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 شكر و تقــــــدير:
لً .بعد اتوجه بشكري أوال الى هللا عز و جل الذي ارشدنً و أنار دربً، وٌسر لً طر

 شكر هللا عز و جل ٌمتضً ان أتمدم بالشكر الجزٌل، و الثناء الخالص الى األستاذة المشرفة

الذي كان لها الفضل فً لٌام هذا المبحث، و على صبرها الجمٌل معنا،  " "هشماوي فتٌحة

وسعة  تفهمها، وسمو تواضعها، وعلى ولتها كذلن الذي انفمته فً سماعً و توجٌهها، و 

 ا أخطائً، فجزاها هللا على كل خٌر، وأدامها فخرا للعلم، وعونا للطلبة.تصوٌبه

وال ٌفوتنً تمدٌم الشكر لكل االساتذة الكرام بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس، بمسم اللؽة 

العربٌة وآدابها، والى كل زمٌالتً فً الدفعة، و الى من ساعدنً فً كتابة هذه السطور: 

، بوزٌد صلٌحة، اٌناس. وأشكر كل من لدم لً ٌد المساعدة بزلً حكٌمة، بصحراوي خٌرة

 من بعٌد او لرٌب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهـــــــــــــداء:
نشكر هللا عز وجل الذي أنعمنا بنعمة العمل  وأزادنا صحة الجسد،، إلتمام انجاز هذا البحث 

سان عن و الذي أهدٌه من كل للبً الى من لونت عمري بجمالها و حنانها و عجز الل

 وصفها أمً الحبٌبة حفظها هللا.

الى الذي أفنى حٌاته جدا و كدا فً تربٌتً و تعلٌمً، الى من كان سندي الروحً، ورافمنً 

فً مشواري....أبً الحبٌب اطال هللا فً عمره. الى من ذلت فً كتفهم طعم السعادة.... 

 براءة، ٌاسٌن. حٌاة، عبد هللا، فٌصل، صالح،  زهٌر، « اخوتً الى بسمة الحٌاة

الى من عرفت كٌؾ أجدهم و علمونً أن ال أضٌعهم: صلٌحة، حكٌمة، اٌناس، خٌرة، 

 زٌنب، شٌماء.
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 : مقدمة
على اله  الحمد هللا حمد الشاكرٌن، و الصالة و السالم على خٌر عباد هللا الصالحٌن، دمحم و 

  ما بعدو صحبه أجمعٌن، أ 

 فإن أهم مٌزة حظٌت بها اللؽة العربٌة هً االهتمام الكبٌر و المتواصل الذي خصها بها

العربً  علماإها و دارسوها لدٌما و حدٌثا لما لها من دور أساس فً حٌاة الفرد و المجتمع

 الحضارٌة لجعلها و لكونها دائمة الحاجة لتوضٌح لوانٌنها و تٌسٌر تعلمها و احتواء األلفاظ

 .تواكب التطورات الراهنة

 فلؽتنا العربٌة وجدت الكثٌر من الدارسٌن عملوا على خدمتها، و بذلوا جهدا فً التمعٌد

ازداد  لتراكٌبها و أحوالها، فكان نتاج مجهوداتهم تراثا لؽوٌا للما نجده عند األمم األخرى و

حركة لؽوٌة  فبرزت هذا االهتمام فً عصرنا الحالً، من خالل إعادة لراءة هذا الموروث،

و لدموا  لادها جٌل من رواد علم اللؽة الحدٌث، درسوا و احتكوا بالمدارس الؽربٌة

إلى لراءته  محاوالت تروم التٌسٌر اإلصالح و التجدٌد كما ظهرت جهود أخرى عمدت

البحث اللؽوي  بمنظور المناهج الؽربٌة الحدٌثة، و كانت لهذه الرإى المختلفة التً سادت

 :فً بداٌاته، أثر فً انمسام الدارسٌن العرب إلى فرٌمٌن العربً

 الفرٌك األول تشبث بالفكر اللؽوي العربً المدٌم و رفض كل دعوات التجدٌد؛-

  .الفرٌك الثانً حاول تطبٌك المناهج الؽربٌة الحدٌثة على التراث العربً-

 إعادة لراءة التراث و من بٌن الذٌن حاولوا تمدٌم علم اللؽة الحدٌث للباحث العربً، و

محاولة  العربً وفك المناهج الؽربٌة، و المنهج الوصفً بالخاصة؛ نجد تمام حسان الذي لدم

الفكرة و  فً كتابه ) اللؽة العربٌة معناها و مبناها ( كانت نتاج زمن طوٌل من إعمال

ى سٌبوٌه إل حصٌلة جهد مظن فً دراسة اللؽة، فخالؾ ما استمر علٌه األمر منذ عهد

عنها متمثال فً  عصره فرفض نظرٌة العامل التً بنً علٌها النحو العربً، و صاغ بدٌال

 سبموه بنمدها و ما التمسٌم  فجاوز بها كل علماء العربٌة، حتى من "نظرٌة المرائن اللفظٌة"
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الموروثة عن المدامى، و جعل  لترحه فً كتابه بدال من المسمة الثالثٌةاالسباعً للكلم الذي 

بدال من    ( فاإها و المها و عٌنها ) ل االشتماق األصول الذي الترحه فً كتابه للكلمةأص

عمك تفكٌره  كما ذهب إلٌه البصرٌون إال  دلٌال على الفعل، كما رأى الكوفٌون أو المصدر

و بصٌرته فً علوم العربٌة، و لد ساعده على ذلن إمامه بالتراث العربً، و فهمه 

 . للؽوٌة الحدٌثةإلجراءات المناهج ا

كتابه   راء النحوٌة التً لدمها تمام حسان فًذا البحث جاء لٌسلط الضوء على اآلو إن ه

لزمن طوٌل  الذي أؼفل و لن ٌعط حمه من الدراسة، و ظل "اللؽة العربٌة معناها و مبناها"

ٌة، و تظفر بالعنا هتمام الدارسٌن، حتى ظّن صاحبه أن محاولته لم ترلى ألنافً منؤى عن 

حسان، عبارة عن ردود  ما صمتهم إال دلٌل على ذلن، ثم جاءت بشائر النّمد كما سماها تمام

و ) اللؽة العربٌة معناها و مبناها ( الذي هو مدونة بحثنا ٌحتاج .نشرت فً مجاالت مختلفة

 .أثار من لضاٌا تمس اللؽة العربٌة معممة، من شرح و تحلٌل و نمد، لم إلى أكثر من دراسة



   

 

 :  البحث إشكالية  

من هذا المنطلك خاض تمام تجربة رائدة فً مجال تجدٌد دراسة  النحو و إعادة لراءته، 

فكان تمام من أهم الدارسٌن العرب الذٌن كانت أرائهم تستمد اصالتها من جذور التراث 

هنا العربً المدٌم، و تساٌر الحداثة من خالل النظرٌات الحدٌثة فً دراسة اللؽة، و من 

؟ للؽة العربٌة معناها و مبناها ( نتساءل: ما هً اآلراء النحوٌة التً لدمها تمام فً كتابه ) ا

و ما هً اآلراء التً لدمها فً تٌسٌر النحو العربً؟ و ما المبادئ التً ٌموم علٌها منهج 

 تمام حسان فً تٌسٌر النحو؟ و إلى أي مرجعٌة معرفٌة ٌستند إلٌها فً دراسته للنحو؟ و

 ماذا لدم تمام حسان للفكر العربً ؟

سبب إختٌاري للموضوع :لعل من األسباب التً دفعتنا الختٌار البحث فً موضوع    

 اآلراء النحوٌة فً كتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها ( ما ٌلً : )

ن أهمٌة هذا الدارس الذي نذر حٌاته لفكرة واحدة، و هً تجدٌد دراسة اللؽة العربٌة، و م-

 أجلها هانت علٌه هً ألرب إلى الرهبنة.

إلى كتاب ) اللؽة العربٌة معناها و نبناها ( الذي هو حصٌلة آرائه، و نتاج أفكار تعود  - 

العربٌة بداٌات بحثه فً اللؽة، كما أنه ٌعد أول محاولة شاملة إلعادة ترتٌب األفكار اللؽوٌة 

سعد مصلوح     لدارسٌن و لد وصفهبعد سٌبوٌه و عبدالماهر الجرجانً بشهادة بعض ا

بالكتاب الجدٌد بعد كتاب سٌبوٌه، كما لو كان أصل كتب العربٌة، و هنان من رأى أنه لم 

معناها و ٌوضع كتاب حٌث ضمن لائمة أمات الكتب العربٌة إال كتاب ) اللؽة العربٌة 

 (.مبناها

خالصة النحوٌة ( لعدم و األمر الذي حّز فً للبً، هو تؤسؾ تمام حسان فً كتابه ) ال 

تناول كتابه من لبل الدارسٌن المختصٌن فً النمد البناء، لمعرفة مدى صواب أرائه أو 

خطئها و ٌجدر الذكر أنه لد أشار فً كتابه ) اللؽة العربٌة معناها و مبناها ( بؤن لو أعطى 



   

ممدمة لعهد جدٌد  جمهور الدارسٌن هذا الكتاب ما ٌسعى إلٌه من إثارة االهتمام، لكان بمثابة

 فً فهم العربٌة الفصحى معنى و مبنى، كل هذا كان وراء اختٌاري لهذه المدونة. 

لمد اخترنا لهذه الدراسة خطة تتكون من : ممدمة و فصل نظري و فصل تطبٌمً و خاتمة  

السٌرة الذاتٌة لتمام  –فمسمنا الفصل األول إلى مبحثٌن تناولنا فً المبحث األول ممدمة 

حٌث أننا تحدثنا عن حٌاته و أهم مإلفاته و إنجازاته و جوائزه و تدرجه الوظٌفً  حسان

........ و المبحث الثانً اآلراء النحوٌة التً لدمها تمام حسان فً كتابه ) اللؽة العربٌة 

معناها و مبناها ( و المبادئ التً ٌموم علٌها منهج تمام فً تٌسٌر النحو و ماذا لدم تمام 

ر العربً. أما الفصل الثانً فكان ممسما أٌضا إلى مبحثٌن عرضنا فً المبحث حسان للفك

 األول:

كما ال ٌخلوا أي بحث من بعض الصعوبات التً واجهتنا فً إعداد هذه المذكرة تتمثل فً 

عدم إٌجاد مراجع ندعم بها تحلٌل النتائج التً توصلنا إلٌها باإلضافة إلى عدم وجود 

ة الجانب التطبٌمً لهذا الموضوع بعوم هللا و فضله و بمساعدة دراسات تفٌدنا فً دراس

المشرؾ تمكننا من تجاوز هذه الصعوبات و التؽلب علٌها و ال ندعً بهذه الدراسة 

المتواضعة أننا أحطنا بكل صؽٌرة و كبٌرة فٌما ٌتعلك بالموضوع فكان عملنا مبنٌا على 

ا أن نكون لد وضعنا الفكرة و مهدنا االجتهاد و من طبٌعته الخطؤ و النمصان. و حسبن

الطرٌك لؽٌرنا، وال ٌفوتنا أن نتمدم بالشكر الجزٌل و امتنان الخالص لالستاذة المشرفة " 

هشماوي فتٌحة " على إشرافها لهذه المذكرة و دعمها لنا بتوجٌهاتها لنا و نصائحها، و جعل 

فوتنا أن نتمدم بالشكر و العرفان هللا ذلن فً مٌزان حسناتها و جزها هللا كل خٌر، كما ال ٌ

. بالجمٌل لكل من لام بمساعدتنا فً إعدادها و ما إال هللا علٌه توكلنا و إلٌه أنٌب
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 الذاتية السيرة:  االول الفصل

 نحسا لتمام

 

عمله مؤلفاته حياته"  الذاتية السيرة:  االول المبحث   

 العربي الفكر ونقد حسان تمام اراء:  الثاني المبحث
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 م( عالم2011أكتوبر  11 –م 1918ٌناٌر  27/   1336ربٌع األخر  14تمام حسان )

 لفتنحوي عربً صاحب كتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها الذي وضع فٌه نظرٌة خا

 أفكار النحوي الكبٌر سٌبوٌه تمام أول من استنبط موازٌن التنؽٌم و لواعد النبر فً اللؽة

"عن  العربٌة و لد أنجز ذلن فً أثناء عمله فً الماجٌستر )عن اللهجة الكرنن( و الدكتوراه

دار  م عمٌد كلٌة1955اللهجة العدنٌة" و شرحه فً كتاب مناهج البحث فً اللؽة عام 

العربٌة و  ألسبك و أستاذ علم اللؽة الحائز على جائزة الملن فٌصل العالمٌة فً اللؽةالعلوم ا

 . م2006/  1426داب عام اآل

 : أوال

  : حياته

و .م1935م لٌحصل على الثانوٌة األزهرٌة عام 1930لتحك بمعهد الماهرة األزهري عام 

الكرٌم سنة  ر أتم حفظ المرانبعدها التحك بكلٌة داولد بمرٌة الكرنن بمحافظة لنا بصعٌد مص

العلوم عام  م و حصل على دبلوم دار1939م ثم ؼادر لرٌته لٌر العلوم عام 1929

حٌاته العلمٌة  م و لم ٌكد ٌبدأ الدكتور تمام حسان1945م ثم إجازة التدرٌس عام 1943

 على بعثة علمٌة م حتى حصل1945معلما للؽة العربٌة بمدرسة النمراشً النموذجٌة عام 

من صعٌد مصر ثم  م لٌنال درجة الماجستٌر فً لهجة الكرنن1946إلى جامعة لندن عام 

 .ٌحصل على الدكتوراه فً لهجة عدن

 وعمب عودة الدكتور تمام من رحلته العلمٌة عٌن مدرسا بكلٌة دار العلوم كما أنتدب

 م1961 مستشارا ثمافٌا للجمهورٌة العربٌة المتحدة فً العاصمة النٌجرٌة الجوس عام

ٌتولى  م شؽل منصبً رئٌس المسم ووكٌل الكلٌة لبل أن1965وحٌن عاد إلى مصر عام 

م1972عمادتها عام 
1
. 

                                                           
1

.822تمام حسان ، مناهج البحث فً اللؽة ص -
1
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أنشؤ  م و كان أول رئٌس لها و1972أسس دكتور تمام "الجمعٌة اللؽوٌة المصرٌة " عام  

سم المرى ل أول لسم للدراسات اللؽوٌة بجامعة الخرطوم فً السودان كما أسس بجامعة أم

العربٌة بالمجلس  التخصص اللؽوي و التربوي و تولى أمانة اللجنة العلمٌة الدائمة  للؽة

 م.1980األعلى للجامعات المصرٌة و انتخب عضوا بمجمع اللؽة العربٌة عام 

 .أشرؾ الدكتور تمام على العدٌد من الرساالت الجامعٌة فً مصر و الدول العربٌة-

 : ثانيا

 : إنجازاته

لبله و  تنبط موازٌن التنؽٌم و لواعد النبر فً اللؽة العربٌة حٌث لم تكن مدروسةأول من اس

الماجستٌر  كانت تدرس فمط فً اللؽات األجنبٌة الرئٌسٌة و لد أنجز ذلن فً أثناء عمله فً

 .م1955و الدكتوراه و شرحه فً كتابه مناهج البحث فً اللؽة عام 

 باعتباره نظاما لؽوٌا متكامال تربطه عاللات أول عالم لؽوي فً العالم ٌدرس "المعجم"

فكرة  محددة و لٌس مجموعة مفردات أو كلمات كما كان المستمر عالمٌا فهو الذي نبه إلى

أفعال  النظام اللؽوي للمعجم و أن هنان كلمات تفرض الكلمات التً تستعمل معها فهنان

عالم لؽوي عربً ٌخالؾ أول .البد لها من فاعل و أخرى البد أن ٌكون فاعلها عالال

"فاء الكلمة و عٌنها و المها" كؤصل  البصرٌٌن و الكوفٌٌن فً دراسة االشتماق حٌن الترح

"المصدر" و أصله عند الكوفة "الفعل  عند البصرة االشتماقلالشتماق فً حٌن كان أصل 

 "الماضً

وظٌفة  هوأول من فرق بٌن الزمن النحوي و الزمن الصرفً فمال بالزمن الصرفً الذي 

ٌختلؾ عنه و  الصٌؽة المفردة من دون جملة ) ماض مضارع أمر ( و الزمن النحوي الذي

الكتاب "فهو زمن  لد ٌخالفه ملما هو الحال فً لوله تعالى " لم ٌكن الذٌن كفرو من أهل

 المضارع صرفٌا لكنه ماض نحوٌا.

ذوذ و ٌك على فكرة الشكما كان تمام حسان من أكثر علماء العربٌة الذي سعوا إلى التضٌ

عتادها النحوٌٌن و التً تهدر مٌراثا لؽوٌا و تإدي إلى جمود االندرة و عدم المٌاس التً 
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اللؽة فمال بالترخص فً المرائن المبنٌة على تضافر المرائن فً إٌضاح المعنى و زٌادة 

لكنه ٌخالؾ المواعد و  االستعمالبعضها عن الحاجة إلى اإلفادة كما كشؾ عن نوع من 

 ٌماس علٌه اسم األسلوب العدولً.

