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إلیكم جمیعا أھدي ھذا العمل المتواضع



: إلى األستاذ الدكتور

.عیساني عبد المجید الذي رافقنا طیلة ھذه السنوات فكان لنا نعم األستاذ و المشرف 

. إلى كل أفراد عائلتي الذین لم یدخروا جھدا في مساعدتي

:إلى األستاذ  

.البشیر الذي كان لي عونا وسندا حتى آخر مراحل البحث ھبري 

:إلى الدكتورة 

. از فوزیة التي أغدقت علي بوافر كرمھا ، وتحملت التكالیف المادیة لھذا  البحث لّب

.إلیكم جمیعا أتقدم بخالص الشكر والعرفان 

شكر وعرفان 



  :مقدمة 

  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله  أما بعد 

تعد اللغة العربية من أطول لغات العامل عمرا، فقد كُتب ألول مرة يف تاريخ الشعوب واحلضارات أن   

وية، قرنا، حمافظا على منظومته الصوتية والصرفية والنح 17يعـمر لسان بشري طبيعي حوايل 

  .فيطوعها مجيعا ليواكب التطور احلتمي يف الدالالت، دون أن يتزعزع النظام الثالثي من داخله

من  مة النحو واللغة،ئبأعرب هذا املسار التارخيي الطويل حظيت لغتنا العربية باهتمام الدارسني ابتداء    

وا جهدا جهيدا يف دراستها والتقعيد هلا وغريهم ممن بذل ،اجلرجاين القاهرأمثال سيبويه والزخمشري وعبد 

، فكان الناتج إرثا لغويا زاخرا، ميكن )الصوتية والتركيبية والصرفية والداللية ( يف خمتلف مستوياا 

  .  اعتباره شاهدا حيا على اجلذور اليت استلهم منها الغرب ضته اللغوية احلديثة

رنا بتطور اتمعات، ومرتبـطا بنهضة الشعـوب إنه ملن الطبيعي أن يكون تطور اللغات مقت   

وحضاراا، وهلذا فإنّ من الطبيعي أيضا  أن يتذبذب وضع اللغات يف مسريا التارخيية بني تطور 

وتدهور، والعربية لغة طبيعية حاهلا كحال خمتلف اللغات، شهدت يف عصورها األوىل تطورا كبريا 

العربية اإلسالمية، كما شهدت يف عصورها الالحقة ركودا اقترن بتطور فكري وحضاري كبري لألمة 

  . ومجودا، ارتبط هو اآلخر بتدهور كبري يف احلالة احلضارية والفكرية دام قرابة الثمانية قرون 

حلّ عصر النهضة وشهد الفكر العريب انفتاحا على الثقافات األخرى وخاصة الغربية منها، فعاد    

عربية، وظهرت نظرات وأفكار جديدة يف خمتلف ااالت اللغوية، حيث ركّز اهتمام الدارسني باللغة ال

وراح البعض خيطو خطى جديدة يف طريق التأليف املعجمي،  وحدد بعض الدارسني على تيسري النحو،

  .آخرون جمال دراسام بالعودة إىل التراث اللغوي العريب نقدا ومتحيصا 

شكل مالمح لسانيات عربية حديثة، وذلك بعد عودة العديد من يف خضم هذه التطورات بدأت تت 

لغوية خمتلفة يف ثقافتنا العربية،  اجتاهاتالدارسني العرب من اجلامعات الغربية، ما أدى إىل ظهور 

  .كاالجتاه التارخيي واالجتاه املقارن واالجتاه الوصفي 

ظهر االجتاه التوليدي على يد العامل األمريـكي نـعوم  1957يف بداية اخلمسينات وحتديدا سنة   

. تشومسكي، واعترب هذا االجتاه حينها حركة جذرية جاءت لتصحيح مسار الدراسة اللغوية ككل

  .ونظرا ملا حيمله من تصورات جديدة وأفكار مغرية مت تبنيه على نطاق واسع، ويف مجيع أقطار العامل

إطارا منهجيا للعديد من  –مبختلف مصادراا الفكرية  –ة التحويلية لقد مثّلت النظرية التوليدي

على اللغة الدارسني العرب، حيث حاول هؤالء إسقاط العديد من املفاهيم اليت جاءت ا هذه النظرية،



وكان من بني هؤالء  .العربية، طلبا للجديد وعمال مببدأ العاملية الذي أسست له نظرية النحو التحويلي

ارسني األستاذ الدكتور خليل أمحد عمايرة، الذي جاء جبملة من األفكار والقواعد يف إطار هذه الد

  .النظرية 

كثريا ما أمسع عن الدكتور عمايرة وعن أفكاره ذات التوجه التوليدي،  - يف ما مضى –لقد كنت     

العامل  خيطر ببايل التساؤل وكنت يف كل مرة أمسع فيها عن هذا . لكنين مل أطّلع على أي من مؤلّفاته 

:

وهل هذه القواعد واألفكار . ما طبيعة األفكار والقواعد اليت جاء ا الدكتور خليل أمحد عمايرة  ؟ -

تنطبق على اللغة العربية، أم تراها جمرد جمموعة من القواعد دف إىل لـي عنق العربية وإخضاعها كي 

  .تساير الدرس الغريب ؟

االجتاه : ار هذا التساؤل يف ذهين تولّدت لدي فكرة هذا البحث املوسوم ب بعد اختم     

دراسة يف فكر الدكتور خليل عمايرة من خالل كتاب يف  –ريب احلديث ـدي يف النحو العـالتولي

ومما زاد تركيزي أكثر على الدكتور خليل عمايرة ليكون أمنوذجا للبحث يف . -حنو اللغة وتراكيبها 

  :توليدي العريب اعتبارات ثالث االجتاه ال

  .رغبيت يف مناقشة  أفكار الدكتور عمايرة  •

مل تذكر الدكتور عمايرة إال يف –وهي قليلة جدا –أن الدراسات اليت تناولت االجتاه التوليدي العريب  •

  .مواضع قليلة 

  .أن أفكار الدكتور عمايرة حتتاج فعال لالهتمام والدراسة  •

 يكمن يف حماولة الكشف عن مدى متثل الدارس العريب األساسي من هذه الدراسة إن اهلدف 

  .التركيز على الدكتور خليل عمايرة كأمنوذج للتحليل من خالللألمنوذج التوليدي، ومدى تأثره به، 

لقد حاولت قدر املستطاع أن أسري يف دراسيت هذه وفق منهج متدرج، فجاءت مادة الدراسة    

  .دخل وفصلني وخامتةمضمنة يف م

 -الدرس تإرهاصات النشأة وإشكاال –اللسانيات العربية احلديثة  :أما املدخل فقد عنونته ب

ضمنته عرضا تارخييا، حتدثت فيه عن الفكر العريب يف العصر العثماين، و كذلك عن النهضة الفكرية 

انيات العربية احلديثة وأهم اإلشكاالت العربية واإلصالحات اليت شهدا،كما حتدثت فيه عن نشأة اللس

  .اليت تعاين منها 



افتتحته بتمهيد ذكرت دي العريب وتطبيقاته على العربية، املنوال التولي: وعنونت الفصل األول ب 

، عن نشأة االجتاه التوليدي العريبمث حتدثت فيه  .لسانية املعاصرة يف الوطن العريبفيه أهم االجتاهات ال

داثة، وثنائية ، كثنائية التراث واحلفاته، وأهم النظريات اليت أطرته، وموقفه من بعض الثنائياتوأهم مصن

توليدي، وكان تركيزي أكثر على البعدها تعرضت ألهم القضايا اليت عاجلها التيار . الوصف والتفسري

دى باحث على ح القضايا اليت عاجلها كل احلديث عن  ألنيا املشتركة بني عدد من الباحثني، القضا

  . هلذا ابتعدت عنهاقد توقع البحث يف إشكال منهجي، و

  .ويف ختام هذا الفصل أشرت إىل بعض املآخذ اليت حتسب على هذا االجتاه 

فت فيه بدأته بتمهيد عر –يف حنو اللغة وتراكيبها  –قراءة يف كتاب :  لقد عنونت الفصل الثاين ب   

لذي اتبعه ا، مث حتدثت عن املنهج يف الدرس اللساين العريب احلديث بالدكتور خليل عمايرة وإسهاماته

بعدها انتقلت إىل احلديث عن الوجهة التوليدية  ، هذا الكتاب، وأهم مميزاتهالدكتور عمايرة يف

  .التحويلية يف هذا الكتاب 

  والنتائج اليت توصل إليها البحث نتها أهم املالحظات أما اخلامتة فقد ضم.   

من املعوقات اليت اصطدمت ا أثناء عملية البحث، عامل الزمن الذي كان يدفعين يف بعض  

األحيان إىل التسارع السليب يف عرض بعض املسائل، باإلضافة إىل نقص املراجع، وخاصة تلك املراجع 

ئق من طرف واملعلوم أن هذا اال مازال مل حيظ باالهتمام الال. اليت حتمل الطابع النقدي اللساين 

الدارسني العرب، ومع هذا فقد كانت بعض الكتب املتفرقة سراجا نريا اهتديت به يف مسرية هذا 

للدكتور مصطفى غلفان،  اللسانيات العربية احلديثة -ال احلصر - البحث أذكر منها على سبيل املثال 

املنوال النحوي العريبوللدكتور حافيظ إمساعيلي علوي،  واللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة

  .اخل ...للدكتور عز الدين ادوب 

إال أن هذه الكتب ساعدتين أكثر يف الشق النظري، وأما الشق التطبيقي املخصص لدراسة كتاب يف 

حنو اللغة وتراكيبها فلم أجد له سوى بعض األسطر املتفرقة هنا وهناك، وأغلبها رسائل علمية، تناولت 

. اخل  ...ات، كمعارضته لنظرية العامل، أو احلديث عن فكرة التحويل اليت يتضمنها جزئية من اجلزئي

  . لكن وبالرغم من ندرا وقلّتها إال أا ساعدتين كثريا يف هذا البحث 

، أو أنين أحطت إحاطة كاملة باجلديد الذي ما بعده جديدال أدعي أنين جئت إنين يف حبثي هذا  

االجتاه التوليدي يف جبانب من جوانب  هذا البحث مسامهة بسيطة يف التعريف ، بل أرى أنوضوعبامل

  . ، وآمل أن يتيسر يل مرة قادمة معاجلة املزيد من اجلوانب اليت غابت يف هذا البحثثقافتنا العربية



 اخلالص إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا البحث، وأخص يف اخلتام أتقدم بالشكر الوافر، والتقدير    

، الذي كان له عظيم الفضل يف عبد ايد عيساينبالشكر والتقدير أستاذي الفاضل، األستاذ الدكتور 

جناز هذا البحث، فقد راعى البحث والباحث طيلة فترة اإلجناز، فكان نعم األستاذ املشرف، فله مين إ

كما ال . أوفيه حقّهفائق التقدير واالحترام، وجزيل الشكر والعرفان، ومهما شكرت وأثنيت فلن 

اليت بذلوها يف  اتيفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة الدكاترة أعضاء جلنة املناقشة، على اهود

لبوخ ، والدكتور حسيين بوبكر، والدكتور عادل حملوقراءة هذه الرسالة، وأخص بالذكر الدكتور 

.جزاهم اهللا عين كل خري ،بومجلني



  :األزمة الفكرية العربية يف عصر ما قبل النهضة/ 1

يالحظ حالة  االنغالق الكبرية اليت  - ال شك - و  اللغوي عند العرب إنّ املتتبع ملسار الفكر األديب

والواقع أنّ هذه الفترة املمتدة من القرن العاشر إىل أواسط . ميزت هذا الفكر لفترة طويلة من الزمن

، شهدت العديد من األحداث السياسية على الساحة العربية واإلسالمية، ةالقرن الرابع  عشر للهجر

ا وصول العثمانيني إىل سدة اخلالفة، و إحكامهم القبضة على بالد العرب، مما خلّف أثرا لعل أمهه

.             عميقا يف احلياة العربية، مس خمتلف األصعدة السياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية

فكر العريب بسبب اجلمود وتعد فترة احلكم العثماين للبالد العربية من أحلك الفترات اليت مر ا ال

الفجوة العميقة اليت فصلت بني العريب وإرثه باإلضافة إىلوالتقوقع الذي طبع العقلية العربية آنذاك،

  .    التارخيي، املتمثّل يف  لغته العربية وعلومها من حنو وصرف وبالغة وعروض

ركي، الذي جعل التواصل مع التراث القطيعة بني العريب وتراثه تعاظم تأثري العنصر الت ىومما غذّ   

بإدراك وميكن أن نفسر ذلك االحنطاط،على املستوى اللّغوي خصوصا،". يكاد يكون مستحيال 

كما ميكن أن وأمهية الوازع الديين يف تعزيزها وتوثيقها،العثمانيني للعروة الوثقى بني العريب ولغته،

باللغة العربية، وهذا ما حدا م إىل إجياد ستائر  نفسر ذلك بشعور األتراك بضعف لغتهم مقارنة

عازلة بني العرب ولغتهم، ظهر أبرز جتلياا يف غياب وسائل التعليم وندرة الكتب،ما أسهم يف قطع 

.1"و تراثه الروحية بني العريب ةأواصر العالق

ولعل أهم ما ميكن أن يستدلّ به على مدى االحنطاط والتخلّف الذي وصلت إليه الثقافة العربية  يف 

واعتبار  ،العهد العثماين إمهال كتب التاريخ املهتمة باجلوانب الفنية لعصر السلطة العثمانية وجتاوزه

آخر عامل لغوي خاض جبدية يف املسائل اللغوية) هـ 911-849(السيوطي
2

.

إنّ احلديث عن الواقع اللغوي يف العهد العثماين يفضي بنا إىل احلديث عن احلالة املزرية اليت أملّت    

فبالرغم من كون العربية لغة الدين يف العامل اإلسالمي، واملطالعة فيها أمر . بالعربية وعلومها آنذاك

كّن من النفوس وقتها وفسدت ملكة عقَدي ال مناص منه يف مجيع العصور والعهود، إالّ أنّ امللل مت

اللّسان ومجدت القرائح
3

ايف أحط أدواره هذا العصر يفأصبحت  لوالواقع أنّ آداب العربية يف اإلمجا،

حافظ إمساعيلي علوي ، دار الكتاب -هدراسة حتليلية نقدية يف قضايا التلقي وإشكاال ت - اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة -1
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22نفسه ، ص: ينظر -2
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وندر نبوغ العلماء واملفكرين واملستنبطني فيها، وأكثرما كتب يف هذا العصر إنما كان من قبيل 

والتعاليق وشروح الشروح وحنوها، مما حدا ببعض املفكرين أن يطلقوا على هذا  الشروح واحلواشي

.1"املوسوعات وااميع"كما أطلقوا على عصر املغول عصر " عصر الشروح واحلواشي "العصر 

حىت انعدام النظام واحنطاط األسلوب –على كثرا –ومما اتسمت به التآليف يف هذه الفترة     

".2كما هو احلال يف العديد من قصص ذلك العصر، حتسب هذه األعمال يف رصيد العاميةكادت  

وبدأت لغة التخاطب اليومي تطغى على الفصحى وتفسدها، وذلك بعد أن ضعفت قوة العرب 

وزالت حضارم وكان السبب الرئيسي يف كل هذا، الضربة القاضية اليت أوقعها م الفتح 

."3العثماين

 القرن الثامن عشر بلغ الفساد الذي أصاب الفصحى مبلغا كبريا وهو أمر يظهر جليا وواضحا ويف   

ومما زاد األمور سوءا أنّ أدب العصور الزاهية قد نسيته ذاكرة الناس . "يف مؤلفات ذلك العصر 

."4واندثرت مناذج البيان األديب، وامنّحى ما كان هلذه الثقافة العظيمة من أثر روحي.واندرس 

بعض الغيورين على القومية العربية يفكّرون يف تبين ج إصالحي، يعيد للعريب أجماده   لوهذا ما جع

وحييي تراثه، وخيرجه من حالة االنكماش اليت أملّت به طيلة قرون، وهو ما عرف فيما بعد بالفكر 

  .النهضوي أو النهضة العربية

  النهضة الفكرية العربية / 2

بتلك النهضة اليت شهدها الغرب يف  -كما يرى البعض-لنهضوية العربية ميكن أن تشبهإنّ التجربة ا  

نشأا، وتطورها واستمراريتها
5

، واألكيد أنّ هذه االستفاقة العربية صاحبتها ردود أفعال، مست  

هودة ، اليت وقد تغلغلت النهضة يف قلب اتمع العريب وغيرت أمناطه املع.خمتلف ااالت وشىت امليادين 

  وما زاد يف اتسـاع . يتطلّع لالنفتاح والتغيري هكما جعلت. احنازت به يف زاوية اخلمول والكساد

  رقعتها أن ضربت على أوتار القومية العربية والوحدة والتحرر، حىت صـارت هلا قاعدة تأصلت يف 

292تاريخ آداب العربية ، جورجي زيدان، ص: ينظر  -1
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إمنا تنبع من  - يف أي أمة-واملعلوم أنّ األفكار التجديدية النهضوية. العريب آنذاك  خمتلف شرائح اتمع

وحينها تتحول من الصورة تصورات فردية وتبقى جمرد أفكار حىت حتتضنها اجلموع وتلتف حوهلا،

  .التجريدية إىل الصورة الواقعية امللموسة، وهو أمر ينطبق على النهضة العربية أيضا

نت اللّغة أداة الفكر ووعاء تصب فيه اآلداب والعلوم، فإنّ من املنطقي أن ينطلق العمل وملّا كا  

فلست أتصور ألمة من األمم ثورة فكرية كاسحة للرواسب إال أن " . اإلصالحي من اللّغة نفسها 

  تكون بدايتها نظرة عميقة عريضة، تراجع ا اللغة وطرائق استخدامها، ألن اللغة هي الفكر،

مث إنّ أي جمتمع يريد االنتقال من حالة فكرية معينة إىل حالة .1"وحمال أن يتغري هذا بغري تلك 

حىت تساير هذه احلالة اجلديدة، وتستوعب هذا ) اللغة ( أخرى، كان ال بد له من حتديث  األداة 

.2التحول الفكري

عريب  يف أيامنا هذه  مرتبط ارتباطا وثيقا ال شك  أنّ التنوع والتطور الذي يشهده الدرس اللساين ال  

بالنهضة العربية، اليت كان هلا عظيم األثر يف إخراجه من حالة اجلمود اليت أعابت مسريته، والواقع أنّ 

مشت وفق منحىن تصاعدي بالرغم من العوائق اليت  –يف صريورا التارخيية –النهضة اللغوية العربية 

اليت صاحبت مسريا، وهي اليوم الزالت يف حالة تطور وتقدم مستمر  تاعترضت طريقها و اإلشكاال

وحري  بنا يف هذا املقام، وقبل احلديث عن إرهاصات الدرس اللساين العريب احلديث، أن نتطرق إىل . 

البوادر اإلصالحية األوىل اليت شهدها الدرس اللغوي العريب،  وأهم األعالم  الذين كانت أعماهلم 

  . عليها اخلطاب اللساين العريب املعاصر  قاعدة  بين

لقد ارتأيت أن أعرض هلذه اإلصالحات اللغوية وفق : اإلصالحات اللغوية يف بداية النهضة / 3

.3التأليف املعجمي، والتأليف التيسريي، والتأليف النقدي: وجهات ثالث 

اية القرن الثامن عشر للميالد لقد ظل املعجم العريب معجما تقليديا حىت : التأليف املعجمي 3-1

م، وذلك من خالل جهود فردية  افلمم بدأت املعاجم العربية يف التطور والتقداستفاق العرب من سبا

، وقد أوىل هؤالء األعالم أمهية بالغة للمعاجم إدراكا منهم أنّ 4لعلماء اللغة  وكان أغلبهم من لبنان

  ووعيا منهم للدور الفاعل الذي تقوم به اللغة يف حياة ،5عملية اإلصالح إمنا تبدأ من اللغة 

205، ص 1971¡1جتديد الفكر العريب، الدكتور زكى جنيب حممود ، دار الشروق بريوت ، ط -1

206نفسه ص: ينظر -2

  .املذكورةبعد اإلطالع على اإلصالحات اللغوية يف عصر النهضة توصلت إىل أنـه باإلمكان تصنيفها إىل االجتاهات  -3

5،6ص 1994¡2املعجم العريب بني املاضي واحلاضر،عدنان اخلطيب ،مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ، ط: ينظر-4
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جتربتني رائدتني يف هذا اال،   -على سبيل املثال ال احلصر -ردت يف هذا املقام أن أذكراألمة، وقد أ

  : لعلمني من أعالم العربية مها 

):م1883- م1819( املعلم بطرس البستاين  - 3-1-1

لقد تكلّلت حماولة املعلِّم البستاين الستحداث معجم عريب يكون حجة للطالّب ومرجعا مثاليا هلم   

وهو معجم استطاع أن  حميط  احمليط:م خرج مبعجمه الضخم املوسوم ب  1870بالنجاح، ففي سنة 

عا كثرية، جيمع فيه ما شرد عن أصحاب املعاجم ممن سبقوه، وقد أضاف إىل أصول األركان فيه فرو

وتفاصيل شتى وأحلق بذلك اصطالحات العلوم والفنون، وكثريا من املسائل والقواعد والشوارد وغري 

، لكنه نبه يف أماكنها 1ذلك مما ال يتعلق مبنت اللغة، وذكر فيه كثريا من كالم املولّدين وكالم العامة 

عتماده أول الكلمة يف الترتيب  على أن خبروجها عن منت اللغة، ومما يالحظ أيضا يف هذا املعجم ا

وقد اعتمد البستاين يف شواهده على . تكون الكلمة جمردة، وهو يف هذا خيالف اصطالح اجلمهور 

املنهج السلفي التقليدي، فنهل من العقيدة والتراث والقرآن الكرمي واحلديث الشريف وكالم العرب 

وأمثلة حرة، كما يظهر يف مغازي شواهده معان هادفة كالبطولة ومل يظهر له اهتمام بإنشاء سياقات ".الفصحاء

ويبدو يل أنّ حميط احمليط قد ورثها هو اآلخر من القاموس احمليط، فال ضري يف ¡واحلماسة والشهامة والنخوة

ذلك
2

وجتدر اإلشارة ههنا إىل أنّ املعلم بطرس البستاين اختصر هذا املعجم، وأطلق على املختصر  ."

".حمليطقطر ا"

):م1912- م 1849(سعيد اخلوري الشرتوين  3-1-2

بعد النجاح الذي حقّقه املعلّم بطرس البستاين مبعجمه حميط احمليط ظهرالعلّامة الشرتوين هو اآلخر   

أخذ إياه من  ينءجزوهو معجم من  "أقرب املوارد يف أقرب الفصح والشوارد" :مبعجمه الذي مساه 

األمهات، وإن كانت عبارة القاموس فيه أغلب، مع دقّة يف التهذيب وسالمة يف الترتيب، وقد اعتمد 

ومازال الشرتوين نفسه يتحرى أوهامه  ¡يف ترتيبه أول الكلمة وحذا يف ذلك حذو املعلم البستاين

ث ملعجمه القيم، حبسن م كجزء ثال1894وأخطاءه وسقطاته حىت جتمع لديه قدر كبري أخرجه سنة 

.3ترتيبه وسهولة مأخذه 

¡11992املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، أمحد بن عبد اهللا الباتلي، دار الراية للنشر والتوزيع ، الرياض،السعودية ، ط: ينظر  –1

49ص 

مدين ، جملة امع اجلزائري للغة العربية األثر التربوي للشواهد يف املعجم املعاصر ومقام الشاهد يف معاجم التراث، ابن حويلي  -2
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وبالرغم من اجلهود اليت بذهلا العالّمة الشرتوين ليكون معجمه سليما من األخطاء، خاليا من العيوب،   

فإنه مل يستطع حتقيق ذلك، فهو مل خيل من النقائص واألخطاء والنواقض، وقد تتبع الشيخ أمحد رضا 

.1العلمي بدمشق هذه الوهنات ونشر هذه األخطاء يف ثالمثائة صفحة، نشرها يف جملة امع

إنّ الشهرة اليت حقّقتها املعاجم يف عصر النهضة مل متنعها من أن تكون عرضة النتقادات الدارسني،    

ويرى البعض أن . خاصة تلك املعاجم اليت أُلِّفت يف لبنان واليت أخذت النصيب األكرب من مجلة النقود 

ي الدعم يف إجنازها من أطراف مسيحية كانت وسيلة للدس على اإلسالم حبكم تلق"تلك املعاجم 

سواء كانوا يف  لبنان أو يف بقية الدول  -واحلقيقة اليت جيب أن تقال ههنا هي أن املسيحيني  .2"

شكلون جزءا من اتمع العريب، وهلذا فإن من املنطقي أن يكون أثر الثقافة املسيحية فهم ي  –العربية 

  .الثقافة اإلسالمية حاضرا فيها على مر العصورحاضرا يف هذه املعاجم، كما كان أثر 

. أيضا يعاب على تلك املعاجم أا اعتمدت العديد من األلفاظ العامية إلحالهلا حمل الفصحى   

  .                                     باإلضافة إىل أا حتمل يف طياا العديد من األخطاء واهلفوات

نقصد به ذلك التأليف الذي أخذ الطابـع التعليمي املبسط، والذي و : التأليف التيسريي  3-2

يهدف إىل تعليمية اللغة العربية وفق منهج ميسر يتماشى مع روح العصر، ويراعـي متطلـبات 

وقد برز يف هذا االجتاه العديد من العلماء، نكتفي بذكر اثنني منهما ألن املقام ال يتسع . املتعلمني 

  .لذكرهم مجيعا 

):م1887- م1804(أمحد فارس الشدياق  3-2-1

يعد الشدياق من أبرز لغويي عصر النهضة ومن أكثر رجاالا تأليفا وإصدارا، فباإلضافة إىل اشتغاله    

وعمل على تقدميه يف صورة مبسطة تتالءم مع  ، اهتم الشدياق بتيسري النحو العريب 3بالتأليف املعجمي

الطالب ومنية غنية" مساه  يمتطلبات املتعلمني، ومن أهم  مؤلّفاته يف اال التيسريي كتابه الشهري الذ

  وحروف وهذا األخري عبارة عن جمموعة من الدروس يف النحو والصرف"  الراغب 

52، عدنان اخلطيب، ص املعجم العريب بني املاضي واحلاضر : ينظر -1

49املعاجم العربية وطرق ترتيبها، امحد الباتلي، ص : ينظر -2

وقد تتبع فيه عثرات القاموس احمليط للفريوز آبادي وقد بلغت "  اجلاسوس على القاموس "ألف الشدياق معجما ضخما مساه  -3

ر العبارات ،واحلشو، وتأنيث املذكر ،وتذكري املؤنث وغريها ، نقوده على القاموس أربعا وعشرين نقدا ، منها إام التعاريف ،وقصو

  . بتركيا بوقد طبع هذا املعجم للمرة األوىل مبطبعة اجلو ائ



وقد تضمن هذا الكتاب ثالثة أجزاء، . املعاين، صيغت صياغة سهلة بسيطة تتالءم مع متطلبات العصر

أما الفصل الثاين فقد خصـصه للنحو  وضمنه . درسا  35خصص اجلزء األول للصرف وأورد فيه 

ومما يالحظ يف .  يف حني خصص اجلزء الثالث لتفصيل العوامل من احلروف وغـريها . درسا  66

، مما يسهل على الطالب 1هذا الكتاب ابتعاده عن تشعب التعليل و نقل آراء العلماء واختالفام 

مث إن اهلدف األساسي هلذا املؤلف تقريب قواعد اللغة العربية من " ا املبتدئ فهم الدروس واستساغته

املتعلمني، فإذا ما أملوا ذه القواعد الكلية وأرادوا اخلوض يف القضايا اجلزئية فعليهم حينها  بالرجوع إىل 

الكتب املطولة والشروح املفصلة
2

".

).م1873-1801(:رفاعة الطهطاوي 3-2-2

رافع الطهطاوي من أبرز املفكرينيعد رفاعة   
3

الذين اهتموا بتيسري النحو يف عصر النهضة، ومن  

أُلّف على طريقة املؤلفات الفرنسية، وهو كتاب" التحفة املكتبية " أشهر ما ألّف يف هذا اال كتاب 

وميكن أن  .فجاء بسيط العرض، ليس له منت أو شرح، كما استخدم فيه ألول مرة اجلداول اإليضاحية

:4نلخص ما متيز به هذا الكتاب يف ما يلي

  .الكتاب تضمن معظم أبواب النحو، عارضا هلا بطريقة سهلة ختتلف عن مؤلفات عصره  -1

استخدام وسائل إيضاح كاحلـروف الكبرية يف كتابـة عناوين األبـواب، والفصول،         -2

  .واملصطلحات  النحوية

  .اخلالفات النحوية وتعدد اآلراء والتكلف يف صناعة األمثلةاالبتعاد عن  -3

إنّ العامل املشترك بني املؤلّفات التيسريية كلّها يكمن يف الغايات العملية التطبيقية، اليت دف إىل    

التخفيف من مادة النحو، وما فيها من ثراء وتعمق يليق باملختصني، واالقتصار على احلد األدىن من 

لومات اليت حيتاجها املتعلمون، بغية التوصل إىل إتقان اللغة العربية نطقا وكتابة، ولذلك استـقر  يف املع

  .أذهان العديد من الباحثني أن العربية آلة خلدمة العلوم األخرى وليست علما يطلب لذاته

بية بكثرة قواعد اللغة العربية وتبدد فوائدها ، لقد ربط الشيخ فارس الشدياق عزوف الكثري من ذوي الفطنة عن تعلم اللغة العر  -1

باإلضافة إىل كثرة التأويالت والتعليالت، هلذا حاول أن يضع كتابا مبسطا لقواعد اللغة العربية ، من دون اللجوء إىل التعليالت 

يع ، سوسة تونس،  دت،  دط ، ص غنية الطالب ومنية الراغب ، دار املعارف للنشر والتوز :ينظر. املرهقة و التأويالت غري ادية

5
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  .جتدر اإلشارة ههنا إىل أن الطهطاوي ليس لغويا متخصصا، وهلذا فإن ذكرنا إياه يدخل يف إطار العرض التارخيي ال أكثر  -3
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ذلك التأليف الذي خرج من جمرد النقل والتفسري إىل نقد النحو ونقصد به  :التأليف النقدي  -3-3

ومتحيصه، والثورة على املناهج القدمية، والعمل على تغيريها وحتديثها مبا يتالءم مع الطرائق املوضوعية 

يعدو أن  وقد بدأ هذا النوع من التأليف مع مطلع القرن العشرين، إال أنه يف بادئ األمر ال. للبحث 

جمرد مالحظات جزئية، وبقي على هذا احلال إىل غاية ظهور أحد أعالم القرن العشرين، وهو يكون 

إحياء النحو"الذي برز كأحد نقاد النحو من خالل كتابه ¡إبراهيم مصطفىاألستاذ 
1."

