٌ مطٌيرم، صفية: أىمية الٌنظرية الخميمية ف

 .2009، نكفمبر116الكٌتاب العرب، دمشؽ، العدد 
 الممؾ سعكد جامعة مجمة نتائجيا، كسائؿ عبلجيا، أسبابيا، الٌمفظية، معتكؽ، أحمد:  ظاىرة 

 .1993الخامس،  الرياض، المجٌمد
 العمـك صالح، مجمة الحاج الرحمف عبد الدكتكر عند سانيالمٌ  ميمكد: الفكر ،منصكرم 

 .2005الثامف، سبتمبر العدد ،بسكرة ،خيضر محمد جامعة -اإلنسانية
 اآلداب نقدية لمكتابات العربية المعاصرة، مجمة العمـك اإلنسانية كمية عيسى: رؤية ،مكمني 

 .2014جكاف 41، غات الجزائر، العددكالمٌ 
 كاالت كتحٌديات، مجمة تكاصؿ في الٌمغات شالعربية، إغات كالٌمغة لطيفة: تعميمية المٌ  ،ىباشي

 .2013، مارس37كاآلداب، جامعة عٌنابة، العدد 
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 :رسائل الماجستير والّدكتوراه 
 

 سانيات المعاصرة كافقػػػػػػػػي بيف لسانيات التراث كالمٌ جاه التٌ معالي ىاشـ عمي: االتٌ ، أبك المعالي
أنمكذجان، أطركحة شيادة دكتكراه فمسفة في الٌمغة العربٌية الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح 

 .2014كآدابيا، جامعة بغداد، 
 األٌكؿ   كربيقاتيا في الطٌ طغة العربية كتانيات في تعميـ المٌ سبمقاسـ: دكر المٌ  ،بف قطاية

 .2010االبتدائي، مذكرة ماجستير، جامعة كرقمة، الجزائر، 
 أحمد خميؿ. فكر د في دراسة الحديث، العربي الٌنحك في الٌتكليدم االٌتجاه بكبكر: ،زكمكط 

م حك النٌ  ص الفكركتراكيبيا"، رسالة ماجستير، تخصٌ  غةالمٌ  نحك في كتابو" خبلؿ مف عمايرة
 . 2012-2011سانيات، جامعة قاصدم مرباح كرقمة،كالمٌ 
 كردة: الجيكد الٌمسانية عند الٌدكتكر عبدالٌرحمف الحاج صالح مف خبلؿ بحكث كدراسات  ،سخرم

 .2016-2015، 1ماجستير، جامعة باتنة  شيادةفي عمـك الٌمساف، 
 قراءة في اآلثار، المنيج  -سعاد: الجيكد الٌمسانية عند عبد الٌرحمف الحاج صالح ،شرفاكم

 .2017-2016، جامعة قاصدم مرباح، كرقمةفي العمـك كمكاطف االجتياد، رسالة دكتكراه
 صالح الحاج حمفالرٌ  كعبد حٌساف تٌماـ عند العربية سانياتالمٌ  الحميـ: تأصيؿ عبد ،معزكز-

 .2017-2016، 1كالمنيج، رسالة دكتكراه،  جامعة باتنة المرجعية في إبستمكلكجية دراسة
 
 

     
 
 
 
 
 
 



 

 
 

323 
  

 
 

          
    
 

 رسػػػػػػػػػػػػالفي     
 
 

 
 

           



 

 
 

324 
  

  مة:المقدّ *
 .53-11 ...............اإلطار الّتأريخي لّمسانيات عند عبد الّرحمن الحاج صالح :المدخل*
 الّدراسات الّمسانية العربّية. واقع :الفصل األّول*
 .78-55 ..............................ساني العربٌي ..كاليات الٌدرس المٌ شإ :المبحث األّول*

 .57...................................تكطئة.............................................. -
 .61 ........................كالٌتعميؽ........................... أزمة االنفصاؿ بيف الٌنظرية - أ
 .64 ...............................ترجمة المصطمح الٌمساني كتكحيده كالٌيةشإ- ب

 .71 ..................اختبلؼ المكاقؼ مف التراث العربي............................. -ج 
 .125-79 ..............................ية العربٌية الحديثة.المناىج الٌمسان: المبحث الثاني*

 .81.................................................................................تكطئة
 .83...................................................................المنيج البنكم.- أ  
 .98 .............................................................المنيج الٌتحكيمي.  -ب  
 .115................................................................المنيج الكظيفي. -ج
 .فكير الّمساني عند الحاج صالح بين األصالة واإلبداعالتّ  :ثانيال الفصل*
 .163-127المنطمقات الٌمسانية عند عبد الرحمف الحاج صالح..............: األّولالمبحث *

 .128...............................................................................توطئة -
 .131.............................................مكقع الخميؿ في الٌدراسات الٌمسانٌية العربٌية - أ
 .138 ...........الٌمسانٌية عند الحاج صالح.................................. المنطمقات- ب

  .163-155 ..........................................الحاج صالح منيج عبد الرحمف -ج
 .221-164النظرٌية الخميمٌية الحديثة...................................... :المبحث الثاني*