 

 ثالثا :

 مؤلفاته :

على مدى السنوات الطوٌلة لم ٌنمطع عطاإه العلمً من تؤلٌؾ و ترجمة إضافة إللى 

عشرات المماالت و البحوث التً نشرت فً الدورٌات العربٌة. و هنا لائمة الكتب التً ألفها 

 و ترجمها : 

م لكن أفكاره تعود إلى سنوات 1973:  " نشر فً حدود اللؽة العربٌة معناها و مبناها -

 . الخمسٌنات

 األصول : دراسة ابستٌمولوجٌة للفكر اللؽوي عند العرب : النحو، فمه اللؽة، البالؼة.  -

 م1955مناهج البحث فً اللؽة : نشر سنة  -

 م1958اللؽة بٌن المعٌارٌة و الوصفٌة : نشر سنة  -

 الخالصة النحوٌة -

 ن : من أعماله األخٌرة، نشرته مإسسة عالم الكتب، الماهرة.آن فً روائع المرالبٌا -

 اللؽة العربٌة لؽٌر الناطمٌن بها  الكتسابالتمهٌد  -

 مماالت فً اللؽة و األدب  -

 مسالن الثمافة اإلؼرٌمٌة إلى العرب  -

 الفكر العربً و مكانته فً التارٌخ  -

اللؽة فً المجتمع )مترجم( -
1

 

 العلم فً المجتمع )مترجم( أثر -

 النص و الخطاب و اإلجراء )مترجم( -

 (2006خواطر من تؤمل لؽة المران الكرٌم ) -
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 (2007اجتهادات لؽوٌة ) -

 (2010مفاهٌم و موالؾ فً اللؽة و المران ) -

 (2011الفكر اللؽوي الجدٌد ) -

 (2011من حمول العربٌة )  –حصاد السنٌن  -

 رابعا :

 يفي :جه الوظيتدر-

وانتدب  ثم عٌن أستاذا مساعدا بالكلٌة، عٌن مدرسا بكلٌة  دار العلوم بجامعة الماهرة،

ثم عٌن أثناء انتدابه هذا  مستشارا ثمافٌا بسفارة الجمهورٌة العربٌة المتحدة فً الجوس،

فشؽل منصبً  1965 عاد إلى الكلٌة فً بدء عام أستاذا لكرسً النحو والصرؾ بالكلٌة،

 م ووكٌل الكلٌة.رئٌس المس

أعٌر لجامعة الخرطوم السودانٌة وأنشؤ لسما للدراسات اللؽوٌة وترأسه ،عٌن عمٌدا لكلٌة  

دار العلوم وكلؾ أمانة اللجنة الدائمة للؽة العربٌة بالمجلس األعلى للجامعات وأنشؤ الجمعٌة 

 1979إلى لجامعة دمحم الخامس بالمؽرب وظل بها  1973المصرٌة اللؽوٌة ،أعٌر فً سنة 

     وأنشؤ لسم التخصص اللؽوي والتربوي بجامعة أم المرى. 

 خامسا:

 جوائزه :

 رؼم كثرة أولٌات تمام حسان فإن محصوله من التكرٌم و الشهرة للٌل بما ال ٌوازي ما 

 :. من أهم الجوائز التً حصل علٌها  تالمذتهناله 

 م1984جائزة ال بصٌر بالمملكة العربٌة السعودٌة عام - 

 م1987جائزة صدام عام  -

 م2006جائزة الملن فٌصل العالمٌة  -

 م.  2008، المؽرب،  دةحة البشرٌة بوتكرٌم فً المإتمر الدولً للؽة العربٌة و التنمٌ -
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 سادسا : 

  التكوين :

األستاذ الدكتور تمام حسان من رجاالت مصر المعاصرٌن باحث لسانً عربً مجتهد  - 

وٌنه بٌن ثمافتٌن : تراثٌة عربٌة و حداثٌة أجنبٌة. تخرج تمام حسان استطاع أن ٌجمع فً تك

فً دار العلوم بالماهرة، و هذه األخٌرة معلم من معالم العروبة و اإلسالم، و لد فاز فٌها نفر 

 ؼٌر للٌل من أساطٌر العلم و الفكر العربً.

ر الشرٌؾ، من حٌث و ال نؽالً إن للنا تؤتً دار العلوم فً الدرجة الثانٌة بعد األزه

الحرص على التكوٌن األصٌل و اإللمام بالتراث العربً و الشهرة العلمٌة. رحل تمام حسان 

ستر فً موضوع : " لهجة الكرنن" ثم رسالة الدكتوراه ٌإلى لندن حٌث نالش رسالة الماج

ٌبدو أن اللهجات كمباحث لسانٌة استهوته  فً موضوع " لهجة عدن " من الجامعة نفسها.

 منذ البداٌات، ووجد فٌها منفذا إلى استلهام المنهج الوصفً الحدٌث ذي األصول الؽربٌة.

و فً سنة  م1959اضطلع تمام حسان بتدرٌس مادة النحو العربٌة بكلٌة دار العلوم منذ سنة 

 م تمدم ببحث ابستمولوجً فً اللؽة بعنوان :1965

م لدم تمام بحثا 1965العلوم. و فً سنة  "منهج النحاة العرب" تمدم به إلى ندوة أساتذة دار

 ثانٌا بعنوان " أمن اللبس ووسائل الوصول إلٌه فً اللؽة العربٌة " .

 من األساتذة الذٌن تتلمذ على أٌدٌهم تمام حسان :

 األستاذ دمحم هاشم عطٌة ) مصر (-

 ) مستشرق ألمانً ( firthاألستاذ فٌرت -

 ل الجامعٌة التً تخدم المنهج الوصفً، نذكر أشرق تمام حسان على العدٌد من الرسائ 

 منها على التوالً :

 ابن مضاء منهج النحاة المدماء فً ضوء الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة ) ماجستٌر (-1 

 اسم الفاعل بٌن االسمٌة و الفعلٌة ) ماجستٌر (  -2

)دكتوراه(الصواب و الخطؤ عند النحاة األلدمٌن فً ضوء الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة  -3
1
.  

 وسائل أمن اللبس فً النحو العربً ) دكتوراه ( -4
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 الزمن فً النحو العربً ) ماجستٌر ( -5

 الوحدات الصرفٌة و دورها فً تكوٌن الكلمة العربٌة ) ماجستٌر ( -6

 تمسٌم الكالم العربً ) دكتوراه ( -7

 سابعا :

 مصادر ثقافته اللغوية: 

 بن السراج األصول فً النحو، ال-

 إعجاز المران، للرمانً  -

 اإلؼراب فً جدل االعراب، ابن األنباري  -

 االلتراح فً أصول النحو، السٌوطً  -

 ألفٌة بن مالن  -

 اإلٌضاح فً علوم البالؼة، للخطٌب المزوٌنً. -

 البٌان و التبٌٌن، للجاحظ  -

 الجنى الدانً فً معرفة حروؾ المعانً، البن أم لاسم المرادي  -

 ل االعجاز فً علم المعانً، عبد الماهر الجرجانً. دالئ -

 الرد على النحاة، البن مضاء  -

 شرح ابن عمٌل على األلفٌة، ابن عمٌل  -

 المزهر فً علوم اللؽة، للسٌوطً. -

 مؽنً اللبٌب، ابن هشام. -

 همع الهوامع للسٌوطً. -المفصل فً النحو، الزمخشري  -مفتاح العلوم، للسكاكً.  -
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 بحث الثاني :الم

 ماذا لدم تمام حسان للفكر اللؽوي العربً ؟  -

من العلماء الكبار الذٌن لدموا للدرس اللؽوي الكثٌر العالم تمام حسان و ما لدمه الرجل 

بصدق لل أن ٌوجد مثله فمما لدمه للدرس اللؽوي العربً فً الجانب الصوتً تحدٌده لما 

فوائد التنؽٌم، و بٌن درجاته و أنواعه ومما  كان موسعا فً بعض األصوات، كما انه بٌن

لدمه فً الدرس الصرفً تمسٌمه الجدٌد للكلم العربً، فمد لسمه تمسٌما سباعٌا بدال من 

الثالثً و الرباعً، اللذٌن كانا منشرٌن بٌن المدماء و بعض المحدثٌن، و مما لدمه فً 

عض األبواب النحوٌة، كما بٌن الدرس النحوي بٌانه أن النحو ٌنبنً على المعانً و على ب

الفرق بٌن الزمن الصرفً و الزمن النحوي المعتمد على السٌاق كما أن من الجدٌد أٌضا 

نظرٌته تضافر المرائن و هً النظرٌة التً ٌرٌد أن تكون بدٌال عن نظرٌة العامل تمام 

 حسان / التنؽٌم / التمسٌم السباعً / الزمن النحوي .

 م و كان أول رئٌس لها و أنشؤ 1972اللؽوٌة المصرٌة " عام  تمام حسان " الجمعٌة  -

أول أول لسم للدراسات اللؽوٌة بجامعة الخرطوم فً السودان، كما أسس بجامعة أم المرى 

لسم التخصص اللؽوي و التربوي و تولى أمانة اللجنة العلمٌة الدائمة للؽة الؽربٌة بالمجلس 

 م .1980ا بمجمع اللؽة العربٌة عام األعلى للجامعات المصرٌة و انتخب عضو

 العربً : تمام حسان و نمد النحو-

 فً نمد المنهج :

مسؤلة المنهج من كبرى المضاٌا التً ٌمؾ عندها الدارسون ألنها مسؤلة جوهرٌة إما أن  

توفر على الباحث جهده و إما أن تجعله محط اتهام و انتماد، هذا بؽض النظر عن تعدد 

فً الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة، ألن الزمن الحاضر هو زمن التخصص المناهج و بخاصة 

و عندما نتحدث عن نمد  على خالؾ زمن المدامى الذي عرؾ الموسوعٌة عن اخرها.

ٌعنً ذلن بالضرورة المدح فً المجهود العظٌمة لنحاتنا المدامى، ورائها ٌتوجه  المنهج، ال

الكهم فً التؤوٌل و التعامل مع األصول و النمد فً طرائمهم فً عرض المسائل، و إلى مس

الفروع
1
. 
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ٌنبؽً مطلما أن ٌظن أن النمد هنا لمٌمة عمل النحاة، ذلن بؤن النحاة  ٌمول تمام حسان " و ال 

لد وجدو فً عصر كانوا هم نتاجه الفكري، و ما كان لهم أن ٌسبموا الزمن و ال أن ٌتنبؤوا 

ة، و إنما ننمد منهجهم هنا ألنه لم ٌعد صالحا بظهور المنهج االستمرائً بعد لرون عدٌد

فالمعٌارٌة إذن فً نظر تمام حسان لائمة على رعاٌة المستوى الصوابً فً النطك، و 

بالتالً ٌطرح البدٌل الوصفً الماضً ٌتتبع أسرار االستعماالت اللؽوٌة و الوسائل 

ه الجرجانً فً الدالئل التعبٌرٌة، بمعنى البحث عن دلة المعنى و عممه، كالذي اشتؽل علٌ

 و األسرار.

 أوال : النحو العربي و علوم اللغة :

ال تخفى علٌنا الشراكة المحممة بٌن مستوٌات اللؽة لدٌما و حدٌثا، و ربما هً أكثر تماسكا و 

اتصاال فً عصرنا الحاضر، و بخاصة مع اتساع البحث اللسانً البكر إذ ٌؽزو الحمول 

الفلسفة و علم النفس و علم اإلناسة )األنتربولوجٌا( و ؼٌرها من المعرفٌة كلها بما فً ذلن 

الحمول، إال أننا فً فً هذا البحث نشٌر إلى عاللة النحو العربً بالمستوٌات األلرب إلٌه و 

المنبثمة عنه، كما نالشها اللؽوٌون المدامى، و كٌؾ نظر إلٌها تمام حسان، و تخص من 

نٌة و آالمعانً، النحو، و المراءات المرو السٌما فرع علم مستوٌات اللؽة العربٌة البالؼة 

 علم األصوات و فمه اللؽة و المعاجم. 

نتباهً بداٌة مولؾ تمام حسان من رواٌات نشوء النحو العربً و المعزوة فً معظمها الفت 

إلى أبً األسود الدإلً بؤمر من سٌدنا علً ) ن ( " أما الرواٌات التً تربط نشؤة النحو 

مر من علً و عمر ) ض ( أو بزٌاد أو ابنة أبً األسود الدإلً فإنها لٌست على هذا بؤ

 المستوى من الٌمٌن و هً جمٌعا عرضة للنمد و الجدال.......

و الحمٌمة أن الرواٌات كلها مهما اختلفت تخدم فكرة واحدة هً نشؤة علم النحو لصٌانة  

ناهٌن عن الؽاٌة المصوى تترٌه النص الخطاب العربً من الزلل، و من فساد السلٌمة، 

 المرانً من أدنى خطؤ أو خلل.

و الحمٌمة أن " مناهج البحث فً اللؽة " لد أبان فٌه تمام حسان عن هذه المستوٌات و 

تضافرها بما فٌه الكفاٌة، مع ما فً بعض أرائه من نظر. ٌمول مثال: " ال ٌمكن أن تموم
1
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منهجها علم األصوات و علم التشكٌل الصوتً، و دراسة نحوٌة صحٌحة دون أن ٌدخل فً 

 علم الصرؾ ......

و هذا الذي جعل تمام حسان ٌمر بامتٌاز أن المدماء لم ٌؽفلوا علم األصوات كمادة أولٌة 

للنحو و الصرؾ، فمد كان النحاة المدامى هم واضعً علم المراءات فساعدتهم معرفتهم 

 ٌؤتوا فً النحو بما أتوا. بالمراءات و األصوات التً فٌها، على أن

هذا المجال ما ٌكاد ٌنالض هذه لكننا و نحو نمحص بعض نصوص تمام حسان وجدنا فً 

راء كما هو الشؤن فً " األصول " إذ ٌمول فٌه : " و هكذا نجد فً كتاب سٌبوٌه دراسة اآل

معٌنة على كاملة ألصوات العربٌة، و لكن هذه الدراسة كانت ملحمة بالنحو ال ممهدة له وال 

فهمه، كما لها أن تكون، وذلن بؤنها جاءت فً أخر الكتاب فال ٌراها المارئ إال بعد الفراغ 

من النحو و الصرؾ، و فً وضعها هذا الموضع من الكتاب دلٌل على أن النحاة لم ٌكونوا 

 ٌمدرون العاللة العضوٌة التً تربط األصوات و النحو حك لدرها.

و المادة الخصبة لؤلصوات و الباعث األول على عاللته بالنحو، ه المرآنًو ٌرى أن النص 

فعلم األصوات إذن حمل لؽوي له الصدارة لبل ؼٌره عمال و نمال. و لعمري هذا فً ذاته 

منهج ٌحسد علٌه المدماء، وال مجال للمراء فٌه، و علٌه أسوق النص كما ورد فً كتاب " 

طن النحاة العرب إلى أن اللؽة العربٌة ال ٌمكن أن اللؽة بٌن المعٌارٌة و الوصفٌة " و لمد ف

ٌفهم نحوها و صرفها فهما صحٌحا إال بعد دراسة أصواتها، ذلن بؤن ظواهر النحو و 

الصرؾ تعتمد اعتمادا تاما على األصوات، و بعضها البالً ال تكون دراسته فً أحسن 

ٌجب أن تمرره كذلن  صورها إال من حٌث تعتمد كذلن على دراسة األصوات و الحك الذي

أن تمرره كذلن أن النحاة العرب على معرفتهم بهذه الحمٌمة دافعهم الرئٌسً إلى دراسة 

نطما و ترتٌال هو الذي أوحى إلٌهم بهذه  المرآنأصوات اللؽة العربٌة و إنما كان تجوٌد 

عربٌة فً زمن الدراسة. فالدافع المرآنً إذن ال ٌنافً سالمة المنهج المدٌم بل طبٌعة اللؽة ال

 االحتجاج .
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 ثانيا : النحو و المنطق  

ٌعزو كثٌرا من المشتؽلٌن بحمل النحو صعوبته و تباٌن خالفاته فً األصول و الفروع إلى 

تؤثره بالمنطك الٌونانً النحو صعوبته و تباٌن خالفاته فً األصول و الفروع إلى تؤثره 

ؽة هو نفسه منطك لؽوي. و أحب أن أستهل و المستوى الصوابً فً الل بالمنطك الٌونانً،

هذا الحكم بشهادة دمحم شكري عٌاد مترجم فن الشعر ألرسطو " و لد تؤثرت العربٌة بالمنطك 

منذ بدأ المتكلمون ٌبحثون مسائلها بحثا منظما... و علم الكالم هو اآلخر له تؤثٌره البالػ 

ال ال ٌشذ عن منطك الٌونان. " فلمد عتزال مثالنحوي منذ بداٌاته، ألن مذهب االعلى الفكر 

رأٌنا النحاة منذ ذلن الولت ) عصر المؤمون ( ٌعتمدون مذهب االعتزال فٌخالطون الفكر 

الٌونانً الذي جاءت به جهود الترجمة، و ال نكاد نظفر بسٌرة واحد من كبار أئمة النحو فً 

ه على مذهب االعتزال أو تؤثر عهد المؤمون و بعده حتى نهاٌة المرن الرابع تمرٌبا إال وجدنا

العملً فً النحو بدءا بالفراء فً المرن الثالث و انتهاء بؤبً علً  بالنظربالبٌئة فؤولع 

 الفارسً و ابن جنً فً نهاٌة المرن الرابع .

و ربما تكون نظرٌة العامل كؤساس للنحو العربً ألوى دلٌل على هذا الحجاج العملً عند 

لكالمٌٌن فً معظمهم، إذ أفاض ابن مضاء فً الرد على هذه جمهور النحاة و هم من ا

النظرٌة، و إن كان تمام حسان ٌعد بعض تخرٌجاته من صمٌم الفمه و التوحٌد و ما ٌتصل 

بالؽٌبٌات. و نعتمد أن هذا االعتراض على ابن مضاء فً هذه اآلونة محل نماش و نظر 

ر لها، حص ض النحاة خالفات فرعٌة الحتى ال نخلص إلى التنالض أو ما ٌمربنا منه، فافتر

بن األنباري خٌر نموذج، إذ اشتؽل علٌه تمام حسان كثٌرا و و أعد كتاب " اإلنصاؾ " ال

 باألخص فً كتابه "األصول" .

و خلؾ بعد الرعٌل األول خلؾ ولفوا من النحو مولؾ المتكلمون من الدٌن. كان الدٌن  

اٌا معٌارٌة منطمٌة أٌضا، حتى أصبح الطابع سمحا فطرٌا فجعله المتكلمون فلسفة و لض

الممٌز للنحو العربً أنه لم ٌعد مجهودا دراسٌا لؽوٌا بمدر ما تحول إلى مجهود فكري من 

 الطراز األول.