ولعلّ أهم ما يربز يف هذا الكتاب نقده لنظرية العامل وحماولة إجياد بديل عنها، فقد كان األستاذ   

مصطفى يرى أن احلركات اإلعرابية دالة على معان يف التركيب، رافضا بذلك أن تكون أثرا داال على 

حلركات اإلعرابية كل عامل لفظي أو معنوي ظاهر أو مقدر، ودليل ذلك أن النحاة ما كانوا ليهتموا با

:2وميكن أن نلخص ما دعا إليه األستاذ يف ما يلي. ذلك االهتمام لو أا ال تعمل يف تصوير املعىن 

  . جعل الضمة عالمة لإلسناد، ودليال على أن الكلمة املضمومة يراد أن يسند إليها ويتكلم عنها -

احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب وهي  ليست الفتحة حركة إعرابية، وال دالة على شيء، بل هي -

  .مبثابة السكون يف اللغة العامية 

لإلعراب الضمة والكسرة فقط، ومها ليستا أثرا لعامل من اللفظ، بل مها من عمل املتكلم ليدل ما  -

  .على تأليف املعىن ونظم الكالم 

راب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ وقد أعاب األستاذ مصطفى على النحاة األوائل أم جعلوا اإلع 

العامل وأثره، ومل يروا يف عالماته إشارة إىل معىن، وال أثرا يف تصوير املفهوم  أو إلقاء الظل على 

.3صورته

هو أنّ هذه األعمال اليت قام ا العلماء يف الوجهات الثالث  -فيما سبق ذكره -وجممل القول   

وأنا إذ أمثّل هلذه االجتاهات ودورها .ها الدرس اللساين العريب فيما بعدمبثابة القاعدة اليت بين علي تكان

األدب والنقد اإلصالحي ال أعدم البوادر اإلصالحية األخرى اليت ظهرت آنذاك وباخلصوص يف جمال 

  .متثياليعدو أن يكون اآلنفة الذكر البالشخصيات اإلصالحكما أن ربطي لبوا كري¡األديب
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:رس اللساين العريب احلديث نشأة الد/ 4

لقد ظلّت فكرة  االحتكاك بني احلضارتني العربية والغربية هاجسا يؤرق الفكر العريب لفترة طويلة    

من الزمن، حبكم النظرة التعصبية اليت أحاطت هالة القداسة على اإلرث احلضاري العريب، ظنا أنّ 

هذه النظرة مل تستحوذ على  إالّ أنّ. االختالط مع الغرب قد يذيب اهلوية العربية ويفقدها مقوماا 

ذوي البصائر من الباحثني العرب، ومل تؤثّر فيهم، ألنهم كانوا يدركون متام اإلدراك أنّ  احلضارات 

بطبعها تتفاعل ويقع ما يقع بينها من احتكاك، وينتج عن كل هذا أخذ وعطاء بالرغم من تفاوت 

عض الدارسني العرب يف اجتّاه االنفتاح جعلهم مث إنّ املسار الذي سلكه ب. النسب وتباين التأثريات

ينهلون من منابع الثقافة الغربية وعلومها، ويستفيدون من طرائقها ومناهجها، بغية توظيفها يف 

دراسام وحبوثهم اليت دف إىل بعث التراث العريب يف حلّة عصرية، تتسم باملوضوعية طرحـا 

ة من اخلطوات احملمودة اليت سامهت بشكل كبري يف تشكل وكانت هذه اخلطو. والعلمية جا ومسلكا

  .اخلطاب اللّساين العريب املعاصر 

من الواضح أنّ التفاعل مع الغرب أوفد للدراسة اللّغوية العربية العديد من املناهج الغربية، اليت بدأت    

يشق طريقه يف الثقافة بالظهور تباعا يف مؤلّفات الدارسني العرب، وكان املنهج التارخيي أول منهج 

م، حيث كانت من أهم  1908العربية، وذلك بعد أن حتولت اجلامعة املصرية إىل جامعة حكومية سنة 

الفضاءات اليت اكتشف فيها املثقفون العرب بعض جوانب علم اللّسانيات ونقصد بذلك اللسانيات 

.1التارخيية

فضل اجلهود اليت قام ا املستشرقون الذين مت انتدام وقد تطورت الدراسة التارخيية للغة يف مصر ب    

للتدريس يف اجلامعة املصرية، باإلضافة إىل جهود الطلبة الذين عادوا من أملانيا وفرنسا بعد أن أخذوا 

وكان علي عبد الواحد وايف أول قلم يكتب بشكل مستفيض  يف هذا . مبادئ هذا العلم من منابعه 

كذلك تظهر جتليات املنهج التارخيي عند األستاذ " . علم اللغة"ك يف كتابه النوع من الدراسات وذل

، وجتدر اإلشارة ههنا إىل أن األستاذ مهدي "يف النحو العريب نقد وتوجيه "مهدي املخزومي يف كتابه 

.2مل يصدر يف نقده للنحو انتماء صرحيا للسانيات

  التارخيية املقارنة، وهذا ما نلمحه يف كتابه احملكم  مث تأيت جهود الدكتور إبراهيم أنيس يف الدراسة  
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  نالحظ فيه ثقل التكوين التارخيي على آرائه، خاصة فيما يتعلقالذي ميكن أن  ".من أسرار اللغة "

الضمري وألفاظ ( فالنظرة التارخيية هي اليت جعلته خيرج بعض الوحدات "ببعض القضايا مثل تقسيمه للكالم 

"من باب االسم ويلحقها بباب منفصل أمساه باب الضمري) اإلشارة والعدد و املوصوالت 
1

.

ومل يقف البحث عند هذا احلد  فقد توالت الدراسات اللسانية وتواصلت وظهر االتجاه الوصفي      

برجاالته وأعالمه األجالء، من أمثال متام حسان وحممود السعران وعبد الرمحان أيوب وكمال بشر 

يات الوصفية يف وغريهم، ولعل البعض حيسب للدكتور متام حسان سبقه بتقدمي املفاهيم األساسية للسان

وهذا األخري يعد حلقة من احللقات الثالث املرتبطة ببعضها ارتباطا ".2مناهج البحث يف اللغة" كتابه

  :وثيقا، ونقصد بذلك أن املؤلفات الثالثة للدكتور متام وهي 

ل وحدة تشك) مناهج البحث يف اللغة ،واللغة بني املعيارية والوصفية،واللغة العربية معناها ومبناها ( 

.فكرية متماسكة،مل يغفل الدكتور عن اإلشارة إليها يف مقدمة كتابه اللغة العربية معناها ومبناها

لقد ساهم الدكتور متام حسان مسامهة عظيمة يف نشر املنهج الوصفي على نطاق واسع يف        

كما استطاع .  هجاتالثقافة العربية ، واستطاع كذلك أن يوجه الدراسات اللغوية لالهتمام  بالل

وذلك من خالل طرحه لسؤال خطري هو إدخال  التراث النحوي يف حوار نافع وثري مع اللسانيات،

هل خلّص العرب الدراسات اللغوية من شوائب التفكري الفلسفي ، وهل استطاعوا الفصل بني : 

فقد أهلمت أحباثه مجوعا  باإلضافة إىل هذا.   منهج الدراسة اللغوي وباقي املناهج العلمية األخرى ؟

غفرية من الباحثني والدارسني، ما جعل الوصفية كمنهج تنتشر بشكل سريع وعلى نطاق أوسع يف 

. الثقافة العربية 

هذا وقد أجنبت النخبة اليت محلت لواء احلداثة جيال آثر االنفتاح على املعارف الغربية واالستفادة      

اجلهود تتواصل وتتكاتف وكان احلاصل أن ظهرت العديد من  لجع منها يف نطاق البحث، وهو أمر

االتجاهات على الساحة اللّغوية العربية، على غرار االتجاه التوليدي واالتجاه الوظيفي، وتفرع اهتمام 

الباحثني ليشمل العديد من الدراسات احلديثة كاألسلوبية والتداولية وغريها من العلوم املستجدة يف 

  .ن اللغة ميدا
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على الكتابات اللسانية العربية األوىل، والواضح  التجريبية يطلق الدكتور عز الدين ادوب مصطلح   

سيس للممارسات العلمية،ورفض التنظري الذي يضع أنه يقصد ذا املصطلح معىن مساوٍ لعدم التأ

ويرى الدكتور عز الدين أنّ هذه التجريبية تتجسد يف مظهرين . املسلمات موضع حبث وتساؤل 

:1أساسيني مها

  .  عدم الوعي مبحددات النظرية اللغوية بصفة عامة وهو ما مساه باملستوى اإلبستيمولوجي• 

  .علمية بصفة خاصة عدم الوعي مبحددات النظرية ال• 

تلك البوادر : نقول إنها  -عند الدكتور عز الدين - وللتدقيق أكثر يف مدلول مصطلح التجريبية   

.التأليفية العربية  األوىل ذات الطابع اللساين، سواء كان انتساا لعلم اللسانيات صرحيا أو ضمنيا 

مل تستند يف نقدها للنحو إىل قاعدة فكرية معينة، ومل تكن  - حبسب رأي الدكتور -هذه التجريبية  

تستند إىل نظرية علمية واضحة ملا ينبغي أن تكون عليه الدراسة العلمية للغة، كما أنها مل تكن واعية 

ه متام الوعي ملا تنطوي عليها العملية التقييمية النقدية من مصاعب وإشكاالت نظرية تتطلبها هذ

  . العملية

إنّ ما يربر هذا القول هو رصده لغياب الرؤية الواضحة لدى الباحث وعدم متييزه بني مقتضيات   

الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، ومها وجهتان خمتلفتان متام االختالف، ألنّ التطبيق ال يبدأ إال من 

يني من الدراسة، واضح وجلي يف كتاب حيث انتهت الدراسة التنظريية، ولعل اخللط بني هذين املستو

  . وذلك من خالل مساواته بني مقتضيات الدراسة اللغوية ومقتضيات التدريس"إحياء النحو"

وقد بدا لنا أن اخللط بني البحوث النظرية والبحوث التطبيقية يف اختاذ إبراهيم مصطفى من تربم "

زم يف النحو العريب أو عيب ضروري الناشئة بالنحو وصعوبة تدريس العربية حجة على فساد ال

والواقع أن تربم املتعلمني من قواعد النحو قد يكون داال على أن هذه القواعد غري كافية لوصف ".2فيه

  .دليال علميا على عدم كفاية هذا النحو -على اإلطالق –اللسان العريب،لكنه ال يعترب

مث إنّ األستاذ إبراهيم مصطفى يبدو غري واع بضرورة االستناد إىل مرجع نظري قبل ممارسة أي    

حبث علمي، وهو ما دفعه للتقريب بني نظام العوامل والفلسفة والكالم، رافضا بذلك أن يكون نظام 

ة هذه الفلسفةوملا متكّنت للنحا"لذا جنده يقول يف هذا الصدد ¡العوامل من إنتاج املنهج اللغوي
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حكّموها يف اللغة وجعلوها ميزان ما بينهم من جدل يف املذاهب ، ومناقشة اآلراء ، والبصريون أحرص على   

".1هذه الفلسفة وأمهر فيها ، على أن الكوفيني ال يغفلوا وال يأبون االحتجاج ا ، فهي دستور النحاة مجيعا

يف النحو العريب نقد " ويظهر الوجه الثاين من التجريبية يف كتاب األستاذ مهدي املخزومي    

فباإلضافة إىل ترديد أقوال أستاذه إبراهيم مصطفى يظهر خلطه الصارخ فيه بني اآلنية و " وتوجيه

غة ورصد تطوراا الزمانية وعدم متييزه بني فقه أساليب اللسان ووضع القواعد النحوية، وبني متابعة الل

.2زمانيا، ولعل السبب الرئيس يف كل هذا عدم امتالكه تصورا واضحا عن علم اللغة

ليجسد مفهوم التجريبية من  "من أسرار اللغة" ويظهر الدكتور إبراهيم أنيس هو اآلخر يف كتابه 

خلط يف تناوله بني خالل خلطه بني اآلنية والزمانية، وذلك يف تناوله لبعض القضايا،كالقياس الذي أ

جوهر القياس بوصفه آداًء قد حيكم عليه بالصحة أو اخلطأ، وبني القياس باعتباره جانبا من جوانب 

التطور اللساين، يضـاف إىل هذا تناوله لظاهرة اإلعراب اليت أعطى األولـوية فيها للزمانية على 

.3حساب اآلنية، واملفروض أن يكون العكس

:4جريبية إىل الدكتور حسان متام ومتثّلت عنده يف نقطتني حموريتني مهاوقد امتد أثر الت  

واملالحظ أنّ متثّل الدكتور متام  لتاريخ اللسانيات فيه : كيفية تقبله لعلم اللسانيات ومتثله إياه-1

غموض وأخطاء، من ذلك أننا ال ندرك عنده اللسانيات من الفكر اللغوي األوريب القدمي، كذلك  

  .باره للسانيات وحدة متجانسة بالرغم من تعدد أعالمها واختالف ظروفها السياسية والتارخييةاعت

و الواضح أنّ الدكتور متام مل يتمثّل جدة : كيفية إعماله املفاهيم اللسانية يف النحو العريب -2

  .اللسانيات متثال شامال ميكّنه من تعيني الفرضيات املناسبة لنقد النحو العريب 

إىل جانب الدكتور عز الدين ادوب جند الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري أيضا ينتـقد بواكري    

، ويقول بأن تصور " بالتخلف" ويصفها " بالتجريبوية الساذجة"األعمال اللسانية العربية ويسميها 

  باالعتماد عـلى الكتابات بأنّ النظريات اللسانية العامة احلالية نظريات غربية، مت بناؤها كتل

  ، وبأا لـم توضع لوصف لغـات غريبة عن الغرب، كاللغات اإلفـريقية أو ةاللغات اهلندوأوروبي

28، ص  1951¡1إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى ، طبع جلنة إحياء التراث القاهرة ، ط -1
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تصور خاطئ و ال ميكن أن يقول به أي لغوي، وكذلك القول بأننا حنتاج إلـى . اهلندية أو العربية

مزج النماذج الغربية بنموذج ينطلق من العربية، بغية احلصول على نـموذج مرمم يصف العربية 

جيهل  –إضافة إىل ذلك  – النظرية والتجربة، ولكنه قول ال خيطئ فقط يف تصور العالقة بني. وغريها 

1أنّ العربية كانت من بني اللغات اليت درسها الغرب مع العديد من اللغات الغريبة عنهم يتجاهلأو

فالنماذج الغربية أثبتت كفايتها الوصفية، وليس هناك ما ميكن أن يشكك فيها ذه " يقول .

أن يدعي ) اللهم إال إذا كان األمر يتعلق بشعوذة ( من اجلدية وال أحد يستطيع بشيء . السطحية 

أننا حنتاج إىل منوذج آخر يبىن باالعتماد على العربية لوصفها، واألكثر من هذا أن مثل هذا الكالم 

.2الغريب حقا على اخلطاب العلمي يقدم دون أي استدالل على صدقه أوثبوته

مل يتوقف عند ) وخصوصا الوصفية ( إن انتقاد الدكتور الفاسي الفهري للمصنفات اللسانية األوىل 

هذا احلد، بل تعدى ذلك إىل القول بأنّ العديد من الوصفيني من أمثال الدكتور متام حسان، والدكتور 

علمية يف النظرية أنيس فرحية وغريهم، ادعوا علمية منهجهم يف حني أغفلوا العديد من اجلوانب ال

.3اللسانية، ويف مقدمتها البعد التفسريي للظواهر اللغوية 

ويف حني مل مينح الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري أي عذر للكتابات اللسانية األوىل، جند    

 الدكتور عز الدين جمدوب يربرأخطاءها وهفواا، فبالرغم من أنه يعترب أنّ التجريبية تشكل إحدى

العراقيل اليت منعت بشكل أو بآخر من دراسة النحو العريب دراسة صحيحة، إالّ أنه يف املقابل يعترب أنّ 

من وصفوا ا هلم العذر فيما ذهبوا إليه، ألنّ التجريبية قد ال تكون عيبا يف الباحث نفسه، وإنما تكون 

وقد يكون موقف . 4ادة األفراديف بعض األحيان حتمية تارخيية ال مناص منها، متجاوزة بذلك إر

الدكتور عز الدين جمدوب هذا موقفا عقالنيا، بعكس موقف الدكتور الفاسي الفهري،  ألنه من 

  . الطبيعي أن يكون متثّل النظريات اللغوية الغربية يف بداية احتكاك  الثقافتني العربية والغربية متثال جزئيا

¡1985¡1الكتاب القدمي، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال الرباط ، املغرب ، ط اللسانيات واللغة العربية،: ينظر -1
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  :إشكاالت الدرس اللساين العريب احلديث/ 6

قد ال ينكر أحد أن متثّل العرب لعلم اللسانيات مازال متثّال جزئيا، حىت بعد مرور ما يقارب القرن     

ففي الوقت الذي قطع فيه الفكر الغريب أشواطا هائلة يف االرتقاء ذا العلم، . على معرفتهم هلذا العلم 

ختلّف ركب الفكر العريب يف  والرفع من مكانته، وجعله يف مواضع متقدمة، نالحظ باستغراب وحرية

مضمار علوم اللسان، وقد يكون هذا املشكل جزءا من مشكل أكرب هو التخلف الذي يعاين منه الفكر 

  .العريب يف مجيع فروع املعرفة اإلنسانية 

لقد فتح العرب أعينهم يف عصر النهضة على احلضارة الغربية وهي يف أوج قوا وقمة عطائها،      

وأنا يف . سرية متواصلة متسارعة، مما صعب كثريا على العرب جماراا وااللتحاق بركبهاتذوي يف م

هذا املقام ال أشكّك على اإلطالق يف قدرة العربية على استيعاب العلوم املستحدثة، وإنما أبرز صعوبة 

  . حركةاألمور فحسب، ذلك أنّ  التعامل مع تراث ساكن أسهل بكـثري من اجلري وراء حضارة مت

قد تستوقفنا يف هذا املقام مقارنة وجيزة بني وضع احلضارة العربية يف بداية العصر اإلسالمي     

ووضعها يف عصر النهضة، واألكيد أن الفرق بينهما بين وشاسع، فالعرب يف بداية اإلسالم وجدوا 

م كانوا يصدرون أنفسهم أمام حضارات وعلوم ليس هلم ا عهد لكنهم استطاعوا التعامل معها أل

أما يف عصر النهضة فاألمر خمتلف متاما ذلك أن العرب يف هذا العصر استفاقوا من . عن موقع قوة

.1سبام وقد قطع الغرب أشواطا كبرية يف خمتلف فروع املعرفة

إنّ مسرية الدرس اللساين العريب احلديث مل ختل من العوائق والصعوبات والعثرات  اليت اكتنفت     

طريقها، وهي مازالت اليوم تواجه العديد من اإلشكاالت اليت حتول دون تسارعها بالوترية اليت هي 

  رية الدرس اللساين وميكن أن نلخص اإلشكاليات  اليت تعيق مس. عليها الدراسات اللغوية يف الغرب 

  :العريب يف النقاط التالية 

  : إشكالية الترمجة  -6-1

قد ولدت يف الغرب ونشأت وتطورت   -بوصفها علما من العلوم احلديثة-ال شك أنّ اللسانيات   

، وال شك أيضا أنّ االستفادة من هذه املعرفة أمر ال يستقيم  إالّ من خالل نقلها لغاتهيف أحضان

وهو أمر اشتغل به العديد من الباحثني املهتمني ذا اال حيث . من لغة املنشأ إىل لغتنا  وترمجتها

  ترمجوا العديد من األعمال القيمة يف ميدان الدراسة اللغوية، واستطاعوا بذلك فك العزلة عن العقل

15،ص  1993¡1سالمي،بريوت لبنان، طنظرات يف التراث اللغوي العريب ،عبد القادر املهريي ، دار الغرب اإل: ينظر-1



العريب، ومن مجلة هؤالء نذكر الدكتور محزة بن قبالن املزيين وحممد فتيح، فأوهلما لساين متميز يف نقل 

إىل الثقافة العربية بلغة علمية واعية على الثقافتني العربية  -وال سيما التحويلي  -اخلطاب اللساين 

بلغة عربية علمية حماورة  يثانيهما أنطق كتاب املعرفة اللغوية لتشومسكوالغربية باتزان وانفتاح، و

وأمثال هؤالء .  1لنقاط االفتراق واالتفاق بني املشروعني اللغويني، اللساين الغريب واللغوي العريب

كثريون ،إالّ أنّ هذه اجلهود تبقى ضئيلة إذا ما نظرنا إىل اجلوانب اليت بقيت غامضة من هذا العلم على 

يقول الدكتور هادي . العديد من الطلبة والباحثني، بسبب بقائها على حاهلا يف اللغات اليت كتبت ا 

ف لتأسيس معرفة لسانية عربية، إذ مل يصاحب وال نعتقد أنّ ما يترجم من الدرس اللساين كا" نهر 

والقيام بوضع كتب يف اللسانيات تؤكّد أننا نعي ....ذلك متثّل واضح ومعمق ملا يترجم 

".2مانترجم

إنّ احلديث عن الترمجة يفضي بنا إىل التساؤل عن األولويات أو بعبارة أخرى ماذا نترجم ؟ وهل    

ولعلّ البعض أجاب على هذا . يدان الدراسة اللغوية جيب ترمجته ؟الثقافة الغربية يف م هكل ما تنتج

:  لكن هذا اجلواب خيلق تساؤال آخر هو. 3السؤال بالقول إنّ األولوية لألعمال الراقية اليت ختدم العربية

  .من الذي مييز األعمال الراقية من غريها ومن حيكم باستحقاقها للترمجة من دونه ؟  

هذا املنظور تتطلّب ذوقا خاصا جيب أن يتوافر يف  املترجم، ميكّنه من متييز األعمال إنّ الترمجة من  

اجليدة من الرديئة، إال أنّ الذوقية أمر نسيب عند مجوع املترمجني، فما قد يصلح عند هذا قد ال يصلح 

ف إىل كل هذا وقد يضا. عند ذاك، وما يراه هذا جيدا قد يراه اآلخر رديئا، غري جدير بالترمجة والنقل

اإل شكال قضية أخرى تتمثل يف الترمجات اجلافة لكثري من الكتب اللسانية الغربية، وميكن أن يرد هذا 

أظن أن مصدر اخللل أن "  محزة بن قبالن املزيين الدكتور يقول .نفسهإىل عوامل ذاتية تتعلق باملترجم 

أكثرهم متخصص أساسا يف اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية كثريا من املترمجني ليسوا متخصصني يف اللغة العربية، ف

أ عنه استغالق شهؤالء املترمجني باألساليب العربية، وهو ما ين ضيتمثل يف عدم مترس بع لشكاملومن هنا فإن . 

".4!تلك الترمجات وعجمتها اليت حتتاج إىل ترمجة

   علم من العلوم مصطلحاته،فهي أن مفاتيح أي شكال :  توحيد املصطلح اللساينليةإشكا- 6-2

أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ، حافظ إمساعيلي علوي ووليد العنايت ، منشورات االختالف ، اجلزائر، والدار العربية للعلوم  -1
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إن : اجلامع حلقائقه العلمية واملعرفية، وهي امليزة الفارقة بينه وبني العلوم األخرى، وال عجب إن قلنا 

فالوزن املعريف يف كل علم رهني مصطلحاته، " .املعرفة االصطالحية تكاد تصبح  املعرفة العلمية ذاا

الفعالة، ألا تولِّده عضويا، وتنشئ صرحه، مثّ تصبح خالياه اجلنينية اليت لذلك نسميها أدواته 

دال جامع، يف إطار  تواضع هومن هنا يكتسي املصطلح أمهّيته من حيث ."1تكفل التكاثر والنماء

  .تواضع آخر أوسع منه هو اللغة 

اك أن العرب مل يستطيعوا جماة العديد إن الناظر يف ثقافتنا اللسانية العربية املعاصرة يدرك متام اإلدر   

من اإلشكاالت اليت حتول دون تقدم البحث اللساين العريب، ويف مقدمتها إشكالية املصطلح، اليت أمجع 

العديد من الدارسني على أا من أخطر إشكاالت الدرس اللساين العريب املعاصر، وحبذا لو كان 

.ذا اإلشكال إمجاعهم هذا اجتماعا جديا على حلّ  ه

إنك لتجد للمصطلح الغريب الواحد يف ثقافتنا العربية أكثر من ترمجة وهو أمر من املفروض أن     

، ألنّ املبتدئ جيد نفسه أمام هذا التشعب املصطلحي وهو عاجز عن التعامل 2تتكفّل به اامع اللغوية

لعربية يف مقابل مصطلح أجنيب واحد، معه، بل إنه  ليجد يف بعض األحيان العشرات من املصطلحات ا

 نوال شك أنّ حديث الدكتور عبد الرمحا. وهو ال مييز بأي هذه املصطلحات يأخذ وعن أيها يعرض

  . احلاج صاحل عن مشروع الذخرية اللغوية جنم عن وعي عميق مبدى إسهامه يف حل هذا اإلشكال 

. أحدمها فردي، واآلخر مجاعي : عربية يسري يف اجتاهني إنّ العمل يف النشاط املصطلحي يف ثقافتنا ال   

فأما االجتاه األول فيمثله بعض املتخصصني األكادمييني، سواء أكان ذلك يف املصطلحات اليت يعربوا 

يف  حبوثهم وكتبهم، أم يف قوائم املصطلحات امللحقة ببعض مؤلفام، أم يف القواميس املتخصصة اليت 

.3، وكثريا ما تبدو هذه األعمال متباينة تباينا كبريا ادميينيوضعها بعض األك

فيتمثّل فيما صدر من جمموعات مصطلحية عن جمامع اللغة العربية، ومكتب : وأما االجتاه الثاين    

  وبالرغم من اجلهود اجلبارة اليت قام ا هذا االتجاه إالّ أنه مل يستطع التصدي هلذا. تنسيق التعريب 

44،ص2010¡1مباحث تأسيسية يف اللسانيات ، عبد السالم املسدي ، دار الكتاب اجلديدة املتحدة ، بريوت لبنان ، ط -1

وضع لفظ  جيب اختيار لفظ واحد على مقاييس معينة ، فإن مل يوجد اللفظ يف العربية يلجا إىل" الرمحان احلاج صاحل  ديقول الدكتور عب-2

مسامهة اامع اللغوية يف ترقية اللغة : مقال " ارف عليها وينبغي أن يوزع هذا العمل على اامع اللغوية جتنبا  للتكرارعريب على املقاييس املتع

22ص 2008العربية ، عبد الرمحن حاج صاحل ، جملة امع اجلزائري للغة العربية ، العدد الثامن 

382ص 1،2005اللسانيات اال والوظيفة واملنهج،مسري شريف استيتية عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،األردن ط-3



.1التشعب، ومل يستطع الوصول إىل توحيد املصطلحات اللسانية على الساحة اللغوية العربية  

:إشكالية التراكم -6-3

احلديثة حقّقت تراكما معتربا على مجيع املستويات ،الصوتية منها  على الرغم من أنّ اللّسانيات العربية

  :والصرفية واملعجمية والتركيبية، إال أن هذا التراكم  حمكوم بالعديد من العوائق أمهها 

  :إشكالية اللغة املوصوفة -أ

 عن أي: وهي  من أكثر املشاكل حدة يف الدرس اللساين العريب، وتتمحور حول تساؤل جوهري   

ولعل هذا التساؤل يفتك   .عربية نتحدث ؟ وهل هناك عربية واحدة أم عربيات متباينة متعددة؟

شرعيته أكثر عند احلديث عن الشاهد النحوي الذي نراه  يضعنا تارة أمام عربية كالسيكية وهـي 

حديثة متداولة يف تلك العربية اليت تناقلتها مدونات التراث واليت ألفناها يف املتون، وتارة أمام عربية 

.2نصوص شفوية أو مكتوبة  معاصرة، هذا إن مل نقل بوجود عربية ثالثة بينهما

–إن صح التعبري  –غري أن هذا التقسيم ال يستند مطلقا ألي دراسات واعية متسح هذه األمناط اللغوية

وهو أمر جعل املعطيات املوصوفة يف . ية يف بيئات استعماهلا من إعالم وصحافة وكتابات علمية وأدب

مستوياا املختلفة من داللة ومعجم وتركيب وصرف، معطيات ثابتة يتكرر وصفها يف الكتابات 

وقد أشار بعض  النحاة احملدثني  إىل . 3اللسانية العربية، بالرغم من أنّ اآللة اليت تصفها متجددة متغرية

قدمية و بني اللغة العربية املعاصرة، يقول الدكتور إبراهيم ضرورة التفريق بني اللغة الفصيحة ال

إنّ مادة النحو القدمي تتخذ من العربية الفصحى كما وردت يف لغة  الترتيل ويف األدب " السامرائي

  القدمي شعره ونثره أساسا هلا، يف حني أنّ الدرس احلديث يف النحو جيب أن يتخـذ من 

تان خمتلفتان العربية املعاصرة أساسا، وإنه ملعلوم أن تلك الفصيحة القدمية وهذه العربية املعاصرة ماد

وواضح أن هذا الرأي يتعدى نفي االجتهاد والتعمق .  4"على اشتماهلما على ما هو مشترك بينهما 

القدمي ال ميكن أن إلجياد مكان للدرس احلديث يف املادة اللغوية القدمية، إىل القول بأن النحو العريب

.5يدرس إالّ وحده 

382ص  - اللسانيات اال والوظيفة،  مسري شريف استيتية :  ينظر -1

والدار العربية  -اجلزائر-قضايا إبستمولوجية يف اللسانيات ، حافظ إمساعيلي علوي وأحممد املالخ ، منشورات االختالف: ينظر-2
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: إشكالية اللغة الواصفة  –ب 

إنّ إشكالية اللغة الواصفة ال ترتبط مطلقا بعدم القدرة على إجياد النماذج املناسبة لوصف اللغة    

العربية، ألنّ اللسانيني العرب متثّلوا العديد من النماذج اللسانية الغربية مثل النموذج الوصفي والنموذج 

ات استداللية ومنهجية معقدة، كما التوليدي والنموذج الوظيفي، إالّ أنّ  اللغة الواصفة تتطلّب آلي

واملالحظ يف الكتابات اللسانية العربية . تتطلّب التمرس بتقنياا املضمرة حىت  توصف بأنها لغة علم 

أا ظلت سجينة النظرة الظرفية للنماذج الغربية، ومل تنفتح أكثر على املنحنيات اليت استجدت يف هذه 

لكتابات الستند إىل أصول فلسفية، وال إىل استلزامـات نظرية النماذج، ما جعل الكثري من هذه ا

اإلبستمولوجيةوبذلك انقطعت فيها الصلة بيـن اآللة الواصفة وبني أصوهلا الفكرية 
1.

لقد طرأ على النماذج اللسانية الغربية يف بيئاا األصلية العديد من التطورات والتغريات، ما جعـل     

والواضح  أنّ الـعرب مل يستطيعوا اخلروج من معطيات . يتميز بالتنوع والتعدد  النموذج الواحد منها

النماذج الظرفية، وظلوا حيتكمون للنظريات اللسانية يف صورا األولية من دون مسايرة هذه التغريات 

  . والتطورات

:غياب العمل  اجلماعي   -6-4

الضرورية يف البحث العلمي مبختلف أنواعه  سواء إن التكتل واالنتظام يف مجاعات أصبح من األمور   

تعلق األمر بالعلوم الطبيعية أو العلوم اإلنسانية أو غريها من العلوم، ألن هذا اإلجراء يسهل كثريا من 

عملية البحث ويساهم يف تطورها وتقدمها وذلك عن طريق تقسيم األدوار بني الباحثني بغية السري يف 

  ،واألكيد أن البحث يف اللغة أمر يفهه وتتبع دقائقه وجزئياتتشعبات املوضوع وتفرعات

  ذلك أنه مهما حـاول اللساين سرب أغوار الظاهرة اللغوية فإنه لـن يتوصل إىل.  "غاية الصعوبة

وهو أمر يوجب العمل وفق تكتالت توزع فيها االختصاصات واملهام كلّ  . 2"حقيقة ما هو جزئي

الوصول إىل قواعد اللغة العربية كاملة صعوبات مجة يقتضي تذليلها فدون " حسب ميوله ورغباته 

.3"مسامهة العديد من الباحثني والعاملني جبد ومثابرة يف هذا اال

306،307قضايا إبستمولوجية يف اللسانيات ، حافظ علوي واحممد املالخ، ص : ينظر  -1
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من املالحظ يف مسرية اللسانيات  الغربية  أا تطورت وتقدمت بفضل تعاون العلماء، وتقبلهم     

ريهم، ودليل ذلك أن البحوث والدراسات الناقدة اليت وجهت للنظرية التوليدية التحويلية من لنقود غ

طرف العديد من الباحثني وعلى رأسهم كاتز، وبوستال، وفودور ، أثّرت بشكل واسع على مسرية 

 هذه االنتقادات بصدر رحب ومنفتح، وهو أمر مكنه من إعادة يهذه النظرية، فقد تناول تشو مسك

 –النظر يف تناوله هلذه النظرية، حيث  أجرى العديد من التعديالت على منهجه، فبعد أن كان اهتمامه 

، املكون التوليدي: منصبا على حتليل ثالثة مكونات للتراكيب اللغوية هي  - يف بداية وضع النظرية

على ثالث مستويات  واملكون التحويلي، واملكون الصويت الصريف، أجرى تعديالت ليصبح منهجه مبنيا

املستوى املركيب ويشمل املكونني التوليدي والتحويلي، واملستوى الداليل الذي يفسر البنية : هي 

.1العميقة، واملستوى الصويت الذي يظهر منطوقا يف البنية السطحية 

ون منعدما بني وباالنتقال إىل احلديث عن اللسانيات يف ثقافتنا العربية، جند أن هذا التعاون  يكاد يك   

الباحثني العرب،ومما يوضح هذه الصورة أنّ اللسانيات التوليدية العربية نشأت مبعزل عن اللسانيات 

وجتب "     تقول الدكتورة فاطمة اهلامشي بكوش . الوصفية، وكأما ال ينتميان إىل نفس التيار

اجتاهني يف البحث اللساين ، ال  اإلشارة هنا إىل أن ما حدث يف اللسانيات العربية من انفصال بني

ميكن قياسه مبا حدث يف الغرب من انتقال منهجي من اللسانيات الوصفـية إىل اللسانيات 

،يف وصفية عربيةالتوليدية، فما حدث يف اللسانيات العربية خمتلف متاما، إذ تشكلت لسانيات بنيوية 

  الذي عرفته اللسانياتسياق معريف وتارخيي خمتلف عن السياق املعريف والتارخيي 

للوصفيةا الوصفية الغربية، ويف املقـابل فإن التوليدية العربية مل تنشا بوصفها مذهبا معارضـ

العربية، بل إا نشأت منفصلة متاما عما أنتجته احلركة اللّسانية يف املشرق العريب، فكانت جهدا

".2منقطعا عما سبقها

    بل يتعداه إىل غياب التنسيق بني البـاحثني الذين ينتـمون إىل وال يقف اإلشكال عند هذا احلد

مبــا  هفنجد الباحث يف اغلب األحيان ينأى بنفسه عن غريه من الباحثني غري آبالنموذج الواحد، 

يكتبه اآلخرون، وهذا ما جعل اللسانيني العرب يف صراع كبري خرج ببعضهم يف عديد املرات من 

.3اللسانيات إىل التالسن

182،183اللسانيات ، اال والوظيفة واملنهج ،مسري شريف استيتية ، ص : ينظر  -1
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  :غياب الدور الفاعل للمؤسسات العلمية -6-5

مما يالحظ يف عاملنا العريب انتشار املؤسسات العلمية على نطاق واسع، وخاصة اامع اللـغوية    

يف أغلب  –لكن مما يالحظ أيضا أن دور هذه املؤسسات . وبنوك املصطلحات ومراكز التعريب 

يت حتتلها، فالقرارات اليت تتخذ على مستوى هذه اهليئات ال يتعدى جدران البنايات ال –األحيان 

  .العلمية ال جتد يف كثري من األحيان طريقها إىل التطبيق، وبالتايل تستحيل إىل جمرد حرب على ورق 

إنّ مثل هذه املؤسسات جيب عليها أن تكون يف الصدارة اة التحديات اليت يواجهها العامل     

لنفسها آليات متكنها من مواكبة التطور السريع احلاصل يف زماننا، وخاصة بتوحيد العريب، وأن ختلق 

ينبغي أال نبقى مذهولني "  يقول الدكتور عبد الرمحان حاج صاحل. صفوفها والتنسيق فيما بينها 

فنحن . مبهورين أمام هذه التحوالت اجلذرية املتتالية اليت متس كل عمل وكل إجناز يف زماننا هذا 

يف عصر العمل :  عصر احلواسيب واإلنترنت والربيد اإللكتروين واللّيزر، وفوق كل هذا يف

وهذا التحول قد ال يراه وال حيس به . املشترك الذي قد جتتمع يف القيام به اآلالف من املشاركني 

لغوية وميس يف األساس طريقة العمل امعي عامة، والتهيئة ال. من تعود على العمل التقليدي 

خاصة
1

."