 .165 ...................................تكطئة........................................... -
 169.............................................................:النظرٌية الخميمٌية الحديثة. 
 .171..............(.......................اتالغاي-المحٌفزات-الٌتعريؼ بالٌنظرٌية )المنطمقات- أ



 

 
 

325 
  

 .187....................الٌنظرٌية............................................... أصالة- ب
 .197 ...................المفاىيـ األساسية.............................................-ج
 حمن الحاج صالح في ترقية الّمغة العربّية.إسيامات عبد الرّ : الفصل الثالث*
 .264-222 لعربي(...........الٌمسانيات الحاسكبٌية )حكسبة التراث الٌمغكم ا: المبحث األّول*

 .223 ..............................................................................تكطئة -
 .229..............اٌتجاىات البحث كالٌتأليؼ في الٌمسانيات الحاسكبٌية........................- أ
 .237............حكسبة التراث الٌمغكم العربي.........................................- ب

 .296- 265...............................تعميمٌية الٌمغات...............: المبحث الثاني*
 .266 .............................................................................تكطئة -
 273 ..................................في مجاؿ الٌتعميمية جيكد عبد الٌرحمف الحاج صالح.  

 .317-297 ...................................................................:الخاتمة*
  .323-318 ..................................................:فيرس المصادر والمراجع*
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

326 
  

 عمى عمكميا في تستند الٌمغكم الٌتراث إلى خاصة نظرة مف اٌتجاىاتيا بمختمؼ الحديثة العربية المسانية الكتابة تنطمؽ :الممّخص
 إلعادة محاكالت خبلؿ مف الٌتراث، كتتجٌمى ىذا اٌتجاه متباينة كمكاقؼ آراء ذلؾ عف كيتكٌلد الغربية، المسانية بالمناىج التأثر قضية
 كقفة إلى بدكرىا سانيةالمٌ  الكتابات تمؾ كتحتاج، الحديث العصر لركح يستجيب جديد بثكب العربية الٌمغة في القضايا تمؾ تقديـ

 في المسانيات تقديـ في كمساىماتيـ أصحابيا كتكٌجيات الٌمسانية، الكتابة يخٌص  فيما العربية الحصيمة مراجعة  تشمؿ تقييمية
 .ىناتيا كتقكيـ إيجابياتيا مف لبلستفادة المحاكالت تمؾ استجكاب محاكلة ككذلؾ العربية، األقطار

 حقؿ في تمٌيزه في اثناف يختمؼ ال ذيفالٌ  سانييفالمٌ  أحد ىؤالء إلى جيكد التطرؽ خبلؿ مف اليدؼ ليذا خدمة البحث ىذا جاء   
في أعمالو ككتبو إلبراز تفكيره  بالبحث كذلؾ ،أىـٌ أعبلـ الجزائر أحد صالح" الحاج حمفالرٌ  كىك"عبد ة،العربيٌ  سانيةالمٌ  الٌدراسات
 .الٌمساني
 الّتفكير، الّمسان، الحداثة، الّتراث، الّمغة. :المفاتيح الكممات

Résumé    :L’écriture linguistique arabe moderne, avec ses différentes orientations, commence par un 
regard particulier sur le patrimoine linguistique, qui repose en général sur la question de l’influence du 
programme linguistique occidental, ce qui se traduit par des points de vue et des attitudes divergentes 
à l’égard de cet héritage, qui se traduisent par des tentatives de réintroduction de ces questions en 
langue arabe. . 
    Ces écrits linguistiques, à leur tour, nécessitent une pause d'évaluation incluant un examen de la 
production arabe en termes d'écriture de la langue, des instructions de leurs propriétaires et de leur 
contribution à la présentation de la linguistique dans les pays arabes, ainsi qu'une tentative de remise 
en question de ces tentatives pour tirer parti de leurs avantages et évaluer leurs résultats. 
   Cette recherche a pour but de servir cet objectif en abordant les efforts de l'un de ces Lassanis dont la 
distinction dans le domaine des études de la langue arabe n'est pas différente, à savoir Abdel-Rahman 
Al-Hajj Saleh, l'un des Lassanis les plus importants de l'Algérie, en effectuant des recherches dans ses 
travaux et ouvrages pour mettre en valeur sa pensée linguistique arabe dans ses diverses orientations. 
Mots-clés: pensée, langue, modernité, patrimoine, langue. 
Summary    : The modern Arabic linguistic writing, with its different orientations, starts with a 
special look at the linguistic heritage, which is based in general on the issue of being influenced by the 
Western linguistic curriculum. This results in different views and attitudes towards this heritage. This 
is reflected in attempts to reintroduce these issues in the Arabic language. . 
    These linguistic writings, in turn, need an evaluation pause that includes reviewing the Arabic 
output in terms of writing the language, the directions of their owners and their contribution to the 
presentation of linguistics in the Arab countries, as well as an attempt to question these attempts to 
take advantage of their positives and evaluate their achievements. 
   This research came to serve this purpose by addressing the efforts of one of these Lassanis who are 
no different in their distinction in the field of Arabic linguistic studies, namely, Abdel-Rahman Al-
Hajj Saleh, one of the most important flags of Algeria, by researching his works and books to highlight 
his Arabic linguistic thinking in his various orientations. 
Keywords: thinking, tongue, modernity, heritage, language. 