و نمول لٌس بعٌدا أن تنسب لالة السوء و التعمٌد إلى نحونا العربً من هذه الزاوٌة، مما 

ه. فلم ٌعد فً وسعها استٌعاب األصول بله الفروع. جعل الناشئة تزداد تبرما به و ضجرا من
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كما أن طرائك التدرٌس زادت الطٌن بلة، إال ما شذ و ندر " و المدرسون جمٌعا ٌرون هذه 

الصعوبة، و ٌجاهدون فً تذلٌلها، و نفور المتعلمٌن مما ٌتعلمون من المواعد، ٌشهد أنها لم 

العربً لد اختلط  ن شن فً أن النحوتسلن سبٌلها، أو لم تسلن ألرب سبلها، و لٌس م

 بالفلسفة" .

 آراء تمام حسان فً تٌسٌر النحو العربً :

إن فً كتاب) اللؽة العربٌة معناها و مبناها ( مسؤلة مهمة ال ٌنبؽً للدارس أن ٌتجاهلها، و 

هً أن تمام حسان لد ألام على هدي من نموذجه خطة لتٌسٌر النحو العربً و فً رأي عبد 

مبرون سعٌد أن فكرة تضافر المرائن، هً أهم ما ٌمكن أن نستمده إلصالح النحو الوارث 

العربً و تخلٌصه من عٌوبه، و ٌحتوي الكتاب حسب مإلفه على أفكار نافعة فً فهم النحو 

 العربً و تٌسٌره، و تفسٌر ما أراد النحاة، وولعوا فً الخالؾ حوله، و من هذه األفكار:

 معجمً أو داللً  المعنى إما وظٌفً أو - 

 اللؽة فً نمطٌتها مكونة من طائفة من المبانً المجردة، عبر النحاة عنها بالصٌػ. - 

 للفظ الواحد.ّدد، كما ٌتعّدد المعنى المعجمً المعنى الوظٌفً للمبنى الواحد ٌتع - 

نى إلى خبرٌة و تمسٌم الجملة إلى إسمٌة و فعلٌة و وصفٌة، و تمسٌمها من حٌث المع - 

 فصاحٌة.اطٌة و طلبٌة و شر

النحو نظام من المرائن، التً تعبر عنها مبان مؤخوذة من الصرؾ و األصوات، و هذه 

المرائن تكون إما معنوٌة أو لفظٌة، و هً ال تعمل إال متضافرة، إذ ال ٌمكن لواحدة أن 

إطار  تستمل بؤداة المعنى، و لد ٌتضح المعنى دون إحدى المرائن الشاذة و ٌضع كل ذلن فً

 الماعدة.

 المول بتضافر المرائن ٌؽنً عن المول بالعوامل.

هنان فرق بٌن الزمن النحوي و الزمن الصرفً فاألول هو الزمن فً السٌاق، و الثانً - 

هو فً اإلفراد، وال ٌمكن فهم الزمن النحوي دون اعتبار الجهة التً تموم بتخصٌص 

 الداللة.
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، وإن المعنى المعجمً متعدد و محتمل و كٌؾ ٌنبؽً أن علم البٌان ممدمة لنظرٌة المعجم - 

تكّون صورة المعجم
1
. 

كتفاء بمعنى الممال، و البحث عن الممام، و هو أوسع مّما لصده علماء ال ٌمكن اال - 

 البالؼة.

و ٌظن تمام حسان أن هذه األفكار صالحة لبناء متون فً النحو، و أنّها عبارة عن نظرٌة  

مستوردة ألنه فً نظره واء النحو العربً التملٌدي، أو األفكار الؽربٌة الأصلح من ؼٌرها، س

ستمراء اللؽة العربٌة، و خلّصت النحو من شوائبه و من مصادر الشكوى منه، و امبنٌة على 

 هً بذلن إصالح للنحو العربً .

 ٌلً : و من المبادئ التً ٌموم علٌها منهج تمام حسان فً تٌسٌر النحو ما 

 معلم الذي ٌنبؽً أن نعّده، هو معلم اللؽة ال معلّم النحو .إن ال -

 ٌتم إالّ فً ضوء نظرٌة لؽوٌة، تتسم بالبساطة و الوضوح، و تطرح  إّن تعلٌم اللؽة ال -

 التعلٌل و التؤوٌل، فً ضوء مبادئ المنهج الوصفً. 

 النحو. أن ٌراعً المعلم أنظمة اللؽة المختلفة : األصوات و نظام الصرؾ، و نظام -

 ستضمار السلٌمة اللؽوٌة، لبل البدء فً دروس النحو امحاولة الوصول بالطالب إلى  -

 ستعمال.و ذلن بالتدرب على اال

 ستخدام خطة خاصة تموم على الممارنة و االنتماء و التدرج، وفما لمستوى اأن ٌتم  -

 التالمٌذ مع األخذ بالحسبان تحدٌد أسلوب التنفٌذ، و طرٌمة العرض 

 

 

                                                           
. 1391،  1، ج28ابراهٌم مصطفى تٌسٌر لواعد اللؽة العربٌة ، مجلة المجمع العلمً العربً ،دمشك ، المجلد -

1
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 مبناها لتمام حسان و االراء النمدٌة 

 

 

دراسة داخلية لكتاب اللغة العربية معناها  األول :المبحث 

 ومبناها تمام حسان .

: دراسة خارجية لكتاب اللغة العربية معناها لثاني المبحث ا

 النقدية . اآلراءو مبناها لتمام حسان و 
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 اللغةاالول: الكالم و مطلب ال

فً كتابً "منهاج البحث فً اللؽة "كالم مطول عن الفرق بٌن الكالم و اللؽة ٌستؽرق ما 

اشتملت  المعٌارٌة و الوصفٌة" بٌن  "اللؽة ٌمرب من ثالثٌن صفحة كاملة ،و فً كتابً

ع عمل اللؽوي ٌمكن ان ممدمة الكتاب على عبارات تفرق بٌن طابع عمل المتكلم ،و بٌن طاب

"اللؽة اذا بالنسبة للمتكلم معاٌٌر تراعً و بالنسبة للباحث ظواهر تالحظ  نوردها فٌما ٌلً:

،وهً بالنسبة للمتكلم مٌدان حركة و بالنسبة للباحث موضوع دراسة و هً بالنسبة للمتكلم 

 وسٌلة حٌاة فً المجتمع و بالنسبة للباحث وسٌلة كشؾ عن المجتمع.

م ٌشؽل نفسه بواسطتها ،و الباحث ٌشؽل نفسه بها و ٌحسن المتكلم اذا احسن المٌاس المتكل

على معاٌٌرها وٌحسن الباحث اذا احسن وصؾ نماذجها اختالؾ االسالٌب فً استخدامها 

فً بحثها اختالؾ فً الدلة و  اختالؾ فً الجمال و الفن و التطبٌك، و اختالؾ الطرق

لسان االدٌب موضوع للتذوق ولكنه فً ٌد الباحث موضوع التناول و البحث و النص على 

 للدراسة ،و اخٌرا اللؽة فً خدمة المجتمع و المنهج فً خدمة اللؽة.

موضوع التفرٌك بٌن الكالم ،وبٌن اللؽة من زاوٌة جدٌدة ؼٌر المنهجٌة البحتة تلن هً 

 ،والكالم سلون ،فالكالم عمل واللؽة حدود هذا العمل زاوٌة طبٌعٌة كل منهما وتكوٌنه

،واللؽة معاٌٌر هذا السلون والكالم نشاط ،و اللؽة لواعد هذا النشاط و الكالم حركة ،و اللؽة 

نظام هذه الحركة ،والكالم ٌحسن بالسمع نطالا والبصر كتابة، و اللؽة تفهم بالتؤمل فً 

ة ،فالكالم هو ،والذي نمول بحسبه و نكتب بحسبه هو اللؽ الكالم. فالذي نموله أو نكتبه كالم

المنطوق و هو المكتوب واللؽة هً الموصوفة فً كتب المواعد و فمه للؽة و المعجم 

 ونحوها ،والكالم فٌحدث أن ٌكون عمال فردٌا ،ولكن اللؽة ال تكون إال اجتماعٌة.

فاللؽة إذن منظمة عرفٌة للرمز إلى نشاط المجتمع ،وهذه المنظمة تشمل على عدد من 

ناها من لبل باألجهزة ( ٌتؤلؾ كل واحد منها من مجموعة من "المعانً"األنظمة )ولد سمٌ
1

                                                           
 .34،35م.ص1998-ه1418اللؽة العربٌة معناها ومبناها ،تمام حسان ،الطبعة الثالثة ، -1
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المعبرة عن هذه المعانً ثم  المبانً" مجموعة من الوحدات التنظٌمٌة أو " بإزائهاتمؾ 

التً تربط سلبٌا  "المٌم الخالفٌة" طائفة من "العاللات التً تربط بها إٌجابٌا ،و الفروق

وكما  ئدة بٌن أفراد كل من مجموعة المعانً أو مجموعة المبانً،بإٌجاد الممابالت ذات الفا

"الصرفٌة ؼٌر المعانً النحوٌة على نحو ما سرى بعد للٌل نجد "المبانً"  أن "المعانً

تتنوع بٌن فرع و آخر من فروع الدراسات اللؽوٌة، فالمبانً المؤخوذة من النظام الصوتً 

(و Morphomesوحدات صرفٌة ) ( و هً فً النظام العرفphonomesًحروؾ) 

 ٌتعمد النحو فً التعبٌر عن معانٌه و عاللاته السٌالٌة على هذٌن النوعٌن من المبانً .

( مستخدما phpnologyفالجهاز الصوتً أو النظام الصوتً للؽة ٌدرسه علم "الصوتٌات")

 فً دراسته العناصر اآلتٌة:

األصوات  لبل أن معطٌات علم(،و لد ذكرنا من phoneticsمعطٌات علم األصوات)1

بها الجهاز النطمً أثناء النطاق و كذلن اآلثار  :هً أوصاؾ للحركات العضوٌة التً ٌموم

و ٌموم هذا الوصؾ على المالحظة الذاتٌة أو الخارجٌة  السمعٌة المصاحبة لهذه الحركات.

 من لبل الباحث.

"  لممابالت "المٌم الخاللٌةطائفة من العاللات العضوٌة اإلٌجابٌة و طائفة أخرى من ا

و لو من جهة واحدة على األلل ولد تكون من أكثر  للتفرٌك بٌن أي صوت و صوت آخر،

بٌن الباء و المٌم إذ تشتركان بالعاللة العضوٌة فً المخرج  وذلن "كالعاللة" من جهة،

من  ابلة"و تفارق إحداهما األخرى بالمٌمة الخالفٌة إذ تكون بٌنهما "مم الشفوي و الجهر.

فً إٌضاح  ولدٌما أدرن الكوفٌون لٌمة "الممابلة" حٌث األنفٌة و عدمها والشدة و عدمها.

 كما أثرنا من لبل اعتداد األصولٌٌن بما سموه "مفهوم المخالفة". المعنى فسموها "الخالؾ"

 وأما النظام الصرفً للؽة فهو مكون من ثالث دعائم هامة:

التً ٌرجع بعضها إلى "التمسٌم" أي االسمٌة و الفعلٌة و  مجموعة من "المعانً الصرفٌة -

كاإلفراد و فروعه و التكلم و فروعه ، و  الحرفٌة و ٌرجع بعضها اآلخر إلى "التصرٌؾ"

التذكٌر و التؤنٌث و التعرٌؾ و التذكٌر
1
. 

                                                           
.28المرجع نفسه ص  -

1
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(  تتمثل فً الصٌػ الصرفٌة و فً المواصؾ و Morphomesطائفة من" المبانً" ) -

ألدوات فتدل هذه المبانً على تلن المعانً أحٌانا بوجودها إٌجابا و أحٌانا بعدمها الزوائد و ا

وهً  ( و ٌسمٌه النحاة "الداللة العدمٌة"،Zero morphomesسلبا و هو ما ٌسمونه )

 نفسها داللة الحذؾ و االستشارة والتمدٌر والمحل االعرابً عندهم.

إلٌجابٌة و أخرى من الممابالت أو المٌم طائفة من العاللات من العاللات العضوٌة ا -

و  الخالفٌة بٌن المعنى والمعنى|،و بٌن المبنى و المبنى كالعاللة اإلٌجابٌة بٌن "ضرب"

 من حٌث تشابهها فً الصٌؽة ،و أما النظام النحوي للؽة فٌتكون مما ٌؤتً: "شهم"

التمً و التؤكٌد و كالطلب  طائفة من المعانً النحوٌة العامة كالخبر و اإلنشاء و اإلنشاء و -

منً و الترجً و العرض و التخفٌض و لنهً و االستفهام و الدعاء و التو فٌه األمر و ا

 كالشرط و المسم و التعجب و المدح و الذم و إلخ.....

مجموعة من المعانً النحوٌة الخاصة أو معانً األبواب المفردة كالفاعلٌة و المفعولٌة و 

 الحالٌة إلخ...

عة من العاللات التً تربط بٌن المعانً الخاصة ،و تكون لرائن معنوٌة علٌها حتى مجمو

 كعاللة اإلسناد و التخصٌص. تكون صالحة عند تركٌبها البٌان المراد،

و العنصر الرابع من عناصر النظام النظام النحوي هو ما ٌمدمه علما الصرؾ و الصوتٌات 

ر عن معانً األبواب و تلن الصالحة للتعبٌر عن لعلم النحو من المبانً .الصالحة للتعبٌ

 العاللات.

و أخٌرا تؤتً المٌم الخالفٌة أو الممابالت بٌن أحد أفراد كل عنصر مما سبك بٌن بمٌة أفراده 

فً ممابل الشرط االمتناعً أو  ًمكاناإلكؤن نرى الخبر فً الممابل .اإلنشاء أو الشرط 

االسم المرفوع فً ممابل االسم  ؤخر أوتفً ممابل الم المدح فً ممابل الذم أو المتمدم رتبة

 المنصوب.

و هذه هً األنظمة الثالثة التً تشتمل علٌها اللؽة باعتبارها منظمة كبرى مكونة من أنظمة 

هة أخرى و إلى حد ٌعتمد النحو على  الصرؾ من ج .ومما تمدم نستطٌع أن ندرن إلى أي

أي حد تترابط هذه االنظمة فً مسرح  أي حد ٌعتمد الصرؾ على األصوات ثم إلى

 االستعمال على األصوات.
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أشرنا فً ثناٌا الكالم إلى المبنى الصرفً و مدى أهمٌته فً فهم المعانً الصرفٌة و  لمد

و نود أن نوضح هنا مكان المبنى  بل المعانً المعجمٌة أٌضا، المعانً النحوٌة على السواء،

دأ ذلن بتؤكٌد وضعٌة ثالثٌة فً االصالح ال بد من فً مجال خطة الكشؾ عن المعنى، و نب

 التالً: اإلحاطة بها، و هً تبدو على النحو

 المعنى المبنى العالمة

السكون أو ؼٌره هما ٌدل  لال دمحم

 على الولؾ

 تمام المعنى)الولؾ(

 التخلص من التماء الساكنٌن الكسر اضرب الولد

 المفاعل االسم المرفوع  لام زٌد

 المطاوعة لفعلا انطلك

 

واللؽة العربٌة بهذا مكونة من ثالثة أنظمة و لائمة من الكلمات التً تنتظم فً جهاز واحد و 

هذه األنظمة و المائمة تكون معٌنا صامتا فإذا أردنا أن نتكلم أو نكتب نظرنا فً هذا المعٌن 

ناها على فوضعنا محتوٌاته فً حالة عمل و حركة فؤخذنا منه الكلمات و وصف الصامت،

شروط األنظمة، أي بحسب لواعد اللؽة و خرجنا من دائرة الصمت اللؽوي إلى دائرة 

و من حٌز اإلمكان إلى حٌز  أي من حٌز السكون إلى حٌز الحركة، النطك الكالمً،

التطبٌك.
1
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 :األصوات الفصل الثاني

 فً إطار اجتماعً ما، سبك أن فرلنا فً الفهم بٌن الكالم و اللؽة و بٌن أن الكالم أداء فردي

وحٌث ٌتكلم الفرد ٌتم كالمه فً إحدى صورتٌن  و هذا اإلطار االجتماعً هو اللؽة،

ولٌس ٌدخل فً ؼاٌتنا هنا أن نشرح كٌؾ تم الكتابة و ال  شهٌرتٌن إما النطاق و إما الكتابة،

كان على نموم بدراسة تحلٌلٌة لمنحنٌات الرموز الكتابٌة و زواٌاها و ال تلمى  ضوءا أي 

الرموز الكتابٌة التً ٌستعملها "المتكلم" و زواٌاها و ال تلمى ضوءا أٌا كان على الرموز 

كل  ولكننا مع الكتابٌة التً ٌستعملها "المتكلم" فذلن أمر تهتم به  دراسات من نوع آخر:

 ٌموم بهالتؤكٌد ال نستطٌع أن نتخلى بنفس المدر من الالمباالة عن العمل المنطوق الذي 

 سباب اآلتٌة:االنسان الفرد و ذلن  لؤل

الكتابة جعلت الكالم المسموع ٌبدو  فً الكالم بحكم لدمها و حداثة تمالٌد إن تمالٌد السماع -

ذلن ألنه أدخل فً الحٌاة من الكتابة و أوؼل فً سلون  أكبر أهمٌة من الكالم المنظور،

 الفرد و المجتمع.

و الثانً سمعً  اسٌن أحدهما حركً ٌسمى المخارج،عتماد الكالم المنطوق على أساإن  -

عدد أسس االختالؾ بٌن االصوات المنطولة فؤمكن لهذه األسس و ما  لد ٌسمى الصفات،

 بٌنهما وما فً خاللها من ممابالت أو لٌم خالفٌة.

إن الكالم المسموع ٌتسم أحٌانا بطابع التضارب بٌنه و بٌن األنظمة اللؽوٌة )أي  -

و عند ظهور مشاكل تطبٌك االنظمة على الكالم  ٌة كانت أو صرفٌة أو نحوٌة،المواعد(صوت

أو المعالم  المنطوق تعتمد اللؽة إلى تمدٌم  طائفة من الحلول تسمى الظواهر المولعٌة،

 السٌالٌة.