  :الفجوة بني التنظري والتطبيق -6-6

من البديهي أن يكون لكل علم قائم بذاته شطران شطر خيتص باجلوانب النظرية واألسس املنهجية،   

ينبين على صياغة الفرضيات وإقرار القوانني وشطر يهتم بتجريب هذه الفرضيات ويعمل على تطبيق 

أي علم من العلوم إمنا يقاس مبدى االستفادة منه على الصعيد اإلنساين، مث إنّ جناح . هذه القوانني 

ومدى إسهامه يف حلّ اإلشكاالت اليت تصادف مسرية  الشعوب واتمعات، وإالّ فما اجلدوى من 

  .علم ال يواكب مسرية اتمع وال يلبي احتياجاته ومتطلباته؟ 

أنها عاجزة عن املسامهة يف حل املشاكل اللغوية اليت تعاين إنّ اللسانيات يف ثقافتنا العربية تبدو وك  

واألكيد أنّ  التنوع . 2منها جمتمعاتنا، وهي إشكاالت مرتبطة ارتباطا وثيقا مبوضوعها وجمال حبثها

الثقايف والتعدد العرقي باإلضافة إىل القوميات اليت تتشكل منها معظم اتمعات العربية خلق العديد من 

  العويصة  لعل أبـرزها مشكل التعدد اللغوي،  وما نراه هنا أنّ اللسانيات يف جمتمعاتنااملشاكل 

مسامهة اامع اللغوية العربية يف ترقية اللغة العربية وجتديد حمتواها وتوسيع آفاقها ، عبد الرمحان حاج صاحل ، جملة امع  -1

18،19،ص  2008اجلزائري للغة العربية ، العدد الثامن 
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العربية غائبة متاما عن لعب دورها يف بناء سياسة لغوية حمكمة، ومرد ذلك إىل ندرة األحباث   

  .اليت ختتص  بتطوير اللغة العربية واإلفادة من اللهجات  1السوسيولسانية

ل للسانيات يف جمتمعاتنا العربية جيعل التنمية اللغوية يف منتهى الصعوبة، إنّ غياب الدور الفاع 

  مليون نسمة، مما يعين أنّ ثلث 99فمعدالت األمية يف العامل العريب بلغت حدا خطريا جدا باجتيازها 

نية ، ومن هنا كان لنا أن نسأل عن جدوى الدراسات اللسا2العامل العريب ال يعرف القراءة والكتابة  

العربية، إذا كانت ال تستطيع املساعدة يف حلّ هذه املشاكل ومشاكل أخرى تتعلق مبستويات متعددة 

وما نفعها إذا كانت السياسات اللغوية يف بلداننا العربية . كاملستوى السياسي والثقايف واالجتماعي ؟

ظروفنا السياسية واالجتماعية  مازالت تئن حتت وطأة النماذج األجنبية اجلاهزة، البعيدة كل البعد عن

.والثقافية والفكرية ؟

  :التصور اخلاطئ للتراث  -6-7

خلّفت إرثا لغويا كبريا، يعترب من أغزر ما  - كغريها من احلضارات –ال شك أنّ احلضارة العربية 

تراكما إجيابيا  خلفته احلضارات اإلنسانية ، ومن حقنا حنن أبناء العربية أن نعتز وأن نفخر به، باعتباره

  مث إنّ التشبث ذا التراث تشبث باهلوية العربية حفاظ. حلقب خمتلفة من تاريخ أمتنا العربية 

عليها، وليس يف هذا عيب أو خطأ ، لكن اخلطأ الكبري هو يف تصورنا للتراث على أنه أقدس من أن 

  .جتاريه أي نظرة حديثة 

على لغتهم مجعا ومتحيصا  االعرب بني قدميهم وحديثهم قد أتوالناظر يكاد جيزم أن " صحيح أن

وهو أمر ولّد لدى العريب رؤية .3"ودراسة وتنظيما، حىت عدت علومهم يف اللغة مضرب االكتمال

  بل صار من احملظورات لديه أي حديث ينايف وجيايف. قداسية جتاه هذا التراث 

ريب هو التمييز بني دراسة اللغة بوصفها منوذجا معينا لكن الشيء الذي مل يترسخ يف ذهن الع.التراث 

  فرنسية كانت أم عربية أم إجنليزية،  وبني دراسة اللغة من حيث هي معطى بشري،  وظاهرة 

هو ميدان حبث ألسين  موسع يتطرق لقضايا اللغة داخل اتمع ويدرس خصائص اللغات واللهجات وخصائص       "-1

تمعات اللغوية املختلفةاستعماهلا داخل اقضايا ألسنية تطبيقية، ميشال زكريا، دار العلم  "تمع اللغوي الواحد ويف ما بني ا

9ص 1993¡1للماليني بريوت ،لبنان، ط
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.1كونية وهو منطلق البحث األساسي فيما يسمى باللّسانيات العامة أو النظرية 

  :معركة الوصفية واملعيارية  -6-8

من األخطاء الفادحة اليت وقعت فيها اللسانيات العربية احلديثة ، واليت تعترب من أهم عوائق النهضة   

اللغوية العربية،اعتبار الوصفية واملعيارية قطبني متنافرين،حيث ترسخ لدى العديد من الباحثني أنّ من 

  .أنّ كالّ منهما منهج قائم بذاته يلتزم باملنهج الوصفي يتحتم عليه أن يطعن يف املنهج املعياري، مع

إنّ الوصفية واملعيارية باعتبارمها منهجني خيتلف أحدمها عن اآلخر ينـفي بالضرورة أن تكون     

فاحلقيقة اليت خفيت على فقهاء اللغة وعـلى كثري من " بينهما عالقة ما تقوم على توازٍ أو تصادم 

ية ال تنتميان على صعيد فلسفة املعارف إىل نفس اللّسانيني أنفسهم هي أنّ الوصفية واملعـيار

املنطلق املبدئي ، وال إىل نفس احليز التصوري ، فليستا من طبيعة واحدة حىت تتسىن مقارعة 

ألن الباحث عندما يتناول أي ظاهرة لغوية باملالحظة والوصـف واالستقراء .2" إحدامها باألخرى 

يرغب الباحث يف جتاوز املعطيات الشكلية للظاهرة  قصد  فهو ميتثل ملـوقف منهجي معني، أما أن

.تفسريها وتعليلها، فذلك موقف مبدئي منه وليس بني األمرين تناقض أو تعارض 

  : لغة البحث اللساين  -6-9

من املالحظ أنّ الكثري من اللسانيني العـرب يتعمدون استعمال اللغات األجنبية يف كثـري من  

  اعتقادهم أنّ اللغة العربية ليست لغة علمية ، وأا قاصرة ال تستطيع احتواء العلم، كتابام، ألن يف 

العربية للمصطلحات أو تعددها وعـدم  ةبافتقار اللغ -يف بعض األحيان  - وقد يتذرع هؤالء أيضا

جييدون  لـكن هناك سبب آخر من املستحيل  إغفاله وهو أنّ بعض اللسانيني العرب ال. توحدها 

  .لكتابة باللغة العربية  كما جييدون الكتابة بغريها ا

من هنا تكتسب القضية بعدها احلقيقي، فالعريب عندما يواجه جمال اختصاصه يف أحد فروع املعرفة    

اللسانية قد يربع ويأيت باجلديد وعندئذ يربز اإلشكال، فإن كتب باللغة األجنبية أصاب هدفه ولكنه 

ذعة بسبب صنيعه هذا الذي يزكي عوائق النهضة اللسانية، وإن كتب بالعربية جلب لنفسه انتقادات ال

  ال جيد قارئا أوىف،  والسبب يف هذا يرجع إىل أن القارئ العريب ال خيلو أمره يف معظم

  بالتعمية إما أنه ال يفهم مادة النص، فينقم على النص وعلى صاحبه ويرمي الكل:األحيان من حالتني

  الباحث من بديهيات العلم، وما هو من اجتهاد وا انه يفهم ولكن يعجز عن متييز ما هوإم.واأللغاز 

13اللسانيات وأسسها املعرفية ، عبد السالم املسدي، ص : ينظر -1
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.1وذا خيطئ الكاتب هدفه مرة أخرىووضعه، فال يبقى للكاتب من قارئ منوذجي إالّ خنبة قليلة، 

  :النظرة السوداوية جتاه الغرب -6-10

، الذي عمل لويالت االستعمار الغريب –فيما مضى  –ال شك أنّ األقطار العربية تعرضت مجيعها  

على طمس هويتها العربية واإلسالمية، وسعى جاهدا الحتواء الشعوب العربية، ووضعها حتت سيطرته 

كيف يشاء ويوجهها أنى يريد، وهذا ما جعل الرأي العام العريب يأخذ منحى عدائيا جيايف فيه  يقلّبها

: وتشكلت يف ذهن العريب صورة أصبحت منطية مضموا . كل أشكال االتصال واالرتباط بالغرب 

  .أن كلّ ناتج عن الغرب هو بالضرورة مؤامرة حتاك ضده 

ربية استقالهلا واستردت حريتها، مازال البعض يرى يف الغرب واآلن وقد نالت معظم الدول الع   

  .خطرا على األمة العربية، ليس من الناحية العسكرية فحسب، وإمنا أيضا من الناحية الفكرية 

إنّ علم اللسانيات بوصفه علما غريب املنشأ جعل بعض العرب حييدون عنه، وحيذِّرون من التعاطي     

يه شكال من أشكال االستعمار الفكري واحلضاري، ويكفي أن نقول إنّ بعضا من معه، ألنهم يرون ف

يعمدون إىل تشويه صورة هذا العلم واحلطِّ من  -وهم حياضرون يف قاعات الدرس  -أساتذتنا الكرام 

لك قيمته، ووصفه بالترهات، وبأنه فكر غريبُ يهدف إىل القضاء على اللغة العربية، ويستدلّون على ذ

بأنّ اللسانيات حتثّ وتشجع على دراسة اللهجات احمللية على حساب العربية، ويف املقابل جندهم 

  يشددون على أنّ  فكر العرب القدامى يف النحو ال يضاهيه فكر آخر، ال قـدميا

.2وال حديثا

داة  الغرب، إنّ هذا التصور اخلاطئ جعل بعض الطلبة والدارسني ميتثلون ملوقف نفسي وهو معا   

. ويرفضون أي شكل من أشكال التعامل معه، ويدعون إىل القطيعة املعرفية مع أي شيء صادر عنه

. وألن اللّسانيات هي يف األصل من نواتج الفكر الغريب فقد أصبحت عند هؤالء من احملظورات فكريا 

 خميلتهم جتاه الغرب متثّل عائقا من وال شك أنّ هذه الصورة النمطية اليت حيتفظ ا بعض أبناء العربية يف

عوائق النهضة اللّسانية، وتشكّل أيضا حاجزا بينهم وبني املعرفة ككل، ألنّ االعتقاد بأن عزل العربية 

  .قد حيميها، قد يكون يف الواقع سببا من أسباب ركودها وعدم تطورها

  فع الكثري من الباحثني إلـى العودة لقد كانت اللّسانيات والزالت احلافز الرئيسي الذي دفع ويد    

18¡17اللسانيات وأسسها املعرفية، عبد السالم املسدي ، ص :  ينظر  -1

األساتذة و الدارسني العرب جتاه الدرس اللساين الغريب  ضارة ههنا إىل أن هذا املوقف املتصلب الذي انتهجه بعشجتدر اإل -2

ل يف هذا االنفتاح إىل العديد من ضتبق إال قلة قليلة متمسكة ذا املوقف، ويعود الفيئا، ومل شيئا فشى شمحلّ ويتالضأصبح ي

  .رية ال خيدمها التقوقع وال العزلةشاألساتذة الكرام الذين يعون متام الوعي أن اللغات الب



لتراثهم مجعا ومتحيصا، كما كانت من األسباب الرئيسية اليت جعلت العرب يفكّرون جديا يف وضع 

على  التراث اللغـوي العريب يف مكانته العاملية،وهلـذا السبب نقول إنّ اللّسانيات ال متثّل أي ديد

اللغة العربية وال على موروثنا اللغوي، بل على العكس من ذلك  متثل حافزا قويا ودافعا أساسيا 

  .    الستنطاق تراثنا العريب ومساءلته 



الفصل األول
املنوال التوليدي العريب وتطبيقاته على العربية 

متهيــد   -  

نشأة التوليدية العربية   - 

.املصنفات التوليدية العربية  - 

التراث   / التوليدية العربية وثنائية احلداثة  - 

التفسري  / التوليدية وثنائية الوصف  -  

النماذج املؤطرة للتوليدية العربية  -

من قضايا التوليدية العربية  -

يف اجلانب التركييب  •   

يف اجلانب الداليل •

يف اجلانب الصويت  يف اللسانيات التطبيقية  •   

نقد االجتاه التوليدي العريب   -



:متهيــد 

ارتبط ظهور فكر جديد يف ميدان اللّغة بسعي العامل العريب إىل جتاوز ما أصاب أقطاره  خالل 

وقتئذ يف تتلمذ العرب على يد  احللّوظهر .  جهل وختلفالقرنني الثامن عشر و التاسع عشر، من 

الدول  خمتلففنشطت البعثات التعليمية من . أساتذة من الغرب، واالستفادة من علم األوروبيني 

لقرن العشرين، وكان من نتائج هذا التواصل بني الثقافتني لحنو أروبا بداية من النصف الثاين  العربية

عرب ال العديد من الباحثني العربية والغربية، املختلفني حضاريا و تارخييا، أن عاد من اجلامعات الغربية

.1يت لوا منها يف الغربإىل أوطام  حاملني علم األوروبيني، متأثرين  باألفكار ال

لقد كان امليدان اللّغوي من امليادين البارزة اليت مستها دائرة التأثري والتأثّر، فالعديد من اللغويني    

العرب ممن درسوا يف الدول األوروبية، حاولوا االستفادة من التجارب اإلصالحية اليت خاضها الغرب 

ية، مما حدا م إىل التوجه وجهات خمتلفة، تناولت النحو العريب على لغاته، وتطبيقها على اللّغة العرب

  .بأبعاد دراسية خمتلفة 

وبالرغم من أنّ تناول احملدثني للدرس النحوي العريب جاء يف أطر دراسية خمتلفة ومتنوعة، تعددت    

هات أو النماذج اليت أطرت توجهاا وقراءاا هلذا النحو، إال أن بعض الباحثني احملدثني يرون أن االجتا

النموذج الوصفي، والنموذج التوليدي، والنموذج : الدراسة اللسانية العربية احلديثة هي مناذج ثالث 

ولكن هذا التحديد ال حيصر مجيع األطر اليت درس النحو العريب من خالهلا، فهناك قراءات . 2الوظيفي

، وغريها من القراءات، وميكن أن 3التبسيطية والقراءة الرافضةخمتلفة ومتعددة لنحونا العريب كالقراءة 

غري أنّ النماذج الثالث  السالفة الذكر هي األكثر . تصنف كلها ضمن اإلطار العام لعلم اللسانيات 

  .شيوعا وانتشارا يف أوساط الباحثني العرب 

يقها يف الثقافة اللسانية العربية يعترب النموذج الوصفي من النماذج اللسانية األوىل اليت شقّت طر    

احلديثة، وقد اتخذت مقولة الوصفية شكل دعوة تسوغ شرعية وجود لسانيات عربية من خالل 

اللسانيني مع جهودأي أن الدعوة إىل الوصفية تالزمالدراسات التقليدية وسواها، عم اوتقابله تعارضها

النشأة،حممد األوراغي ،منشورات االختالف ،اجلزائر، و الدار العربية للعلوم ناشرون، نظرية اللسانيات النسبية ، دواعي :  ينظر -1

38، ص  1،2010بريوت، ط

والدكتور مصطفى غلفان يف " اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة "حافظ إمساعيلي علوي يف كتابه : من بني هؤالء الباحثني  -2

.نقدية يف األسس واملناهج النظرية والتطبيقية اللسانيات العربية ،دراسة " كتابه 

وما بعدها 101نظرات يف التراث اللغوي العريب، عبد القادر املهريي، صفحة: بملزيد من التفصيل أنظر كتا -3



،وقد نشط هؤالء اللسانيون يف إطار حركة لغوية تستهدف جتريد الصرف والنحو 1يف نقد النحو

واملنطق، ووضع أصوهلما على أسس جديدة تتسم  بالوصفية أو التقريرية ، العربيني من آثار الفلسفة 

والوصفية منهج من املناهج الدراسية للغة يعىن بوصف الظواهر اللغوية وال يهتم بإجياد األسباب والعلل 

وقد اعترب الوصفيون أن منهجهم هو أكثر املناهج موضوعية، واألقرب إىل الدقة والعلمية دون . 2هلا

ألن املنهج العلمي يف رأيهم ال يتعدى الوصف إىل التفسري وإال ¡3ه من املناهج التقليدية املعيارية غري

وذا تصبح دراسة النحو عند هذا االجتاه دراسة تتسم .  4كان يف ذلك ضرب من احلدس والتخمني 

،من دون الدخول يف متاهات باآللية الوصفية جلميع املظاهر اللغوية الصوتية منها ،والتركيبية، والداللية 

لغويي العرب القدامى أخذوا مببدأ العلية  نولكن يظهر أ"يقول الدكتور أنيس فرحية. التفسري والتعليل

: مباذا مات ؟ فيقال : ميوت رجل فتسأل . كما هو عند أرسطو، فإنه مبدأ يشمل العلّة واحلكمة 

مات ؟ ما احلكمة يف موته ؟ فإن سؤالك هذا  ملاذا: هذه هي علة املوت، أما إذا سألت .بذات الرئة 

يقع يف نطاق احلدس والتخمني والرأي الشخصي، وليس يف منهج دراسة اللغة احلديث جمال للحدس 

ويبتعد الدكتور فرحية يف طرحه هذا بالقول إنّ الدراسة اللغوية ال ميكن أن يصلح هلا إال ". 5أو التخمني

وال خيتلف الدكتور حامت الضامن .  6ي، واملنهج الوصفي التقريرياملنهج الفلسفي  التارخي: منهجان 

مع الدكتور أنيس فرحية يف كون املنهج الوصفي هو املنهج األصلح واألمثل للدراسة اللغوية، لذا جنده 

أما املنهج الوصفي فهو املنهج الصاحل لدراسة اللغة على أساس موضوعي ، وهذا املنهج العلمي "يقول 

باإلضافة إىل ذلك حيقق فائدة علمية ذات نفع عاجل، وهي تعليم الناس اللغات األجنبية ، وتعريفهم املوضوعي 

الطريقة الصحيحة الستخدام لغام
7

املنهج الصاحل " ويف نفس السياق يرى الدكتور صبحي الصاحل أن  ".

ظاهرة إنسانية اجتماعية لذي يعترف بأن اللغة يف دراسة فقه اللغة هو املنهج الوصفي االستقرائي،

  .واليت ال ميكن أن تدرس إال دراسة وصفية.  8"والتقاليد تكالعادا

74نشأة الدرس اللساين العريب احلديث ، فاطمة اهلامشي بكوش، ص :  ينظر -1

112، ص 1971¡2نظريات يف اللغة ، أنيس فرحية ، دار الكتاب اللبناين بريوت، لبنان، ط: ينظر -2

74نشأة الدرس اللساين العريب احلديث ، ص : ينظر -3

50،ص  2001¡4اللغة بني املعيارية والوصفية ، متام حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ، مصر ، ط: ينظر  -4

113نظريات يف اللغة ص  -5

112نفسه ،ص : ينظر -6

128دط دت، ص  -علم اللغة ، حامت صاحل الضامن، بيت احلكمة ، بغداد ،العراق -7

32،ص  2004¡16دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل ، دار العلم للماليني، بريوت ،لبنان، ط  -8



إنّ تناول بعض احملدثني للدرس اللغوي العريب من وجهة نظر وصفية أفضى م إىل العودة إىل      

يل العديد من املآخذ على الدراسات اللغوية التقليدية وتناوهلا بالنقد والتمحيص، مما أدى م إىل  تسج

  . القدامى، وهي مآخذ أصبحت تعرف باملقوالت الوصفية 

، فقد تواردت وترددت مقولة تأثري "باملنطق األرسطي تأثر النحو العريب" ومن مجلة  تلك املقوالت  

كل ، يف سياق جتريدي يتجاوز 1املنطق األرسطي يف النحو العريب عند الكثري من اللسانيني الوصفيني 

.صبغةً قطعية على هذه املقولةاليت قد ترتبط ذه القضية، وهو أمر أضفى 2اإلشكاالت

والنحو العريب يف مراحله األوىل متأثر شيئا من التأثري مبنطق أرسطو "يقول الدكتور حممود السعران  

ة العرب من واحلق أن من النحا" ويردف قائال "  الذي تأثر به سوى النحو من ألوان النظر اللغوي

وكأنه . "3مل يكن مييل إىل اإلفراط يف تغليب املنطق على الدراسات النحوية أو اللغوية بشكل عام 

يقول إن كل النحاة األُُول تأثروا باملنطق لكن أخذهم به كان بنسب متفاوتة ، وهو ماذهب إليه 

."4فهي دستور النحاة مجيعا"األستاذ إبراهيم مصطفى من قبل أثناء حديثه عن الفلسفة واملنطق بقوله

  وموازاة  مع هذا نـجد الدكتور متـام حسان يرى أن أخذ النحاة باملنطق  تعدى االعتداد بالقياس

حسني بو شنب، املدرسة العليا لألساتذة ، بو زريعة، ) رسالة ماجستري(النحو العريب القدمي والنقد الوصفي اخلارجي : ينظر -1

113، ص 2005،2006اجلزائر، 

أن مقولة التأثر باملنطق األرسطي مقولة ذات طابع إشكايل، وقد  -خالفا للوصفيني- ترى الدكتورة فاطمة اهلامشي بكوش -2

  :حددت أهم جوانبها اإلشكالية يف النقاط التالية 

السلوك املنطقي هو طابع فطري ،أي أن أن العلوم اإلدراكية املعاصرة تنظر إىل العقل البشري على أنه عقل منطقي ، مبعىن أن  •

السلوك املنطقي للمعارف البشرية خاصية حتكم بنيتها الداخلية ، من دون أية إمكانية الفتراض أا اقترضت هذا الطابع املنطقي من 

  . ثقافات أخرى

مية يدرك أن العالقة بني النحو      أن مسألة العالقة بني النحو واملنطق مسألة حديثة ،وأن املطلع على املصنفات اللغوية القد •

  .واملنطق عالقة تعارض وليست عالقة تأثري وتأثر

أن مسألة تأثر النحو العريب باملنطق تستند إىل أدلة تارخيية فحواها اطالع النحاة األول على العلوم اليونانية والسريانية، غري أن •

  .البحث األويل يف هذه األدلة يكشف عن ضعفها التارخيي 

أن الباحث إذا أراد أن يرجع العالقة بني النحو واملنطق إىل أبعد من القرن الثاين للهجرة ، فإنه يكون قد اجتاز مرحلة تأسيس •

  .النحو العريب ، مفاهيم وتصورات ونظم استدالل 

أنظر نشأة . إىل إعادة صياغة  إما أن تكون مزيفة أو أا حباجة: وذا خترج الباحثة بتصور يتضمن وضع مقولة التأثر يف أزمة هي

62،63الدرس اللساين العريب احلديث ص 

362علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، حممود السعران ، دار النهضة العربية بريوت ،لبنان،دط دت ،ص -3

28إحياء النحو، إبراهيم مصطفى ، ص  -4



 سامهت يف ظهور نظرية العامل إىل البحث يف العلل والتربيرات، و كان هذا من أهم العوامل اليت

.1والعمل

ولعل أبرز مؤلف وصفي تناول هذه  "معيارية النحو": ومن املقوالت اليت تباهى ا الوصفيون أيضا    

-اللغة بني املعيارية والوصفية –الدكتور متام حسان  بالقضية بكثري من اإلفاضة واإلسهاب هو كتا

ئل أنهم جنحوا للمعيارية، يف حني كان عليهم أن يعتمدوا على الذي  أعاب فيه على النحاة األوا

وهذا ال يعين أنّ الدكتور متّام يطلق صفة املعيارية إطالق عموم  على مجيع . الوصف أوال وأخريا  

مثل كتاب املؤلفات النحوية األوىل، بل جنده يستثين بعض النماذج اليت يرى أا اتسمت بالوصفية

.2العالمة عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز وأسرار البالغةسيبويه، وكتايب 

إنّ املعيارية اليت نعت ا النحو العريب القدمي من قبل الوصفيني معيارية ميكن أن ترد إىل بعض   

  :األسباب 

ص الدوافع الدينية والتعليمية اليت جعلت علماء العربية ينتهجون منهجا توجيهيا، يهدف إىل ختلي

.3العربية من الشوائب وصيانتها من التحريف

 مكانة اللغة العربية الدينية والسياسية، ما جعلها ختضع لقيود فرضها عليها اللغويون قصد

.4احملافظة عليها وصيانتها من الفساد

أ لقد ارتبطت معيارية النحو العريب مبجموعة من املفاهيم ،كاللحن والفصاحة والسليقة والصواب واخلط

وهذه املفاهيم أصبحت . اخل...واالطراد والشذوذ والغرابة والندرة واجلواز والوجوب واجلودة والقبح 

معايري للحكم على الظواهر اللغوية ، كما أصبحت تعبريا نظريا عن معيارية التفكري النحوي يف نظر 

.5اللسانيني العرب

الصارخ يف مستويات الدراسة عند النحاة  اخللط" ومن املقوالت اليت اشتهر ا الوصفيون أيضا   

، ومل يستطع الفصل ) اللغة األدبية ( مل يقعد لعربية خمصوصة  –يف نظرهم  –فالنحو العريب " القدامى

  إىل واملعروف أن العرب درسوا هلجات عربية متعددة إال أم مل يتفطنوا" بني اللهجات أثناء عملية التقعيد، 

55املعيارية والوصفية، متام حسان، ص اللغة بني : ينظر -1

12نفسه ص : ينظر -2

50ص  2ج 1971¡2دراسات يف علم اللغة ، كمال حممد بشر ، دار املعارف القاهرة ، مصر، ط -3

22حنو عربية ميسرة ، أنيس فرحية ، دار الثقافة بريوت، لبنان، دط دت ص  -4

72،73طمة اهلامشي بكوش، ص نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، فا: ينظر -5



ضرورة الفصل بني مرحلة ومرحلة من تطور اللغة
حبسب رأي الدكتور متام  -"التلفيقي"وهذا املوقف " 1

هو ما أثّر على املعىن النحوي والصريف ،سواء ما كان متصال بالقياس، أو بالسماع، أو  -حسان

.2باالستشهاد، أو بالرواية، أو بالتمرينات القياسية

وقفوا يف استنباط قواعدهم على اللغة األدبية اليت جاءم موحدة وممثّلة  - كما يرى أحد الوصفيني- ولو أن النحاة

يف اآلداب اجلاهلية والقرآن الكرمي، جلنبوا أنفسهم الكثري من املهاترات وما جيوز وماال جيوز ، لكنهم حاولوا إقحام 

.3طربة متعددة األوجهالصفات احمللية للهجات فجاءت القواعد مض

يعد النقد الذي تعرض إليه النحو العريب من قبل اللسانيني الوصفيني من أكثر النقود شدة وجرأة،   

لكنه يف املقابل نقد أفاد يف تعريف الباحثني بالعديد من القضايا اهلامة يف جمال البحث اللغوي املعاصر، 

دراسة الظواهر اللغوية ، على أن الوصفية العربية كمنهج من  ويف الدعوة إىل تطبيق مبادئ العلم يف

املناهج احلديثة وقعت يف بعض اهلفوات من جراء التعجل يف إطالق بعض األحكام ، ما جعل الكثري 

.4من هذه األحكام حتيد عن الصحة واالعتدال

ية للنماذج اللّسانية يف الغرب، أثرا لقد شكّل التطور الذي شهدته النظرية اللغوية، واالنتقالة املنهج    

فبعدما كان علم اللغة الوصفي طابعا مهيمنا على الدراسات اللغوية . كبريا يف اتساع رقعتها وانتشارها

الغربية حىت مخسينيات القرن العشرين، ظهر االجتاه التوليدي باعتباره بداية للحركة األكثر جذرية 

، عندما نشر تشومسكي كتابه 1957كن حتديد هذه البداية بعام وتأثريا يف النظرية اللغوية ، ومي

syntactique"5التراكيب النحوية" structures نا بذلك علم اللغة التوليدي التحويلي ، الذيمدش ،

.ظلّ ملهما للعديد من الباحثني واملفكرين اللغويني إىل غاية يومنا هـذا 

من املنهج الوصفي إىل املنهج التوليدي يف الغرب أمر خمالف  متاما ملا  إنّ االنتقالة املنهجية والتحول 

  طبيعيا احدث يف الدرس اللغوي العريب احلديث ، ذلك أنّ االجتاه التوليدي ال يعد امتدادا أو تطور

¡6لعربيةلالجتّاه الوصفي يف ثقافتنا العربية ، وإنما يعد أثرا غربيا نشأ مبعزل تامٍ عن الكتابة الوصفية ا

12اللغة بني املعيارية والوصفية، متام حسان،  ص  -1

15اللغة العربية معناها ومبناها ، متام حسان،ص : ينظر  -2

43ص   1983¡2يف اللهجات العربية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، ط: ينظر-3

160ص  1973الراجحي ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان، دط النحو العريب والدرس احلديث ، عبده:ينظر -4

، ترمجة أمحد عوض ، سلسلة عامل املعرفة ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب ، رو برت -5

323،324، ص  1997الكويت، نوفمرب 

4اطمة اهلامشي، ص ينظر نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، ف -6



وهكذا انطلق التوليديون العرب يف جتسيد حماوالم باالستناد إىل التطبيقات األخرى على اللّغات 

.1املختلفة ،وإسقاطها على اللّغة العربية،كل يف إطاره املنهجي اخلاص

املتعلّقة ببنيات اللغة  لقد متكن العديد من التوليديني العرب أن يقدموا مجلة من املقترحات اجلدية    

الكتابات التوليدية  ض، الصوتية والتركيبية والداللية والصرفية، وقد بلغت بعالعربية، يف مجيع مستوياا

ا أن تلك الكتابات تقيدت تقيدا ضيالحظ أيمما و ،موناضكال ومشالعربية ما بلغته نظريتها الغربية 

استطاع التوليديون العرب اخلوض يف العديد من كما .2مطلقا بقواعد البحث العلمي وخطابه

القضايا اهلامة يف اللّغة العربية خاصة فيما يتعلق بالتراكيب ، كبنية اجلملة ومكوناا وترتيب عناصرها،  

وصيغ التراكيب وأساليبها، واهتم بعض التوليديني اهتماما كبريا باملعىن الذي تتضمنه التراكيب وأولوه 

إضافة إىل هذا اهتم . 3، بل وجعله البعض منطلقا إلعادة ترتيب مواد النحو العريب وأبوابهعناية بالغة

. التوليديون العرب باجلانب الصويت للّغة العربية، وقدموا العديد من الدراسات القيمة يف هذا املستوى 

قاربة صوتية رائدة للغة ولعل أبرز باحث عريب يف هذا اال الدكتور داود عبده عطية، الذي أعطى م

.ال ختتلف كثريا من حيث القيمة العلمية عن مثيالا يف الغرب  4العربية 

لقد شكّل التراكم املعترب الذي شهده النموذج التوليدي العريب منذ بزوغه إىل يومنا هذا، منحى حبثيا    

ه يف املقابل تعثّر يف العديد من ساهم بشكل كبري يف حتديد معامل الدرس اللساين العريب املعاصر، لكن

حلوال منطقية وواعية للعديد من املشاكل اليت يعاين  - كغريه من املناهج السابقة –حتليالته، ومل يقدم 

منها اتمع العريب على الصعيد اللغوي، وبالتايل ساهم بشكل كبري يف تفاقم الفجوة بني التنظري 

وليديني العرب إذا ما استثنينا بعض النماذج القليلة اجلادة والتطبيق، وهو مأخذ يسجل على أغلب الت

  اليت حاولت معاجلة بعض مشاكل اللّسانيات التطبيقية،من أمثال الدكتور ميشال زكريا،والدكتور داود

، والنموذج املعيار ،  لقد متثل التوليديون العرب العديد من النماذج التوليدية اليت ظهرت يف الغرب مثل نظرية الداللة التصنيفية - 1

.والنموذج املعيار املوسع ، وحنو األحوال وغريها

اللسانيات العربية احلديثة ، دراسة نقدية يف املناهج واألسس النظرية والتطبيقية ، مصطفى غلفان ، منشورات جامعة  : ينظر -2

223احلسن الثاين ، عني الشق اململكة املغربية، ص 

الذي حاول يف معظم أحباثه االنطالق من فكرة مركزية هي املعىن ومن  الدكتور أمحد خليل عمايرة: األعالم من بني هؤالء   - 3

مث حاول  اخلروج عن الترتيب التقليدي املعتمد يف أبواب النحو عن طريق اجياد بديل يتمثل يف اعتماد ترتيب معنوي لألبواب 

  .أساس العامل والعمل النحوية ، خيالف الترتيب التقليدي املبين على

يعد الدكتور داود عبده من أبرز  الباحثني العرب الذين اهتموا باجلانب الصويت للغة العربية ، ولعل أبرز مؤلف له يف هذا اال  4-

  .، الذي استطاع فيه أن يفسر العديد من القضايا الصوتية من وجهة نظر توليدية" دراسات يف علم أصوات اللغة العربية " 



.1عبـده عطية 

لقد أدى تسارع وترية البحث اللساين يف الغرب إىل تطور هائل يف خمتلف النماذج اللسانية وال    

، الذي ظهر يف صورة جديدة رسم معاملها اللّساين سيمون دك ، الذي 2سيما النموذج الوظيفي

ومذ ذلك احلني . ت استطاع أن يأيت بقالـب جديد للنحو الوظيفي، وكان ذلك يف أواخر السبعينا

والنظرية الوظيفية حتظى باهتمام العديد من الباحثني الذين جعلوا منها إطارا منهجيا ألحباث تناولوا فيها 

عن ) املعجمية والصوتية والصرفية والداللية والتداولية ( العديد من القضايا اللغوية يف مجيع املستويات 

البشرية، وقد سامهت هذه األحباث يف تطوير وإغناء هذه طريق النظر يف فصائل متباينة من اللغات 

من القواعد واملبادئ النظرية، مما أدى إىل إعادة النظر يف جهازها الواصف، وكذلك اخلروج بالعديد

.اجلديدة 

لقد ركز سيمون دك على دراسة القدرة التواصلية لدى مستعمل اللغة الطبيعية، وحاول اخلروج    

:3ذه القدرة عن طريق حتديدها خبمس ملكات بضوابط مميزة هل

وهي امللكة اليت متكّن مستعمل اللغة من إنتاج وتأويل العديد من العبارات اللغوية يف :  امللكة اللغوية

  .مواقف تواصلية خمتلفة 

تمكِّن املتكلم من اشتقاق معارف جديدة عن طريق االستنباط على اعتباره مزودا  :امللكة املنطقية 

  .عارف معينة سلفا مب

  متكن املتكلم من تكوين رصيد من املعارف املنظمة واستحضارها يف التأويل  وهي اليت:امللكة املعرفية 

  .أثناء عملية التواصل 

  .سوف نتعرض ألهم اجلوانب التطبيقية اليت عاجلها هؤالء الباحثني الحقا يف هذا الفصل  -1

للسانية احلديثة اليت اهتمت بدراسة اللغة ، وتعود األصول األوىل للسانيات الوظيفية إىل مجلة يعد النموذج الوظيفي من النماذج ا -2

من األعمال احلديثة أمهها أعمال مدرسة براغ اليت هيمنت على اللسانيات لفترة طويلية من الزمن ، حيث ركز أصحاا على الطابع 

و الداللية ، إضافة إىل اجلانب االجتماعي التواصلي للغة ، ومنذ الستينات حاول الوظيفي للغة سواء من الناحية النحوية أو الصوتية أ

وهو مفهوم " ديناميكية التواصل " بعض اللسانيني استثمار ما جاءت به مدرسة براغ من مفاهيم وتوصلوا إىل مفهوم مركزي مسوه 

إمنا هي مواقف إزاء واقع معني ، مما يعين أن اللغة حييل الذهن أن اجلمل اليت يتكلمها اإلنسان ليست جمرد فعل لغوي فحسب و

ليست جمرد عملية إجنازية وامنا هي تفاعل لتجارب ميكن إدراكها من خالل العالقة بني املتكلم والسامع ، وانطالقا من هذا التصور 

  .وغريها  سعت الوظيفية جاهدة لدراسة القدرة االجنازية ملتكلم اللغة وما حيكمها منة مالبسات اجتماعية

ص  1993¡1آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ، أمحد املتوكل ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الرباط، ط -3

8،9



يستطيع املتكلم من خالهلا إدراك حميطه وأن يكَون منه العديد من املعارف،  اليت  :امللكة اإلدراكية 

  .يستحضرها أثناء العملية التواصلية 

متكّن املتكلم من اختيار الكيفية اليت يريد التكلم ا قصد حتقيق أهداف تواصلية  :امللكة االجتماعية 

  .معينة 

دك أن يعاجل العديد من القضايا اليت تدخل يف إطار العملية  وانطالقا من هذا التصور استطاع سيمون

التواصلية، وأن ينفذ من خالل هذه املعطيات إىل استخالص بنية النحو الوظيفي، الذي تشتق اجلملة فيه 

  : على النحو التايل 

  األساس                                            

  إطار حممويل                                           

  بنية محلية                                            

  إسناد الوظائف                                           

  بنية وظيفية                                             

  عبري قواعد الت                                          

  بنية مكونية                                             

  قواعد صوتية                                          

  تأويل صويت                                            



أصل أو (، وهو مدخل معجمي ققواعد النحو مبصدر االشتقا) خزينة املفردات (حيث ميد األساس 

ممثال له يف شكل إطار حممويل يرصد اخلصائص الداللية والتوزيعية للمفردة وينقَل هذا اإلطار ) مشتق

مث حتدد الوظائف التركيبية من فاعلية ) . اللواحق( احملمويل إىل بنية محلية عن طريق إضافة احلدود 

ليتحصل على بنية وظيفية تتوافر ) واحملور البؤرة ( ومفعولية وغريها ، يليها حتديد الوظائف التداولية 

قواعد : فيها املعلومات الداللية والتداولية اليت حتتاجها قواعد التعبري، وهذه األخرية تنقسم إىل قسمني 

قواعد / قواعد إسناد حاالت اإلعراب /قواعد صرفية ( حتدد الصورة اليت تتحقق فيها عناصر البنية 

عد حتدد رتبة هذه العناصر وتسمى قواعد املوقعة، وتتخذ هذه األخرية دخال ، وقوا)إدماج املتعلقات 

.1للقواعد الصوتية اليت يتم بواسطتها إسناد التأويل الصويت

لقد بينت يف عجالة املبادئ العامة اليت تقوم عليها نظرية النحو الوظيفي عند اللساين سيمون دك ،      

وقد تعمدت التركيز على هذا العامل دون غريه من أعالم الوظيفية يف الغرب ألن النموذج الوظيفي 

  .الذي جاء به سيمون دك هو أكثر النماذج اتشارا يف اللغة العربية 

إىل احلديث عن  ةنّ احلديث عن االتجاه الوظيفي يف ثقافتنا العربية املعاصرة يقودنا بالضرورإ    

املنجزات اليت حتققت يف إطار هذا املنهج يف املغرب، كما أنّ احلديث عن هذه املنجزات يقودنا 

ختتلف كثريا عن وهي أعمال ال ¡2بالضرورة إىل األعمال الراقية اليت قدمها الدكتور أمحد املتوكّل 

  .مثيالا يف الغرب منهجية وعلمية واتزانا 

7آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ، أمحد املتوكل ، ص : ينظر -1

يعترب الدكتور أمحد املتوكل من أهم األعالم العرب الذين نقلوا  النظرية الوظيفية من الغرب إىل الثقافة العربية ، وهو من القالئل  -2

وتطبيقه على اللغة العربية ، وله العديد من األحباث ) ترمجة اخلطاب الوظيفي الغريب ( استطاعوا أن جيمعوا بني التمهيد للنظرية الذين 

  :واملؤلفات أمهها 

، 1985الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، دار الثقافة، الدار البيضاء

1986فة ، الدار البيضاء ، دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ، دار الثقا

 ، 1987من البنية احلملية إىل البنية املكونية ، الوظيفة املفعول يف اللغة العربية ، دار الثقافة ، الدار البيضاء

 ،1987من قضايا الرابط يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ ، الرباط

 1988، احتاد الناشرين املغاربة ، الرباط ، احملموالت الفعلية املشتقة يف اللغة العربية : قضايا معجمية

 ،1988اجلملة املركبة يف اللغة العربية ، منشورات عكاظ ، الرباط

 1989مدخل نظري ، منشورات عكاظ ، الرباط ،: اللسانيات الوظيفية

 1993الوظيفة والبنية ، مقاربة وظيفية لبعض قضايا التركيب يف اللغة العربة ، منشورات عكاظ ، الرباط

 1993آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ، منشورات عكاظ ، الرباط



لقد حاول الدكتور أمحد املتوكّل يف مشروعه الوظيفي أن يتتبع ظواهر اللغة العربية فصحى     

ودوارج، وأن يضع حنوا وظيفيا للّغة العربية يرصد خصائصها وصفا وتفسريا ،دومنا قطيعة مع تراثنا 

ألن هذا املشروع يقوم أساسا على نقطة جوهرية ترتكز على قراءة التراث اللغوي العريب  قراءة العريب، 

.1ميكن من خالهلا حتديد العالقة اليت تربطه بالدرس اللساين احلديث،خاصة فيما يتعلق جبوانبه الوظيفية

ل تصوره يف أحد األطر ويف هذا الصدد حاول الدكتور املتوكّل أن يرد االعتبار للنحو العريب من خال

إما أن يعد حقبة تارخيية لفكر وظيفي يشكّل امتدادا للدراسة اللّسانية احلديثة، وإما أن يكون : الثالث 

مرجعا للدرس اللّساين الوظيفي احلديث يحتج به عند احلاجة، وإما أن يكون مصدرا ميدنا مبجموعة 

.2من املفاهيم واآلراء والتصورات 

استطاع الدكتور املتوكّل أيضا أن يغين النموذج الوظيفي العريب بالعديد من األحباث والدراسات،   

اليت تناول فيها العديد من القضايا األساسية يف علم اللغة الوظيفي، ومن بني إسهاماته حتديد وظائف 

  ، باإلضافة إىل إخراج 4لعربية،وكذلك دراسة القوة اإلجنازية اليت تواكب اجلملة ا 3تداولية للغة العربية

 ،قضايا اللغة العربية يف 1995قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية البنية التحتية أو التمثيل الداليل ، دار األمان ، الرباط

1996اللسانيات الوظيفية ، بنية املكونات أو التمثيل الصريف ،دار األمان ، الرباط ، 

الوظيفية بني الكلية 2001ية يف اللسانيات الوظيفية ، بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص ، دار األمان ، الرباط، قضايا اللغة العرب

2003والنمطية ، دار األمان ،الرباط، 

 ،2005التركيبات الوظيفية ، قضايا ومقاربات ، دار األمان ، الرباط

 ،2005¡15سلسلة الندوات مفهوم الكفاية وتعليم اللغات ، كلية اآلداب ،مكناس

، 2006املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب ، األصول واالمتداد ، دار األمان ، الرباط

، 2008مسائل النحو العريب يف قضايا النحو الوظيفي ، دار الكتاب اجلديدة ، لبنان

2008الختالف ، اجلزائر، اخلطاب وخصائص اللغة العربية ، دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط منشورات ا

اخلطاب وخصائص اللغة العربية ، أمحد املتوكل ، منشورات االختالف، اجلزائر، و الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان، : ينظر -1

12م  ، ص  1431،2010¡1ط

12نفسه ص : ينظر  -2

  .للغة العربية  الوظائف التداولية)  1985أنظر املتوكل (لإلطالع على هذه الوظائف ،  -3

،ويعين أن كل ) اجلملة ( من املفاهيم اليت استجدت يف النموذج الوظيفي مفهوم القوة اإلجنازية ، وهو مفهوم مرتبط بالعبارة  – 4

قوة : عبارة لغوية يواكبها اجناز فعل معني كاإلخبار أو السؤال أو الوعد أو الوعيد ، والقوة االجنازية اليت تواكب العبارة نوعان 

ثانية إجنازية حرفية ، وقوة إجنازية مستلزمة ، والفرق بينهما هو أن األوىل تظل مالزمة للعبارة يف خمتلف املقامات اليت ترد فيها ، أما ال

 هل تصاحبين إىل املسرح) 2(من يف هذا البيت ، ) 1:(فهي متعلقة باملقام ، حبيث ال يتم تولدها إال يف طبقات مقامية معينة ، مثال 

  ،أما اجلملة الثانية حتمل باإلضافة إىل السؤال" من" ؟ ، فاجلملة األوىل تنحصر محولتها االجنازية يف قوا اإلجنازية احلرفية 



، وقد يطول احلديث عن إجنازات الدكتور إذا  1نظرية النحو الوظيفي من حيز اجلملة إىل حيز اخلطاب

الثالثني عاما من العطاء لكن األكيد أن املشروع املتوكلي  ما تتبعنا مسريته العلمية احلافلة، اليت تفوق

يبقى من أرقى املشاريع الوظيفية يف العامل العريب لكونه مشروعا واضح املعامل من حيث املوضوع 

  .واألهداف واألدوات اإلجرائية واملفاهيمية

، وانطالقا من هذا ) 22،23آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ص  (قوة إجنازية يستلزمها املقام ، وميكن أن تعترب التماسا= 

وتوصل إىل أن اللغة ) مستعينا بالتراث اللغوي العريب (  املفهوم حاول الدكتور املتوكل رصد القوة اإلجنازية يف عبارات اللغة العربية 

أو ، (واالستغراب ) أال ( والتخصيص ) اهلمزة وهل ( ت االستفهام بواسطة األدوا: العربية تشمل اثنيت عشر قوة إجنازية أصول هي

 ينظر ( أو بواسطة صيغة احملمول كاخلرب واألمر والدعاء والتحذير ، و النهي واإلغراء واإلنكار والترجي ) ليت( والتمين )أف

)70إىل63اخلطاب وخصائص اللغة العربية ص من 

حنو ( لقد واكب الدكتور أمحد املتوكل مجيع تشعبات وتفرعات النموذج الوظيفي يف الغرب منذ بدايته وصوال إىل آخر صوره  -1

وهو كتاب حاول فيه " اخلطاب وخصائص اللغة العربية " هذا األخري الذي جعله إطارا منهجيا آلخر أعماله ) اخلطاب الوظيفي 

  : الدفاع عن أطروحة قوامها 

  .ال داعي لتعدد النظريات بتعدد أمناط اخلطاب  -

  .تركيبية واحدة  –داللية –أن خمتلف أمناط اخلطاب ليست إال توسيطات لبنية تداولية   -

  .أن هذه البنية ثوابت ومتغريات تشكل جزء من قدرة منتج اخلطاب يؤول داخل قدرته اللغوية العامة -

  .ؤطرها نظرية لسانية واحدة تغذيها وحتكمها ضبطا وتقوميا ومفاضلة أن أي مقاربة للقدرة اخلطابية ينبغي أن ت-



:نشأة التوليدية العربية/ 1

من اإلشكاالت اليت يعاين منها الباحث اللساين يف العامل العريب الضبابية اليت ختيم على البداية الفعلية 

نظرا لقلّة األحباث اليت تناولت هذه اجلزئية ، للدراسة اللّسانية العربية احلديثة وحتديدها حتديدا دقيقا ، 

ويبدو أنّ هذا اإلشكال ال يرتبط . بل وندرة الدراسات اليت تؤرخ للّسانيات العربية احلديثة ككل 

بالنشأة فحسب وإمنا ميتد مع تطور الدرس اللّساين العريب، ذلك أنّ األحباث اليت تؤرخ النتقال النماذج 

من الثقافة الغربية إىل الثقافة العربية تبقى ضئيلة وغري كافية، وأغلبها تتجاوز مرحلة تبين اللّسانية احلديثة 

  .واألهداف احملققة  تهذه النماذج إىل مرحلة اإلجنازا

   –على قلتها  –األوىل لالجتاه التوليدي يف ثقافتنا العربية  تجتمع األحبـاث اليت تناولت اإلرهاصا   

، أي بعد قرابة  1مل ينتقل إىل العربية إال يف بداية السبعينات من القرن العشرين على أن هذا النموذج

وميكن أن نفسر هذا التثاقل يف نقل اخلطاب التوليدي إىل العربية . العقدين من ظهوره يف الغرب 

بطغيان النزعة الوصفية على الفكر اللغوي العريب يف هذه الفترة، ذلك أنّ أغلب الباحثني العرب الذين 

ملنهج الوصفي يف الغرب أو من طلبتهم، وهذا ممن تتلمذوا على يد رواد ا اتزامنوا مع هذه الفترة كانو

ورمبا يكون هذا . ما جعل الساحة اللغوية العربية آنذاك أرضية مثالية لتثبيت دعائم املنهج الوصفي 

التأخر مرتبطا أيضا بطبيعة املنهج التوليدي الذي مييل أكثر إىل التفكري الرياضي ، واستخدام الرموز 

وقف ال أشكّك يف قدرة العقل العريب على جمارات هذه النظرية، بقدر ما أركّز وأنا يف هذا امل. املعقدة 

على عامل الزمن الذي قد حيتاجه الباحث العريب يف فهم النظرية واستساغتها، ومن مث نقلها وتوظيفها 

  . يف خدمة اللّغة العربية 

نا العربيـة على تثبيت فترة لقد ركّزت معظم األحبـاث اليت تؤرخ للمنهج التوليدي يف ثقافت      

السبعينات كبداية ملعرفة العرب هلذا املنهج، لكنها يف املقابل مل حتدد أول مؤلَّف توليدي عريب بالرغم 

 - يف نظر البعض -من أنّ مجيع املؤلَّفات التوليدية العربية حتمل تواريخ ثابتة، وقد يكون هلذا التحفُّظ 

العرب الذين مل يعلنوا صراحة عن تبنيهم للمنهج التوليدي بالرغم من أنّ  اللِّسانينيعالقة مبواقف بعض

فالدكتور داود عبده مثال مل يسجل له أي موقف صريح يدل . أحباثهم تصب يف صلب هذا املنهج 

  مـنها ، بالرغم من أنَّ أغلب مؤلَّفاته، سواء تعلق األمر بالصوتية2على أنه من أتباع املنهج التوليدي 

اللسانيات العربية دراسة نقدية، مصطفى : ، وكذلك   261ينظر اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، إمساعيلي علوي، ص -1

.70، ونظرية اللسانيات النسبية ، حممد األوراغي ،  ص  210غلفان ، ص  

263لوي، ص  ينظر اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ،حافظ إمساعيلي ع -2



  .أو التركيبية هي مؤلَّفات توليدية حمضة   

ولئن افترضنا بأنَّ هذا السبب هو الذي جعل معظم األحباث تعزف عن تسمية أول مؤلَّف توليدي  

عريب، فإننا نصطدم بدليل قاطع ينايف هذا االفتراض، وهو أنّ هذه األحبـاث عندما تناولت االجتاه 

عتربت شخصيات مثل الدكتور داود عبده من ركائز الفكر التوليدي العريب، مـا التوليدي العريب ا

.1جيعل هذا السبب أبعد ما يكون إىل املنطق 

:املصنفات التوليدية العربية / 2

لقد أنتج انتقال اخلطاب اللساين التوليدي من الثقافة الغربية إىل الثقافة العربية العديد من احملاوالت  

العربية اجلادة، اليت سعت جاهدة إىل تطبيق هذا النموذج اللّساين مبختلف تشعباته وتفرعاته املنهجية، 

تراكما معتربا ،ساهم بشكل كبري يف حتديد على اللّغة العربية، ما جعل الساحة اللّسانية العربية تشهد 

معامل الدرس اللّساين العريب احلديث، وإعطائه املكانة املطلوبة يف مسرية الفكر اللّغوي العاملي احلديث ، 

وقد شكّل هذا التراكـم قفزة نوعية مشلت كلَّ مستويات الدراسة اللّغوية صوتا وصرفا وداللـة 

  .يبا ـوترك

 –هذا التراكم الذي شهده ويشهده اخلطاب التوليدي العريب إالَّ أن األحباث اجلادة وبالرغم من     

تبقى ضئيلة وحمصورة يف بعض  –وخاصة األحباث اليت واكبت تطور النموذج التوليدي الغريب وجتدده 

ادراا واإلدراك العميق للنظرية التوليدية مبختلف مص عاألمساء العربية ممن اجتمعت لديهم سعة اإلطال

املنهجية، يف مقابل إدراكهم العميق باللغة العربية، ووعيهم الكبري خبصوصيتها، لكن العديـد مـن 

أكثر الدراسـات اليت طُبقت "  األحباث التوليدية األخرى يصدق عليها قول الدكتور رميون الطحان

ملعلومات والنظرات واآلراء ، على أنها دراسات حديثة هي يف الواقع دراسات تقليدية تساق فيها ا

دون غربلة أو متحيص،حىت أن من يطالعها ليشعر بلعثمة أو هزة نامجة عن حرارة يف رأي واضعيها،  

بل على عكس ذلك حيس وكأنها فقدت عنصر التجديد فيقف الباحث حماوال أن حيــد منها 

.2املرهقة وباأللغاز والتمويه املعلومات القيمة فيعرض عنها ألنها مملوءة بالتعليالت "

  إنّ املتتبع للكتابة اللِّسانية التوليدية العربية ال جيد إالَّ كما قليال من الدراسات اليت تقدم افتراضات    

أحباث يف اللغة العربية ، للدكتور داود عبده :  ببالنظر إىل املعطيات التارخيية ميكننا القول إنّ أول مؤلف توليدي عريب هو كتا-1

.1973عطية 

1987¡1قضايا لغوية يف ضوء األلسنية ،عبد الفتاح الزين ، الشركة العامة للكتاب ، تونس ، ط:القول مأخوذ عن كتاب -2

11ص 



ساين جديدة بشأن دراسة بنيات اللّغة العربية ، وهي دراسات تعكس جهدا إبداعيا يرتقي بالدرس اللّ

، ومن بني هذه الدراسات جند1العريب ويضعه يف إطار عاملي 
2:

تاريخ النشر   دار النشر           عنوان البحث         املؤلـــف 

  أحباث يف اللغة العربية - داود عبده عطية          

  دراسات يف علم أصوات العربية - 

التقدير وظاهر اللفظ - 

الصوتية يف الترتيب يف القواعد - 

  اللغة العربية

البنية الداخلية للجملة الفعلية يف - 

  اللغة العربية

  مكتبة لبنان بريوت

  مؤسسة الصباح ، الكويت

جملة الفكر العريب املعاصر عدد 

8/9

ندوة اللسانيات يف خدمة اللغة 

  العربية

اجلامعة  3جملة األحباث عدد

  األمريكية بريوت

1973
1979

1979

1983

1983

عبد القادر الفاسي 

  الفهري

  لسانيات الظواهر وباب التعليق- 

  اللسانيات واللغة العربية - 

  املعجم العريب- 

  البناء املوازي - 

  ، منشورات كلية الرباط

  دار توبقال الدار البيضاء

  دار توبقال ، الدار البيضاء

  دار توبقال  ، الدار البيضاء

1984
1985
1986
1990

رأي يف بعض أمناط التراكيب  -   خليل أمحد عمايرة 

  اجلملية يف اللغة العربية

منهج  - يف حنو اللغة وتراكيبها - 

  - وتطبيق

، الة العربية للعلوم اإلنسانية 

  الكويت 8عدد

املعرفة للنشر والتوزيع جدة 

  اململكة العربية السعودية

1983

1984

حنو نظرية لسانية عربية حديثة -   مازن الواعر

  لتحليل التراكيب األساسية 

دار طالس للنشر دمشق 

  سوريا

1987

األلسنية التوليدية والتحويلية   ميشال زكريا

اجلملة  –وقواعد اللغة العربية 

  -البسيطة 

املؤسسة اجلامعية للدراسات 

1986  والنشر والتوزيع بريوت 

202احلديثة ، مصطفى غلفان ،  ص اللسانيات العربية -1

202،205،و اللسانيات العربية احلديثة ص323اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ص : أخذنا هذه املعطيات من كتايب -2



يضاف إىل هذه األعمال جمموعة من الرسائل العلمية املقدمة لنيل شهادة الدكتوراء يف العديد من 

  :صة كلية اآلداب بالرباط ، ومنها اجلامعات املغربية، وخا

  السنة  اجلامعة   عنوان الرسالة   صاحب الرسالة 

منوذج  -العالئق االشتقاقية   حممد بلبول 

  - األفعال

1984  كلية اآلداب الرباط

1986  كلية اآلداب الرباط  البناء لغري الفاعل      توكاين نعيمة 

البىن املبنية للمجهول يف اللغة   عبد اللطيف شوطا 

  العربية 

1983  كلية اآلداب الرباط 

1984  كلية اآلداب الرباط  بنية الفعل الوظيفية   حممد الشكريي 

  حروف اجلر يف اللغة العربية  جحفة  دعبد اي

//  بعض قضايا التركيب والداللة 

1989

  ظاهرة العطف يف اللغة العربية   حممد الرحايل 

  قضايا تركيبية وداللية 

//1989

إطرادات  –الفعل الرباعي   حممد ضامر  

  - صرفية وداللية 

//1990

اخلصائص الصرفية لألمساء يف   مصطفى حسوين 

مجوع التكسري  –اللغة العربية 

   - منوذجا

//

1990

1990  //  الثالثي-الزيادة يف الفعل العريب  يوسف باش 

1990  //  اإلبدال يف اللغة العربية   حممد الوادي



:النظريات املؤطّرة للتوليدية العربية /3

  نـعوم تشومسكي بنظريته التوليدية التحويلية انقالبا يف الفكر اإلنساين ، لتميز هذه النظرية ثأحد   

جبملة من املميزات الفكرية والعلمية، لعل أمهّها هو أن هذه النظرية دف باألساس إىل البحث يف 

خصائص اللغات البشرية، بغية حتديد املميزات املشتركة يف التفكري اإلنساين على اعتبار أن الناس مجيعا 

.1استعماال خالّقا متجددا ميكنهم أن مييزوا نظاما لغويا جمردا يصدرون عنه يف استعمال اللّغة 

  :لقد ارتبط النحو التوليدي التحويلي يف صيغته األولية مبجموعة من املفاهيم األساسية هي   

ويقصد ا أن اإلنسان بغض النظر عما إذا كان سويا أو غري سوي قادر : مفهوم الفطرية اللّغوية  -

حني ال يستطيع أذكى احليوانات أن يقوم  بذلك ، ومما  على إنتاج اجلمل والتعبري عما يف نفسه، يف

يف تدرج الطّفل يف تعلّم الكالم، وانتقاله من مرحلة  هجعل تشومسكي يتمسك أكثر ذه الفكرة ما يرا

إىل مرحلة ابتداء من تقليده لألصوات، مرورا بتشكّل مدلوالت لتلك األصوات يف ذهنه، وصوال إىل 

عن  ةتلفّظ بتراكيب هلا معان ودالالت، إذا فالقواعد والقوانني النحوية املسؤولاكتساب القدرة على ال

بناء اجلمل فطرية ذهنية عاملية، وهي اليت تقوم بضبط اجلمل بعد توليدها لتجعلها مجال حنوية أو غري 

.2حنوية

منية بقواعد اللّغة ، اليت املعرفة الالّواعية والض) امللكة ( يقصد بالكفاية :مفهومي الكفاية واألداء -

ميتلكها اإلنسان منذ طفولته ،حبيث تبقى مترسخة يف ذهنه، ليصبح من املمكن أن ينتج  مجال مل 

يسمعها من قبل ، إنتاجا ابتكاريا  ال جمرد تقليد، كما ميكنه أيضا التمييز بني تلك اجلمل الصحيحة 

الذي يعكس الطاقة اللغوية أو ما  األداءلكالمي أو ، وتتجسد هذه الكفاية يف الفعل ا 3حنويا من غريها

إذا فاللّغة تنطلق فعال إمنّا تكمن وراء هذا الفعل عمليات عقلية ".جيري يف العمق من عمليات فكرية

.4"ختتفي وراء الوعي بل وراء الوعي الباطين أحيانا

س الذهين ارد ملعىن معني يوجد أما البنية العميقة فهي األسا: مفهومي البنية السطحية والعميقة  -

  وأما البنية السطحية فهي التركيب التسلسلي السطحي . يف الذهن وهي أوىل مراحل التوليد الداليل 

2010املناهج النقدية وخصائص اخلطاب اللساين ، رابح بو حوش ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة، اجلزائر، دط،: ينظر -1
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.1، أو هي التفسري الصويت للجملة) املنطوقة أو املكتوبة ( لوحدات الكالمية املادية ل

هو القواعد اليت تعطي لكل مجلة يف اللّغة تركيبا باطنيا وتركيبا ظاهريا وتربط بني : مفهوم التحويل  -

قانون حتويلي أو ، أو هو حتويل تركيب إىل آخر ، أو مجلة ألخرى ، بتطبيق 2التركيبني بنظام خاص 

.3أكثـر

لقد ارتبطت النظرية التوليدية التحويلية مبقولة العاملية، أي عاملية القواعد ومشوليتها ، وهذه النقطة     

بالذّات ساعدت على تطور النظرية التوليدية وانتشارها، وذلك من خالل التوجه إىل وضع أسس ثابتة 

.4لنحو عاملي ال يتغري بتغري اللغات

إمهاهلا للمكون الداليل وإبعاده عن  –يف صورا األولية  –لكن يعاب على النظرية التوليدية     

التحليل اللّساين ، باإلضافة إىل السطحية اليت ميزت معظم األفكار اليت جاءت ا هذه النظرية، ولكن 

  .هذا مل مينع من أن يكون هلا صدى كبريا يف كل أقطار العامل 

التحويلية، إىل االستفادة منها يف عملية  ةأدى انفتاح العرب واطالعهم على النظرية التوليديلقد    

التحليل اليت تستهدف بنيات اللّغة العربية، نظرا ملا حتمله هذه النظرية من مسات متميزة و أفكار مغرية،  

حبسب  –وهي خصائص وخصوصا تلك األفكار اليت تؤكد على اشتراك اللّغات يف خصائص معينة، 

وقد استطاع العديد من الباحثني العرب متثّل العديد من النظريات اليت . مشولية عاملية  -هذه النظرية