إن وجود النبر و التنؽٌم بالذات ) من الظواهر المذكورة(،فً الكالم المسموع دون  -

لهذا كانت  ألدر فً الكشؾ عن ظالل المعنى و دلائمه من الثانً، المكتوب ٌجعل األول

دراسة الكالم المنطوق المسموع ممدمة ال بد منها لدراسة األنظمة )المواعد( اللؽوٌة أو 
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األصوات تمهٌدا بالمالحظة الحسٌة إلنشاء  بعبارة أخرى لدراسة اللؽة نفسها وأصبح علم

واعد األصواتتخطٌط عملً لم علم الصوتٌات الذي هو
1
. 

،ألن حاسة النظر ترى من حركات  فعلم األصوات دراسة علمٌة لموضوع مدرن بالحواس

ثم ترى كذلن  وبعض حركات اللسان، و الفن األسفل، الجهاز النطمً من حركة الشفتٌن،

تدرن اآلثار  بعض الحركات المصاحبة التً تموم بها عضالت الوجه و حاسة السمع،

لهذه الحركات العضوٌة، فتمٌز انحباسه و احتكاكه بؤعضاء الجهاز السمعٌة المصاحبة 

عند نمطة معٌنة من هذا الجهاز و حرٌة مرور الهواء عند ى النطمً بسبب تضٌٌك المجر

 عدم الحبس و التضٌٌك.

لست أشن لحظة واحدة فً أن هإالء العلماء األجالء لد استطاعوا بالمالحظة فمط )و معها 

تواجه الطلٌعة فً العادة( ٌصلوا إلى وصؾ دلٌك لؤلصوات العربٌة كل الصعوبات التً 

دون أن ٌكون لهم من الوسائل اآللٌة التً ٌستخدمها المحدثون ما ٌستطٌعون بواسطة توثٌك 

 فً البٌئة العربٌة فً المرن الثانً  نتائج مدركاته منهم على أصوات ؼٌر عربٌة شاعت،

صوات األجنبٌة و شبهها أصوات عربٌة مشهورة بوٌه بعض هذه األٌو لد سمى س الهجري.

 بوٌه كان على تام بؤن دراسة األصوات عربٌة مشهورة ،وٌظهر ان سٌبوٌهٌو ٌظهر أن س

كان على وعً تام بان دراسة االصوات ممدمة البد منها لدراسة اللؽة ،وان النظام الصوتً 

لنظام الصوتً جزءا الحما ضروري لمن اراد دراسة النظام الصرفً بل لعله كان ٌرى فً ا

او من دراسة الصرؾ نفسها حتى انه حٌن وضع الدراسات الصوتٌة تحت عنوان "باب 

لد كشؾ من وجهة نظره هذه من جهة ولٌد دراسة االصوات ،وضٌك مجالها من  االدؼام"

جهة اخرى ،ولمد اتجه سٌبوٌه واصحابه عند النظر فً استنباط الحروؾ من االصوات 

ٌراه المحدثون ،فسوؾ نرى فً دراسة الصوتٌات ان اتجاه البحث الحدٌث  مااتجاها عكس 

لدٌه من اصوات جرت مالحظتها  ،انما ٌكون من االصوات الى الحروؾ اذ ٌنظم الباحث ما

ووصفها فٌبوبها الى المجموعات تسمى كل مجموعة منها حرفا وذلن كؤن ٌجمع االصوات 

المخارج بٌن هذه االصوات فٌجعلها تحت عنوان  المختلفة الدالة على النون مع اختالؾ

 "حرؾ النون". واحد هو

                                                           
. 18،11م ص  1332ه  1112اللؽة العربٌة معناها و مبناها تمام حسان الطبعة الثالثة -

1
  



 حسان تمام مبناها و معناها العربية اللغة لكتاب خارجية و وصفية دراسة                                  :             الثاني فصلال  
                                                                                                                                                    

      

28 
 

ولكن سٌبوٌه واصحابه حٌث تصدوا لتحلٌل االصوات العربٌة كان بٌن اٌدٌهم نظام صوتً 

كامل معروؾ ومشهور للؽة العربٌة ،وكانت الحروؾ التً ٌشتمل علٌها هذا النظام لد 

لكل حرؾ منها رمز كتابً ٌدل على الحرؾ جرى تطوٌعها للكتابة منذ زمن طوٌل فكان 

 ٌندرج تحته من اصوات . فً عمومه دون النظر الى ما

سٌبوٌه وهو راي شٌوخه واصحابه كذلن ان اصول العربٌة ٌمصد االصوات  أيولمد ر

 الرئٌسٌة لحروفها تبلػ فً عددها تسعة وعشرٌن حرفا هً :

 الهمزة رمزها ء

 األلؾ  ا 

 الهاء  ه

 العٌن   ع

 الحاء  ح

 الؽٌن  غ

 الخاء  خ

 الكاؾ  ن

 الماؾ  ق

 الضاد  ض

 الجٌم  ج

 الشٌن  ش

 الٌاء  ي

 الالم  ل

 الراء  ر

 النون  ن

 الطاء  ط

 الدال  د
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 التاء  ت

 الصاد  ص

 الزاي  ز

 السٌن  س

 الظاء  ظ

 الذال  ذ

 الثاء  ث

 الفاء  ؾ

 الباء  ب

 المٌم  م

 الواو  و

1
 

ٌضٌؾ سٌبوٌه إلى ذلن ستة فروع أصلها من التسعة و العشرٌن و هً كثٌرة ٌمصد كثرة و 

 بها و تستحسن فً لراءة المرآن و األشعار وهً:  ٌإخذ (frequencyورودها فً الكالم )

:و الذي فً كتاب سٌبوٌه هو وصفها بلفظ الخفٌفة و المعروؾ أن النون الخفٌة  النون الخفٌة

وهً التاء الثاء و الجٌم و  ،فالخفٌة هً نون اإلخفاء لبل حروؾ الفم، ؼٌر النون الخفٌفة

و الكاؾ و الماؾ و الفاء و أما الخفٌفة فهً إحدى نونً  الدال و الذال و الزاي و السٌن،

و لها أحكام فً الولؾ تفردها بطابع خاص حٌث تصٌر فً الولؾ ألفا نحو لفا=  التوكٌد،

 لفنا  .

:و هً همزة متحركة تكون بعد ألؾ أو بعد حركة فتصٌر فً النطك الهمزة التً بٌن بٌن 

فإذا كانت  مجرد خفمة صدرٌة ال  ٌصاحبها إلفال لؤلوتار الصوتٌة نحو "أنت للت للناس"،

 الهمزة مفتوحة مكسورا ما لبلها للبت ٌاء أو مضموما ما لبلها للبت واو.

                                                           
.98،92المرجع نفسه ص -
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ائحة نحو الٌاء و هً التً ٌمرأ بها األلؾ الممالة إمالة شدٌدة: والممصود بها األلؾ الج

فٌجعلون صوت األلؾ األخٌرة فً  والضحى و اللٌل إذا سجى" المراء مثل لوله تعالى"

 و "سجى" كصوت الٌاء فً نطك العامة. "الضحى"

و هً ألؾ تستدٌر فً نطمها الشفتان للٌال مع اتساع الفم  ألؾ التفخٌم بلؽة أهل الحجاز:

فٌصٌر الفم فً مجموعة حجرة رنٌن  رتفع مإخر اللسان للٌالألسفل و ٌنتٌجة لحركة ا

 صالحة إلنتاج المٌمة الصوتٌة ،التً نسمٌها التفخٌم على لؽة أهل الحجاز.

الشٌن التً كالجٌم و هً الشٌن المهجورة التً تشبه صوت الجٌم فً اللهجة السورٌة و 

 . أشدق كؤنها أجدق اللبنانٌة فكان الناطمون بهذه الشٌن من العرب ٌجعلون كلمة

 الصاد التً كالزاي: و هً صاد مهجورة مفخمة تشبه نطك العامة فً مصر للظاء فً كلمة

"ظالم" مثال و الماهرٌون ٌنطمون هذه الصاد المهجورة فً كلمة "مصدر"، كما كان العرب 

 ٌنطمون بها لدٌما.

خمسة عشر مخرجا و أحصى سٌبوٌه المخارج التً  تخرج منها األصوات العربٌة فعددها 

  هً :

 ما بٌن الشفتٌن. -1

 باطن الشفى السفلى و أطراؾ اللسان.- 2

 طرؾ اللسان و أطراؾ الثناٌا .- 3

 طرؾ اللسان و فوٌك الثناٌا. -4

 طرؾ اللسان وأصول الثناٌا. -5

 ما بٌن طرؾ اللسان و فوٌك الثناٌا. -6

 ما بٌن طرؾ اللسان و فوٌك الثناٌا . -7

 ن إلى الطرؾ وما فولهما.حافة اللسا -8

 أول حافة اللسان وما ٌلٌه من األفراس. -9

 وسط اللسان و وسط الحنن األعلى.-10

 مإخر اللسان و ما ٌلٌه من الحنن األعلى.-11

 أدنى الحلك.-12
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 وسط الحلك.- 13

ألصى الحلك- 14
1
. 
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 النظام الصوتي )علم الصوتيات( : الثالث المطلب

نبؽً لبل البدء فً دراسة النظام الصوتً للؽة ننبه مرة أخرى إلى الفرق بٌن الصوت و ٌ

بٌن الحرؾ على نحو ما فرلنا بٌنهما من لبل أثناء الكالم فً التفرٌك بٌن الكالم و اللؽة 

،فالصوت عملٌة حركٌة ٌموم بها الجهاز النطمً و تصحبهما آثار سمعٌة معٌنة تؤتً من 

الجهاز النطمً ومركز استمباله وهو  ما بٌن مصدر إرسال الصوت و هو تحرٌن الهواء فً

نمل صورة ااْلصوات المستعملة فً  ًنذ للٌل كٌؾ كان سٌبوٌه اْمٌنا فااْلذن ولد راٌْنا م

اٌْامه مع اْن بعضها ال ٌعتبر من بٌن اْصوات اللؽة العربٌة التً كانت مرمى دراسته 

راسة ااْلصوات ممدمة البد منها لدراسة النظام الصوتً وحافزها ااْلكبر ،ومن ثم تعتبر د

والنظم اللؽوٌة ولكنها ال تعتبر مجال جزءا من دراسة اللؽة وٌمكن بعبارة اخرى اْن نمول 

ان دراسة ااْلصوات تعتبر مالحظة للكالم وال تعتبر دراسة للؽة ،اْي اْنها تمع خارج دائرة 

 الدراسات الماعدٌة بالمعنى الضٌك.

والمخارج التً نذكرها هنا تختلؾ الى حد  ول بعد ذكر المخارج أن نطبك هذا الكالم،سنحا

 لتضاه منهج البحث الحدٌث،ااختالفا ما .عن تلن التً توجد فً علم التجوٌد والمراءات ،

وسنشٌر عند كل نمطة من نمطة الخالفة بٌن هذه المخارج ،وتلن الى وجه النمص ،الذي 

 المراء هذه المخارج هً :نراه فً وجهة النحاة و

( وٌكون بتمرٌب المسافة بٌن الشفتٌن بضمهما اْو الفالهما فً طرٌك Bi-labialشفوي: )

 الهواء الصادر عن الرئتٌن.

( هو نتٌجة اتصال الشفى السفلى باااْلسنان العلٌا la bio . odentalشفوي اْسنانً: )

 ،لتضٌٌك مجرى الهواء.

 اتصال طرؾ اللسان فٌه بااْلسنان العلٌا .( مبنً على dentalاْسنانً: )

 و ( وهو ما اتصل طرؾ اللسان فٌه بااْلسنان العلٌا،dentil - alvolarاْسنانً لثوي: )

 ممدمة اللسان للثة وهً اْصول الثناٌا.

( وهو الذي تحدث فٌه صلة بٌن ممدم اللسان وبٌن الؽاز وهو الحنن patatalؼازي:  )

 الصلب الذي ٌلً اللثة. 
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: وهو ما نتج عن اتصال مإخر بالطبك " وهو الجزء الرخو الذي فً  velarطبمً  -6

 مإخره سمؾ 

 الفم " وهذه التسمٌة خلمت خلما، لتناسب أؼراض البحث اللؽوي.

: وهو ما اتصل فٌه مإخر اللسان باللهاة وهً اخر جزء فً مإخر  Mvalarلهوي  -7

 الطبك.

خرج الناتج من تضٌٌك الحلك ، و الحلك فً : ونمصد به الم  pharyngalحلمً  -8

 .  pharynxٌعرؾ فً االنجلٌزٌة بكلمة  اصطالح هذا الكتاب ، هو ما

أو التضٌٌك فً االلفال ، أو التضٌٌك فً : وهو نتٌجة االلفال ،  clottalحنجري  -9

 االوتار الصوتٌة التً فً لاعدة الحنجرة .

ن ترى ابن دٌد هذه المخارج ، و حسبن االعرب خلطا كبٌرا فً تح ةاحولمد خلط الن

راء المختلفة فً تحدٌد عدد منها وحتى اذا عد سبعة عشر مخرجا الجزري ، ٌفاضل بٌن اآل

تخرج من زلمة اللسان ، ومرة اخرى خٌشومٌة  ألنها، وجدناه ٌسمً النون مثال مرة زلمٌة 

انها من طرؾ اللسان بٌنه تنطك فً تجوٌؾ الفم وهو الخٌشوم ، ومرة ثالثة ٌمول :  ألنها، 

وبٌن ما فوق الثناٌا ، فهو بهذا ٌعطً النون مخرجا حٌنا و ٌجمعها مع الراء و الالم حٌنا ، 

  .وٌضمها الى المٌم فً المخرج حٌنا اخر 

ثم ٌؽلط فً تحدٌد مخارج أصوات الخاء ، و الؽٌن و الكاؾ و الطاء و الدال و التاء فٌمول : 

من ادنى الحلك الى الفم ، وراء مخرج الماؾ مع أنهما من مإخر ان صوتً الخاء و الؽٌن 

خلؾ الماؾ ، و العكس أصح ، اللسان مع الطبك أمام مخرج الماؾ ، وهو ٌجعل الكاؾ 

فصوت الكاؾ من نفس مخرج صوتً الخاء و الؽٌن .
1

 

 و أما صفات االصوات ، فٌمكن النظر الٌها من زواٌا متعددة : 

 النطك فً مخرج ما " الشدة و الرخاوة و التركٌب و التوسط". الطرٌمة التً ٌتم بها 

  ."حدوث ذبذبة فً االحبال الصوتٌة ، وعدمه " الجهر و الهمس 

 نطك فً موضع اخر " تحرن مإخر اللسان ، او ممدمه تحركا ثانوٌا أثناء حدوث ال

 وٌر و التحلٌك ".ؽاالطباق و الت

                                                           
، . 88االصوات العربٌة من كتاب المناهج البحث فً اللؽة للدكتور تمام حسان ص  -

1
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 سبة لطرٌمة النطك فً مخرج ما أربعة : اذا ٌجتمع لنا من االنواع و االصوات بالن

. الصوت المتوسط ، و اما 4. الصوت المركب 3. الصوت الرخو 2الصوت الشدٌد . 1

بالنسبة لحدوث ذبذبة فً االوتار الصوتٌة تصاحب نطك الصوت ، او عدم وجود هذه 

 الذبذبة ، فٌمكن تمسٌم هذه االصوات الى لسمٌن :

 حب نمطة ذبذبة فً الوتار الصوتٌة المهجور : و هو الصوت الذي تص .1

المهموس : وهو ما ال ٌصحب نمطة هذه الذبذبة ، فالجهر و الهمس ناحٌتان تختلؾ  .2

فٌهما االصوات و تتمابل ، حتى لو اتخذت مخارجها كما فً صوتً الدال و التاء ، وكما فً 

و  صوتً الزٌن و السٌن ، فالصوت االول من كل زوج مجهور ، و الثانً مهموس ،

سنانٌة و اللؽوٌة ، و و ، و الزوجان معا من االصوات األالزوج االول شدٌد و الثانً رخ

نحن نعود بذاكرتن مرة ثانٌة الى فكرة تحدٌد الصوت تحدٌدا اٌجابٌا او سلبٌا ، و الى 

 المعنى الذي نمصده بالمٌم الخاللٌة . 

ة الى حروؾ و ملخص ما سبك ان النظام الصوتً للؽة ٌمسم االصوات اللؽوٌ

phonemes   لؤلصواتبواسطة اعتبار المٌم الخالفٌة للوظائؾ اي المعانً التً ترصد 

فً استعمالها فً االلفاظ تتحمك بها الكلمات بواسطة التمسٌمات العضوٌة والصوتٌة التً 

تعتبر حمال اخر من حمول هذه المٌم الخالفٌة .
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12معناها و مبناها للدكتور تمام حسان ص اللؽة العربٌة  -

1
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 الرابع : النظام الصرفي  المطلب

 هذا النظام ؟ ٌتؤلؾ كٌؾ اوال

ذكرنا فً الفصل االول أن النظام الصرفً فً اللؽة العربٌة الفصحى ٌنبنً على ثالث 

 هامة هً :دعائم 

خر مجموعة المعانً الصرفٌة التً ٌرجع بعضها الى تمسٌم الكلم ، وٌعود بعضها اال .1

 الى تصرٌؾ الصٌػ . 

ائد وبعضها لواصؾ و بعضها طائفة من المبانً بعضها صٌػ مجردة و بعضها  زو .2

زوائد و بعضها مبانً أدوات ، وللنا انه لد ٌدل على المبنى داللة عدمٌة بالحذؾ ، أو 

 ى المرٌنة فً الحالتٌن من الذكر . ناالستتار حٌث تع

طائفة من العاللات العضوٌة  االٌجابٌة ، وهً وجوه االرتباط بٌن المبانً وطائفة  .3

 الممابالت ، وهً وجوه االختالؾ بٌن هذه المبانً .  اخرى من المٌم الخالفٌة او

تعبر عن المعانً الصرفٌة  morphomesولمد ذكرنا ما لبل أٌضا أن المبانً الصرفٌة 

الوظٌفٌة التً أشرنا الٌها ، و ان هذه المبانً نفسها أبواب تندرج تحتها عالمات تتحمك 

انً الصرفٌة و المبانً من نظام اللؽة و المبانً بواسطتها لتدل بدورها على المعانً ، فالمع

الكالم . و سنضرب لذلن أمثلة تتضح بها  إلىلكم العالمات المنطولة أو المكتوبة تنتمً 

 الصلة بٌن المعانً و العالمات النطمٌة كما ٌؤتً  : 
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 العالمة  المبنى  المعنى 

 االسمٌة 

 الفعلٌة 

 االضمار 

 التعرٌؾ

 التؤنٌث

 التثنٌة 

 التكلم 

 الؽٌبة 

 صٌؽة االسم 

 صٌؽة الفعل " فعل ٌفعل افعل مثال "

الضمٌر على اطالله " هو او هً مثال 

" 

 ال " المعرفة " على اطاللها 

 التاء " المإنث "

 االلؾ و النون " المثنى "

 ضمٌر المتكلم على اطالله 

 ضمٌر الؽائب على اطالله

 زٌد   "مثال"

 ضرب ،ٌضرب ، اضرب   "مثال"

 هً بخصومها   "مثال" –و ه

 "ال" كتاب   "مثال"

 فاطمة "ة"   "مثال"

 الزٌد "ان"   "مثال"

 خذ"ت" كتاب"ي"   "مثال"أ"انا" 

ضرب"ه" "هو" فً بٌت"ه"   

 "مثال"

 

 ثانٌا: ألسام الكلم .