  : استجدت يف إطار النموذج التوليدي ، ومن بني تلك النظريات 

  ) : النظرية املعيارية( النموذج املعيار  -3-1

"  البىن التركيبية"بعد االنتقادات اليت وجهت للنظرية التوليدية التحويلية كما أقرها تشومسكي يف كتابه 

من طرف العديد من الباحثني، وخاصة كاتز وفودور، قام تشومسكي بإعادة النظر يف نظـريته ، وبعد 

أن يفجر أفكاره التوليدية  التدقيق يف بعض املفاهيم، وإثراء بعض اجلوانب القاصرة،استطاع جمددا 

،وقد جتسدت هذه النظرية يف كتابه مظاهر " النظرية املعيارية " التحويلية يف قالب جديد أطلق عليه 

acpects(النظرية التركيبية  de la theorie syntaxique. (

  :إنّ أهم األفكار اليت عرفت التطوير يف النظرية املعيار تتمثّل يف 
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  .التمييز بني امللكة والتأدية  *

  .التمييز بني البنية السطحية والعميقة  *

  .املعدومة الداللة مث النحوية والصحيحة املعىن يف مقابلالتمييز بني اجلملة النحوية واجلملة غري النحوية ،  *

بعد أن كان تشومسكي يدعو إىل ضرورة فصل النحو عن املعىن، عدل عن موقفه بتأثري من      

منتقديه، وقام بإدراج املكون الداليل ضمن منوذجه املعيار، وهكذا أصبح للقواعد الداللية أمهية كبرية 

جم يف املكون األساسي إضافة إىل هذا قام تشومسكي بإدراج املع. يف تفسري اجلمل اليت ينتجها املتكلم 

للمكون التركييب، حبيث حتدد يف هذا املعجم بعض السمات النحوية والداللية للمفردات وذا يتم 

وميكن تلخيص ما مت تعديله يف شكل مكونات النحو املتعلّقة باملرحلة . التمييز بني مورفيمات اجلملة 

:1املعيارية من خالل املخطط التايل

  املكون التركييب                                                                     

  املكون األساسي                                                                     

  قواعد إعادة الكتابة                                                                       

  مكون داليل                               قواعد التفريع الفئوي      مكون                          

  أساسي                                                                                                

  تفسري داليل

  قواعد اإلدراج املعجمي                                                                     

  قواعد التفسري الداليل                            

  ونتفسري فونولوجي                                                           حتويالت           مك

  حتويلي                                                                                                 

  قواعد التفسري الفونولوجي                    

  مكون فونولوجي                         

  العرب، فقد تبناها العديد أوساط الدارسنيتعترب النظرية املعيار من أكثر النظريات التوليدية انتشارا يف
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من الباحثني من أمثال الدكتور داود عبده، والدكتور خليل عمايرة وغريمها، إال أنّ متثّل هذه النظرية 

من املفاهيم اليت جاءت ا هذه خيتلف من باحث آلخر ، فمثال الدكتور داود عبده ركّز على العديد 

النظرية خاصة مفهومي البنية السطحية والعميقة،وأقام معظم حتليالته على هذين املفهومني سواء تعلق 

، أما الدكتور خليل عمايرة فقد ركّز هو اآلخر على 1األمر بتفسري بعض الظواهر الصوتية أو التركيبية

عض القواعد التحويلية مثل احلذف والزيادة والترتيب املفهومني السابقني ووظّفهما إىل جانب ب

غري أننا نالحظ أنّ الدكتور عمايرة يلجأ إىل بعض املفاهيم اليت .2وغريها،  يف دراسة اجلملة العربية

جاءت يف النظرية املعيارية املوسعة خاصة مفهوم البؤرة، الذي يستعمله أثناء احلديث عن الزيادة 

ر التحويل، وكذلك مفهوم التنغيم، الذي يستعمله يف التأويل الداليل للبىن بوصفها عنصرا من عناص

3.السطحية

  :النظرية املعيارية املوسعة  -3-2

من األسباب اليت سامهت يف ظهور النظرية املعيارية املوسعة  ظهور االجتاه التوليدي الداليل كنقيض 

النظرية املعيارية عاجزة عن معاجلة بعض املسائل املعجمية للنحو التوليدي التحويلي، والذي اعترب أنّ 

.4كالبؤرة واالفتراض، باإلضافة إىل أنها قاصرة يف الكثري من اجلوانب األخرى  

لقد تقرر يف النظرية املعيارية املوسعة أنّ للبنيات السطحية دور يف التأويل الداليل، خاصة بعض    

كما أصبح للمعجم دور جديد زاد من  .تنغيم ،واالقتضاء ، والتبئري والتضمني املؤشرات مثل النرب ،وال

قوة املكون األساس على حساب التحويالت اليت تقلّص دورها على حنو ما هو معروف فيما أصبح 

.5يوسم بالفرضية املعجمية

اءت يف النظرية املعيار، كمفهوم التوليدي الداليل بالتخلّي عن العديد من املفاهيم اليت ج هقام االجتا   

البنية العميقة الذي استبدل بالتمثيل الـداليل، وكذلك مت  التخلي عن املكون التركييب األسـاس ومت 

تعويضه بقواعد التأليف، وذا أصبحت وظيفة املكـون الداليل توليدية ال تفسريية، وكذلك أصبحت 

.6نية السطحية وليس كما كانت، يف البنية العميقةالتحويالت املعجمية تتم على مستوى الب
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لقد تبنى الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري النظرية املعيارية املوسعة وهذا ما يالحظ يف الفصل  

غة العربية، حيث عاجل العديد من القضايا أمهّها قضية الرتبة يف اجلملة الثالث من كتابه اللسانيات واللّ

العربية، واستعانةً منه ببعض مفاهيم النظرية املوسعة توصل إىل تنميط اللّغة العربية يف صنف اللغات 

ة معاجل -يف إطار معاجلته للرتبة -اليت تبىن مجلها على الفعل ، كما استطاع الدكتور الفاسي الفهري

كاملركّبات االمسية أو احلرفية ( نقل مقولة كربى"العديد من القضايا األخرى كالتبئري، الذي يعتربه 

اخل ، ...إياك نعبد ، واهللا أدعو :  مثل 1"من مكان داخل اجلملة إىل مكان خارجها) أو الوصفية

إال أن الدكتور الفاسي يرى . التوايل إياك و اهللا ، على : حيث أن املقولة الكربى يف هذين املثالني هي 

  :، فمثال ال ميكننا أن جنعل من كلمة زيد بؤرة يف اجلملة  2أن التبئري حمكوم بضوابط

  .زيدِ انتقدت أبا    أبا زيد انتقدت 

يتحدث الدكتور أيضا عن مفهوم اخلفق الذي هو قاعدة تضبط ترتيب الكلمات يف اجلملة ، ويكون   

  :نقل املقولة منه وإليه مثل هلا جمال حمدد ت

  حركة الظرف مسموحة بالنظر إىل الناتج.                       جاء البارحة كثري من الرجال   •

الداليل.                                  جاء كثري من الرجال البارحة  •

  )مجلة الحنة. ( جاء كثري البارحة من الرجال   •

: تفكيك إىل اليمني حنو : عاجل قضية التفكيك واعترب أنّ التفكيك يف العربية نوعان  إضافة إىل ذلك    

ويقصد بالتفكيك نقل مقولة من مكان إىل آخر . ضربته زيد : زيد ضربته، وتفكيك إىل اليسار حنو 

.3حبيث يترك أثر أو ضمري للمقولة اليت مت نقلها

أما فيما خيص التحويالت فالدكتور الفاسي الفهري مل يتطرق إليها كثريا إال يف بعض املواضع، وهي   

  ).أو النقل ( غالبا ممثلة يف إعادة  الترتيب 

كانت هذه بعض القضايا اليت عاجلها الفاسي الفهري يف إطار النظرية املعيارية املوسعة،غري أن الدكتور 

وصوال  تطوراا تتبع مسار النظرية التوليدية عند هذا احلد بل واكب معظم الفاسي الفهري مل يقف يف

".1990البناء املوازي " إىل منوذج الربط العاملي الذي تبناه يف كتابه 

األلسنية التوليدية:ومما يالحظ أن الدكتور ميشال زكريا يتبىن هو اآلخر منوذج املعيار املوسع يف كتابه

114ات واللغة العربية،الفاسي الفهري ، ص اللساني -1

125إىل ص  115السابق من ص : لإلطالع على هذه الضوابط أنظر  -2
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وتظهر أبرز جتليات هذه النظرية يف معاجلته  –اجلملة البسيطة  –والتحويلية وقواعد اللغة العربية 

اليت توجه فيها توجه الدكتور الفاسي الفهري بإقرار الترتيب للعديد من القضايا، وخاصة قضية الرتبة

الذي جيعل من الفعل رأسا للجملة العربية، وكذلك يف استخدامه لبعض القواعد، كقواعد إعادة 

  .الكتابة ، والقواعد التحويلية 

  : نظرية حنو احلاالت  -3-3

، وقام 1966ظهرت نظرية حنو احلاالت أول مرة على يد العامل األمريكي تشارلز فيلمور سنة   

وقد اهتم ذه النظرية العديد ) 1977-1971-1970-1968(بتعديلها وتنقيحها أكثر من أربع مرات، 

ة ال تعدو أن من الباحثني الغربيني، وحاولوا تطويرها، إال أن تعديالم اليت أدخلوها على هذه النظري

.1تكون جمرد تغيري لبعض أمساء احلاالت 

  : تقوم نظرية حنو احلاالت على فرضية مضموا أن اجلملة تتضمن جمموعة من احلاالت هي   

.اهللا اخللق إال  قما يرز: مثل .وهو حمدث احلدث احلي ) : agentive(املنفِّذ  -1

  .شعرا مجيال  الطالبمسع : مثل .متأثر باحلدث ) : experiencer( ارب  -2

.بسوطضربه : مثل . القوة أو الشئ السبب حلدوث احلالة ) : instrumental( األداة  -3

.قصرابىن امللك . احلالة األكثر حيادا من الناحية الداللية ) : objective(املوضوع  -4

.طنيخلق اهللا آدم من : مثل .املنشأ األصل أو نقطة البداية ) : source(املصدر  -5

.فراشةحتولت الريقة إىل : مثل .القصد أو نقطة النهاية ) : goal( اهلدف  -6

.املنرب اخلطيب فوق: مثل . االجتاه املكاين للحدث ) : locative( املكان  -7

.ليالخرجت للصيد : مثل .االجتاه الزمين للحدث ) : time( الزمن  -8

  .إىل اخلارج  عليسافر أمحد و : مثل .الدور املصاحب ) : comitative( املعية  -9

.للمؤمننياجلنة : مثل . املنتفع ) : benefactive( املستفيد -10

حاالت رئيسية، وحاالت ثانوية، ويف حني تكون احلاالت الثانوية : وتنقسم هذه احلاالت إىل قسمني 

.2تكون احلاالت الرئيسية اختيارية أو إجبارية معا اختيارية، أي ميكن أن ترد يف اجلملة أو ال ترد، قد 

262ص  4،2008اللسانيات النشأة والتطور ، أمحد مومن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ط:  ينظر -1

263نفسه ص : ينظر  -2



بين له أن لقد أنشأ فيلمور فرضيته اخلاصة لشرح العالقات القائمة يف تراكيب اللغة اإلجنليزية، وت   

:1وقد صاغ  قواعد التركيب األساسي فيها على النحو اآليت . هذه الفرضية تتسم بالبساطة والعاملية 

  .جوهر + مساعد ) + مشروطية (                مجلة : القانون األساسي األول

  الروابط : وتعين املشروطية. حبيث يعين السهم أنّ اجلملة تساوي أو تعوض اجلانب األيسر من السهم 

فيعنيان أن ضم املشروطية للجملة :  اخلارجية وظروف الزمان وأدوات اإلستفهام والنفي، أما القوسان

وهذا غري متاح يف اللغة ( عىن الكلمة اليت تساعد الفعل يف الصياغة وامل: أمر اختياري ، ويعين املساعد 

  .، أما اجلوهر فيقصد به اجلزء األساسي يف اجلملة، والذي حيمل املعىن الرئيسي فيها )العربية 

:القانون األساسي الثاين 

  }الروابط اخلارجية ، ظروف الزمان ، أدوات االستفهام ، أدوات النفي{ املشروطية            

القوسان احلاصران يعنيان إمكانية اختيار واحد أو أكثر من العناصر املذكورة ، أما الروابط اخلارجية 

وهلذا ، وبناءا على : فيقصد ا بعض الكلمات اليت تأيت يف أول اجلملة لتربطها باجلملة اليت قبلها مثل 

  اخل ....هذا ، عالوة على هذا 

  : القانون األساسي الثالث 

  ) .فاعل ) + ( أداة) + (مكان) + ( مفعول به غري مباشر ) + ( حمور+ ( فعل        اجلوهر 

  : القانون األساسي الرابع 

  .عبارة امسية    }     حمور، مفعول غري مباشر ،  مكان،  أداة ، فاعل { 

  .المسيةالقوسان احلاصران يدالن على أن أي عنصر بينهما جيري استبداله بالعبارة ا

  : اخلامس  يالقانون األساس

  .اسم ) + مجلة ) + (معرف + ( حرف جر       العبارة االمسية  

لقد قام الدكتور علي اخلويل بتبني هذه النظرية، وحاول تطبيقها على اللغة العربية بعد تعديلها يقول    

للغة اإلجنليزية ، ولذا قد يكون مناسبا إن الفرضية املختارة ، وهي فرضية فيلمور، وضعت أساسا "

واملالحظ أن تلك التعديالت " . 2ادخال بعض التعديالت عليها جلعلها أكثر مالءمة للغة العربية

اليت يتحدث عنها الدكتور اخلويل ، تعديالت جزئية  وليست بتعديالت جوهرية ، باإلضافة إىل هذا 

  ألن العبارة ،" عبارة فعلية"ب " فعل" ستبدال عنصرفهي تقتصر على نقطتني اثنتني ، أوالمها ا

45،49نأخذ هذه املعطيات من كتاب قواعد حتويلية للغة العربية ، حممد علي اخلويل ص-1
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الفعل والصفة، ومها عنصران من املمكن أن يتشابه دوريهما تشاا يربر  -يف رأيه–الفعلية تشمل  

يف القانون " مجلة " تغيري موقع : وثانيهما  . أحد قوانني التركيب األساسي دجمهما يف عنصر واحد يف

اخلامس ، ونقلها إىل موقع بعد االسم بداعي التبسيط ألنّ اجلملة يف العربية إذا وصفت االسم فإنها 

.1تتبعه

يل دراسة العديد انطالقا من هذه الفرضية وعمال بالتغيريات اليت أجراها عليها، حاول الدكتور اخلو  

  .من اجلمل العربية، حبثا عن أهم التحويالت اليت من املمكن أن تطرأ عليها

يف هذا اإلطار تصور الدكتور اخلويل أنّ أي فاعل، بل أي اسم  يف أي مجلة  مسبوق بالضرورة    

مشى : لة ، ولكن هذا احلرف حذف بقانون حتويلي إجباري، فاجلم)يف البنية العميقة ( حبرف جر 

إنّ افتراض اجلار قبل الفاعل ، وقبل أي اسم  " وليربر رأيه هذا يقول . مشى للولد : الولد تقديرها 

املشي للولد ، الكتابة بالقلم ، القيادة : سواه سببه ظهور هذا اجلار عند حتويل االسم إىل مصدر 

نفسر وجوده يف هذه للجيش ، إذا مل نفترض وجود حرف جر يف التركيب األساسي ، فكيف 

2التراكيب اليت حتتوي على حروف اجلر".

فَتح : وعلى هذا املنوال حيدد القانون الثاين اليت يتمثّل يف حذف حرف اجلر الذي يسبق املفعول  

املفتاح للباب                فَتح املفتاح الباب
3

.

إضافة إىل ذلك أكّد الدكتور على وجود فعل مساعد يف اجلمل االمسية مثل الكتاب على الطاولة ،    

مل يكن : يكون الكتاب على الطاولة ، واملربر يف رأيه ظهور هذا الفعل عند نفي اجلملة : فأصلها 

الكتاب على الطاولة
4

.

ي اخلويل أن جيد تفسريات للعديد من من خالل هذه القوانني وقوانني أخرى استطاع الدكتور عل  

لكن البعض يسجل عليه بعض املآخذ،منها عدم وضوح معامل النظرية . البىن التركيبية يف اللّغة العربية 

املتبناة يف حتليالته، باإلضافة إىل أن التعديالت اليت أجراها على نظرية فيلمور تفتح اال أمام العديد 

:5وهي كالتايل.، بالرغم من أمهيتها بالنسبة للدرس اللّساين العريب ب عنها الباحثمن التساؤالت  اليت مل جي

  ماهي األسباب اليت أدت إىل هذه التعديالت ؟ -.ماهي طبيعة التعديالت املشار إليها ؟  -

49قواعد حتويلية للغة العربية ، حممد عي اخلويل، ص : ينظر  -1
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  .هل هلذه التعديالت داللة نظرية بالنسبة للّغة العربية؟  -

  :نظرية الداللة التصنيفية  -4-3

wallace(ذهب عامل الداللة  chafe (ة ، إىل أنّ األفعال تفرض قيودا انتقائية على املركَّبات االمسي

وتقوم بدور كبري يف اختيار قوالبها العامة، وانطالقا من هذا التصور حاول تقسيم األفعال إىل قسمني 

state( أفعال احلالة : رئيسيني  verbs( وأفعال غري احلالة ، )non state verbs ( كما قام بتقسيم ،

أفعال  حدثية إجرائية، وبإضافة أفعال حدثية، وأفعال إجرائية، و: القسم الثاين إىل ثالثة أصناف 

:1األفعال احلالية  تصبح يف جمموعها أربعة أصناف من األفعال ميثَّل هلا باجلمل التالية

  )إجرائي(ذاب الثلج  -2)                حايل( كان االمتحان صعبا  -1

  )ائي حدثي اجر( كسر الطفل الصحن   -4)                       حدثي( غىن املطرب   -3

وانطالقا من هذا التقسيم قام عامل اللسانيات األمريكي والتر كوك  بإدماج ما توصل إليه فيلمور     

–تطوير النموذج التصنيفي  –قواعد احلاالت " مع ماتوصل إليه شايف يف منوذج تصنيفي واحد يف كتابه 

  .                  وكان هلذا التزاوج أمهية كبرية يف وصف اللغات البشرية وتصنيف كل األفعال املوجودة فيها 

املنفذ وارب : لقد احتفظ والتر كوك خبمس حاالت من احلاالت اليت حددها فيلمور وهي 

أن الزمن واألداة حالتان واملستفيد واملوضوع واملكان، يف حني استغىن عن احلاالت األخرى ، بداعي 

ومن هذا املنطلق . ثانويتان، كما أن املصدر واهلدف مستان مميزتان للحاالت وليستا حالتني مستقلتني 

2قالبا للحاالت 16توصل إىل وضع جدول فيه 
:

277اللسانيات النشأة والتطور ، أمحد مومن ، ص : ينظر  -1
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87ص  1،1987دار طالس ، دمشق ،ط

الصنف 

  الفعلي

مكان+مستفيد+جمرب+

حايل مكاين حايل مستفيدحايل جترييب حايل

إجرائي مكاين إجرائي مستفيد إجرائي جترييب إجرائي

حدثي مكاين حدثي مستفيد حدثي جترييب حدثي

إجرائي 

  حدثي

إجرائي حدثي مكاينإجرائي حدثي مستفيدإجرائي حدثي جترييب 



اليت دف إىل تقدمي مجلة من املعايري الداللية، لوصف "لقد تبنى الدكتور مازن الواعر هذه النظرية، 

.1"تبار الفعل حمورا للعمليات الداللية املضمون الداليل للتراكيب من خالل اع

لكن وبالرغم من أنّ هذه النظرية دف أساسا إىل إجراء عملية تنميطية، يتم من خالهلا تصنيف     

، إالّ أنّ تطبيق الدكتور مازن الواعر هلذه النظرية كان جزئيا )أيا كانت هذه اللغة ( األفعال يف اللغة 

غة العربية بل اكتفى الدارس بتقدمي وناقصا، إذ مل يشمل التطبيق جممل األفعال واألمساء الواردة يف اللّ

  :مثل  2بعض األمثلة

  ].حركي [ +                            انكسر الكأس        -

  ].شعوري [ +                              يكسر زيد الكأس  -

  .أفعال شعورية كونية                             خوف زيد عمرا    -

  .أفعال شعورية إجرائية                            يأمل زيد النجاح    -

  .أفعال شعورية حركية                              قال زيد احلقيقة     -

لتحليل  ةحنو نظرية لسانية عربية حديث" إنّ املتتبع بنظرة فاحصة لكتاب الدكتور مازن الواعر   

يالحظ أن النظرية املتبناة يف إطار التحليل ال تقتصر على ، "يف اللغة العربية التراكيب األساسية

النموذج الداليل التصنيفي فقط ،بل تشمل أيضا بعض اجلوانب اليت جاءت يف إطار النظرية املعيارية ، 

اله لبعض واملعيارية املوسعة ، ويظهر هذا جليا يف معاجلته لقضايا تتعلق بالتركيب العريب، واستعم

3املفاهيم اليت قامت عليها النظريتان السابقتان، كمفهوم البنية السطحية والعميقة ومفهوم التحويل

  . اخل ...

كانت هذه بعض النظريات اليت تبناها التيار التوليدي يف ثقافتنا العربية املعاصرة، على أا ال متثل    

فهناك نظريات توليدية أخرى، كالنموذج الداليل الذي . مجيع األطر املنهجية لالجتاه التوليدي العريب 

النماذج مل تلق العناية الالّزمة من طرف جاء به العامل جاكندوف، ومنوذج الربط العاملي، إالّ أنّ هذه 

  .الباحثني العرب، ما أدى إىل احنصارها مقارنة ببعض النظريات اليت سبق ذكرها

274اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ، حافظ علوي ، ص  -1
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:التوليدية العربية وثنائية التراث واحلداثة -4

لقد ظلّت مقولة احلداثة والتراث قائمة منذ بزوغ فجر النهضة العربية إىل يومنا هذا، متمحورة حول   

ألخذ مبا أفرزه الفكر الغريب يف حلّ مشاكلنا، أم إنّ يف تراثنا العريب ما هل ميكننا ا: إشكالية مضموا 

وهي إشكالية مرتبطة مبختلف املظاهر احلياتية العربية وال سيما املظهر اللغوي ، . يغنينا عن ذلك ؟ 

  .الذي يعد من أهم هذه املظاهر، إ ن مل نقل أمهّها على اإلطالق  

لقدمي واحلديث يشتد أكثر عند احلديث عن انتقال اللّسانيات إىل الثقافة إنّ الصراع القائم بني ا    

العربية، وهو أمر ميكن استخالصه من الصعوبات اليت واجهتها املبادرات األوىل اليت حاولت نقل 

اخلطاب اللساين الغريب إىل ثقافتنا العربية، أين اصطدمت مبشكل أساسي هو طغيان الفكر التراثي ، 

روج عن معطيات القدامى ومناهجهم، والسبب يف ذلك راجع إىل غىن التراث بأفكاره وعدم اخل

وأدواته، وهذا ما جعل من الصعب اقتراح بديل له على املستوى اإلجرائي، وهو أيضا ما جعل الفكر 

اللغوي العريب احلديث حبيس النظرة التراثية ومعطيات القدامى، ما حال دون إدخال معطيات لسانية 

.1دة، أو على األقل توظيف عقالين ومقبول للسانيات املتونجدي

وبالرغم من أنّ الفكر العريب قد قفز قفزة نوعية يف اجتاه احلداثة إالّ أنّ الفكر العريب مازال يتصارع   

" –كما يرى أحدهم –واحلداثة من حيث هي موقف مبدئي، ومن هنا فمقولة احلداثة عند العرب 

افة وأكثر إخصابا، إذ تترتل لديهم متفاعلة مع اقتضاء آخر يقوم مقام البديل يف هي اليوم أغزر طر

."2التفكري املعاصر 

ولعلّ من اإلنصاف أن نقول إنّ الفكر العريب أفرز يف جمال اللّغويات نظرية مشولية تناقلتها األجيال ،   

جيال بعد جيل إىل أن وصلت إلينا، وهذه النظرية حىت وإن كان البعض يرى فيها ما يعيبها وما 

الفكر اللغوي العاملي،  إرثا تارخييا وحضاريا، وحلقة يف تاريخيعتورها، إال أنها تبقى قبل كل شيء

أن الالّحق " باإلضافة إىل كوا قاعدة ميكن أن نبين عليها خطابنا اللّغوي املعاصر وفق مقولة 

."يستصفي من السابق ويبين عليه 

إنّ وعي العرب بإرثهم التارخيي والبحث فيه ناجم عن االستفاقة اليت شهدها العرب يف عصر   

:3بثالثة مراحل –حبسب رأي الدكتور مصطفى غلفان  –وقد مر هذا البحث . النهضة
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حيث نشر فيها التراث العريب مبسامهة العديد من رواد النهضة باإلضافة إىل املسامهة : مرحلة اإلحياء 

  .الكبرية لبعض املستشرقني  

  .وفيها متّ التعريف بالتراث من خالل تقدمي رجاالته وقضاياه الكربى : مرحلة الوصف 

التراث ومتحيصه ، وحتليله قصد اكتشاف حيث شرع الباحثون يف نقد : مرحلة التفسري والنقد 

وهذه األخرية هي اليت تشكل لنا منطلقا . خصائصه وأسسه النظرية واملنهجية ووضعه يف إطاره العاملي 

لإلرث اللغوي العريب وموقفهم منه،   - وبالتحديد التوليديني منهم- الستنباط قراءات اللّسانيني احملدثني 

.وكيفية تناوهلم له 

أثار الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري قضية التراث، وبين أن اللّسانيات العربية احلديثة لقد      

وقعت يف إشكال منهجي مرده إىل التصور اخلاطئ للتراث، وهو إشكال حبسب رأيه حال دون تقدم 

ها البحث وقد حصر الدكتور الفهري األخطاء اليت وقع في. وتطور البحث اللساين يف العامل العريب 

:1اللساين العريب احلديث، واليت جنمت عن هذا التصور اخلاطئ للتراث يف ثالثة نقاط

اخلطأ األول يف تصور التراث هو االعتقاد اجلازم بضرورة توظيف هذا التراث يف بناء حنو يصف  -1

  .العربية مع أن هذا التوظيف غري ضروري على اإلطالق 

فإنه ال يكون يف مطلق األحوال توظيفا يف حنو اللغة العربية احلالية، ألن إذا حصل هذا التوظيف  -2

واملعلوم أن اللغة العربية ،أو لغة املتون . هذا يؤدي  إىل اخللط بني مستويني خمتلفني من مستويات اللغة 

  .القدمية غري اللغة العربية احلديثة، وبالتايل فهما نسقان خيتلفان اختالفا بينا 

اخلطأ الثالث الذي حتدث عنه الدكتور الفاسي الفهري فهو االعتقاد بأن اآللة الواصفة للغة  أما -3

 لف وأصوهلم، واحلقأنّ " العربية احلالية أو القدمية على حد سواء، حتتاج بالضرورة إىل مفاهيم الس

ري الئقة يف الكثري اآللة الواصفة املوجودة عند القدماء ليس هلا أي امتياز يف وصف اللغة بل هي غ

".2من األحوال 

ركز الدكتور الفاسي الفهري يف تناوله ملسألة التراث على متحيص  االعتقاد السائد يف أوساط     

الباحثني والذي مفاده  أنّ مشكل املعطيات يف اللغة العربية القدمية واحلديثة قد حلَّ يف النحو التقليدي، 

وهو اعتقاد يدحضه الدكتور، إذ " . ت الكتب ليتبين هذه احلقيقةوأن الباحث يكيفيه الرجوع ألمها

ميكن حبيث ال يرى أنّ املعطيات اليت جندها عند القدماء معطيات ناقصة ومزيفة يف الكثري من األحيان،
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.1االعتماد عليها يف حتليالتنا  ألنها ال تقدم أي إجابات الفتراضاتنا 

إنّ نظرة الدكتور الفاسي الفهري للتراث ميكن أن تفهم على أا نظرة ظرفية، وبالتايل فتحاليل   

وإنما  من اللغة العربية،) أو األنساق احلالية ( القدماء ال ميكن أن تسقط يف رأيه على النسق احلايل 

وعليه فاملقابلة . ينظر إليها نظرة تارخيية وجهدا جهيدا نشأ يف ظروف تارخيية وفكرية وحضارية معينة 

"بني الفكر اللغوي القدمي والفكر اللساين املعاصر يؤدي يف نظر الدكتور إىل نوع من الالتارخيية يقول 

نستأنس ا ، وأن نأخذ بعض اجلزئيات  مل يعد ممكنا األخذ بتحاليل القدماء رمتها  بل ميكن فقط أن

ويف هذا اإلطار بينا أنّ عددا من املفاهيم الوصفية عند القدماء . فيها ، أو بعض اخلطوط العامة فيها

ال ميكن االحتفاظ ا يف منوذج لساين حايل ، كذلك ) املبتدأ واجلملة االمسية والنواسخ ( كمفاهيم 

عند العرب مثال ليست هي نظرية العامل اليت حنتاج إليها يف بالنسبة لألصول ، فنظرية العامل 

."2الدرس احلديث

لقد جلب هذا املوقف املتصلّب جتاه التراث انتقادات كبرية على الدكتور عبد القادر الفاسي    

وكأنّ مبثل هذا احلداثي يدافع " الفهري، حيث اعترب موقفه من التراث موقفا عدائيا، يقول أحدهم 

أطلب اللسانيات عند الغرب تغنك عن اإلطالع عن حنو العرب ، وجتنبك : روحة تفيد عن أط

متاعب تأسيس نظرية لسانية جديدة ، ولو كانت هذه النظرية ذات كفاية منطية ، أي تتوقع حنوا 

مصاب بالكسل  وال يتبنى األطروحة املذكورة ،أو ينساق وراءها إال(...) توليفيا ملثل العربية 

 ، ممن يتوسل إىل املناصب اإلدارية ، بالدعوة إىل حتديث الفكر العريب وجيد جتديده حمصورا الذهين

."3يف تقليد الغرب ، وترك تقليد العرب 

يف نفس السياق  جند رائدا آخر من رواد التوليدية العربية وهو ميشال زكريا يشدد على ضرورة       

، ويركّز على إعادة النظر جمددا يف طرائق التحليل اللغوي، ويبدو جتاوز التراث وجتاوز النظرة السلفية

ال يتأتى إال عن طريق توظيف املعطيات احلديثة النامجة عن التطور  -حبسب رأيه -أن هذا التحليل

الكبري احلاصل  يف ميدان الدراسة اللسانية، وهو توظيف نسعى من خالله إىل إجياد ألسنية عربية قادرة 

ال بد أن نقول "قضايا اللغة العربية، ووضع أسس علمية سليمة تقوم بتفسريها وحتليلها يقول على تفهم

  الدراسات هـنا مبنتهى الصراحة واملوضوعية أنه ال نفع بعد اآلن، يف أن نـردد بصفة متواصلة

55اللسانيات واللغة العربية ، الفاسي الفهري ،ص  :ينظر-1
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اليت قامت ا األجيال السابقة، واملفاهيم اليت تبنوها يف ااالت اللغوية، وإن أضفينا عليها بعض 

فهذه الدراسات وإن دلّت على اهودات اليت . التعديالت السطحية من حيث الشكل والعرض 

للغة، وإن كانت تساعدنا على فهم بعض القضايا اللّغوية ، مل تعد قام ا اللّغويون يف جمال دراسة ا

تفي يف احلقيقة يف جمال حتليل اللغة، ففي هذا اال ، تكون النظريات العلمية اللسانية احلديثة، 

وذا يكون الدكتور ميشال . "1التقنية املتطورة اليت نتسلح ا لسرب قضايا اللغة وتفسريها وحتليلها 

مكان التراث من  -اليت يصفها بالعلمية املطلقة -قد نادى بإحالل النظريات اللسانية احلديثة زكريا

  .تراثي وما هو حداثي  ودون أدىن إشارة منه إىل ضرورة املزاوجة بني ما ه

فريى أنّ اللّسانيات احلديثة هلا  –وهو من أقطاب التوليدية العربية  –أما الدكتور مازن الواعر      

عالقة وطيدة بالتراث اللغوي العريب، بل بكل التراثات العاملية، وهو يف هذا يكرس مبدأ التراكمية الذي 

علما قائما بذاته من دون استناده إىل التراث اللغوي  –كأي علم آخر  –ينفي أن تكون اللسانيات 

لكنه يرى . ا يعين أن احلداثة ال تنقطع يف  رأيه عن التراث كلّية من التراثات األخرى، مم هالعريب أو غري

أنّ مفهوم احلداثة يف ثقافتنا العربية مفهوم فوضوي، ألنها مل تأخذ يف احلسبان جمهودات العرب وما 

" فعلته التراثات األخرى، وهو أمر ولّد صراعا كبريا بني أنصار التراث ودعاة احلداثة  يقول 

ال يتطلعون إىل األمام ، وال يريدون أن يطوروا علما جديدا ملعطيات جديدة ، فاملاضويون 

واحلداثيون ال يريدون أن يؤسسوا نظريات حديثة مبنية على تراثات قدمية ، وهكذا فإن خطيئة 

.2األمة املعرفية ال تأيت من احلداثيني فحسب ، وإمنا تأيت من التراثيني أيضا "

مازن الواعر للتراث نظرة مشولية، فالتراث عنده ليس كما يتحدث عنه  تعد نظرة الدكتور      

. الكثريون باملفهوم الضيق الذي يعين تراثنا العريب فحسب، وإنما هو إرث مجيع الشعوب واحلضارات 

وهلذا فإن نظرته لتراثنا العريب ميكن أن تفهم على أا مسألة جزئية، ميكن التطرق إليها يف إطار كلي 

اإلرث العاملي ، وهذا يعين أنّ الدكتور مازن ال جيد حرجا يف االستفادة من التراثات املختلفة يف  هو

بناء نظرية لسانية متكاملة ، لكنه يف املقابل يعارض معارضة شديدة احلداثة الفوضوية اليت تكرس 

عاضده إذا ما تتبعنا روافد القطيعة بني القدمي واحلديث،ولعلنا جند لرأي الدكتور هذا برهانا تارخييا ي

  تراثنا العريب ،  الذي ينفي املسار التارخيي عنه صفة العزلة احلضارية ، وهذا ما ينفي القطيعة عنه على

األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، اجلملة البسيطة ، ميشال زكريا ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  -1
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  .الصعيد الفكري 

أما الدكتور خليل عمايرة فال خيتلف اختالفا كبريا عن سابقه، فهو يرى يف التراث حلقة من       

الباحث حلقات التفكري اللغوي اإلنساين، وأن هذا التراث ميكن االستفادة منه بطريقة استصفائية متكّن 

أي أنّ الباحث جيب أن خيضع التراث . من األخذ باملعطيات اليت يراها صاحلة ، وتوظيفها يف البحث 

وهو أمر سعى . 1لعملية غربلة  يستصفي من خالهلا ما هو صاحل ومن مث يبين عليه آراءه وحتليالته

دكتور عمايرة قدم أحباثا ميكن الدكتور خليل عمايرة إىل حتقيقه يف جلّ أحباثه ، غري أننا نالحظ أنّ ال

أن تفهم على أنها انتصار منه للتراث على حساب النظرية اللّسانية احلديثة ،وال أدلّ على ذلك من حبثه 

الذي عد فيه نقاط االئتالف بني " اجلرجاين وتشومسكي  رالبنية التحتية بني عبد القاه" ب املوسوم 

على أا تبيني ألسبقية عبد القاهر اجلرجاين يف كثري من وقد تفهم هذه اخلطوة . هذين العلمني  

  .األمور، حىت وإن مل يقلها الدكتور عمايرة صراحة

العديد من املزايا  –وخاصة القواعد التقليدية  –أما الدكتور علي اخلويل فريى أنّ يف تراثنا العريب     

اليت جتعل منها قواعد صلبة ال ميكن استبداهلا بالقواعد احلديثة ، أو االدعاء بأنها أفضل منها، وهلذا 

.2جنده يركّز على ضرورة املزاوجة بينهما واالستفادة منهما معا

مما سبق يتبين لنا أن التوليديني العرب ال يستقرون على موقف ثابت من التراث، وهلذا ميكن أن     

نصنف مقاربام لتراثنا العريب يف اجتاهني رئيسيني ، اجتاه ال يرى يف االستعانة مبعطيات التراث مشكال 

و تراثي وما هو حداثي يف يف بناء نظرية لسانية حديثة، بل ويركّز على ضرورة املزاوجة بني ما ه

أما . حدود ما يسمح به املنهج العلمي، ومن هؤالء مازن الواعر وخليل عمايرة وحممد علي اخلويل 

االجتاه الثاين فيعارض أميا معارضة أية صلة بالتراث، ويدعو إىل جتاوزه وعدم قبوله يف منوذج لساين 

  .ل زكرياممثّال يف شخصي الدكتور الفاسي الفهري وميشا. حديث 

إن معادلة التراث واحلداثة من حيث هي إشكال منهجي يؤثر على املسرية املتوازنة للدرس اللّساين      

يف ثقافتنا العربية، تتطلّب فكرا متوازنا يعي متام الوعي العالقة اليت جيب أن تربط التراث اللغوي العريب 

العالقة يف بناء نظرية لسانية متزنة، بعيدة عن  مبا أفرزه البحث اللغوي املعاصر، ومن مث استثمار هذه

  النظرة السلفية الضيقة الزاعمة بأسبقية العرب إىل اللسانيات من جهة ، وبعيدة أيضا عن النظرة احفة

7ص 1/2004املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي ،خليل أمحد عمايرة ،دار وائل ،األردن ، ط:ينظر-1
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( اليت تلصق بالتراث مركّبات النقص واالحتواء ، واليت توهم بأن الفكر اخلالق إنما هو الفكر اآلخر 

ولعل ماذهب إليه األستاذ عبد السالم املسدي، والذي يرمي إىل تأسيس مقولة التراث يف ) . الغريب 

اجم عن موقف عقالين علمي يزاوج بني معطيات القدمي واحلديث وجيعل صلب البحث اللساين ، ن

أما من الوجهة العلمية فإننا نصدر عن موقع منهجي هو القراءة "يقول . لكل منها مكانا إىل جانب اآلخر

 طرفه األول يف التراث ،وطرفه اآلخر يف العلم احلديث ،ومىت: املعاصرة اليت تقتضي ضمنيا استيعابا مزدوجا 

توفرت املعادلة بطرفيها تسىن إجراء القراءة اجلدلية اليت هي بالضرورة قراءة نقدية واعية تستند أساسا إىل 

، وهذا يعين أن هذه املصادرة تقتضي إدخال املفاهيم اللسانية املعاصرة يف حوار  "1التفاعل العضوي

ال هي تراث مطلسم ، وال هي  مفيد ومثمر مع معطيات التراث ، بغية احلصول على نتائج متفردة،

.لسانيات ممسوخة ، بل عطاء نوعي وحصيلة فريدة ، تغري اآلخر من موقع اخلصيم إىل موقع النصري 

:التوليدية العربية وثنائية الوصف والتفسري-5

يف  –لقد رأينا أن اللسانيات الوصفية العربية تعاملت مع اللغة  تعامال حيتكم إىل املنهج ، فاللغة   

ال ميكن أن تدرس إالّ دراسة وصفية ، حيث حتكم املالحظة خمتلف مظاهرها الصوتية  –نظرهم 

والصرفية والتركيبية، بغية استقرائها ووصفها ، وحماولة رصد خصائصها دون التطرق إىل العلل 

ون إرهاق احلاكمة يف خمتلف هذه الظواهر ، ألنّ مهمة اللساين يف نظرهم وصف الظاهرة اللغوية من د

  . نفسه بتتبع عللها وتربيراا الغري جمدية 

ال شك أن هذه النظرة اليت تزمت هلا الوصفيون العرب تعبر عن االمتداد املنهجي والتقيد الكبري مبا 

وهو حكم نستخلصه من أهم أهداف . أنتجه املنهج الوصفي يف الغرب من مصادرات ومسلّمات 

من التركيب الشكلي أو البنية الظاهرية للغة موضوعا للبحث والدراسة، ما  الوصفية الغربية الذي جيعل

جعل علماء اللغة الوصفيني خيضعون العديد من اللغات للدراسة الوصفية ، حيث استعانوا مبا أفرزه 

اجلانب التكنولوجي من أجهز حديثة، وبذلك استطاعوا التوصل إىل جمموعة من القواعد الوصفية ال 

وأصبح كل ما يقوله الناس ويقبلون به كالما سليما بغض النظر عن اللغة املكتوبة، ومل يعد .  املعيارية

هنالك معيار للخطأ أو الصواب مفروض على اتمع اللغوي، بل أصبح كل ما يقوله جمتمع لغوي 

.2معني لغة سليمة تستحق التسجيل، بل وتستحق أن تكون هلا قواعد خمصصة

28سيسية يف اللسانيات ، عبد السالم املسدي ، ص مباحث تأ -1
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لقد اجتهت التوليدية العربية يف اجتاه معاكس  ملا ذهبت إليه اللسانيات الوصفية العربية، بل    

إمكانية بناء نظرية لسانية متكاملة يف إطار منهجي يعتمد على الوصف واالستقراء ال  وعارضت بشدة

ويبدو أنّ هذا املوقف أيضا خاضع ملسلمات املنهج، فاالجتاه التوليدي يف الغرب أعاب بشدة . غري 

اللغة  على الوصفيني وقوفهم على حدود املادة املباشرة، فهذا تشومسكي رائد املنهج التوليدي يرى أنّ

ظاهرة مميزة للنوع اإلنساين، وليس من املعقول أن تكون هلا مثل هذه األمهية مث تتحول إىل جمرد 

تراكيب شكلية يسعى الوصفيون إىل جتريدها من املعىن، عرب هذا الوصف السطحي، بل ال ينبغي هلا أن 

 يقدم شيئا، بل ال يعترب تتوقّف عند املنهج الوصفي باعتباره مستقال، ألن  وصف البنية السطحية ال

ومن هنا فالوصول إىل البىن التحتية عن طريق التفسري ميكّننا . 1علما ألنه ال يعطي تفسريا ألي شيء 

  .من الوقوف على قوانني الطبيعة البشرية 

وهذا يعين أن تشومسكي ينفي أن تقوم الدراسة العلمية للغة على جمرد الوصف والوقوف على حدود 

الشكلية، بل ويركز على ضرورة التفسري بغية الوصول إىل حتليل هذا النظام اللغوي البشري  املعطيات

  .الفائق التعقيد 

التفسري ، ال خيرج عن اإلطار املنهجي لالجتاه / إنّ موقف التوليديني العرب من ثنائية الوصف : قلنا    

. على املزاوجة بني الوصف والتفسري  التوليدي يف الغرب، وهلذا فإن أغلب التوليديني العرب ركّزوا

فالنظرية اللّسانية  بناء عقلي يتوق إىل ربط أكرب عدد " يقول الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري 

من الظواهر املالحظة بقوانني خاصة ، تكون جمموعة متسقة  حيكمها مبدأ عام هو مبدأ التفسري ، 

ة، وجمموعة من السمات تستنتج منها النتائج وميكن متثلها مبجموعة من املفاهيم األساسي

عند الدكتور  –وعليه فإن وصف أي ظاهرة من الظواهر اللغوية، ورصد خصائصها .  "2التفسريية

هي جمرد آلية مرحلية أولية تسبق مرحلة التفسري، وهلذا فإن اللساين ال جيب أن يكتفي يف  -الفهري

إنما جيب عليه أن ينفذ من خالل هذه املعطيات الشكلية إىل تناوله للظاهرة اللغوية مبعطيات الوصف، و

  . تفسري هذه الظاهرة والبحث أسباا وعللها 

  أما الدكتور داود عبده فنجده ينـتقد بشدة دعاة املنهج الوصفي ممن شددوا على ضرورة االستعاضة 

ص  1/1979بية للطباعة والنشر ، بريوت،  طالنحو العريب والدرس احلديث،عبده الراجحي،دار النهضة العر: ينظر-1
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وخييل إيلّ أنّ عددا من اللغويني املعاصرين قد بلغ يف التعصب للمنهج  "بالوصف عن التفسري، يقول 

فإذا كانت غاية . أجله علما الوصفي حد التطرف ، فكاد جيرد علم اللغة مما يستحق أن يسمى من 

يف اللغة حنن ال [ ....] . علم اللغة الوصف فحسب ، فألي علم ننسب تفسري الظواهر اللغوية ؟ 

كتب، قام،  : حنتاج إىل عامل لغوي لكي يذكر لنا أن الفعل الثالثي يف العربية يأيت على أوزان خمتلفة 

تصريف خاص قائم بذاته ، فأي مثقف  باع ، مد، قضى ، غزا ، نسي ، ولكل من هذه الفئات

عريب يستطيع أن يالحظ هذا ، ما حنتاج إليه هو تفسري عدد من الظواهر اللغوية املتعلقة ذه 

وهذا يعين أنّ الدكتور داود عبده يركز على اعتماد التفسري يف التحليل ، وهذا ما جيب . "1األفعال 

عطيات الوصف ، والوقوف عند نتائجها السطحية أن يتسلح به العامل اللغوي بدال من التقيد مب

" .   ياملتاحة للغوي وغري اللغو" الظاهرة، أو على حد قوله 

لقد انطلق الدكتور داود عبده يف منهجه التفسريي بالرد على الوصفيني الذين كانوا يسخرون من     

ختالف ظاهر اللفظ وكانت الغاية ) بنية عميقة ( آراء اللغويني القدامى ، خاصة فيما يتعلق بتقدير أصل 

 فسرإثبات افتراضات القدامى بضرورة تقدير بنية عميقة ت ا العديد من الظواهر اللّغوية ، من هذا الرد

كيف نفسر وجود الواو يف مضارع  "يقول .حبيث ال ميكن تفسري هذه الظواهر يف غياب هذا التقدير 

دعوت،  : قال ودعا، ومصدريهما، ووجود الياء يف مضارع باع ورمى ، ومصدريهما، وملاذا نقول 

مددت ، وال نقول مدت : دعات ، ونقول :  لوال نقو
2

."

من هذا املنطلق جيد الدكتور داود عبده شرعية ملنهجه التفسريي الذي يقوم على اعتماد مفهوم البنية    

السطحية والعميقة، ويؤكد على أمهية هذا املفهوم يف تفسري العديد من الظواهر اللغوية، كما يؤكد يف 

  .هذه الظواهر من دون وجود تقدير املقابل على استحالة تفسري

دكتور مازن الواعر فريى أن النظريات احلديثة جيب عليها أن تصوغ مناهج ميكن أن تصف أما ال   

وتفسر الظواهر اللغوية، شرحا وتفسريا أكثر وضوحا وأكثر قوة  وأكثر مالءمة للواقع وللزمن الذي 

عملية وهلذا فإنّ الوصف والتفسري متالزمان من حيث أنّ العملية الوصفية . 3تعيش فيه هذه الظواهر 

  مبدئية، ميكن من خالهلا الوقوف على املعطيات الشكلية واخلصائص اخلارجية ملختلف الظواهر اللغوية،

15ص  1،1979دراسات يف علم أصوات اللغة العربية ، داود عبده عطية ، مؤسسة الصباح ، الكويت،ط-1
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مث يأيت دور العملية التفسريية اليت تقف على حقائق هذه الظواهر وتقوم بتحليلها والبحث يف أسباب 

  .حدوثها 

أما الدكتور علي اخلويل فقد حتاشى احلديث عن الوصفية والطعن فيها، ويف املقابل اجته إىل تعداد     

الكفاية التفسريية والقدرة التحليلية اليت تتمتع ا هذه  مزايا النظرية التوليدية التحويلية، مركّزا على

النظرية يف معاجلتها للكثري من القضايا اللغوية، اليت ال تستطيع النظريات األخرى أن تفسرها، أو 

  . - على حد قوله –تفسرها تفسريا بائسا 

ظريات النحوية األخرى، وبالرغم من هذا التصور إال أن الدكتور اخلويل ال ينفي أن تكون الن     

نظريات تعتمد التفسري يف تناوهلا ملختلف الظواهر اللّغوية، لكنه يركّز على قوة اجلهاز التفسريي 

كل ما نعنيه هو أن القواعد التحويلية تفسر هذه الظواهر بطريقة أكثر " يقول . للنظرية التحويلية 

.1وضوحا ، وأكثر انتظاما، وأكثر كفاءة "

ن التوليدية العربية التزمت التزاما كبريا مبتطلبات املنهج التوليدي الذي حتددت معامله يف ال شك أ

اعتماد التفسري كمبدأ أساسي يف دراسة اللغة مبختلف ظواهرها : ومن صور هذا االلتزام . الغرب 

رة، وتفسريها كما حاولت الولوج إىل كنه الظاه. وعدم الوقوف عند احلدود املباشرة للمادة اللغوية 

تفسريا داخليا يتجاوز البنية والشكل، وذا استطاعت حتقيق العديد من اإلجنازات اليت مل تستطع 

  . املناهج األخرى حتقيقها يف خمتلف مستويات اللغة 

  :العملية احلدسية والتحليل التوليدي العريب/ 6

غوية تتمثل يف احلدس ، متكّنهما من حبسب تشومسكي، فإن اللّساين وصاحب اللغة يتمتعان مبقدرة ل

حتديد اجلمل  - من خالل هذه القدرة –التمييز بني اجلمل املستقيمة من غريها، أي أنهما يستطيعان 

ومن هنا ذهب نعوم تشومسكي إىل أنّ اجلمل اليت .اليت تقبل حنويا ، واجلمل اليت الميكن أن تقبل 

من ل صاحب اللغة، كما اعترب أنّ حدس أبناء اللغة جزءيولّدها النحو ال بد أن تكون مقبولة من قب

.2املادة اللّغوية اليت تقوم القواعد بدراستها 

إذا يعترب احلدس يف املدرسة التوليدية التحويلية من الركائز األساسية اليت تقوم عليها عملية التحليل،    

لى إنتاج اجلمل من جهة، وعلى احلكم ويقصد باحلدس حدس الباحث للوصول إىل نية املتكلّم القادر ع

،وحدس الباحث أيضا يف الوصول إىل معرفة املتكلم بلغته معرفة ضمنيةعبصحة أو خطأ مايسم

12قواعد حتويلية للغة العربية ،حممد علي اخلويل، ص  -1
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.1ليتوصل إىل استنباط قواعد اللغة وقوانينهاباملالحظة وغريها من وسائل البحث، 

ويبدو أن مفهوم احلدس حاضر أيضا عند بعض التوليديني العرب، ميثّل منطلقا من املنطلقات      

فالدكتور ميشال زكريا يلجأ إىل احلدس كمصدر أساسي تقوم . املنهجية اليت تقوم عليها حتليالم 

النحويني العرب كمصدر ثان، حيث يعترب أن اإلنسان الذي قد اكتسب عليه دراسته، إىل جانب نتاج 

لغة ما له القدرة على إنتاج مجلها وفهمها فهما صحيحا ،  باإلضافة إىل قدرته على احلكم بأصولية 

وفيما خيص اعتماد احلدس اللغوي جلأ الدكتور زكريا إىل األشخاص الذين ميلكون كفاية . هذه اجلمل 

عرب ختصصهم اللغوي وعرب ممارستهم التأليف، اعتقادا منه أن الكفاية اللغوية اليت ميتلكها لغوية جيدة ، 

هؤالء األشخاص الذين كتبوا باللغة العربية تقوم بصورة أفضل مقام مؤلفام املكتوبة، ومل ينس 

 هلالدكتور اإلشارة إىل مشكلة تفاوت احلدس عند هؤالء األشخاص يف بعض املسائل، وهذا ما جع

يتخذ موقفا حذرا جتاه احلدس، يتسم بالعموم، أي أنه اعتمد يف حتليله على اجلمل اليت يتفق على 

.2أصوليتها عدد كبري من هؤالء األشخاص

أما الدكتور مازن الواعر فيبدو أنه حيتفي احتفاًء كبريا باحلدس ، مما جعله يغيب العديد من    

دسية، ومنها التفاوت الكبري بني األشخاص فيما خيص هذه املقدرة ، االعتبارات اليت حتكم العملية احل

يقول . واملالحظ أن الدكتور مازن يبالغ مبالغة شديدة يف مثالية هذا احلدس لدى املتكلم السامع العريب

ليس مدهشا أن نرى شخصا ال يعرف القراءة أو الكتابة يفهم بشكل تام أعلى أسلوب يتمثل يف القرآن "

أو أدىن أسلوب يتمثل يف اإلذاعة والتلفزيون ، يف الوقت نفسه فإنه ليس من املدهش أن نرى فىت عربيا  الكرمي

.3يف الثالثة عشر من عمره يفهم شعر ما قبل اإلسالم

إن نظرة الدكتور مازن الواعر للعملية احلدسية ميكن أن تعترب نظرة سطحية، ومحاس زائد ملبادئ     

.  النحو التوليدي ، ذلك أنه جعل  أساليب النص القرآين يف متناول كل من له معرفة ضمنية باللغة

بينوا أنّ قواعد   -اينوعلى رأسهم عبد القاهر اجلرج -والواقع أنّ العديد من اللغويني العرب القدامى 

العربية اليت يستعملها املتكلم العادي يف اخلطاب اليومي أو الفني قاصرة على حتليل اخلطاب القرآين
4
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والسبب يف ذلك راجع إىل توظيف النص القرآين لتراكيب العربية توظيفا غري مألوف لدى املتكلم 

  مكنة لنسق العربية املسـتوى املناسب للمعرفةالعـادي ، الذي ال تتجاوز معرفته باالستعمالـات امل
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.البشرية 

العلم مل يصل إىل درجة  لغة أخرى، ةو املتكلم العادي أليأ، كلم العادي بقواعد اللغة العربيةال شك أن معرفة املت   

فضال أعلى مراتبه،ولن يصل إىل استعماله يف ال كذلك ، وا يف هذه اللغةستعماهلاليت ميكن اكل األوجه ب املطلق

يكون منتجا أو مستقبال خلطاب معجزعلى أن 
وبالتايل فالقول بأنّ متكلم اللغة العربية العادي قادر على . 1

.   فيه من املبالغة الشيء الكثري. على فهم الشعر اجلاهلي  افهم النص القرآين، وبأنه  قادر أيض

وعلى عكس الدكتور مازن الواعر وميشال زكريا يعترب الدكتور خليل أمحد عمايرة أنّ عملية 

الوصول إىل حدس املتكلم ، و  –إن مل يكن من املستحيل  –احلدس عملية بعيدة املنال، و من الصعب 

تظافر للوصول إىل يقترح بدال من االعتماد على احلدس بعض عناصر التحويل اليت تدخل اجلملة فت

املعىن الداليل،  ويعترب أنّ هذه العناصر قد تكون معيارا وصفيا ميكّننا من الوصول إىل املعىن الداليل 

.2الذي تفيده اجلملة، وجينبنا البحث عن قصد املتكلم الذي يعده تشومسكي نقطة رئيسة يف نظريته

  :من قضايا التوليدية العربية/ 7

:التركييب يف اجلانب  -7-1

اجته العديد من التوليديني العرب إىل البحث يف قضايا التركيب وأولوها عناية بالغة، واستطاعوا  

اخلوض يف العديد من املسائل التركيبية وتفسريها تفسريا علميا، يزاوج بني معطيات املنهج وكفاءة 

  : توليديني العرب وسنركز حديثنا يف ما يلي على القضية األكثر جدال بني ال. التحليل 

:الرتبــة -7-1-1

لقد عمل تشومسكي وبعض أتباع املدرسة التوليدية التحويلية على إحياء نظرية القواعد الكلية، أو 

  الواحدة جلميع اللغات، اليت نادى ا اإلغريق من قبل ، ونادى ا أيضا دي سوسري، وبالـرغم من

فكرة وأكّدوا على خصوصية كل لغة، وأن كل لغة هلا نظامها أنّ العديد من اللّسانيني عارضوا هذه ال

اخلاص،  إال أن تشومسكي وبعض أتباعه حاولوا إثبات أن كل اللغات ميكن أن حيكمها حنو واحد 

.3ينعت بالكلية والشمولية

العامل إنّ هذا التصور الذي يؤمن به رواد املدرسة التوليدية التحويلية جعلهم يعتقدون بأن كل لغات   

  فاعل: أي )svo(فاعل ومفعول وفعل،و: أي )sov(: تسري معظم تركيباا يف ثالثة أطر رئيسية هي 

30نظرية اللسانيات النسبية ، حممد االوراغي ،ص : ينظر -1
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وعلى هذا األساس يكون لكل مجلة يف أي ." فعل وفاعل ومفعول : أي  )vso(وفعل ومفعول، و

لغة تركيبان يعبران عن املعىن، خيضعان لقواعد النحو التحويلي، وأما التركيب الثالث فيمثّل البنية 

عكس التركيبني اآلخرين خاضع لقواعد النحو التوليدي، وقد رفض الكثري  السطحية ، وهو على

من علماء اللغة هذا التعميم، وأكّدوا  أنّ لكل مجلة يف أي لغة من اللغات تركيبا أصليا خاصا 

خيتلف من لغة إىل أخرى، وميكن ملستعمل اللغة أن يضيف هلذا التركيب األصل عددا من املباين 

."1عىن العميق ، فتظهر اجلملة متماشية مع قواعد النحو واللغةاليت تدل على امل

من هذه املعطيات انطلق التوليديون العرب يف دراسام لتراكيب اللغة العربية، حيث سعى الكثري    

منهم إىل البحث عن البنية األصلية للجملة يف اللغة العربية، وانتهى م املطاف إىل االنقسام إىل فريقني،  

وفريق يعتقد بأن . فعل وفاعل ومفعول : يق يعترب أن البنية األصلية للجملة العربية يسري وفق الترتيب فر

  .فاعل وفعل ومفعول : الترتيب األصلي لتراكيب العربية يسري وفق النظام 

ل عبد القادر الفاسي الفهري وخلي: أما الفريق األول فيمثّله العديد من الشخصيات البارزة أمثال    

عمايرة وميشال زكريا، ولكل علم من هؤالء األعالم دالئله اخلاصة اليت يوردها لالستدالل على أصلية 

إشكال الرتبة والبنية األساسية : عاجل هذه القضية حتت عنوان  الفاسي الفهريفالدكتور . هذه البنية 

بادئ اليت تقيد الرتب وشدد على أن من أهداف النظرية اللسانية أن تبحث يف جمموعة املللجملة، 

داخل اللغات، ألن كفايتها ال تقتصر على ختصيص ووصف الرتب الظاهرة فحسب، بل تتعدى ذلك 

.2إىل تلك الرتب اليت ال ميكن أن تالحظ

+ فا+ ف : إنّ افتراض الدكتور الفاسي الفهري بأن عناصر اجلملة يف العربية تنتظم وفق النمط     

:3رأيه إىل العديد من األدلة والرباهني وهي مف، افتراض يستند يف

  ط الفاعل بني الفعل واملفعولن فعال متعديا ، حيث يتوسأن هذه الرتبة توجد يف اجلمل اليت تتضم

  .أكل عمرو تفاحة : مثل 

 ضرب عيسى : عدم إمكان اللّبس يف اجلمل اليت يتوارد فيها الفاعل واملفعول بدون إعراب بارز مثل  

¡1982العدد الثامن  -رأي يف بعض أمناط التراكيب اجلملية ، خليل أمحد عمايرة ، الة العربية للعلوم اإلنسانية ، الكويت -1
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جلملة األوىل ، وموسى فاعل بالضرورة موسى ، أو ضرب موسى عيسى ، فعيسى فاعل بالضرورة يف ا

  .يف اجلملة الثانية

  ت  -أن بعض القيود اليت جعلها النحاة على اإلضمارفا + توحي إىل أن رتبة ف  -إن صح +

ابتلى ابراهيم : فالنحاة يذكرون أنّ مفسر الضمري جيب أن يتقدمه إما لفظا  مثل . مف، هي األصل 

  . دخل مكتبه زيد : ربه، أو رتبة مثل

  األوالد : ق الفاعل جنسا وعددا إذا تقدم الفاعل عليه مثلالتطابق بني الفعل والفاعل ، فالفعل يطاب

. جاء األوالد : جاؤوا ، أما إذا مل يتقدم عليه فال يطابقه يف العدد مثل 

إنّ املتدبر يف هذا االستدالل ميكن أن يالحظ أنّ الدليل الثاين هو يف احلقيقة دليل على تقدم  

كما أن الدليل الرابع يثبت بأن اإلشارات اليت تلحق . دم الفعل الفاعل عن املفعول وليس دليال على تق

الفعل هي إشارات تطابق، والغريب يف هذا هو أنّ الدكتور الفاسي الفهري وأثناء مراجعته للدالئل اليت 

اعترب أن الدكتور عبده أصدر حكما . مف + ف+ ساقها الدكتور داود عبده على أصلية الرتبة فا

عالمات ) األوالد جاؤوا : ( نّ اإلشارات اليت تلحق الفعل يف اجلمل اليت من قبيل قاطعا مضمونه أ

.1تطابق وليست ضمائر، مع أنه من الصعب إصدار هذا احلكم ألنّ يف هذه املسألة جدال كبري

ة ، فقد مهد لقضية الرتبة بإحصاء األبنية اليت ميكن أن ترد يف اللغة العربي ميشال زكرياأما الدكتور 

:2وتوصل إىلترتيب العناصر اللغوية يف البنية العميقة، :  حتت عنوان 

  را عن الفاعل واملفعولأي أنّ العربية ال ترتضي التراكيب . أن الفعل يف اجلملة العربية ال يرد مؤخ

+ فاعل + إبراهيم سعداً ضرب، أو مفعول : فعل  ، مثل + مفعول + فاعل : اليت تكون من منط 

  .مثل ابراهيم سعدُ ضرب   فعل،

 فاعل + فعل + فاعل أو مفعول + مفعول + فعل ( أن اجلملة اليت يقع فيها املفعول به قبل الفاعل (

  .دخل القسم التلميذُ، أو القسم دخل التلميذُ : هي مجل مشكوك يف صحتها حاليا،  مثل 

 أنّ الترتيب املقبول يف اللغة العربية هو أحد الترتيبني  :  

  .غادر املعلم الصف   مفعول       + فاعل + فعل 

  .التلميذُ كتب الدرس   مفعول   + فعل + فاعل  

  .من هذا الفصل  69أنظر رأي الدكتور الفاسي الفهري هذا يف ص  -1
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  .الذي أراده اللغويون للجملتني االمسية و الفعلية ومها ترتيبان يتماشيان مع التحديد 

+ فعل + مفعول و فاعل + فاعل + من هذا املنطلق حاول  الدكتور زكريا املقارنة بني التركيبني فعل  

: أنّ الرتبة األصلية ملكونات اجلملة العربية يف بنيتها العميقة هي : مفعول، وتوصل إىل حقيقة مضموا 

:1ولالستدالل على صدقية هذا التوجه يورد العديد من الدالئل أمهها. عول مف+ فاعل + فعل 

  أن اجلمل اليت يتقدم فيها الفاعل عن الفعل هي مجل تشري إىل وجود ضوابط تتعلق بالفاعل حبيث ال

  :يكون هذا التركيب مقبوال إال بوجود هذه الضوابط، ولنشرح رأي الدكتور نعطي مثاال على ذلك 

  .غادر التــالميذ املدرســـة    -أ        

  .التـــالميذ غادروا املدرســة   -ب       

.التالميــذ غـادر املدرســة     - ج       

تقدم الفاعل على الفعل، لكن هذا التقدم حمكوم بضابط معني هو وجود إشارة يف ) ب(يف اجلملة 

  ) .ج(غياا كما يف اجلملة موقع بعد الفعل، تدل على املقدم، وال يصح التركيب يف 

هو تركيب مشكوك يف مدى مقبوليته بصورة ) ب(وعليه فإن التركيب الذي جاءت على هيئته اجلملة 

  .عامة 

 ا عالمات أنّ اإلشارات اليت تقترن بالفعل إشارات تقوم مقام االسموليست كما يرى البعض بأ،

  .اتباع الفعل لالسم 

 م فيلة عن طريق نقل االسم إىل موقع االبتداء أنّ اجلمل اليت يتقدها الفاعل على الفعل هي مجل حمو

  . بدليل أنّ االسم يترك ضمريا يدلّ عليه يف موقعه األصلي، أي بعد الفعل 

أن يدحض  داود عبدهإليه الدكتور الفاسي الفهري وميشال زكريا حاول الدكتور  بوخالفا ملا ذه  

: مف، وعوضا عن ذلك يقر بأا من منط+فا+اللغة العربية هي من منط ففكرة أنّ الرتبة األساسية يف 

أوهلما استدالل : واملالحظ أن الدكتور داود عبده جلأ إىل مستويني من االستدالل . مف + ف+ فا

  .مف + ف+ مف، وثانيهما يثبت به أصلية الرتبة فا+فا+يدحض به الرأي القائل بأصلية الرتبة ف

مف ، دالئل كثرية ومتعددة ، وال يسعنا أن +فا +اليت جاء ا الدكتور ميشال زكريا إلثبات أصلية التركيب ف إن الدالئل  -1