بعده ام الصرفً للؽة العربٌة الفصحى ، ٌمكن ان ٌوضع فً صورة جدول ظلمد راٌنا ان الن

نً التمسٌم ، وهً االسم و معناه االسمٌة و الصفة و معناها الوصفٌة و الفعل و سً مباأالر

معناه الفعلٌة و الضمٌر و معناه الضمار و الخالفة و معناه االفصاح و الظرؾ و معناه 

 الكلم الى ثالثة السام ٌمول :  حاةالظرفٌة و االداة و معناها معنى التعلٌك بها ، ولمد لسم الن

الراشدٌن عند انشاء هذا التمسٌم ان ٌبنوه  اواسم و فعل ثم حرؾ الكلم ، ثم حاولوابن مالن : 

 بعبارة اخرى المبنى و المعنى .  عاة اعتباري الشكل و الوظٌفة ، أواعلى مر

كما ٌتضح اٌضا فً لول النماد االخرٌن : " السم ما دل على المسمى و الفعل مادل على 

 ".حدث و زمن و الحرؾ ما لٌس كذلن 

المبنى و أن المولؾ ومن الواضح ان ابٌات ابن مالن فرلت بٌن ألسام الكلم تفرٌما من حٌث 

 االخرٌن على النحو التالً فٌما ٌلً : حاةالذي الحظناه عن الن
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 "ب" المعانً "ا' المبانً 

 الصورة االعرابٌة 

 الرتبة

 الصٌؽة

 الجدول

 االلصاق

 التضام

 الرسم االمالئً

 التسمٌة 

 ث الحد

 الزمن 

 التعلٌك

 معنى الجملة 

ومن هنا ٌتضح ان االلسام السبعة التً ارتضاها للكلم موضحٌن بها مواطن الضعؾ فً 

تً : االسم ، الصفة ، الفعل ، الضمٌر ، ؤمن لبل هً كما ٌ حاةارتضاه النالتمسٌم التً 

 الخالفة ، الظرؾ ، االداة . 

  : االسم : ٌشتمل السم على خمسة ألسام
1

 

االول : االسم المعٌن وهو الذي ٌسمً طائفة من المسمٌات الوالعة فً نطاق التجربة 

 و االجسام و االعراض المختلفة .  كاألعالم

رة ، و اسم الهٌئة ى المصدر و اسم المصدر و اسم المٌصدق علالثانً : اسم الحدث وهو 

 وهً جمٌعا ذات طابع واحد . 

ضا اسم الجنس الجمعً كعرب وترن و نٌك و جمع الجنس وٌدخل تحته اٌ اسمالثالث : 

 واسم الجمع كابل و نساء . 

الرابع : مجموعة من االسماء ذات الصٌػ المشتمة المبدوءة بالمٌم الزائدة وهً اسم الزمان  

و اسم المكان و اسم االلة ، وٌمكن ان نطلك على هذه المجموعة أسماء ٌشملها هو لسم " 

 لمصدر المٌمً .المٌمات " ، ولٌس منها ا

ذ تدل عادة على الخامس : االسم المبهم  و ألصد به طائفة من االسماء التً تدل على معٌن ا

الجهات و االولات و الموازٌن و المكاٌٌل و المماٌٌس و االعداد و نحوها و تحتاج عند 

                                      .       ارادة تعٌٌن ممصودها الى وصؾ او اضافة او تمٌٌز او ؼٌر ذلن من طرق اتضام

                                                           
.32، 21، 28ص  1331اللؽة العربٌة معناها و مبناها . دكتور تمام حسان ، دار الثمافة طبعة  -

1
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. 

 

  : الصفة 

ذكر االشمونً تحت عنوتن " الصفة المشبه باسم الفاعل " 
1

ان الشارح عرؾ الصفة  

المشبه بموله :" ما صٌػ لؽٌرتفضٌل من فعل الزم ٌمصد نسبة الحدث الى الموصوؾ به 

معنى المصدر ، و أن  ". و الواضح ان الممصود بالحدث هنادون افادة معنى الحدوث 

المراد بالحدوث الولوع ، فاذا اضفنا الى ذلن انه عرؾ اسم الفاعل ، بانه الصفة الدالة على 

فاعل و ؼرؾ اسم المفعول بانه مادل على الحدث و مفعوله ، وان مدلول صٌػ المبالؽة و 

هنا صفة التكثٌر و ان معنى اسم التفضٌل ، هو التفضٌل ادركنا ان الصفة " و الممصود 

 الفاعل او المفعول او المبالؽة او المشبه او التفضٌل ".

 و الصفات التً ذكرنا خمس هً : 

 صفة التفضٌل    -           صفة المفعول  -صفة الفاعل                            -

 الصفة المشبه -صفة المبالؽة                           -

                                                           
. 32، 31، 32المرجع نفسه ص -  

.299 ص الحمٌد عبد الدٌن محً تحمٌك مالن ابن الفٌة على االشمونً شرح-
1
  
 

 االسم

 المٌمات االسم المبهم

 اسم المكان سم الزمان اسم االلة 

 االسم الحدث اسم الجنس

 اسم الهٌئة اسم المرة  اسم المصدر المصدر

 االسم المعٌن
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مبنى و معنى ، فؤما من حٌث المبنى فالكل صفة ووتختلؾ كل صفة منها عن االخرٌات 

منها صٌػ خاصة بها و أما من حٌث المعنى فمد رأٌنا كٌؾ فرق االشمونً بٌن معانٌها فً 

 العبارات التً اوردناها منذ للٌل .

هر و المفعول كموجود " صفة من صفات ظابه تشبه فً مبناها صفة الفاعل كفالصفة المش

ح ، او التفضٌل كؤبرص و أشدق ، أفردنا هذه الصفات بمسم خاص من هللا " او المبالؽة كول

السام الكلم لما تتمٌز به فً مجموعتها عن بمٌة االلسام من سمات ٌتصل بعضها بالمبنى و 

 بعضها االخر بالمعنى على النحو التالً : 

من حٌث الصور االعرابٌة : تشارن الصفات االسماء فً لبول الجر لفظا او فً  .1

 حركة الكسرة على اخرها الفادة حالة الجر . ظهور

من حٌث الصٌؽة : تمتاز الصفات عن بمٌة السام الكلم بصٌػ خاصة مشتمة من  .2

لتكون اوصافا فاذا اتفمت الصفة و صٌؽة االسماصولها 
1
 كما فً  

 الصفة  االسم الصٌؽة

 سهل فلس فَعَلْ 

 بطل فرس فعل

 حذر كبد فعل

 ٌمط عضد فعل

 نكس عدل فعل

 لٌم "أي لٌم" )دٌنا لٌما( عنب فعل

 اثاب ابد أي ولود ابل فعل

 

ان الذي ٌعٌن على نسبة الصٌؽة الى االسم  2من حٌث الجدول : ذكرنا تحت الرلم  .3

او الى الصفة عند اتفالهما ، انما هو هو الجدول التصرٌفً ، الذي ٌحكً لصة العاللات 

 .االشتمالٌة 

 

                                                           
.122صرٌؾ" ص ماخوذ من االشمونً "باب الت-

1
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 ول اسنادجد جدول تصرٌؾ   جدول الصاق

 االسم

 الصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

سماء و الصفات من جهة ما ٌلصك بهما ال فرق بٌن اال من حٌث االلصاق و عدمه: .1

فكالهما ٌمبل الجر و التنوٌن و ال و االضافة الى ضمائر الجر المتصلة ، وهما ٌتمٌزان 

 معا . هنا عن بمٌة أجزاء الكلم .

من حٌث التضام : ذكرنا ان االسماء و الصفات تتشابه من حٌث االلساق حٌث نجد  .2

الضافة ، ولكن التنوٌن فً االسماء للتمكٌن أي الخلو المسمٌن ٌمبالن الجر و التنوٌن و ال وا

 مما ٌمنع الصرؾ .

من حٌث الداللة على الحدث : تدل الصفة على الموصوؾ بالحدث فال تدل على  .3

الحدث وحده كما ٌدل المصدر و ال على التران الحدث و الزمن كما ٌدل الفعل وال على 

 ختلؾ عن بمٌة ألسام الكلم جمٌعها .ل االسماء فهً بهذا اٌضا تدالمطلك مسمى كما ت

من حٌث الداللة على الزمن : اذا كان الفعل ٌدل على الزمن داللة صرفٌة بحكم  .4

حتى وهو خارج السٌاق ، فان الصفات ال تدل داللة صرفٌة على الزمن ، وانما مبناه 

 تشرب معنى الزمن اللؽوي فً السٌاق من باب تعدد المعنى الوظٌفً . 

مل و نٌكون مسندا الٌه فمط " اال مع اللٌك : ذكرنا من لبل ان االسم من حٌث التع .5

تعدد المعنى الوظٌفً فً حالة المصدر " وأن  الفعل ٌكون مسندا فمط
1
 . 

  ًالفعل : عرؾ النحاة الفعل بانه مادل على الحدث و زمن ، وداللته على الحدث تات

اسم الحدث فما شاركه المصدر عن اشتراكه مع مصدره فً مادة واحدة ، و المعروؾ ان 

فً مادة اشتماله كالفعل و الصفة و المٌمٌات ، وٌمكن من ناحٌة الصرفٌة ان نمثل العاللة 

 بٌن الحدث و الزمن على النحو االتً 

 

                                                           
.121،128ص  1331اللؽة العربٌة معناها ومبناها ، دكتور تمام حسان ، دار الثمافة ، طبعة -

1
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 مادة االشتماق                                             شكل الصٌؽة         

                                                                                                        

 الزوائد –اللواصؾ  –مجموع االصول الثالثة                          االصل     

                                                                                 

 الزمن                                                الحدث                

 

 

         الفعل                                        

 

 

و الفعل من حٌث المبنى الصرفً ماضً و مضارع و امر ، فهذه االلسام الثالثة تختلؾ 

، واما من من حٌث المبنى وهً فوق ذلن تختلؾ من حٌث المعنى الصرفً الزمنً اٌضا 

على النحو حٌث المعنى فان هذه االفعال الثالثة تختلؾ فً داللتها بصٌؽها على الزمن 

 التالً : 
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هذا هو النظام الزمنً الصرفً فً اللؽة الفصحى ، ومنه ٌبدو ان صٌؽة الفعل و نحوها 

ل ، ممصورة على الماضً الن صٌػ ٌفعل و افعل ، ونحوها اما ان ٌكونا للحال او االستمبا

وتتضح العاللة بٌن هذٌن النوعٌن من انواع الزمن من الشكل االتً : 
1

 

 

 

                                                           
.122،121المرجع نفسه ص -

1
  

 زمن الفعل 

 صٌؽة افعل و نحوها 

 الحال او االستمبال 

 صٌؽة ٌفعل و نحوها 

 الحال او االستمبال

 صٌؽة فعل ونحوها 

 الماضً 

  

 الزمن   

فً النحو ظاهرة 
تتولؾ على 

 المولع و المرنٌة 

فً الصرؾ 
وظٌفة الصٌؽة 

 المفردة 
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من حٌث الصورة االعرابٌة : ٌختص الفعل بمبول الجزم " وهو المضارع من بٌن  .1

االفعال " فال ٌشاركه فٌه لسم اخر من ألسام الكلم و المعروؾ ان الجزم حالة اعرابٌة 

 تختلؾ عن البناء و عن السكون . 

حٌث الصٌؽة الخاصة : هنان صٌػ محفوظة لٌاسٌة مبوبة الى ستة ابواب للفعل من  .2

الثالثً ، وهنان صٌػ اخرى محفوظة لٌاسٌة لالفعال بما زاد عن ثالثة ، ثم هنان صٌػ من 

 كل ذلن لما بنى للمعلوم وصٌػ اخرى للمبنً للمجهول. 

ل ، فاذا وصفنا الفعل من حٌث الجدول : االفعال تمبل الدخول فً جمٌع انواع الجداو .3

تمبل الفعل للتاءٌن او الحروؾ فً الجدول الصاق فاننا نستطٌع ان نخبر بهذا الجدول مدى 

 المضارعة او النونٌن او ما ٌلصك به أي نوع من االلصاق كالضمائر المتصلة .

 كمن حٌث االلصاق و عدمه : تمتاز االفعال من هذه الناحٌة بمبول طائفة من اللواص .4

 تلصك بؽٌرها ، ومنها الضمائر المتصلة فً حالة الرفع ، و السٌن و الم االمر و التً ال

 حروؾ المضارعة ، و تاء التانٌث 

من حٌث التضام : تختص الاالفعال فً لبول التضام مع لد وسوؾ ولم و لن وال  .5

مٌمة مختارة ضالناهٌة ، وحٌن ٌكون الفعل الزما ٌكون وصوله الى المفعول به بواسطة 

 ن حروؾ الجر  م

ن الن الحدث من حٌث الداللة على الحدث : تدل االفعال على الحدث داللة تضمنٌة  .6

جزء معناها فهً تدل الى جانبه على الزمن فتختلؾ عن االسماء ، التً تدل على مسمى و 

 عن المصدر من بٌن االسماء . 

زمن بصٌؽها من حٌث الداللة على الزمن : سبك ان ذكرنا ان االفعال تدل على ال .7

داللة وظٌفٌة صرفٌة مطردة ، وبهذا ٌختلؾ الفعل عن الصفة التً ال تتصل بمعنى الزمن 

 اال من خالل عاللات السٌاق فداللة الصفة على الزمن وظٌفة السٌاق ال وظٌفة الصفة . 

من حٌث التعلٌك : ٌبدو الفعل فً السٌاق فً صورة المسند ، وال ٌكون مسندا الٌه  .8

 لن عكس االسم تماما . ابدا فهو بذ
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 مالحظات  مسند مسند الٌه

الضمٌر فً ذلن كاالسم و   االسم 

 الصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الخوالؾ كالفعل 

 الفعل 

  

  : الضمٌر 

دث ال ٌدل الضمٌر على المسمى كاالسم وال على الموصوؾ بالحدث كالصفة ، وال على ح

وزمن كالفعل ، الن داللة الضمٌر تتجه الى المعانً الصرفٌة العامة ، التً أطلمنا علٌها 

معانً التصرٌؾ ، ومعنى ذلن ان الضمائر فً اللؽة العربٌة الفصحى تنمسم اللى ثالثة 

 ألسام : 

 ضمائر الشخص  -

 ضمائر االشارة  -

 ضمائر الموصول  - -

 حٌث المبنى و المعنى بالسمات االتٌة : وتمتاز هذه الضمائر عن بمٌة االلسام من 

: كلها مبنٌات ال تظهر علٌها الحركات وانما تنتسب من حٌث الصورة االعرابٌة   .1

 الى محلها االعرابً .

من حٌث الصٌؽة : كل الضمائر ال تنتمً الى اصول اشتمالٌة ، وال تتصل أسبابها  .2

 اخرى . بصٌػمن ثم 

ل ان الضمائر تكون ذات مراجع متمدمة علٌها من حٌث الرتبة : ذكرنا من خالل للٌ .3

 فً اللفظ او فً الرتبة او فٌهما معا .

تكون الضمائر من حٌث االلصاق : كما تكون الضمائر المنفصلة مبانً تمسٌم ،  .4

 ، فتموم بدور اللواصك التً تلصك بؽٌرها من الكلمات .  صرٌؾالمتصلة مبانً ت

فً حالة النداء و المسم و النسخ و فً  من حٌث التضام : الضمائر تضام االدوات .5

ضام حروؾ الجر و العطؾ و االستثناء تاالستفهام و التوكٌد . وهلم جرا ، وهً كذلن 

 ...الخ.
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فً الكتابة عما من حٌث الرسم االمالئً : الضمائر المتصلة لواصؾ ال تستمل  .6

  لصمت به فهً من وجهة النظر الكتابٌة المحضة اجزاء كلمات ال كلمات .

من حٌث المسمى : ذكرنا ان الضمائر تدل داللة وظٌفٌة على منطلك ؼائب او  .7

 حاضر فهً ال تدل على المسمى كما تدل على االسماء . 

من حٌث التعلٌك : ال شن ان الضمائر تلعب دورا هاما جدا فً عاللة الربط  .8

ن أطراؾ فوجودها الى مرجع ٌؽنً عن تكرار لفظ مارجعت الٌه ومن هنا ٌإدي الى تماس

الجملة
1
  . 

  : الخوالؾ 

الخوالؾ كلمات تستعمل فً أسالٌب افصاحٌة ،  أي فً االسالٌب التً تستعمل للكشؾ عن 

ماو االفصاح عنه فهً من حٌث استعمالها لرٌبة الشبه بما ٌسمونه فً اللؽة مولؾ انفعالً 

 ، وهذه الكلمات ذات اربعة أنواع :  exclamationاالنجلٌزٌة ، 

المبنى  نودون سند م طاالخالة وٌسمٌها النحاة "اسم الفعل " وٌمسمونها اعتباخالفة ا .1

 او المعنى الى اسم فعل ماضً كهٌهات واسم فعل مضارع .