( ندرجها بالكامل يف حبثنا ، وهلذا اخترنا بعضها ، على أن حنيل القارئ للدالئل األخرى وهي موجودة يف نفس الكتاب املذكور

44إىل الصفحة  27 من الصفحة ) األلسنية التوليديةوالتحويلية



  :فمن املستوى األول جند    

العربية تتصف بالصفات اليت تتصف ا اللغات اليت تبتدئ بفاعل ومنها تقدم اجلار عن ارور ،  -1

  .وتقدم الصفة عن املوصوف، واملضاف عن املضاف إليه 

.ضمري الفاعل وكذلك ضمري املفعول حيتالّن موقعا بعد الفعل  -2

).األوالد جاؤوا/ جاء األوالد ( ل ال يطابق االسم يف العدد إالّ إذا تاله الفع -3

  ).رأى مصطفى عيسى(أن الفاعل يسبق املفعول وجوبا ،إذا خال كل منهما من عالمات اإلعراب  -4

  .مف +فا+ف: القواعد التحويلية تصبح أكثر تعقيدا إذا كانت البنية  -5

إنّ هذه الدالئل اليت يوردها الدكتور عبده لدحض الرأي اآلخر ميكن حبسب البعض أن تستعمل     

) الرأس يتقدم الفضلة ( ضده، فبخصوص الدليل األول ميكن القول بأنه دليل لتقدم الفعل عن املفعول 

ن السهل القول بأنّ أما خبصوص الدليل الثالث فليس م. 1وليس دليال على تقدم الفاعل عن الفعل

.2اإلشارات اليت تتبع الفعل هي إشارات تطابق وليست ضمائر ألن هذه النقطة حتتاج إىل نقاش طويل

.3أما خبصوص الدليل الرابع فهو حجة على تصدر الفاعل للمفعول، وليست دليال على تصدر الفاعل

:4أما املستوى الثاين من استدالل الدكتور عبده فيتمثّل يف  

، وبالتايل فإن الترتيب ) ميثالن مكونا واحدا ( الفعل واملفعول ينتميان إىل نفس املكون اجلملي  -1

  .مف، ينهار من أساسه إذا تبين أن هنالك ما يدعو إىل اعتبارمها كذلك +فا+ف

وافق على القرار ، اعترف : بعض األفعال تشكل مكونا مجليا واحدا مع حروف اجلر مثل  -2

  قبل على القرار،وبالتايل هناك: اخل ،حبيث لو غرينا أحدمها ملا شكال مكونا مجليا واحدا مثل ....بذنبه

  أن البنية اأفعال تتعدى حبروف جر معينة دون أخرى، وهذا ما ينفي تصدر الفعل بدليل أننا لو اعتربن

وافق على الرجل : وافق الرجل على القرار، يصبح : مف ، فإن أصل اجلملة+ فا + األصلية هي ف   

القرار ، وهي مجلة غري صحيحة حنويا، ولتصحيحها حنتاج إىل قاعدة يتم من خالهلا نقل حرف اجلر 

  .إىل موقع قبل املفعول، لكنها قاعدة إلزامية وغري جمدية يف غري هذا املوقع 

ة تقدم اللسانيات يف األقطار العربية ، مالحظات حول البحث يف التراكيب ، عبد القادر الفاسي الفهري ، ضمن ندو: ينظر  -1
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ا، ولئن افترضنا بأن البنية الداخلية للجملة العربية الفعل املساعد والفعل ميثّالن مكونا مجليا واحد -3

.  أخذ يقرأ الرجل الصحيفة: أخذ الرجل يقرأ الصحيفة، يصبح : فإن أصل اجلملة . مف + فا+هي ف

أي أننا حباجة إىل قاعدة إلزامية تنقل الفعل إىل يسار الفاعل أو العكس، وهي قاعدة ليست ضرورية يف 

  : مثل .ل الفعل إىل ميني الفاعل، أو الفاعل إىل يسار الفعل املساعد وجود قاعدة اختيارية تنق

.أخذ الرجل يقرأ الصحيفة   الرجل أخذ يقرأ الصحيفة 

  .مف+ ف + إنّ النقطتني الثانية والثالثة من استدالل الدكتور داود عبده على أصلية الرتبة فا   

فمن املعلوم أن الفعل ال يطابق املفعول إال يف . األوىل تبدوان منطقيتني إىل حد كبري ، خبالف النقطة 

زيدا رأيته، ورأيته زيد، حبيث ال : حاالت قليلة، وبصورة حمصورة يف التراكيب االشتغالية اليت من قبيل 

.1ميكن اعتبار هذا التطابق قاعدة عامة

  :يف اجلانب الداليل  – 7-2

  : التبئري  -7-2-1

من املسائل اليت عاجلتها التوليدية العربية مسألة التبئري، وهي مسألة داللية حبتة ترتبط ارتباطا وثيقا   

ولعل أبرز من عاجل هذه املسألة من التوليديني العرب، الدكتور عبد القادر . مبفهوم التقدمي والتأخري 

  .الفاسي الفهري، والدكتور خليل أمحد عمايرة 

يف معاجلتها ابتداء من مفهومها، ويبدو أن هذا املفهوم مأخوذ من اإلطار الذي حددته فاألول انطلق 

التبئري كما يسميه  "الداللة التوليدية ملصطلح التبئري، وهذا ظاهر قول الدكتور الفاسي الفهري 

البعض، أو املوضعة كما يقول بعض آخر، عملية صورية يتم مبقتضاها نقل مقولة كربى، 

، إىل مكان )أي داخل ج ( اخل ، من مكان داخلي ...ت االمسية أو احلرفية أو الوصفية كاملركبا

".2) أي خارج ج ( خارجي 

عملية جتمع بني مكان داخل اجلملة  - حبسب هذا التعريف الذي يرتضيه الدكتور الفهري –إن التبئري   

وبني مكان خارجها ، وهذا اجلمع بني املكانني يتم بواسطة عملية حتويلية، تتمثل يف التحويل بواسطة 

  :مثل ) . نقل املقولة من داخل اجلملة إىل خارجها ( النقل 

يب يف قضايا حنو اخلطاب الوظيفي ، أمحد املتوكل ، دار الكتاب اجلديدة املتحدة ، بريوت، لبنان، مسائل النحو العر: ينظر -1
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  .إياك نعبد  -

  .اهللا أدعو  -

  .يف الدار وجدته  -

  .غدا سنلتقي   -

إىل خارجها حمكومة بضوابط وقيود ، حيددها الدكتور الفهري إال أنّ حركة املقولة من داخل اجلملة 

.1يف عدة نقاط نذكر منها

  :، ومن هذه القيود ) املكان الذي تنطلق منه املقولة ( قيود على املكان املصدر  •

: قيد اجلزيرة امليمية، ويقصد باجلزيرة امليمية أي مجلة يتصدرها حرف استفهام أو اسم موصول مثل  -

  . زيدا من ضرب ؟: زيدا ؟، حبيث ال نستطيع القول  من ضرب

قيد املركّب االمسي املعقّد ، أي أننا ال نستطيع نقل أي عنصر موجود داخل هذا املركب االمسي  -

زيدا أظن : أظن الرجل الذي انتقد زيدا انتحر، حبيث ال ميكننا القول : مثل . املعقد إىل مكان آخر 

  .الرجل الذي انتقد انتحر 

مثل انتقدت . قيد املركّب العطفي، ال ميكن نقل أي معطوف داخل املركب العطفي إىل مكان آخر  -

  .زيدا انتقدت وعمرا : زيدا وعمرا، حبيث ال ميكن القول 

. قيد الفرع األيسر، ليس باإلمكان نقل  م س إىل يسار الرأس خارج املركب االمسي الذي يعلوه  -

  .زيدا انتقدت أبا : ال ميكن القولمثل انتقدت أبا زيد، حبيث 

  .جيب أن نضمن أن حيط العنصر املنقول يف املكان املناسب له : قيود على مكان اهلدف  •

بعض املقوالت ال ميكن نقلها مباشرة إىل مكان البؤرة ، بل ميكننا نقلها : قيود على ميدان التحويل  •

  .لناتج النهائي إال بعد املرور ذه املراحل وال ميكن احلصول على ا) أي عرب مراحل ( بالتدرج 

يف هذه القيود وقيود أخرى استطاع الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري حتديد  ثانطالقا من البح   

:2العديد من اخلصائص اليت تتميز ا عملية التبئري 

  ) .لة وخارجها أي داخل اجلم( جيمع التبئري بني حملني، واحد داخل اإلسقاط واآلخر خارجه  -

  .ميكن أن تنقل البؤرة من مسافة بعيدة  -

  .ومبدأ البنية التحتية ) التدرج يف النقل ( خيضع انتقال البؤرة ملبدأ التتابع السلكي  -
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  .تنتقل البؤرة إىل الربض األمين يف اجلملة  -

  .يترك هذا النقل أثرا ضمرييا، بل يبقى مكانه فارغا ال  -

وميكن أن نفهم من هذا القول أن العنصر اللغوي املنقول يبقى حمتفظا . ترث البؤرة إعراب األثر  - 

  .حبركة الباب الذي كان يشغله قبل النقل 

وة العميقة بني حتليله وباالنتقال إىل احلديث عن التبئري عند الدكتور خليل أمحد عمايرة نالحظ الفج   

ذلك أن الفاسي الفهري حتدث عن التبئري بالتفصيل وحدد مفهومه . وحتليل الدكتور الفاسي الفهري 

خبالف الدكتور عمايرة الذي عرض للتبئري كجزئية من اجلزئيات، يف مواضع قليلة . وشروطه وقيوده 

  .زيادة بوصفها عنصرا من عناصر التحويلمن كتابه يف حنو اللغة وتراكيبها ،وخاصة أثناء حديثه عن ال

من املالحظ يف مقاربة الفاسي الفهري لظاهرة التبئري أا ختتلف كليا عن مقاربة الدكتور عمايرة ،    

ذلك أن الدكتور الفهري مل يضبط البؤرة يف باب حنوي بعينه، فاملتكلم هو الذي حيدد العنصر الذي 

ليا يف حتليل الدكتور عمايرة، فهذا األخري يعترب أن البؤرة يف اجلملة يريد تبئريه، وهذا االعتبار مغيب ك

ثابتة سواء كانت داخل اجلملة أو خارجها، والبؤرة يف اجلملة الفعلية هي الفعل سواء تقدم أم تأخر، 

.1وهي املبتدأ يف اجلملة االمسية مقدما أو مؤخرا

، فبدون الفعل أو "قطب الداللة " و " ديثمدار احل" وواضح أن الدكتور عمايرة يقصد بالبؤرة  

وهلذا جعل من هذين . ينهار النظام، وتنعدم الداللة )  يف اجلملة الفعلية واالمسية على التوايل(املبتدأ 

العنصرين بؤرة ترتبط ا باقي عناصر اجلملة بعالقة حنوية  معينة، وقد تكون هذه العالقة فاعلية، أو 

  :مثل .اخل ...سببية مفعولية، أو حالية، أو 

  .كتب حممد الدرس صباحا   -   

عالقة فاعلية، كما تربطها " حممد " ، تربطها بالفاعل "كتب " فالبؤرة يف هذه اجلملة هي الفعل 

.2بعالقة الظرفية " صباحا " عالقة مفعولية، وترتبط بالظرف " الدرس" باملفعول 

من هنا يتضح لنا أنه بالرغم من وحدة املصطلح بني الدكتور عمايرة والدكتور الفاسي الفهري إال    

أما خيتلفان اختالفا بينا يف املفهوم الذي حيمله هذا املصطلح، كما يتضح لنا أيضا السطحية اليت تناول 

ق هلذه املسألة من قبل الدكتور ا الدكتور عمايرة مسألة التبئري، يف مقابل حتليل دقيق ومتثيل عمي

  .الفاسي الفهري 
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وجتب اإلشارة يف هذا املقام إىل أن مسألة البؤرة درست يف اللغة العربية من وجهة نظر وظيفية،  

رسني الذين عاجلوا هذه املسألة، حيث توصل إىل العديد من وكان الدكتور أمحد املتوكل من أهم الدا

بؤرة اجلديد، : اجلدية، لعل أمهها التمييز بني منطني أساسيني من البؤر يف اللغة العربية  تاالقتراحا

وبؤرة املقابلة، والفرق بينهما يكمن يف أن األوىل تسند فيها الوظيفة لعنصر حيمل معلومة جديدة جيهلها 

 حالة االستخبار، أو جيهلها  املخاطب يف حالة اإلخبار، أ ما الثانية فتسند فيها الوظيفة إىل يف ماملتكل

.1عنصر يدل على معلومة تقابل بشكل من األشكال معلومة ميلكها املخاطب 

:ظاهرة التـالزم-7-1-2

ويبدو أنّ من السلف . من الظواهر اليت تناوهلا التوليديون العرب يف املستوى الداليل ظاهرة التالزم   

: من تفطّن لوجود هذه الظاهرة قبل أن تتناوهلا اللسانيات التوليدية العربية، فهذا ابن األنباري يف باب

ن هنالك رابطة واضحة بني الفعل الفاعل من كتابه أسرار العربية، يتحدث عن هذه الظاهرة، ويؤكد أ

ويدلل على ذلك بالعديد من احلجج . وفاعله، حبيث يعترب أن الفـاعل يترتل مرتلة اجلزء من الفعل 

  :منها 

 تسكني الم الفعل إذا اتصل به ضمري الفاعل  نيعبى أَروسا منداعإِذْ ويف مثل قوله تعاىل ﴿  و

مل يرتلوا ضمري الفاعل مرتلة أحد حروف الفعل ملا سكّنوه، كما يف ضمري ، فلو]52البقرة  [ لَيلَةًَ﴾

  .املفعول الذي ال يسكَّن ألنه على نية االنفصال عن الفعل 

  ما التأنيث لألمساء ، فلو مل جيعلوا " قامت هند : " يقولونث ، وإنبتأنيث الفعل ، والفعل ال يؤن

  .ز إحلاق التأنيث به الفاعل مبرتلة اجلزء من الفعل ملا جا

   حبذا، وهي مركبة من فعل وفاعل ،فجعلوها مبرتلة كلمة واحدة ، وحكم على موضعها :يقولون

  .بالرفع على االبتداء 

   كُلَّ قف قف، كما يف قوله تعاىل : على التثنية، ألن املعىن ) قفا ( قالوا للواحد مهناِ يف جيأَلْق ﴿

﴾ ٍنِيدلَك واحد، والتثنية ليست لألفعال وإمنا لألمساء ، ] . 24ق  [ كَفَّارٍِ عمي وإن كان اخلطاب لفثن

  .فلو مل يترتل الفاعل مرتلة بعض الفعل ملا جازت تثنية الفعل 

أمحد  –، وكذلك اخلطاب وخصائص اللغة العربية  51آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ، أمحد املتوكل ، ص : ينظر  -1

125،126توكل ، ص امل

أسرار العربية ، أبو الربكات بن األنباري ، حتقيق  حممد جت البيطار ، مطبوعات امع العلمي العريب بدمشق ، دط ،دت  -2
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وأما الفروق والفصول " يقول  –باب الفصول والفروق  –وهذا ابن جين يف كتابه اخلصائص    

والفصل " ويقول يف موضع آخر .  "1بني املضاف واملضاف إليهفمعلومة املواقع فمن قبيحها الفرق 

وهو دليل على أن ابن " .  2بني اجلار وارور ال جيوز ، وهو أقبح منه بني املضاف واملضاف إليه

جين يعترب أن اجلار مع ارور، واملضاف مع املضاف إليه، ميثّالن وحدة تركيبية داللية ال جيوز الفصل 

  .بني مكوناا 

"من هذه املعطيات استخلص بعض التوليديني العرب مفهوم التـالزم، وحدده بعضهم بالقول إنه    

أو أكثر احتادا وظيفيا حىت أا لتعد كالكلمة الواحدة يف موقعها يف التركيب اجلملي ،  احتاد كلمتني

الفاعل :فكل ثنائية من الثنائيات التالية " . 3فتؤدي معىن واحدا تقسيمه يبعده عما أراده له املتكلم 

ليه، تشكل وحدة والفعل، واجلار وارور، والتابع واملتبوع، والصلة واملوصول، واملضاف واملضاف إ

مبدأ املقولة : ويرى بعض التوليديني أا تدخل يف إطار مبدأ عام يسمى . لسانية تامة ال ميكن جتزئتها 

، حبيث ال جيوز التحويل يف اجلملة عن طريق فصل أحد مكوين هذه الوحدات اللسانية عن املتالزمة

  . اللسانية برمتها اآلخر ، أي أن عملية التحويل متتنع إال إذا  نقلنا الوحدة 

ومن التوليديني العرب من ذهب إىل أن الفعل واملفعول يشكالن مكونا مجليا واحدا، أي أما    

، واحلقيقة أن هذا االفتراض ال يستند إىل أدلة كافية كما هو 4متالزمان، وذا ال جيوز الفصل بينهما

  .احلال يف تالزم الفعل مع الفاعل 

وليدي عاجل ظاهرة التالزم بشكل مقبول هو كتاب الدكتور خليل أمحد عمايرة ولعل أبرز مؤلّف ت   

الذي حتدث فيه عن بعض املتالزمات يف اللغة العربية كتالزم الفعل  –يف حنو اللغة وتراكيبها  –

والفاعل، الذي يرى أنه السبب الرئيسي الذي دفع النحاة إىل القول بأنه ال بد لكل فعل من فاعل  

وقد نبه الدكتور . ، ألنه حيتاجه دائما ليتحد معه ويالزمه، ليستقيم معناه )فعل ( ذكر كلمة رد 

عمايرة يف تالزم الفعل والفاعل إىل قضية التقدمي والتأخري، حبيث يرى أنه بالرغم من اعتبار الفعل 

اليت يرمي إليها املتكلم،  والفاعل وحدة متالزمة إال أنه جيوز الفصل بينهما تقدميا وتأخريا، حبسب الغاية 

.5وبذلك يكون املعىن يف الترتيب األصلي  غري املعىن الذي حيمله الكالم بعد إعادة الترتيب

390ص2اخلصائص ، أبو الفتح عثمان ابن جين ، ت حممد علي النجار ، دار الكتب املصرية ،القاهرة، دط دت ج-1
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أن االسم املضاف مع االسم " تطرق الدكتور عمايرة أيضا إىل تالزم املضاف واملضاف إليه، وأكد    

 احلكم واإلعراب مبثابة الكلمة الواحدة، تأخذ حكما واحدا يف اجلملة، وترتبط الذي يضاف إليه، يكونان يف

بالبؤرة ارتباطا جيمع بينهما 
1

 –يف نظر الدكتور عمايرة  –وما ينطبق على املضاف واملضاف إليه "

الكلمة ينطبق على اجلار وارور ، فريتبطان بعالقة االقتضاء  ويكون ارتباطهما ببؤرة اجلملة مبثابة

الواحدة، فتأخذ حكما واحدا بغض النظر عن احلركة اإلعرابية اليت حيملها االسم ارور فهي حركة 

  .اقتضاء وال أثر هلا يف املعىن 

" يقول . حتدث الدكتور عمايرة أيضا عن تالزم الصلة واملوصول، وأكد على استحالة الفصل بينهما   

وقد أدرك النحاة ... ته إىل مدلول بعينه، ال ينفك حيتاج إىل ما يأيت بعده إن االسم املوصول، إلامه وعدم إشار

مجلة الصلة ال حمل هلا من اإلعراب، وذلك ألا جاءت لتحديد االسم : هذا الذي نذهب إليه ، وذلك بقوهلم 

قبلها ولتخصيصه
2

. "

لة وجب أن يكونا يف احلكم  والقول ال خيتلف كثريا يف تالزم النعت واملنعوت، فأىن وجدا يف مج   

  .كالكلمة الواحدة، ال يتم معناها يف سياقها إال بذكر شقها الثاين 

إن ظاهرة التالزم عند الدكتور عمايرة ال تعين بالضرورة عدم الفصل بني املتالزمني، فهناك نوع من    

و يوصل إىل معىن التالزم يكون الفصل فيه بني املتالزمني ممكن سائغ، بل ويؤدي غرضا بالغيا أ

،كتقدمي الفاعل عن الفعل ،وأما تالزم اجلار وارور واملضاف واملضاف إليه، والنعت 3حتويلي

واملنعوت فهو تالزم ال جيوز فيه الفصل، إال يف حاالت قليلة معدودة، وهلا تفسري لغوي معني حىت وإن 

.4اعتربها النحاة شاذة

  :يف اجلانب الصويت  -7-2

حازت دراسة الصوت العريب على اهتمام العديد من أعالم العربية  القدماء واحملدثني على حد سواء،  

فعند القدماء جند اجلانب الصويت حاضرا يف الكتب النحوية والبالغية تارة، وأخرى يف كتب التجويد 

ا يهتم بعض من تلك يويل بعضها اهتماما بالغا لبيان خمارج احلروف وصفاتـها، كم. واآلداء القرآين

.اليت قد تطرأ على الكلمة الدراسات بالتشكيل الصويت، وبعض آخر يضيف إىل ذلك التغريات الصوتية

199يف حنو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة، ص   -1
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إن اهتمام احملدثني باجلانب الصويت له عالقة وطيدة بالتراكم الذي شهده هذا اجلانب يف القرون    

األوىل من ظهور علم اللغة العريب، ذلك أن الدراسات الصوتية العربية املتقدمة شكّلت منطلقا 

بس عن كثري يف رفع الل -انطالقا من تلك املعطيات -لدراسات احملدثني، حيث شرع بعض احملدثني 

من املفاهيم واآلراء اليت أتى ا املتقدمون من علماء اللغة، وفق مشروع تبناه هؤالء الباحثون يروم نشر 

.1الثقافة اللّسانية الغربية يف أوساط املشتغلني بالدراسات اللغوية 

: تور إبراهيم أنيس وذا ظهرت العديد من الدراسات الصوتية العربية القيمة، لعل أبرزها كتاب الدك 

دراسة الصوت اللغوي، باإلضافة إىل : األصوات اللغوية، وكذلك كتاب الدكتور أمحد عمر خمتار 

جمموعة أخرى من املؤلفات الصوتية اليت تبنى أصحاا العديد من املناهج اللسانية احلديثة، وخاصة 

  .املنهج الوصفي 

  يف إطار النموذج التوليدي ال جند إال كما قليال من الدراسات الصوتية اليت تقدم افتراضات واعية   

  ألصوات العربية، واملالحظ أيضا غياب شبه تام للكتابات اليت تعرف بالصوتيات) وصفا وتفسريا (

  . التوليدية ومببادئها وأسسها املنهجية 

اولتها التوليدية العربية سيكون حمصورا يف منوذج واحد من الباحثني إن عرضي للقضايا الصوتية اليت تن  

  :  التوليديني، ممن اشتغلوا باجلانب الصويت، وهو الدكتور داود عبده عطية وهذا لثالث اعتبارات

أن كتابات الدكتور داود عبده من أوىل الكتابات العربية اليت حاولت تطبيق مبادئ الصوتيات :  أوهلا 

أن كتابات الدكتور عبده يف اال الصويت تصنف يف : وثانيها . ة يف دراسة أصوات العربية التوليدي

أن معظم الكتابات الصوتية التوليدية : وثالثها . صدارة الكتابات الصوتية العربية احلديثة ككل 

الذي بلغته يف الدرس الصويت العريب احلديث، وال ترتقي إىل املستوى  األخرى ال تشكل معامل واضحة

  .كتابات الدكتور داود عبده

خالفا للدراسات الصوتية احلديثة  –لقد انطلقت اغلب الكتابات الصوتية للدكتور داود عبده     

من انتقاد املنهج الوصفي الذي اعتمده القدامى وكثري من احملدثني يف تناوهلم ألصوات    -األخرى

  ا بتفسري الظواهر الصوتية يف اللغة العربية، بل قاموا بوصفهاالعربية ،والتأكيد على أن األوائل مل يهتمو

.2وصفا سطحيا ظاهريا

5ص 5،1979األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،ط:  ينظر  -1

نيات يف األقطار العربية أبريل تقدم اللسا: الدراسات الصوتية العربية بني الوصف والتفسري، داود عبده عطية، ندوة : ينظر -2
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إن استعانة الدكتور داود عبده عطية ببعض املفاهيم التوليدية، كمفهوم البنية السطحية ،والبنية    

¡1العميقة ،ومفهوم التحويل، ساعده على إجياد تفسريات دقيقة لبعض الظواهر الصوتية للغة العربية

اخل ، حيث اعترب ...رد ، قد ، حس: د، يف مثل الوحدات اللغوية ومنها دراسة الصوت الصحيح املشد

باملراعاة إىل الكتابة العروضية العربية اليت . 2أن هذا الصوت صوتني متتالني ال صوتا واحدا طويال

واحلقيقة أن معظم األوائل عاجلوا هذه املسألة حتت . تقتضي اعتبار املشدد صوتني صحيحني متواليني

" يقول ابن عصفور. اإلدغام، وتفطّنوا إىل أن احلرف الصحيح املشدد عبارة عن صوتني لغوينيعنوان 

اإلدغام هو رفعك اللّسان باحلرفني رفعة واحدة، ووضعك إياه ما موضعا واحدا، وهو ال يكون إال يف املثلني 

ا إىل إعمال العضو الذي خيرج منه أو املتقاربني، والسبب يف ذلك أن النطق باملثلني ثقيل، ألنك حتتاج فيهم

وأيضا فإنّ احلرفني إذا كانا مثلني فإنّ اللّسان يرجع ...احلرف املضعف مرتني فيكثر العمل على العضو الواحد

وقد حتدث سيبويه .  "3يف النطق باحلرف الثاين إىل موضعه األول، فال يستريح اللّسان كما يستريح يف الغريين

" مضاعف الفعل واختالف العرب فيه، فقال : من قبل عن هذا الذي يذهب إليه ابن عصفور يف باب 

، فإذا ...رددت، ووددت، واجتررت: والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد، وذلك حنو

به، ألنه ملّا كانا يف موضع واحد ثقل  ىلحترك اآلخر فالعرب جممعون على اإلدغام، وذلك فيما زعم اخلليل أو

عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع مث يعيدوها إىل ذلك املوضع للحرف اآلخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا 

وال خيـفى ما يف ذلك من اقتصاد يف اهود النطقي،وخفة يف الصيغة ".4أن يرفعوا رفعة واحدة

أنّ املستشرق فندريسريى أن احلرف املشدد ال يقابل صوتني  وجتدر اإلشارة ههنا إىل. 5احلاصلة

.6مستقلّني، وإمنا هو يف حقيقة األمر صوت واحد أطيل زمن االعتماد عليه

يف إطار التحليل التوليدي لبعض الظواهر الصوتية يف اللغة العربية تطرق الدكتور داود عبده أيضا إىل 

، وقد 7أهي علّة واحدة طويلة، أم هي مكونة من علّتني قصريتني:اءلالعلّة الطويلة يف اللغة العربية، وتس

  وهذا ما أقره بعض القدماء على غرار العـلّامة. أوصله حتليله إىل اعتبارها مكونة من علّتني قصريتني 
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.2، لكن يبقى االختالف بني الدكتور داود عبده يف طريقة التفسري ليس إال1ابن جين 

أما فيما خيص الوحدات اللغوية اليت تنتهي باأللف املقصورة فقد عاجلها الدكتور عبده بكثري من    

" حبلى" ، وتوصل إىل أن األلف املقصورة اليت يف مثل 3اإلفاضة  مفسرا وجهيها الظاهري و العميق

  :يلي وما شاكلها من وحدات لغوية، هي يف األصل مهزة  مث حتولت إىل ألف مقصورة كما

Xحبل   X  = حبيث عالمة . (حبلى =    -حبلX  دالة على احلرف احملذوف. (  

ومن الالفت أيضا يف الكتابة الصوتية للدكتور داود عبده تعريفه للدارس العريب بالكتابة الصوتية،     

  صفاتفقد أشار إىل أهم املشكالت يف اخلط العريب، وعرض . والتمييز بينها وبني الكتابة العادية 

نظام الكتابة املثايل يف أي لغة من اللغات وهي
4

:

.لكل صوت لغوي رمز كتايب واحد ال يتغري شكله مهما كان موقعه يف الكلمة  -

  .الرمز الكتايب ميثل صوتا لغويا واحدا فقط، وال جيوز استعماله لتمثيل صوت لغوي آخر  -

  .اليت تتألف منها الكلمة ال جيوز حذف أي رمز من رموز األصوات اللغوية  -

إال إذا كانت متثل بعض ( ال جيوز أن يكون بني رموز األصوات  اللغوية رموز ال متثّل أصواتا لغوية  -

وهلذا ال مكان يف الكتابة الصوتية للسكون والشدة واملدة ومهزة الوصل ) الظواهر الصوتية مثل النرب 

  .وغريها من عالمات الضبط 

  .جنبا إىل جنب على السطر، دون متييز بني األصوات الصحيحة وأصوات العلة تكتب الرموز  -

تظهر هذه الكتابة الصوتية بوضوح تركيب الكلمات، وحقيقة القواعد الصوتية، والصرفية اليت     

  .تطبق عليها، ويتضح هذا من مقارنة صياغة القواعد عند القدماء ، بصياغتها بصورة علمية أدق 

، وهم " قول " هو " قال"إن أصل : ، وكذلك قالوا " بيع  " هو " باع  " ن أصل إ: الوا العلماء ق 

  على حق، ولكن الدكتور عبده يعترب أن القدماء وقعوا يف خطأ كبري حني اعتربوا أن الواو والياء حتوال 

او والقاف، وكأنه ال إىل ألف ألم اعتمدوا على الكتابة العادية، كما أم مل يعريوا اهتماما حلركة الو

  ويرى الدكتور داود عبده أنه لو مت كتابة قال،ودعا، كتابة صوتية  ملا وقع اخلطأ، ولسهل. وجود هلما 

315،ص 3للحروف من كتابه اخلصائص، ج تمضارعة احلروف للحركات واحلركا: أنظر رأيه هذا يف باب  -1

الصوتية على الكتابة العادية، أما الدكتور داود عبده فقد اعتمد على الكتابة القدماء اعتمدوا يف تفسري العديد من الظواهر  -2

  .العروضية
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ظاهر ( إىل البنية السطحية ) األصل ( عليهم مالحظة القاعدة الصوتية اليت حولت البنية العميقة 

  ).اللفظ

                        - ل- -ق  حتولت إىل      -ل- و -ق

  -ع -  - حتولت إىل  ب    -ع -ي- ب

  الكتابة الصوتية أن الواو والياء تسقطان لوقوعهما بني حركتني متماثلتني وليس كما يرىفيظهر من 

.1القدماء بأما حتولتا إىل ألف، وتوايل الفتحتني نشأ عنهما فتحة طويلة هي األلف 

  ، وكان رأي العلماء يف عدم ظهور احلركة " يدعو" وهذه القاعدة ذاا اليت حتول بعض األفعال مثل 

  : ى الواو مرده إىل الثّقل، يف حني أن الكتابة الصوتية تبين عكس ذلك عل

  .ُ  –ُ –َ دع -ُ                 ي- ُ و-ُ دع–ي 

من . إذ ينشأ من الضمتني القصريتني ضمة طويلة بعد سقوط الواو لوقوعها بني ضمتني متجانستني  

وهي شبه علة، حترك وتسكن وتشدد، " وضح" ولد  و " هنا مل مييز القدماء يف كتابة الواو يف مثل 

" و " يدعو" وبني الضمة الطويلة يف مثل . وهي فوق ذلك ال ختتلف مع األصوات الصحيحة وظيفيا 

.2وهي حركة ال حترك رغم وجوب هذا التقدير " يقول 

كانت هذه جمموعة من القضايا اليت درسها الدكتور داود عبده يف إطار النظرية التوليدية التحويلية،    

حيث استفاد استفادة كبرية من بعض املفاهيم اليت جاءت ا هذه النظرية، خاصة مفهومي البنية 

ا منهجا وصفيا تفسرييا،  السطحية والعميقة، اللذان وظفهما يف أغلب دراساته توظيفا علميا دقيقا، متبع

  .يستند إىل كفاية حتليلية باهرة، وبذلك استطاع أن يصحح العديد من التصورات اخلاطئة لدى القدماء

  :مقترحات تطبيقية  -7-3

لقد استطاعت اللسانيات التوليدية العربية معاجلة العديد من القضايا اللغوية خاصة فيما يتعلق   

ة، لكنها يف املقابل مل تعط اقتراحات وحلول واعية حلل بعض املشاكل باجلوانب الصوتية والتركيبي

اللغوية اليت يعاين منها العامل العريب، كاالزدواجية اللغوية وتعليم اللغات وغريها وميكن القول أن 

مل تستطع النفاذ من مرحلة التنظري إىل مرحلة التطبيق  -كغريها من املناهج األخرى –التوليدية العربية 

  .وهذا ما ساهم يف تزايد القطيعة بني اللسانيات وقضايا اتمع 

  إنّ الكتابة اللّسانية التوليدية يف اال التطبيقي تكاد تكون منعدمة إذا ما استثنينا بعض النماذج القليلة  

58فصل الكتابة الصوتية والكتابة العادية، هالة العبوشي ، ص : ينظر  -1
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  متفاوتة اليت حاولت اخلوض يف بعض القضايا اللغوية، لكنها مل تكن مجيعها بنفس املستوى، بل كانت

من حيث القيمة العلمية وطبيعة املقترحات والشمولية يف تناول املشاكل اليت يعاين منها اتمع اللغوي 

  :العريب ومن بني هذه النماذج 

:ميشال زكريا7-3-1

ميشال زكريا أن يثبت أنّ املنهج اللساين  ممكن التطبيق ، ليس فقط بالنسبة لإلنتاج  لقد حاول الدكتور" 

املعاصر واحلديث ، ولكن كذلك بالنسبة للتراث العريب القدمي ، يف حماولة منه لربط املاضي باحلاضر،كما حاول 

للسانية احلديثة ، ووفـق اللغوية يف ضوء النظريات االدكتور إعطاء بعض احللول واملقترحات لبعض املشاكل

.منهج علمي دقيق "

وظاهره يعين أن الدكتور حاول معاجلة   - قضايا ألسنية تطبيقية  –هذا النص ورد يف تقدمي كتاب    

العديد من القضايا األلسنية على الصعيد التطبيقي وفق منهج علمي حبت، لكن الواقع يقول غري هذا، 

ب يدرك أن الدكتور ميشال زكريا قد صب جلّ اهتمامه على قضيتني ذلك أن املتصفح هلذا الكتا

، غري أنّ تناوله هلاتني القضيتني كان حمصورا يف "تعليم اللغة العربية"و"  الثنائية اللغوية" لغويتني مها  

، وفيما عدا هاتني القضيتني ال يالحظ القارئ هلذا الكتاب أي 1بيئة جغرافية حمددة هي لبنان 

  . مات جدية ببقية املشاكل اللغوية املستشرية يف الساحة العربية اهتما

لقد أورد الدكتور زكريا العديد من التعاريف الغربية لظاهرة الثنائية اللغوية وخرج من هذه    

استعمال أفراد اتمع لغتني خمتلفتني " التعريفات حبد علمي هلذه الظاهرة مضمونه أنّ الثنائية اللغوية هي 

ولةبسه
  وانطالقا من هذا التعريف حاول الدكتور تشخيص هذه الظاهرة يف اتمع اللبناين وبين أن".2

هنالك تنافس كبري بني اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية، وحماولة كل منهما ألخذ مكانتها كلغة ثانية يف 

وإنما يشمل مجيع الدول  هذا اتمع، كما أكّد الدكتور أن هذا الواقع  ال خيتص بلبنان فحسب، 

  .العربية 

وخبصوص تعليم اللّغة الفرنسية يف لبنان أكّد الدكتور زكريا أن املدرسني يقدمون الشرح الالزم    

باللهجة العربية للدروس اليت يعطوا باللغة األجنبية، من دون اإلشارة إىل التداعيات السلبية، أو رمبا 

خيفّف من ساعات " عن هذا املنهج، واكتفى بالقول إن هذا املنهج   اإلجيابية اليت ميكن أن تنجر

3التعامل مع اللغة الفرنسية يف الصف."