خالفة الصوت وٌسمٌها النحاة "اسم الصوت" وال ٌموم دلٌل على اسمٌتها ، ال من  .2

 حٌث المبنى ، فهً ال تمبل عالمات االسماء ,

ها النحاة صٌؽة التعجب ولٌس هنان من دلٌل على فعلٌتها ، بل خالفة التعجب وٌسمٌ .3

 ان هنان ما ٌدعوا الى الظن ، ان خالفة التعجب لٌست اال فعل تفضٌلً .

خالفة المدح ، او الذم وٌسمٌها النحاة " فعلى المدح و الذم " ، ولكنهم اختلفوا حول  .4

 راها اخرون اسماء . المعنى . التمسٌمً لهاتٌن الخالفتٌن فراها . افعاال ، و

  : الظرؾ 

اول ما ابدا به هنا ان النحاة توسعوا فً فهم الظرؾ بصورة جعلت الظرفٌة تتناول الكثٌر 

 من الكلمات المتباٌنة معنى و مبنى .
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 ظرؾ مكان  ظرؾ زمان 

 اذ

 اذا 

 اذا

 اما

 أٌان

 متى

 أٌن 

 أنى 

 حٌث 

  

 ات االتٌة : وهذه الظروؾ تتمٌز عن بمٌة ألسام الكلم بالسم-

من حٌث الصورة االعرابٌة : هً جمٌعا من المبنٌات و المعروؾ ان البناء مما  .1

ٌمرب السلمة من الحروؾ ، ومن هنا كان البعد الكبٌر بٌن طابع الظرؾ و طابع االسم .
1

 

الظروؾ رتبتها التمدم على مدخولها سواء أكان مفردا ام جملة من حٌث الرتبة :  .2

 تبة فً الجملة العامة .ولكنها تكون حرة الر

من حٌث الصٌؽة : هذه الظروؾ كلها من حٌث المشتمات تمثلها مثل الضمائر و  .3

 االدوات ومن هنا ال تكون لها صٌػ معٌنة ، وال تتصرؾ الى صٌػ ؼٌر صٌؽها .

من حٌث الجدول : مادامت هذه الظروؾ ؼٌر متصرفة ، فانها ال تدخل فً عاللات  .4

 ان نوع هذه العاللات .جدولٌة ، مع ؼٌرها اٌن ك

من حٌث التضام : بعض هذه الظروؾ لد ٌسبمه الحرؾ نحو منذ من ومن أٌن و الى  .5

 اٌن ، و من حٌث و الى حٌث .

من حٌث التسمٌة : هذه الظروؾ ال تسمى شٌئا معٌنا و هً من ثم ال تدل على  .6

الدوات فهً مسمى و لٌس معناها معجمٌا ، وانما هو معنى وظٌفً لرٌب ، شبه من معنى ا

 الظروؾ تؤدي وظٌفة الكتابة .

 من حٌث الزمن : الفرق بٌن ما ٌدل علٌه ظرؾ الزمان وبٌن الزمن الذي للفعل هو :  .7

 الزمن ٌستفاد من الظرؾ بالمطابمة ومن الفعل بالتضمن . -
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الزمن فً الفعل مضى او حالٌة او استمبال ، ولكنه فً الظرؾ كتابة عن زمان  -

 التران حدثٌن .

ٌث التعلٌك : الظروؾ فً اللؽة العربٌة تعبٌرات عن معنى الجهة شؤنها فً من ح .8

 ذلن شؤن كلما أفاد عاللة التخصٌص كالمفعوالت و الحال و التمٌٌز والمستثنى .

  : األداة 

االداة مبنى تمسٌمً ٌادي معنى  تعلٌك ، و العاللة التً تعبر عنها االداة ، انها تكون 

 مختلفة من الجملة ، وتنمسم االداة الى لسمٌن : بالضرورة بٌن االجزاء ال

االداة الصلٌة ، وهً الحروؾ ذات المعانً ، كحروؾ الجر والنسخ و العطؾ  -

 ...الخ 

االداة المحولة ولد تكون هذه ظرفٌة اذ تستعمل الظروؾ فً تعلٌك جمل االستفهام و  -

 الشرط ...الخ

الجمل مثل كم و كٌؾ فً  كاستعمال بعض األسماء المبهمة فً تعلٌكأو اسمٌة  -

 االستفهام و التكثٌر.

أو الفعلٌة لتحوٌل بعض االفعال التامة إلى صورة األداة بعد المول بنمصانها مثل كان  -

 و أخواتها،و كاد و أخواتها.

أو الضمٌرٌة كنمل من و ما و أي إلى معانً الشرط.و االستفهام المصدرٌة الظرفٌة  -

 الآلتً جب إلخ.ٌتضح ذلن فً الشكلو التع

 

 الجملة 

 انشائٌة 

 افصاح

 تعجب مدح وذم اخاالت اصوات

 اداة تعجب

ندبة 
 واستؽاثة

اداة الندبة 
و 

 االستؽاثة

 لسم

 اداة المسم

 شرط

 امكانً

اداة 
 الشرط

 امتناعً 

 لو و لوال

 طلب

 نداء

 اداة النداء

 ترجً

اداة 
 الترجً

 تمنً

 اداة التمنً

 تخصٌص

اداة 
التخصٌ

 ص

 عرض

اداة 
 العرض

 نهً

 اداة النهً

 امر

باالالم 
الم "

""االمر  
 بالصٌؽة

 استفهام

اداة 
 استفهام

 خبرٌة 

 تاكٌد

 اداة تاكٌد

 نفً

 اداة النفً

 اثبات
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 الخامس:النظام النحويالمطلب  

 إن النظام النحوي للعربٌة الفصحى ٌبنى على األسس الآلتٌة:

 طائفة من المعانً النحوٌة العامة التً ٌسمونها  معانً الجمل أو االسالٌب. .1

مجموعة من المعانً النحوٌة الخاصة أو معانً األبواب المفردة كالفاعلٌة و  .2

 ...إلخالمفعولٌة و األضافة 

مجموعة من العاللات التً تربط بٌن المعانً الخاصة حتى تكون صالحة عند  .3

تركٌبها لبٌان المراد منها،وذان كعاللة االسالم و التخصٌص "و تحتها فروع" و 

 النسبة"وتحتها فروع".

ما ٌمدمه علما الصوتٌات و الصرؾ،لعلم النحو من لرائن صوتٌة أو صرفٌة  .4

 انً التمسٌم ، و مبانً التصرٌؾ.كالحركات و الحروؾ و مب

 ،وبٌن بمٌة افراده .  لٌة أو الممابالت بٌن أحد أفراد كل عنصر مما سبكالمٌم الخال .5

والذي ٌبدو من هذا التصوٌر للصلة بٌن المعنى النحوي و المبنى الصرفً، و العالمة 

 المنطولة او المكتوبة ما ٌاتً : 

 ظائؾ للمبانً التً ٌتكون منها المبنى أن جمٌع ما نسمٌه المعانً النحوٌة هو و

 األكبر للسٌاق .

 . ان المبانً المتعددة فً السٌاق هً مفاهٌم صرفٌة ال نحوٌة 

  نظام النحو ولكنها أن العالمة المنطولة أو المكتوبة لٌست جزءا من نظام الصرؾ أو

 .جزء من الكالم

 . لرائن التعلٌك 

  المرائن المعنوٌة
1
. 

اٌة التً ٌسعى الٌها الناظر فً النص ، وان وسٌلته الى ذلن أن ٌنظر ذكرنا من لبل أن الؽ

فً العالمات المنطولة او المكتوبة فً النص ، لٌصل بواسطتها الى تحدٌد المبنى ، وان 

الوصول الى المبنى بواسطة العالمة ، لٌس من العملٌات العملٌة ، من ذلن دون شن ، فهو 

نى ، الن ذلن ٌحتاج الى لرائن معنوٌة و أخرى لفظٌة ، معالمفر العملً من المبنى الى ال

                                                           
.112،113،131لثالثة ص اللؽة العربٌة معناها ومبناها ، الدكتور تمام حسان ، الطبعة ا-

1
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وٌصدق على كلٌهما اصطالح " المرائن الممالٌة " الن هذٌن النوعٌن من المرائن ٌإخذان 

 " من الممال " ال من " الممام ".من 

والتخصٌص عاللة سٌالٌة كبرى وان شئت فمل : لرنٌة معنوٌة كبرى تتفرع عنها لرائن 

 ا على النحو االتً :معنوٌة اخص منه

 المعنى الذي ٌدل علٌه المرائن المعنوٌة

 المفعول به التعدٌة 

 الؽائٌة "مهً تشمل المفعول الجله والمضارع بعد االم ؼائٌة العلة و ؼائٌة المدى "

 المفعول معه و المضارع بعد الواو المعٌة

 المفعول فٌه الظرفٌة

 المفعول المطلك  التحدٌد و التوكٌد

 الحال لمالبسةا

 التمٌٌز التفسٌر

 االستثناء االخراج

 االختصاص وبعض المعانً االخرى المخالفة

 

 : المرائن اللفظٌة 

ذكرنا عند الكالم فً المبانً الصرفٌة ان من المبانً ماهو تمسٌمً ، ومنها ماهو تصرٌفً   

م ، او مبانً التصرٌؾ ال ومنها للمرائن اللفظٌة ، ولم ٌكن معنى ذلن بالطبع ان مبانً التمسٌ

تتخذ لرائن لفظٌة على المعنى . الن مبانً التمسم " والصٌػ الصرفٌة فروع علٌها " تمنحها 

لرنٌة الصٌؽة ، كما ان مبانً التصرٌؾ " و اللواصك فروع علٌها " تمنحها اكثر المظاهر 

سٌاق على النحو ، التً تظهر بها لرنٌة المطابمة ، وٌمكن ان تعد المرائن اللفظٌة فً ال

 التالً .

 الرتبة   -العالمة االعرابٌة                               -

 المطابمة   -                                        الصٌؽة  -

 التضام   -                     الربط                       -
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لنؽمةا    -                                          االداة  -
1

 

العالمة االعرابٌة : اوفر المرائن حظ من اهتمام النحاة فجعلوا االعراب نظرٌة كاملة  (1

سموها نظرٌة العامل ، ولم تكن العالمات االعرابٌة أكثر من نوع واحد من أنواع المرائن ، 

بل هً لرٌنة ٌستعصً التمٌٌز بٌن االبواب بواسطتها ، حٌث ٌكون االعراب تمدٌرٌا او 

  محلٌا .

الرتبة : امٌل الى اعتماد عبد الماهر حٌن اصطالحه " الترتٌب " لصد به الى شٌئٌن  (2

اولهما ما سدرسه النحاة تحت عنوان " الرتبة " وهً هنا تعتبر المرنٌة الرئٌسٌة الدالة على 

 الباب النحوي , 

 وفٌما ٌلً تخطٌط  بٌن الرتبة : -

 

عللى مبانً التمسٌم فالالسماء مبنى الصٌؽة : لمد سبك وذكرنا ان الصٌػ فروع  (3

صٌؽها ، و للصفات و الفعال صٌؽها ، وكذلن ان الفاعل ، و المبتذأ أ, نائب  الفاعل ٌطلب 

فٌها ان تكون اسماء ، وأن الفعل نواة الجملة ، وهكذا تكون الجملة لرنٌة لفظٌة على الباب 

 ؼٌر اسم . فنحن ال نتولع للفاعل وال للمبتدأ أو ال لنائب الفاعل أن ٌكون

المطابمة : مسرح المطابمة هو الصٌػ الصرفٌة والضمائر ، فال مطابمة فً االدوات  (4

وال فً الظروؾ مثال اال النواسخ المنمولة عن الفعلٌة ، فان عاللاتها السٌالٌة تعتمد على 
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 الرتبة 

 تؤخٌر

ؼٌر محفوظة 
 المفعول مثال

محفوظة الفاعل 
 مثال

 تمدٌم 

ؼٌر محفوظة 
 المبتدأ مثال

محفوظة االدوات 
التً لها الصدارة 

 مثال
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ون لرٌنة المطابمة ، وأما الخوالؾ ال مطابمة فٌها ، اال ما ٌلحك " نعم " من تاء التؤنٌث وتك

العدد "  –الشخص " التكلم و الخطاب و الؽٌبة "  –العالمة االعرابٌة  –المطابمة فٌما ٌؤتً 

التعٌٌن " التعرٌؾ و التنكٌر  –النوع " التذكٌر و التؤنٌث "  –االفراد و التثنٌة و الجمع " 

"
1
 . 

الربط : وهذا اٌضا لرٌنة لفظٌة على اتصال احد المترابطٌن باالخر ، و المعروؾ  (5

ان الربط ٌنبؽً ان ٌتم بٌن  الموصول و صلته ، وبٌن المبتدأ و خبره وبٌن الحال و صاحبه 

 وبٌن المنعوت ونعته وبٌن المسم وجوابه ، وبٌن الشرط وجوابه ... الخ .

 التضام : ٌمكن فهم التضام على وجهٌن نلخصهما فٌما ٌلً :  (6

ما فتختلؾ طرٌمة منها الوجه االوا ان التضام هو الطرق الممكنة فً وصؾ جملة  -

عن االخرى تمدٌما و تؤخٌرا وفصال ووصال وهلم جرا ، وٌمكن أن نطلك هذا على النوع 

 من التضام اصطالح " التوارد" .

الوجه الثانً ان الممصود بالتضام ان ٌستلزم احد العنصرٌن التحلٌلٌٌن النحوٌٌن  -

 فال ٌلتمً به وٌسمى هذا التنافى"عنصرا اخر فٌسمى التضام هنا " التالزم " او ٌتنافى معه 

الهامة فً االداة : وهذه المرٌنة اللفظٌة المستخدمة فً التعلٌك ، تعتبر من المرائن  (7

الستعمال العربً ولمد سبك و ذكرنا ان االدوات فً مجموعتها من المبنٌات فال تظهر علٌها 

 العالمة االعرابٌة .

ٌاق التنؽٌم ، وهو االطار الصوتً الذي النؽمة : ومن لرائن التعلٌك اللفظٌة فً الس (8

تمال به الجملة فً السٌاق ، ولمد ذكرنا من لبل ، كٌؾ نؤتً الكلمات العربٌة على مثال 

صٌػ محددة تعتبر لوالب لها ، والتنؽٌم فً الكالم ٌموم بوظٌفة الترلٌم فً الكتابة ؼٌر ان 

للجملة ، وربما كان ذلن الن التنؽٌم اوضح من الترلٌم فً الداللة عن المعنى الوظٌفً 

ماٌستعمله التنؽٌم من نؽمات اكثر مما ٌستعمله الترلٌم من عالمات كالنمطة و الفاصلة و 

 الشرطة و عالمة االستفهام وعالمة التاثر . 
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  : المرائن تؽنى عن العوامل 

الوظٌفً  بعد ان بٌن طبٌعة المرائن الممالٌة معنوٌة كانت او لفظٌة فً داللتها على المعنى

 باؼناء فهم المرائن الممالٌة النحوي احب ان اضٌؾ الٌها كلمة اخرى تتصل 

ان المعربات التً تظهر علٌها حركات ألل بكثٌر جدا من مجموع نا ٌمكن وروده  -

 فً السٌاق من الكلمات .

اننا لو افترضنا ان كل االعرابات تمد على اساس الحركة الظاهرة فلم ٌكن هنان  -

ي ، و االعراب المحلً .اعراب تمدٌر
1
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 السادس : الظواهر السياقية  المطلب

ذكرنا من لبل ان االنظمة من اللؽة ال من الكالم و ان اللؽة ومنها االنظمة ساكنة صامتة 

، كذلن ذكرنا ان الكالم تنشد لنفسهاالطراد ، وتسعى الى االطالق شانها شان كل نظام اخر 

اللؽة و انه دٌنامٌكً متحرن شانه فً ذلن اٌضا شان كل تطبٌك على اي تطبٌك على نظام 

 نظام . 

 ظاهرة التؤلٌؾ :

الحظ اللؽوٌون منذ المدم عند النظر فً تؤلٌؾ الكلمة العربٌة من اصولها الثالثة " الؽاء 

والعٌن و االم " ان هذه االصول تجري تالٌفها حسب اساس ذولً وعضوي خاص ٌتصل 

ج الحروؾ االصول التً ٌتالؾ منها الكلمة او تباعدها بالنسبة الى اماكنها بتجاوز "مخار

 فً الجهاز النطمً .

 -الطبك " الحنن الرخو "  -الؽار " الحنن الصلب "  –اللثة  -االسنان العلٌا  -الشفتان   -

 -  ممدم اللسان -طرؾ اللسان   -االسنان السفلى   -التجوٌؾ االنفً " الخٌشوم "  –اللهاة 

 -الجدار الخلفً للحلك  -لسان المزمار   -الحلك   -الحلموم   -مإخر اللسان  -وسط اللسان  

 الحنجرة و بها االوتار الصوتٌة .

  و المخارج العربٌة حٌن تنسب الى المناطك التً حددها اللؽوٌون المدماء بالنسبة

 لدراسة ظاهرة التالٌؾ تبدو كما ٌلً : 

I. : ظاهرة الولؾ 

ؾ بوسائله المتعددة على مولع هو فً طابعه " مفصل " من مفاصل الكالم ٌمكن ٌدل الول

عنده لطع السلسلة النطمٌة ، فٌنمسم السٌاق بهذا الى دفعات كالمٌة ، تعتٌر كل دفعة منها ، 

اذا كتن معناها كامال والعة تكلٌمٌة منعزلة ، اما اذا لم ٌكن معناها كامال كالولؾ على 

واب . الشرط لبل ذكر الج
1

 

II.  : المناسبة 

 vonelٌعود فً الذوق العربً اٌضا الى كراهٌة التنافر ما ٌسمونه ظاهرة مناسبة   

harmony  
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من لبٌل صوتً واحد وان الكسرة وٌاء المد من لبٌل اخر فالمعروؾ ان الفتحة و الؾ المد 

ماكان  وان الضمة و واو المد من لبٌل ثالث فكل حركة من هذه الحركات الثالث تناسب

 لبٌلها ، من هذه الحركات :

بناء الماضً على الضم لمناسبة واو الجماعة فً نحو ضربوا فهذه الضمة ال ٌمكن  -

 تفسٌرها اال تحت عنوان المناسبة .

تحرٌن عٌن المضارع المسند الى واو الجماعة بالضم فً جمٌع حاالته االعرابٌة  -

 للمناسبة ابضا . نحو ٌضربون ولن ٌضربوا ، ولم ٌضربوا فهذه الضمة

تحرٌن الم فعل االمر بالضم عند اسناده الى الواو نحو ضربوه ، وذلن للمناسبة  -

 كذلن .

تحرٌن الم الفعل المضارع ، المسند الى ٌاء المخاطبة بالكسر لمناسبة الٌاء فً جمٌع  -

 الحاالت االعرابٌة نحو تضربٌن ولن تضربً و لم تضربً .

III. : االعراب و االبدال 

صحٌح بالصحٌح ، كابدال الطاء من تاء االفتعال ، اذا كانت فاإه حرفا مطبما ابدال ال -

 وهو الصاد و الضاد و الطاء و الظاء .

ابدال الصحٌح بالٌن ن وذلن كابدال الهمزة بالواو و الٌاء فً كساء و لائل و  -

 صحائؾ و لوائل .

كلمة نفسها مدا ابدال المد بالصحٌح ، كجعل ثانٌة الهمزتٌن حٌن تكون ساكنة فً ال -

 لحركة او الها نحو اثر و اتٌمن .

 ابدال الٌن بالمد كجعل االلؾ ٌاء فً ؼزٌل . -

IV. : التوصل 

ٌسمح نظام اللؽة اذا بالبدا بالساكن ولكن السٌاق االستعمالً " اي الكالمً " ٌكره توالً 

الصمت و السكون ، الصمت الذي سبك الكالم مباشرة و السكون الذي اتصؾ به الحرؾ 

الساكن ، الذي بدأت به الكلمة ، فحٌن توالدا وكالهما " سكون " ومن هنا جاءت اللؽة 

.بماعدة فرعٌة لهذا المولع فمالت " انه ال ٌجوز االبتداء بالساكن " 
1
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 السابع : المعجم المطلب 

لمد راٌنا ان اللؽة العربٌة الفصحى مكونة من انظمة لؽوٌة ، هً النظام الصوتً و النظام 

رفً النحوي للؽة ، و السإال الذي ٌنبؽً ان نعرؾ اجابته االن هو : هل ٌمكن ان الص

ٌكون المعجم نظاما من انظمة اللؽة ، كما كان النظام الصوتً و الصرفً و النحوي ؟ 

 لالجابة على هذا السإال ٌنبؽً ان ننظر فً االمور الثالثة و هً : 

 كونات .العاللات العضوٌة و المٌم الخالتمٌة بٌن الم

 الصالحٌة  للجدولة "اي ان ٌوضع فً صورة جدول "

 مجموعة من االنظمة و العاللات  سبك ان فرلنا بٌن اللؽة و بٌن الكالم و للنا ان اللؽة

ان الكالم هو النطك او الكتابة بحسب لواعد هذه االنظمة و العاللات و ٌجب ان ٌضٌؾ و

جم فً ظل هذا التفرٌك بٌن مفهومً اللؽة و علٌنا االن اذا ان نشرح طبٌعة الكلمة فً المع

. المعروؾ ان اللؽة باعتبارها نظاما اكبر ال بد ان تكون صامتة ولد سبك ان اشرنا الكالم 

الى ذلن ان النظام ال ٌنطك ولكن الذي ٌنطك هو الكالم فً اطار هذا النظام . و المعجم 

ً مختزنة فً ذهن المجتمع او ممٌدة جزء من اللؽة ال من الكالم و محتوٌاته الكلمات التً ه

 بٌن جلدتً المعجم وهً صامتة فً كال الحالتٌن .

 و االن ننتمل الى تحول المعنى المعجمً بالتحلٌل من النواحً االتٌة :

 التعدد و االحتمال فً المعنى المعجمً .  -

 شرح المعنى كٌؾ ٌكون  -

لصرفً و النحوي .صلة المعنى المعجمً بؤنظمة اللؽة الثالثة الصوتً و ا -
1
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 الداللة الثامن: المطلب

ٌحلو لكثٌرٌن من أساتذة اللؽة العربٌة فً أٌامنا  هذه أن ٌشٌروا إلى ما ٌعتبرونه نمطة 

ضعؾ فً النحو العربً وهو ارتباطه الشدٌد بطابع الصناعة،حتى إنه أحٌانا باسم "صناعة 

ٌبدو فً نظرهم  جسدا بال روح،و النحو" ثم خلوه من االرتباط بالمضمون مما جعله 

المضمون الذي ٌمصده هإالء هو موضوع علم المعنى فهم ٌمولون إن علما النحو والمعانً  

ال ٌمكنا الفصل بٌن أحدهما وبٌن اآلخر إال مع التضحٌة بالمعنى على مستوى العلمٌن 

 جمٌعا.

إلى أن اللؽة ظاهرة و لحكن البلؽاء فً إطار شكلٌة البالؼة التً ذكرناها ربما فظنوا 

اجتماعٌة و أنها شدٌدة االرتباط بثمافة الشعب الذي ٌمتلكها ، و أن هذه الثمافة فً جملتها 

ٌمحكن تحلٌلها بواسطة حصر أنواع الموالؾ االجتماعٌة المختلفة الذي ٌسمون كالمها 

عطاؾ أو "مماما"، فممام الفخر ؼٌر ممام المدح ،و هما ٌختلفان من ممام الدعاء أو االست

التمنً أو الهجاء وهلم جرا.وكان من رأي البالؼٌٌن أن "لكل ممام مماال"ألن صورة 

"الممام"تختلؾ فً نظر البالؼٌٌن بحسب" الممام" )(و فكرة" الممام " هذه هً المركز الذي 

ٌدور حول العلم الداللة الوصفٌة فً الولت الحاضر و هو األساس الذي ٌبنى علٌه الشك أو 

الجتماعً من وجوه  المعنى الثالثة،و هو الوجه الذي تتمثل فٌه العاللات واألحداث الوجه ا

 و الظروؾ. و الظروؾ االجتماعٌة التً تسود ساعة أداة "الممال".

 المعنى الداللً

 المعنى الممالً المعنى الممامً

ٌسمى وهو مكون من ظروؾ أداء الممال وهً التً تشمل على المرائن الحالٌة ) و حل ذلن 

هو مكون من المعنى الوظٌفً +المعنى المعجمً و هو ٌشمل المرائن الممالٌة كلما (.الممام

 وجدت.

وهنان نوع من الممامات االجتماعٌة ٌمكن أن نسمٌه  ممامات اللؽو االجتماعً أو كما 

ٌسمٌها مالٌنوفسكً)(ٌتبادل الناس فٌها الكالم ولكنهم ال ٌصدلون به أكثر من شؽل الولت 

مولؾ اجتماعً لوال هذا اللؽو لكان فٌه حرج، و الكالم الذي ٌمال فً هذا الممام لٌس  وحل

 ممصودا لذاته فمد ٌكون موضوعه العطش أو السٌاسة أو أي موضوع عام آخر .
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أما نوع الممامات الذي اكتمل فٌه الطابع االجتماعً فهو الذي ٌتحمك فٌه وجود عناصر 

ماما"ال"مولفا"كالمثال الذي أوردناه من لبل عن الرجل الذي تجعل الممام مركبا ال بسٌطا "م

لال لزوجته "أهال بالجمٌلة"،فمد ذكرنا أن   االحتماالت التً تحملها هذه التحٌة تتنوع بتنوع 

الممامات الممكنة من ممام ؼزل إلى ممام توبٌخ إلى ممام تعبٌر وكٌد وال ٌمكن لواحد من 

ا من المعنى المعجمً لكلمة "أهال"وال المعنى المعجمً هذه المعانً أن ٌإخذ أخذا مباشر

لكلمة "الجمٌلة"،وال من المعنى الوظٌفً ألي منهما و ال للباء التً تربط بٌنهما فً السٌاق 

أي  أن معنى الؽزل أو التوبٌخ ال ٌإخذ من "الممال"و إنما ٌحتاج إلى اعتبار 

 "الممام"بالضرورة.

 سان "اللؽة العربٌة معناها و مبناها".آراء الباحثٌن حول كتاب تمام ح

بعد كتاب تمام حسان من بٌن األعمال الملٌلة التً حاولت إعادة وصؾ و ترتٌب األفكار 

اللؽوٌة منذ سٌبوٌه وفك المنهج الوصفً، ورؼم دعوة صاحبه جمهور الدار سٌن للتطرق 

تاب ما ٌسعى إلٌه من لهذا العمل بالنمد و التحلٌل ،ولو أن جمهور الدارسٌن أعطى هذا الك

إثارة االهتمام فإنه ٌنبؽً لهذا الكتاب أن ٌبدأ جدٌدا فً فهم العربٌة الفصحى" مبناها ومعناها 

" وأن ٌساعد على حسن االنتماع بها لهذا الجٌل . وما بعده من أجٌال إال أنها تؤخرت،حتى 

السنٌن مضت  ظن صاحبها أنها ؼٌر جدٌرة بؤن تكون موضوعا للدراسة ،إذ ٌمول "ولكن

طوٌلة دون أن أظفر بدراسة نمدٌة لهذا العمل)....( ثم بدأت بشائر النمد تظهر بعد السنٌن 

،وتوالى المادحون  و المادحون، فرحبت بمراءة ما كتبه هإالء وأولئن من نمد موضوعً 

،وتحملت التجرٌح النادر أٌضا بصدر متسع و ابتسامة واثمة و تباٌنت آراء الباحثٌن حول 

حتوى هذا الكتاب ،فعدة بعضهم أهم محاولة لتمٌٌم التراث النحوي فً إطار المنهج م

الوصفً ، وأن تمام حسان أعاد االعتبار للنحو وأعطاه الحمٌمة بٌن أنظمة اللؽة ،و فً رأي 

منالض لؤلول ٌرى أن كتاب اللؽة العربٌة معناها ومبناها لم بمدم أي جدٌد للؽة العربٌة ،و 

ن ٌنافس النموذج البصري،وسارت هذه النمود أبعد من ذلن وصلت إلى حد ال ٌمكن له أ

التجرٌح، ولكن تمام حسان تمبل كل ما كتب عنه من إشادة ونمد بكل تواضع متمسكا برأٌه 
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و مإمنا بمشروعه ، وهو ما جسده فً كتابه )الخالصة النحوٌة( الذي حاول أن ٌشرح و 

معناها ومبناهاٌطبك ما لبل فً كتاب اللؽة العربٌة  
1
. 

وعد حلمً خلٌل كتاب )اللؽة العربٌة معناها ومبناها (من أهم ما أنتجه الفكر العربً 

الحدٌث فً إطار االتجاه الوصفً ،فمال فٌه "إن هذه المحاولة لٌست نموذجا جدٌدا ٌمؾ أمام 

ها النموذج البصري ،و إنما هو فً الحمٌمة دراسة نمدٌة مع إعادة ترتٌب ، و لكن شمول

وإعادة الترتٌب وفك المنهج البنٌوي الوصفً ٌجعلها تنفرد بمٌزات خاصة عن الدراسات 

الوصفٌة األخرى ،التً كانت ؼالبا تكتفً بالنمد  دون محاولة إعادة الترتٌب ،أو تكتفً 

بتناول جزئٌات أو جوانب محددة من مستوٌات اللؽة العربٌة ،و ال تنظر هذه النظرة الشاملة 

فً كتاب )اللؽة العربٌة معناها و مبناها( ألن تمام حسان لم ٌطبك المنهج  التً نراها

الوصفً البنٌوي على اللؽة العربٌة و إنما أسمط هذا المنهج على الدراسات اللؽوٌة العربٌة 

المدٌمة ، و من خالل  المنهج الوصفً ، أو كما للنا من لبل نظرٌة فٌرث ،مع التباس بعض 

 لٌل ،من النظرٌات األخرى .المفاهٌم و طرق التح

و اعتبر مصطفى ؼلفان كتاب )اللؽة العربٌة معناها و مبناها( أهم ما ألؾ فً إطار االتجاه 

الوصفً ،إال أنه من على الرؼم من ذلن فإن "صاحبها أولى اهتماما بالؽا للجانب الصوتً 

لة خاصة على أن جانبا و للممام و السٌاق ، و أهمٌتهما فً  العملٌة اللؽوٌة  عامة ، والدال

هاما من التحلٌل ،وهو المستوى التركٌبً لم ٌنل ما ٌستحمه من عناٌة اال أن مصطفى ؼلفان 

ٌكون لد تناسى عمل النظام اللؽوي الذي الترحه تمام حسان وهو أن النظام النحوي ٌموم 

هم النظام على المعطٌات التً تمدمها الدراسة الصوتٌة للنظام الصرفً الذي ٌساعدنا فً ف

النحوي، فحسب تمام حسان فإن أنظمة اللؽة تعمل متكاملة و الكل ٌكمل اآلخر من أجل 

 الوصول إلى الداللة .

وفً نظر دمحم أحمد نحلة أن كتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها استطاع أن ٌطور منهجا 

الدرس اللؽوي جدٌدا من التراث النحوي و البالؼً المدٌم، معتمدا على منهج من مناهج 

الحدٌث  و الحظت فاطمة الهاشمً بكوش أن هدؾ الكتاب كان دراسة العربٌة و وصفها 

                                                           
.823معناها و مبناها دكتور تمام حسان ص  اللؽة العربٌة-

1
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فً كل مستوٌاتها من خالل إشكالٌة المبنى/ المعنى،التً حكمت الدراسة اللؽوٌة إبتداءا من 

 عبد الماهر.

مرحلة  ٌعوزه ومن المآخذ التً سجلتها من الكتاب ،كونه كؽٌره من النتاج اللسانً فً هذه ال

الجهاز  االصطالحً الثابت و المستمر، وتنمصه الدلة  فً نمل مصادره فمد أهمل تمام 

حسان ، فً كتابه هذا ذكر المصادر التً استمى منها آراءه العربٌة و الؽربٌة على السواء و 

ٌعً ال ٌنظر األسس النظرٌة و المنهجٌة التً اتكؤ فً مماربته للؽة العربٌة فاألساس التوز

فً التمسٌم الرباعً الذي الترحه تمام حسان ألجزاء الكلم العربً ، كانت لد دعت إلٌه 

التوزٌعٌة األمرٌكٌة ،التً حاولت إعادة النظر فً التمسٌم الثالثً الموروث عن أنحاء 

التملٌدٌة، المتؤثرة عن منطك أرٌسطو كما أن تمام حسان عن بعض المفاهٌم األساسٌة فً 

ٌوي مثل : العاللات السٌالٌة و مبدأ االستبدال وؼٌرهما، فإنه ال ٌشٌر إلى التحلٌل البن

مصادرها األصلٌة و ٌمر عبد الوارث مبرون سعٌد أن الكتاب لد أعطى للنمد مفهومه 

 ومكانه الصحٌح بٌن أنظمة اللؽة العربٌة  .

الصدارة و و ٌمؾ كتاب اللؽة العربٌة معناها م مبناها حسب سعد عبد العزٌز مصلوح فً 

هو كتاب له ما بعده أو هكذا كان ٌنبؽً أن ٌكون إذ هو جهد بصٌر ٌباٌن فً جوهره جمٌع 

ما سبمه من جهوده، و ٌجمعه بهذه الجهود أنه ال ٌزال مثلها والع فً حٌز نحو الجملة، بٌد 

 أنه مإهل وال سٌما بنظرٌته فً المرائن النحوٌة و التعلٌك ألن ٌكون منطلما رصٌنا موفما

الرتٌاد أفاق جدٌدة ٌكون فٌها النحو لطب الطرق التحلٌلٌة فً دراسة النص فتمام حسان 

حاول فً كتابه اللؽة العربٌة معناها م مبناها أن ٌخرج من فلن نحو الجملة إلى نحو النص ، 

و ٌتجاوز فً ذلن النظرة التملٌدٌة للنحو التً تراه ممتصر على دراسة التركٌب اللؽوي، 

لكتاب نجد محاولة جادة ٌسعى من خاللها تمام حسان  إلى وضع أسس منهجٌة فهً هذا ا

 ٌموم علٌها التحلٌل اللسانً النصً ٌراعً خصوصٌة اللؽة العربٌة.

و ٌبمى كتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها لتمام حسان بحاجة إلى دراسة معممة ،ٌمكن أن 

تفتح عهد جدٌدا للؽة العربٌة كما اشار إلى  تفتح أفاق جدٌدة فً البحث اللسانً العربً، وأن
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ذلن صاحبه،و من ثم جاءت فصول هذا البحث للكشؾ عن اآلراء النحوٌة التً تضمنها 

الكتاب
1
 . 

و صفوة المول فٌما لدمه الوصفٌون البنٌوٌون العرب ، فً درس النحو العربً ؼلى أساس 

مدٌمة  دون تمدٌم بدٌل ٌموم ممامها، المنهج الوصفً، أنه جنحوا إلى نمد النظرٌة النحوٌة ال

باستثناء نفر الملٌل منهم ، فكانت محاولتهم بذلن خارج نطاق وصؾ اللؽة العربٌة ،و لم 

ٌبتعدوا عن كالم المدامى، و هذا مارده إلى أنهم كانوا ٌبحثون ع كٌفٌة تمدٌم هذه النظرٌة 

عملهم لم تتجاوز حدود التعرٌؾ الؽربٌة المعاصرة إلى المارئ العربً، فالمرحلة األولى فً 

و توضٌح المنهج الوصفً البنٌوي، وما ٌمكن تسجٌله أٌضا فً هذا الفصل التمهٌدي إن 

تمام حسان فً محاوالته تمٌز عن الوصفٌٌن العرب ، بتمدٌمه ألجرأ محاولة لٌس لرأٌه فمط 

ٌة معناها  و ، و إنما فً رأي أؼلب الدارسٌن لفكر تمام حسان عامة و كتاب اللؽة العرب

 مبناها خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المرجع نفسه.-

1
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 . دراسة خارجية للكتاب اللغة العربية معناها و مبناها تمام حسان   المبحث الثاني:

التعرٌؾ بكتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها : صدر كتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها ، 

للكتاب،و أعٌد طبعته مرات ،عن الهٌئة المصرٌة العامة 1973فً طبعته األولى سنة 

عدٌدة، فً المؽرب و مصر ،وهو عبارة عن خالصة أفكار تمام حسان ،التً شؽلته حٌن 

من الدهر ، وهو ٌدرس المنهج الوصفً البنٌوي فً درلسة اللؽة ، وحاول تطبٌمه على اللؽة 

جها فً العربٌة ،فهو كما ٌمول عن كتابه نتاج زمن طوٌل من أعمال الفكرة و محاولة إخرا

 (، و ٌموم هذا الكتاب على دعامتٌن:2صورة ممبولة)

 الدراسات اللؽوٌة كما تتمثل فً كتب النحو و الصرؾ و البالؼة .

النظر إلى هذه الدراسات من خالل لضٌة المعنى،كما تتمثل أساسا فً نظرٌة السٌاق عند 

 فٌرث. 

لمدرة االجتماعٌة التً ال و كما كان تمام حسان ٌنشد المعنى ، وهو ما ذهب إٌه أصحاب ا

( سٌاق Malinosikiترى الداللة مكتملة بالسٌاق االجتماعً  ،أي ما ٌسمٌه مالٌنوفسكً)

و ٌمابله )الممال( الذي هو  )الممام( ن(و سمه تمام حساcontext of situationالحال )

 السٌاق اللؽوي ، و هو ما ٌوفمعبارة ) لكل ممام ممال(.

إن دمحم صالح الدٌن الشرٌؾ ٌعتمد أ تمام حسان ٌنتسب إلى مدرسة عند علماء البالؼة ، ف

)فٌرث( لؽوٌة ،ذات منحى اجتماعً ما ،لد تكون المدرسة البرٌطانٌة و لد تكون مدرسة 

بالتحدٌد،
1

.فال شن أن تمام حسان كفٌرث ٌجعل المعنى ؼاٌة الدراسات اللؽوٌة ،و ٌمؾ 

ا كان صحٌحا ما رأٌناه من اتصال الكاتب بآراء بالداللة على السٌاق الجتماعً، فٌمول "فإذ

فٌرث فنحن أمام كتاب أخذ من النحو المدٌم وصفه وتحلٌله،ومن البالؼة اهتمامها بالنظام و 

التركٌب ، ساكبا هذا كله فً لالب واحد متبعا فً حمله مبادئ مصدرها مدرسة 

لندن
2

لة ، و مولفهم المعارض .معتنما فً دراسته هذه للعربٌة نظرٌة اللندنٌٌن فً الدال

للمدرسة البنٌوٌة الشكلٌة التً سادت الدراسات اإلنجلٌزٌة فً الوالٌات المتحدة و التً 

عزلت المعنى و أهملت السٌاق و دوره فً الوصول إلى الداللة  ، معتمدٌن أن الكلمات ال 

                                                           
.822دمحم صالح الدٌن شرٌؾ النظام اللؽوي بٌن الشكل و المعنى من خالل كتاب تمام حسان ص -

1
  

. 1،3تمام حسان اللؽة العربٌة معناها و مبناها ص -
2
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 تإدي معنى إال إذا كانت موضوعة فً سٌاق معٌن.

اث اللسانٌة الحدٌثة أن تؤخذ السٌاق بمحمل الجدٌة أثناء و هو تحول منهجً أدى باألبح

تعاملها مع اللؽة ، و بذلن تجاوز تمام حسا البنٌوٌة الشكلٌة ، التً اعتمدها عبد الرحمن 

أٌوب  ، وربط الداللة  بالشكل عند  محمود السرعان، إلى استثمار الدراسات اللؽوٌة 

 بآراء فٌرث فً دراسة المعنى . المدٌمة ، و صاؼها فً لالب جدٌد ، مستؤنسا

و بعد هذا الكتاب الوحٌد الذي حاول تطبٌك آلٌات المنهج الوصفً على اللؽة العربٌة ، فهو 

بال شن ٌمؾ وحٌدا، فً مجال تطبٌك النظرٌة اللؽوٌة الحدٌثة على اللؽة العربٌة ، و أعنً 

صفٌة التً سٌطرت على الفكر بالنظرٌة اللؽوٌة هنا ، اإلطار العام و التحلٌلً للبنٌوٌة الو

اللؽوي إلى ما لبل ظهور نظرٌة تشومسكً فً رأي بعض المإرخٌن ، كما أعنً بها أٌضا 

بصورة خاصة ، نظرٌة فٌرث وهً نظرٌة كما أشرت من لبل ، تؤثر بها ثالثة من  دعاة 

الوصفٌة  هم:تمام حسان و كمال بشر، و محمود السرعان ، و نعت تمام حسان جهد هذه 

تلن فترة  لمرحلة باإلطار الفكري الذي أودعه ؾ كتابه )اللؽة العربٌة معناها و مبناها(ا

م( أسمٌها مرحلة ما لبل التؤطٌر ،إذ لم أكن حتى ذلن العام لد وصلت 1960)ٌمصد لبل 

إلى الفكري ،الذي أودعته فً كتب اللؽة العربٌة معناها و مبناها ، إال أن هذه الفترة امتدت 

نما بعد ذل
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.821،828نفس المرجع ص -ا
1
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( عمٌد كلٌة دار العلوم و الحائز على 1918ٌناٌر  27تمام حسان ) التعريف بالمؤلف:

م محل 2006هــ ـ1426جائزة الملن فٌصل العلمٌة ،فً اللؽة العربٌة و اآلداب العام 

اإللامة:مصر عالم نحوي عربً ، صاحب كتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها ، الذي وضع 

خالفت أفكار النحوي سٌبوٌه ٌعد تمام أول من استنبط موازٌن التنؽٌم و لواعد  فٌه نظرٌة

النبر فً اللؽة العربٌة و لد أنجز ذلن فً أثناء عمله فً الماجستٌر )عن لهجة الكرنن(و 

 م(.1955الدكتوراه )عن اللهجة العدنٌة(،و شرحه فً كتابه)مناهج البحث فً اللؽة عام 

ألسبك و أستاذ علم اللؽة الحائز على جائزة الملن فٌصل العالمٌة فً عمٌد كلٌة دار العلوم ا

 م.2006ه ـ1426اللؽة العربٌة و اآلداب العام 

م ثم 1929حٌاته:ولد بمرٌة الكرنن بمحافظة لنا بصعٌد مصر ،أتم حفظ المرآن الكرٌم سنة 

ة األزهرٌة من لٌحصل على الثانو1930ٌؼادر لرٌته لٌلتحك بمعهد الماهرة األزهري عام 

م ، ثم إجازة التدرٌس عام 1943م، وبعدها التحك بكلٌة دار العلوم عام 1935عام 

م، و لم ٌكد ٌبدأ الدكتور تمام حسان حٌاته العلمٌة معلما للؽة العربٌة بمدرسة 1945

م،حتى حصل على بعثة علمٌة إلى جامعة لندن 1945النمراشً النموذجٌة عام 

 ر فً لهجة الكرنن من صعٌد مصر.م،لٌنال درجة الماجست1946ٌ

م، شؽل منصب رئٌس لسم و وكٌل الكلٌة لبل أن ٌتولى 1965و حٌن عاد إلى مصر عام 

م و 1972م،و أسس الدكتور تمام حسان الجمعٌة اللؽوٌة المصرٌة عام 1972عمادتها عام 

،كما  كان أول رئٌس لها ، و أنشؤ أول لسم للدراسات اللؽوٌة بجامعة الخرطوم بالسودان

أسس بجامعة أم المرى لسم التخصص اللؽوي و التربوي و تولى أمانة اللجنة العلمٌة الدائمة 

للؽة العربٌة بالمجلس األعلى للجامعات المصرٌة و انتخب عضوا بمجمع اللؽة العربٌة عام 

م.أشرؾ الدكتور تمام على العدٌد من الرساالت الجامعٌة فً مصر و الدول 1980

العربٌة
1
. 

 

 

 

                                                           
.2808223. 12ماء الراسخٌن االخوان ترٌخ الولوج الدكتور تمام حسان رمز من جٌل العل-
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 شرح عنوان كتابه : اللغة العربية معناها و مبناها .

كتاب "اللؽة العربٌة معناها و مبناها" هو كتاب نحوي ٌمول مإلفه فً تمدٌمه للكتاب أنه 

 ". "نتاج زمن طوٌل من إعمال الفكرة و محاولة إخراجها فً صورة ممبولة

فً اللؽة العربٌة بعد  كما ٌعد أول و أجرأ محالة لترتٌب األفكار و النظرٌات اللؽوٌة

سٌبوٌه، وعبد المادر الجرجانً فلم ٌكن كتابه هذا فرع معٌن من فروع اللؽة العربٌة 

الفصحى،بل ٌؤخذ من كل فرع منها ما ٌراه بحاجة إلى معاودة العالج  على طرٌمة تختلؾ 

كتاب ، على الطرٌمة التً ارتضاها المدماء،و بالتالً فالمعنى هو الموضوع  األخص للهذا ال

فتمام حسان سعى للوصول إلٌه فً التركٌب العربً ، وبحث فً كل مستوى من مستوٌات 

اللؽة )األصوات،الصرؾ، النحو،المعجم،الداللة( فكان ٌنمد المسائل و ٌفندها و ٌظهر 

 جوانب النمص فٌها، و بالتالً لدم هذا الكتاب .

ول اللؽة فً شمولٌتها و أبعادها الكتاب نظرٌة لؽوٌة بٌنة المعالم ،واضحة المماصد تتنا

المختلفة ، فكان هدؾ تمام حسان من كتابه هذا واضحا حٌث ٌمول "و الؽاٌة التً أسعى 

وراءها بهذا البحث أن ألمى ضوءا جدٌدا كاشفا على التراث اللؽوي العربً كله ، من 

 المنهج الوصفً فً دراسة اللؽة".

ى للتراث اللؽوي العربً من وجهة نظر ٌعتبر هذا الكتاب منبعثا مشروع لراءة أخر

الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة ،أو بعبارة ثانٌة . هو إعادة صٌاؼة النحو العربً و ترتٌب 

األفكار اللؽوٌة بوجه عام فً ضوء أحد مناهج البحث اللؽوي و هو المنهج الوصفً
1
. 
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 بطاقة فنية للكتاب

 977ـ232ـ131ـ9رلم الكتاب:

 مإلؾ:الدكتور تمام حساناالسم الكامل لل

 عنوان الكتاب:اللؽة العربٌة معناها و مبناها 

 دار و مكان النشر:عالم الكتب، نشر و توزٌع ،نشر و توزٌع طباعة مكتبة اآلنجلو المصرٌة

 م1991/ع/هـ1رلم الطبعة: الطبعة الثالثة 

 صفحة 378عدد الصفحات:

 ترلٌم الكتاب موافك 1عدد األجزاء:

للكتاب :ٌتضمن الكتاب مجموعة من األلوان  الصفر واألخضر و الوصؾ الخارجً 

األزرق و البنفسجً و الوردي و البرتمالً ، وعنوان الكتاب بخط كبٌر و ؼلٌظ ،و ٌوجد 

 علٌه صورة بعض الحروؾ و الواجهة الخلفٌة بلون أزرق.

 اللؽة : اللؽة العربٌة .

 ي على عنوانعدد الفصول :تضمن الكتاب ثمانٌة فصول وكل فصلٌحتو

 الفصل األول:الكالم و اللؽة

 الفصل الثانً:األصوات

 الفصل الثالث:النظام الصوتً ) علم الصوتٌات(

 الفصل الرابع:النظام الصرفً

 الفصل الخامس: النظام النحوي

 الفصل السادس:الظواهر السٌالٌة

 الفصل السابع:المعجم

 الفصل الثامن:الداللة

نهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌتناسب و مثل هذه الدراسات إذ المنهج المتبع:لمد تتبعت الم

ابه اللؽة العربٌة معناها و ٌسمح لً باستنكار اآلراء النحوٌة عند تمام حسان، من خالل كت

مبن



                                                                                                                 الكلمات المفتاحيــــــــــــــــــــة:



 

 

  

 :خاتمــــــــــــــة
 نحوي كتاب هو ومبناها  معناها العربة اللؽة كتاب اْن الدراسة هذه خالل  من نستخلص 

 فً اخراجها ومحاولة الفكرة اعمال من طوٌل زمن نتاج اْنه للكتاب تمدٌمه فً مإلفه ٌمول

 ممبولة صورة

 سٌبوٌه بعد العربٌة اللؽة فً اللؽوٌة والنظرٌات االفكار لترتٌب محاولة واْجراْ  اْول ٌعد كما

  بل الفصحى العربٌة اللؽة فروع من معٌن فرع هذا كتابه ٌكن فلم الجرجانً المادر وعبد

 الطرٌمة على تختلؾ طرٌمة على العالج معاودة الى حاجةب ٌراه ما منها فرع كل من ٌؤخذ

 حسان فتمام الكتاب، لهذا االخص الموضوع هو فالمعنى وبالتالً المدماء، ارتضاها التً

 اللؽة مستوٌات من مستوى كل  فً عنه بحث و العربً، الترتٌب فً الٌه للوصول سعى

 جوانب ٌظهر و وٌفندها، المسائل ٌنمد ،فكان)الداللة المعجم، النحو، الصرؾ، االصوات،(

 الظواهر ٌجمع وكذلن صالحا، ٌراه الذي البدٌل ٌمدم ذلن الممابل فً ولكن فٌها، النمص

 النمائص التدارن، هذا وكل واحد، نظام فً بجمعها المدماء ٌعنً لم التً المترابطة، المتفرلة

 .المدٌمة العربٌة اللؽوٌة النظرٌة فً رصدها التً

 المماالت، من طائفة على العربٌة اللؽة انظمة من نظام كل ٌنبنى كٌؾ الكتاب ذاه بٌن  فلمد

 مشاكل حل حاول و),التطبٌك مشاكل( التمابل هذا على أطلك ولمد السٌاق و النظام بٌن

.نحوٌة و وصرفٌة صوتٌة، بحلول االستعانة خالل من االنظمة على التطبٌك



 

 

 

  

 

    

 

 

 

قائمة المصادر و 

المراجع



 

 المراجع و المصادر ائمةق

 

عدد  1990لنشر مكتبة األنجلو المصرٌة ،سنة،دار االلؽة فً البحث مناهج ، حسان تمام-

 .  1مجلدات 

ب ط سنة الطبع تب الماهرة ، تمام حسان ، عالم الك الوصفٌة و المعٌارٌة بٌن اللؽة-

2000  . 

 ، ،دمشك العربً العلمً المجمع مجلة ، العربٌة اللؽة لواعد تٌسٌر مصطفى ابراهٌم-

 .   1957 ، 1ج ،32 المجلد

  .م1998-ه1418، الثالثة ،الطبعة حسان ،تمام ومبناها هامعنا العربٌة اللؽة - 

مكتبة االجلو  حسان تمام للدكتور اللؽة فً البحث المناهج كتاب من العربٌة االصوات -

 .     1المصرٌة عدد االجزاء 



 

 

 

 

 

 

سالفهر



 

 

 الفهرس:

 شكر و تمدٌر

 اهداء

 ممدمة 

 البحثخطة 

 الفصل األول: السٌرة الذاتٌة لتمام حسان 

  )حٌاته، مإلفاته ،عمله( المبحث األول: السٌرة الذاتٌة 

 المبحث الثانً: أراء تمام حسان و نمد الفكر العربً.

 و معناها العربٌة اللؽة( حسان تمام لكتاب خارجٌة و داخلٌة وصفٌة الفصل الثانً: دراسة

 .)مبناها

 راسة داخلٌة للكتاب اللؽة العربٌة معناها ومبناها.المبحث األول: د

 المطلب األول: الكالم و اللؽة.

 المطلب الثانً: األصوات.

 .)علم الصوتٌات(المطلب الثالث: النظام الصوتً 

 المطلب الرابع: النظام الصرفً.

 المطلب الخامس: النظام النحوي.

 المطلب السادس: الظواهر السٌالٌة.

 .المعجمالمطلب السابع: 

المطلب الثامن: الداللة.



 

 

 المبحث الثانً: دراسة خارجٌة لكتاب اللؽة العربٌة معناها و مبناها تمام حسان.

 خاتمة.

 لائمة المصادر و المراجع.

 الفهرس

ملخص



 

 

:ملخص  

 حسان تمام الدكتور لدم ففٌه حدٌث لؽوي مبناها،كتاب و معاها العربٌة اللؽة كتاب ٌعتبر

 من الشؤن هذا فً األمر علٌه استمر ما فٌها العربٌة،خالؾ اللؽة دراسة فً متكاملة نظرٌة

 تظافر فكرة أساس على كله العربً النحوي النظام صٌاغ وأعاد عصره، الى سٌبوٌه لدن

 لرٌنة مجرد اعتبرها االعرابٌة،اذ العالمة انفراد عدم و المعنى تحدٌد فً اللؽوٌة المرائن

.األحوال بعض فً تختفً أن ٌمكن واعدة



 

. 

Résumé : 

La langue arabe ensemble et sa structure est considérée 

comme un livre linguistique moderne dans lequel le Dr 

Tammam Hassan a présenté une théorie intégrée dans l'étude 

de la langue arabe, dans laquelle il a contredit ce qui a été 

réglé à cet égard depuis l'époque de Sibawayh à son époque, 

et a reformulé l'ensemble du système grammatical arabe sur la 

base de l'idée d'indices linguistiques synergiques pour 

déterminer le sens et ne pas distinguer le signe arabe, car il le 

considérait simplement comme une présomption prometteuse 

qui pouvait disparaître dans certains cas 

Summary : 

The Arabic language together and its structure is considered a 

modern linguistic book in which Dr. Tammam Hassan presented 

an integrated theory in the study of the Arabic language, in 

which he contradicted what was settled in this regard from the 

time of Sibawayh to his time, and reformulated the entire Arabic 

grammatical system on the basis of the idea of synergistic 

linguistic clues In determining the meaning and not singling out 

the Arabic sign, as he considered it just a promising  

presumption that could disappear in some cases



 

 

ةالعربٌ اللؽة  

العربً النحو  

اللؽوٌة المرائن  

االعرابٌة العالمة  

العربٌة اللؽوٌة الظاهرة  
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Grammaire arabe 
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Marque arabe  

Phénomène linguistique arabe 
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