40ص  1993¡1قضايا ألسنية تطبيقية  ، ميشال زكريا ، دار العلم للماليني ، بريوت ،ط: ينظر  -1
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ويف سياق آخر اجته الدكتور زكريا إىل التأمل يف وضع العربية ومكانتها من اللغة األجنبية وتوصل     

أن العربية مادامت لغة عاجزة تقنيا فإنه من املنطقي أن يبقى النظام التربوي يعمل على : إىل رأي مفاده 

تبذل كل اجلهود املتوافرة من أجل تأمني تقدمي املواد العلمية والتقنية باللغة األجنبية، وهلذا ينبغي أن 

إال بتظافر جهود اامع اللغوية  –حبسب رأيه  –تعليم علمي وتقين باللغة العربية، وهو أمر ال يتأتى 

  ومكاتب التعريب وبنوك املصطلحات ، ومشاريع الترمجة اآللية، ويبقى الدور املهم يف هذا اال على

، اليت جيب عليها أن تتحمل مسؤولية التخطيط اللغوي وتتابع عملية عاتق الدول و احلكومات العربية

إعدادها وتنفيذها
1

.

لقد حاول الدكتور ميشال زكريا أن  يقدم مجلة من املقترحات التربوية اليت ختتص بتعليم اللغة العربية   

، نذكر منها 
2

:

دها األقصى ويكون هذا بادئ األمر جيب على املدرسة أن تقوم بتنمية قدرة الطفل على التعبري حب •

باللغة العربية وحدها، ألن هذا خيفّف من الصدمة النفسية لدى الطفل، واليت تنتج عن االنتقال من جو 

  .البيت إىل جو املدرسة 

كما ال . ال ينبغي إدخال اللغة الثانية كمادة أو موضوع تعليم يف النظام املدرسي قبل السنة الثالثة  •

ريسها بالشكل املكتوب قبل سنتني من تدريسها أي أن التركيز يف السنة األوىل والثانية يكون ينبغي تد

  .على اجلانب احملكي من اللغة 

  تبقى اللغة العربية أداة التعليم الوحيدة، وال ينبغي أن تستعمل اللغة الثانية كأداة تعليم  قبل املرحلة •

  ).يذ للغة العربية أي قبل التأكد من إتقان التلم( الثانوية 

ميكن أن تعترب لبنة من اللبنات األساسية اليت تقوم عليها  –وإن كانت جزئية–إن مثل هذه املقترحات   

مناهج تعليم اللغة العربية، حبيث ميكن االستفادة منها مع مقترحات أخرى لصياغة برامج واعية  لتعليم 

  .العربية تعليما صحيحا 

  :داود عبده 7-3-2

أن يوجه تعليم اللغة العربية  "حنو تعليم اللغة العربية وظيفيا " حاول الدكتور داود عبده يف كتابه 

وجهة وظيفية، دف حتقيق القدرات اللغوية عند التلميذ ،حبيث يتمكّن من ممارستها ممارسة صحيحة،   

  :وقد حدد الدكتور هذه الوظائف يف أربع نقاط 
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 فهم األصوات املنطوقة.

 فهم الرموز املكتـوبة.

 الـــتكلم بطالقة.

 الكتابة بدقــــة.

فيما خيص نشاط القراءة اعترب الدكتور عبده  أنه نشاط يقترن بالفهم، فال يصح أن يقال إنّ شخصا   

  وانطالقا من هذا التصور يقترح الدكتور مجلة من التدريبات اليت. جييد القراءة بدون أن يفهم ما يقرأ 

:1متكّن التلميذ من تنمية هذه املهارة   

مي بإثارة أسئلة، أو طرح مشكل أو قضية، جتعل التلميذ متشوقا الكتشاف التقد: املقدمة املشوقة  -1

.النص وفهمه 

فمن وسائل التدريب على القراءة اجليدة، اختيار األسئلة اجليدة بعد القراءة : األسئلة اجليدة  -2

.الصامتة ، ألا تعمق الفهم 

ها كوسيلة للتدريب على فهم املادة فيما خيص القراءة اجلهرية يقترح الدكتور عبده عدم استخدام   

.2املكتوبة ، ألن هذا النشاط ال يعبر سوى عن نقل احملتوى الذي يقرأه الشخص ، إىل شخص آخر

وعليه فإنّ الدكتور يرى أنّ املستمعني ليسوا حباجة ملن يقرأ هلم، إذا كانت املادة اليت يسمعوا بني 

  يف تدرب على القراءة اجلهرية، ألم حيتاجوا يف جماالت عمليةأيديهم، إال أن التالميذ حيتاجون إىل ال

ويف ظل هذه املعطيات خيرج الدكتور عبد بضوابط معينة لتدريب التالميذ على القراءة . حيام اليومية 

:3اجلهرية أمهها 

  ) .املعلم كافيةقراءة أحد التالميذ إضافة إىل قراءة (تقرأ القطعة قراءة جهرية عددا حمدودا من املرات -

  .حيرص املعلم يف ثنايا الدرس على طرح األسئلة حول معىن الفقرات ،ليظل املعىن هو حمور االهتمام  -

مفهوما يعمق االهتمام  سالقراءة اجلهرية ال تكون إالّ بعد التأكّد من فهم القطعة، ألن قراءة ما لي -

  .باللّفظ على حساب املعىن 

  .يعية للقراءة اجلهرية ، وذا يوجهها توجيها وظيفيا خيلق املعلّم مواقف طب -

  ويف سياق احلديث عن نشاط اإلمالء أكد الدكتور عبده أنها عملية حتقّق القدرة عند التالميذ على    

21ص  1،1979حنو تعليم اللغة العربية وظيفيا ، داود عبده عطية،مؤسسة دار العلوم ،الكويت ، ط: ينظر  -1
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  .كتابة ما يريدون، كتابة صحيحة خاضعة للقوانني املعروفة للكتابة يف اللغة اليت تدرس  

 - ) املعلم ميلي نصا على التالميذ ليكتشف األخطاء ويصححها( إنّ الطريقة التقليدية لإلمالء    

مربر لتدريبه عليها، ألنه ال يواجه مواقف يف  طريقة ال حيتاجها التلميذ، وال -حبسب رأي الدكتور

احلياة متلي عليه ما يكتبه دون تبديل أو اختصار أو حذف، وبالتايل فاألخطاء اليت يرتكبها التلميذ يف 

.1اإلمالء التقليدي ال تعبر مطلقا عن ضعفه يف هذا النشاط

لى أساس وظيفي، يراعي املواقف وعليه يقترح الدكتور عبده طرقا أخرى للتدريب على الكتابة ع  

.2العملية اليت ميكن أن تستعمل فيها هذه املهارة 

وخبصوص تدريس قواعد اللغة العربية يعتقد الدكتور أنّ القواعد اللغوية وسيلة وليست غاية، ألا   

تلك  دف إىل تنمية املهارات اللغوية األخرى، وهلذا فإن تدريس القواعد جيب أن يكون مقتصرا على

.3القواعد ذات الفائدة الوظيفية، أو التطبيقية، أما ما عداها من القواعد فيمكن االستغناء عنها

كأن ( لقد ركّز الدكتور عبده على جمموعة من القواعد اليت جيب أن تدرس مثل قواعد التركيب    

+ فعل + مفعول أو فاعل + فاعل + نبني للتلميذ أن اجلملة العربية جتيز التركيبني  فعل

قواعد املبين باإلضافة إىل قواعد أخرى  تتعلق باألساليب املختلفة كالنداء والتمين، والتعجب، و).مفعول

  .اخل...واملعرب، واحلروف واألدوات وعملها 

تعد نظرة الدكتور عبده لتدريس اللغة العربية نظرة وظيفية، حيث يرتبط التدريب على خمتلف    

املهارات اللغوية بغاية وظيفية معينة، ومن هذا املنطلق ميكن أن نعتربها نظرة استشرافية مستقبلية دف 

واملهارات املختلفة للتلميذ يف إطار ما حيتاجه يف احلياة اليومية، ويف املقابل االستغناء  إىل تنمية القدرات

  .  عن اجلوانب اليت ال حيتاجها 

:نقد االجتاه التوليدي العريب/ 8

بالرغم من أنّ االجتاه التوليدي يف ثقافتنا العربية ساهم يف بشكل كبري يف إغناء الساحة اللغوية العربية   

عديد من األحباث اجلادة ،وبالرغم من أنه خطا خطوات جبارة يف مجيع املستويات اللغوية،  إالّ أنه بال

  :كباقي االجتاهات يسجل عليه العديد من املآخذ أمهها 

:ةعدم حتديد مستوى اللّغة املدروس -8-1
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  االحتجاج ، هو ءعلى الرغم من أنّ احملدثني أعابوا على األوائل أنهم وقعوا يف خطأ منهجي كبري أثنا 

اخللط بني مستويات خمتلفة من اللغة، إالّ أن املتتبع للكتابات اليت حاولت تطبيق بعض النماذج التوليدية 

أن التوليديني العرب وقعوا يف نفس املشكل، وهو عدم حتديد مستوى اللغة على اللغة العربية يالحظ 

فالذي يقرأ للدكتور عمايرة مثال، جيده ميزج يف شواهده بني العربية القدمية من شعر ونثر . املدروسة 

ثني واألمر نفسه يتكرر مع العديد من الباح.وأمثال ،باإلضافة إىل لغة القرآن،وبني عربية حديثة متداولة 

دراسته،  التوليديني، فيمـا عدا الدكتور مازن الواعر الذي حدد شكل اللغة العربية اليت يعالـجها يف

-على حد قوله –ووصفها بالعربية الوسطى اليت ليست رفيعة وال متدنية، وهو الشكل الذي يستعمل 

وكذلك الدكتور ميشال زكريا الذي قام .1يف املدارس واجلامعات واحملاضرات والصحف وغريها

بتحديد مادة دراسته على أا تلك اللغة اليت يسود فيها الطابع الكتايب، ويتكلمها املثقفون أثناء خمتلف 

واجلدير بالذكر يف .النشاطات الثقافية، ويف التعليم املدرسي واجلامعي ، وعرب اإلذاعات والتلفزيونات 

كريا يعترب أنّ اللغة العربية اليت قام بوصفها القدامى هي نفسها اللغة العربية هذا املقام هو أن الدكتور ز

والظاهر أن هنالك من ال . 2احلالية، مع تطور طفيف طرأ عليها منذ القرن الرابع للهجرة إىل يومنا هذا 

ة مادتان تلك الفصيحة القدمية وهذه العربية املعاصريوافق الدكتور زكريا يف رأيه هذا ،ويعترب أن 

خمتلفتان اختالفا بينا ، على أنهما تتفقان يف نقاط مشتركة، وهلذا فإنّ الدرس احلديث يف النحو جيب 

أن يتخذ من العربية املعاصرة أساسا ومنطلقا لتحليالته، كما اتخذ النحو العريب من قبل لغة الترتيل 

.3،  أساسا له)شعره ونثره( واألدب القدمي 

:ق اجلزئي للنماذج التوليديةالتطبي -8-2

أغلب الكتابات التوليدية العربية هي عبارة عن تطبيقات جزئية لبعض النظريات التوليدية، حيث   

ركزت هذه الكتابات على نظرية بعينها وحاولت تطبيقها على اللغة العربية، فمثال جند الدكتور مازن 

قواعد : أقرها العامل األمريكي والتر كوك يف كتابه الواعر ينطلق من نظرية الداللة التصنيفية كما 

وجند كذلك . وحياول تطبيقها على معطيات اللغة العربية  –تطوير النموذج التصنيفي  –احلاالت 

  للعامل األمريكي "قواعد احلاالت " الدكتور حممد علي اخلويل يعتمد يف دراسته للغة العربية على نظرية

  ى بقية الباحثني باستثناء الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري الذي وصفتفيلمور، واألمر ينطبق عل

18حنو نظرية لسانية عربية حديثة ، مازن الواعر ،ص : ينظر  -1
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ؤلَّفاته من قبل بعض الباحثني بالشمولية واالنفتاح، ملا حتمله من تنوع يقترن بإدراك واسع وعميق م 

  .ألغلب النظريات اليت استجدت يف إطار النموذج التوليدي 

إنّ التركيز على نظرية بعينها وتطبيقها على معطيات اللغة العربية ال يعد عيبا على اإلطالق، ذلك أنّ   

لكن املالحظ . هذا التحديد قد ميكِّن الباحث من اإلحاطة جبوانب النظرية، واإلملام جبزئياا ودقائقها 

نظريات حمددة، غياب العديد من املعطيات يف اللسانيات التوليدية العربية،وباألخص النماذج اليت تبنت 

  التوليدية التحليلية اليت قامت عليها تلك النظريات يف قالبها األصلي ، مـما يعين أن تلك الكتابـات

العربية كتابات جزئية انتقائية، حددت جزئيات معينة يف إطار تلك النظريات، ومن مث أقامت حتليالا 

اطة جبوانب تلك النظريات ككل، فعلى سبيل املثال نالحظ يف النسخة عليها، ومل تتعد ذلك إىل اإلح

يف العربية للنموذج املعيار غياب العديد من املعطيات املوجودة يف هذا النموذج كما أقره تشومسكي

apsectesكتابه  de ga theorie syntaxique واحلقيقة أننا ال نعرف "،يقول الدكتور مصطفى غلفان

theorieديد كتابة توليدية عربية تؤطرها النظرية التوليدية املعيار على وجه التح standard يف مجيع،

تفاصيلها وجزئياا، إال أن استعانة بعض الكتابات التوليدية ببعض املفاهيم واملصطلحات الواردة يف النموذج 

توليدية التحويلية،ببعض الكتابات املعيار متكننا من حتديد عالقة هذا املصدر النظري اهلام يف مسار النظرية ال

العربية
1

ولو تتبعنا الكتابات التوليدية العربية األخرى لوجدنا أنّ ما ينطبق على النموذج املعيار،  ".

ينطبق على نظرية املعيار املوسع، وكذلك على نظرية الداللة التصنيفية، وغريمها من النظريات التوليدية 

  .  األخرى 

  :يق بني الباحثني غياب التنس -8-3

، فما بالنا بالقضايا اليت تطرح عرب شبه منعدمة خبصوص نقطة واحدةإنّ أبسط شروط التنسيق بني التوليديني ال"   

على مستويات خمتلفة ؟
هذا ما يقوله الدكتور إمساعيل علوي يف تقييمه للكتابة التوليدية يف العامل "2

  .التباعد الكبري بني التوليديني  العربالعريب، ويبدو أنه قول يصف حقيقةً 

إنّ االعتماد على أسس نظرية متنوعة، وأطر منهجية خمتلفة قد يقود يف أغلب األحيان إىل نتائج      

  لكن أن تنطلق األحباث من إطار. خمتلفة، وميكن أن يربر هذا االختالف حينئذ بتعدد األطر املنهجية 

إىل نتائج ال ترتبط مطلقا بالنتائج املتحصل عليها يف البحث منهجي واحد، ويتوصل كل حبث منها 

  صحيح أنّ لكل باحث أسلوب خاص يف التحليل لكن هذا. اآلخر، فهذا أمر مستغرب بعض الشيء 

206اللسانيات العربية احلديثة ، مصطفى غلفان ، ص  -1

320اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ، إمساعيلي علوي ، ص  -2



  وعلى عكس هذا فإنّ الالفت.ال مينع من أن تلتقي األحباث اليت تتسم بوحدة املنطلق،يف نقاط مشتركة 

يف الكتابة التوليدية العربية هو االختالف البين الذي يبقى قائما فيها، حىت وإن كان النموذج املتبنى يف 

ب اليت استطاعت أن ختلق تيارا توليديا يتسم هذا إذا استثنينا املدرسة التوليدية يف املغر. التحليل نفسه 

مبقومات العمل املتكامل
1

.

  :اختالل التوازن بني املستويني التنظريي والتطبيقي  -8-4

إن جناح أي علم من العلوم إنما يقاس مبدى خدمته لقضايا اتمع، ومدى استجابته : قلنا سابقا     

ماذا قدمت اللسانيات التوليدية للمجتمعات : ملتطلبات األفراد، ومن هنا ميكن أن نطرح تساؤال شرعيا 

ين منها اتمع العريب على وإىل أي مدى سامهت يف إجياد حلول واعية للمشاكل اليت يعا. العربية ؟ 

  . الصعيد اللغوي ؟

إنّ املتتبع للكتابات التوليدية العربية يالحظ أن تلك الكتابات استطاعت أن تقدم العديد من    

االفتراضات الواعية للعديد من القضايا اللغوية، وعلى مجيع املستويات اللغوية، مع العناية أكثر باجلانبني 

لكنه يالحظ يف نفس الوقت أنّ الكتابة التوليدية العربية مل تم كثريا باجلانب . الصويت والتركييب 

غري أنّ هذا الوضع ال . التطبيقي، ومل تسهم بشكل كبري يف حل املشاكل اليت يعاين منها اتمع العريب 

اين منها ينفي وجود بعض احملاوالت اليت استطاعت تقدمي بعض احللول، لبعض املشاكل اللغوية اليت تع

  .جمتمعاتنا العربية، لكنها تبقى حماوالت ضئيلة وحمصورة يف أمساء قليلة 

  من املعروف أن اتمعات العربية جمتمعات تتسم بالتنوع العرقي والتعدد اللّغوي، وهذا ماساهم يف    

ايف تعاين منه ظهور العديد من املشاكل أمهها مشكل التعدد اللّغوي الذي حتول إىل مأزق سياسي وثق

ومن هنا كان لزاما على اللسانيات العربية توليدية كانت أو وظيفية أو . البلدان واحلكومات العربية 

غريها، أن تتبنى مشاريع واعية لتحويل هذا التعدد إىل مصدر غىن للثقافة العربية و ليس مشكال تعاين 

 حلّ العديد من املشاكل األخرى اليت منه البلدان والشعوب العربية، كما جيب عليها أن تساهم يف

  .تتعلّق باالزدواجية وتعليم اللغات و األمية وغريها 
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  : متهيد 

، ومن أبرز األعالم الذين اللغويني العرب يف العصر احلديث يعترب الدكتور خليل أمحد عمايرة من أبرز

  .لتيار التوليدي يف ثقافتنا العربية إىل اينتمون 

م ،وترعرع يف وسط  1946ولد الدكتور عمايرة يف مدينة خلدا يف اململكة األردنية اهلامشية سنة 

تتلمذ يف مرحلة املاجستري على يد الدكتور متام حسان، . علمي، تلقى تعليمه األساسي يف األردن 

سنوات قليلة حتصل على شهادة الدكتوراء يف الدراسات اللغوية والنحو العريب، درس يف العديد وبعد 

من اجلامعات األردنية منها جامعة الريموك، كما استدعي للتدريس يف جامعات سعودية ، حيث 

  :وله العديد من املؤلفات نذكر منها . أشرف على العديد من رسائل املاجستري والدكتوراء 

1984 -جدة –دار املعرفة  -منهج وتطبيق –يف حنو اللغة وتراكيبها  -

.1987.-األردن –املنار  ةيف التحليل اللغوي مكتب -

1989.-األردن–آراء يف الضمري العائد ولغة أكلوين الرباغيث، دار البشر  -

  -السعودية –العامل بني مؤيديه ومعارضيه ،دار ثروت للنشر والتوزيع  -

2006-األردن –املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي ، دار وائل  -

باإلضافة إىل  جمموعة من املقاالت املنشورة يف عدد من االّت العربية يف السعودية والكويت واجلزائر 

  :نذكر منها . ، وغريها من البلدان العربية 

.1982- العراق–أقالم  وقفة مع نرب بعض أوزان املاضي واملضارع، جملة  -

الكويت –الة العربية للعلوم اإلنسانية . رأي يف بعض أمناط التركيب اجلملي يف اللغة العربية  -

1985.

.1985- الة العربية للدراسات اللغوية–النظرية التوليدية التحويلية وأصوهلا يف النحو العريب  -

.1997 -صنعاء –ة اآلداب من حنو اجلملة إىل الترابط النصي، جملة كلي -

.1998- صنعاء -وقفة مع صلوات يف هيكل احلب للشايب، جملة دراسات مينية - 

، وهو كتاب "يف حنو اللغة وتراكيبها " إن أهم مؤلف توليدي للدكتور خليل عمايرة هو كتاب  

،  وقد اخترت هذا الكتاب حيمل العديد من األفكار التوليدية اليت حتتاج إىل كثري من املناقشة والتحليل

كأمنوذج للتحليل قصد االطالع على اجلوانب التوليدية يف هذا الكتاب، ومن مث مقارنتها بآراء  علماء 

  .  اللغة القدامى واحملدثني على حد سواء 



  -يف حنو اللغة وتراكــيبها –املنهج يف كتاب / 1

الدكتور خليل أمحد عمايرة حماولة جريئة حاول لألستاذ  -يف حنو اللغة وتراكيبها - يعد كتاب 

املؤلِّف أن يقدم فيها دراسة لألساليب اللغوية، يف ضوء نتائج علم اللغة احلديث ومعطياته، ولعل 

املتصفّح هلذا الكتاب يدرك أنه عبارة عن دراسة تدور يف جمملها حول فكرة مركزية هي إبراز املعىن 

  .الذي تتضمنه التراكيب 

، حاول الدكتور "اإلعراب فرع املعىن"نطالقا من هذا املبدأ، أي االهتمام باملعىن وحتقيقا لقاعدة وا

عمايرة أن يوجد تفسريا للداللة اللغوية يف اجلملة من داخلها، وفق منهج وصفي يلغي القول بنظرية 

العـامل األمريكي نعوم  العامل يف النحو العريب،فوجد يف النظرية التوليدية التحويلية، اليت أتى ا

لكن أخذه .1تشومسكي، بعض األسس اليت ميـكن من خالهلا وصف التراكيب اللـغوية وتفسريها

وميكن أن نلخص . بالنظرية التوليدية التحويلية مل مينع أن تكون له نظرة جديدة يف بعض مفاهيمها 

:2خمالفته لبعض املفاهيم التوليدية يف نقطتني جوهريتني

  .استخدامه لبعض املصطلحات التوليدية مبفاهيم جديدة  -1

  .عرضه لبعض القضايا يف ضوء الفكرة التوليدية بطريقة خمتلفة عما يراه تشومسكي  -2

من الواضح أن اهتمام الدكتور باملعىن وإعطاءه احلجم املطلوب ، أدى به إىل اعتباره نواة ينطلق منها    

 وأبوابه ، عن طريق مجع التراكيب اجلملية احملولة يف عدد من إلعادة ترتيب مباحث النحو العريب

  .األبواب الكربى على أساس املعىن وليس على أساس العمل والعامل 

وقد قسم الدكتور عمايرة هذه الدراسة إىل ثالثة فصول ، ابتدأها بالدراسات اللغوية السلفية يف اللغة  

ومن الكتب اللغوية اليت عرض  .هلذه الدراسات أليب األسود الدؤيل  العربية ، بعد أن رد البداية العلمية

يف فقه اللغة وسنن العرب يف الصاحيب"لطاش كربى زاده ، وكتاب  "مفتاح السعادة"كتاب : هلا جند 

وخصص الفصل الثاين للحديث عن علم .للثعاليب "فقه اللغة وسر العربية"البن فارس، وكتاب  "كالمها

فهوم احلداثي، مع اإلشارة إىل املقصود  الذي يرمي إليه مصطلح الفيلولوجيا يف الدراسات اللغة بامل

كما عرج على أهم املناهج اللغوية احلديثة كاملنهج التارخيي  .من مفاهيم خمتلفة  ه، وما حيملالغريب

ومما يالحظ أن الدكتور ال ينفك يرجع للمقارنة بني التراث العريب  .والتقابلي واملقارن والوصفي 

   مل يكن بشكل صريح ويبدو أنّ هـذهوإنغوية املعاصرة،ـواملناهج الل

255اللغة العربية يف الفكر العريب،من عصر النهضة إىل عصر العوملة، حسني اليويب، ص  :ينظر-1
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املقارنة قد أوصلته إىل تتبع قصور املنهج السلفي، بالرغم من أنه يرى أنّ الدرس اللغوي العريب يف 

الدكتور للدرس اللغوي مراحله األوىل يضارع الدراسات اللغوية احلديثة، ومن مجلة النقود اليت قدمها 

:1العريب القدمي جند

وعدم الفصل بني القبائل، وهذا ما أوقع إشكاال ) مجع الشواهد اللغوية ( اخللط يف مرحلة اجلمع  •

وخاصة الوصفيني  - واحلقيقة أنّ هذا املأخذ سجله معظم الباحثني احملدثني . كبريا يف مرحلة التقعيد 

حيتاج إىل إعادة النظر، فالنحاة القدماء عندما شرعوا يف مجع املادة اللغوية على األوائل، لكنه  - 2منهم

من القبائل العربية مل يكن يهمهم تصنيفها بقدر ما كان يهمهم مجعها، وكان هذا املوقف موقفا طبيعيا 

، مثّ  إن منهم، ألن السبب األساسي جلمع املادة اللغوية كان اخلوف من تفشي اللحن يف اللغة العربية

  . العملية التصنيفية للمادة اللغوية من عمل البالغي وليست من عمل النحوي 

االهتمام بالشكل أكثر من املضمون، أي أن النحاة اهتموا باملصطلح النحوي وتربير العالمة اإلعرابية  •

ل اليت احتفى ا ويف هذا إشارة واضحة من الدكتور لنظرية العامل والعم.أكثر من اهتمامهم باملعىن 

وأقاموا عليها العديد من حتليالم، وهي نظرية يرفضها الدكتور رفضا قاطعا  ويعترب أنها القدماء،

نظرية قامت على حساب املعىن، بل إنّ مهّها الوحيد إجياد مربر للعالمة اإلعرابية ولو باللجوء إىل 

هي فكرة ال يزال يرددها الدكتور يف هذا تقديرات واهنة و بعيدة كل البعد عن التحليل اللغوي،  و

  .  املؤلَّف، بل يف مجيع مؤلفاته

مع أن األصل يف اللغة أن تكون منطوقة، وذا االقتصار يف تقعيد اللغة وتقنينها على اللغة املكتوبة، •

   .فإنّ النحاة أمهلوا ما يتصل باآلداء كالنرب و التنغيم وغريها 

مامه باللغة املنطوقة ألنها حتمل  العديد من املميزات  اليت جتعلها متباينة مع لقد أبدى تشومسكي اهت

النص املكتوب، وال عجب أن معظم علماء اللغة الغربيني اعتربوا أن املنطوق أسبق من املكتوب إىل 

مهم وهلذا صبوا جلّ اهتما. الدراسة والتحليل، ألن سلسلة األصوات تأيت قبل عملية التسجيل الكتايب

وإىل هذا الرأي  يذهب العديد من الباحثني العرب، فهذا متام حسان .3على اللغة املنطوقة دون املكتوبة 

يرى أنه حىت وإن كان للكتابة على النطق ميزة الدوام فإن النطق له ميزة احلياة واحلركة واملوقف 

  بعد اختراع حيفظ  دوامـاالجتماعي،  ورمبا أصبحت له قدرة مشاركتها عنصر ال
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ويرى الدكتور حممد العبد أنه . 1النص بكلّ ما حيمله من مميزات كالنغمة أو املوقف االجتماعي

2"ميكننا اآلن القول بأن الكالم يتمتع مبيزات تفتقدها عملية التسجيل الكتايب للحدث التبليغي"

اخلصائص الصوتية يف اللغة،  لير كأما الدكتور حلمي خليل فريى أن الكتابة عاجزة عن تصو   

ومن بني تلك اخلصائص احليل .  3وتسقط من حساباا عوامل كثرية تظل وقفا على اللغة املنطوقة

الصوتية اليت يستعملها املتكلم للكشف عن العديد من األساليب اللغوية، وخاصة تلك األساليب اليت ال 

قد تكون " أخوك يف الدار : " ام أو التعجب، فاجلملة تظهر األدوات يف بنيتها التركيبية، كاالستفه

استفهاما، وقد تكون تعجبا، كما قد تكون إخبارا، والفيصل يف معرفة وجهتها الداللية هو نطقها يف 

وبالتايل فإنّ اهتمام القدماء باللغة املكتوبة . هيكل تنغيمي حمدد يعرفه املتكلم والسامع على حد سواء

املنطوقة جعلهم يسقطون من حسابام العديد من الظواهر اهلامة اليت خيتص ا على حساب اللغة 

  .الكالم املنطوق 

  قدسية الكتاب النحوي، ما جعل العلماء ممن جاؤوا بعد سيبويه يسريون وفق منهج معني يتوخى •

  االقتداء مبنهج الكتاب ،حىت أنّ الباحث يف كتب النحو من سيبويه وصوال إىل ابن هشام األنصاري 

يقول . ويبدو أن هذا الرأي له سند عند بعض الباحثني احملدثـني . ال جيد اختالفا كبريا يف املنهج 

املبكر لظاهرة  رة االنتشاومن أهم مظاهر االحتباس الفكري يف اللغويات التراثي" الدكتور حممد األوراغي 

) ...( بتطويرها احلشو اللساين ، وتتلخص هذه الظاهرة يف العناية بكيفية تقدمي املعرفة اللغوية بدل االهتمام

السبب يف ذلك يرجع إىل االنبهار بكتاب سيبويه   ولعل
4

. "

بية حيزا معتربا من كتاب الدكتور عمايرة، إال أننا لقد أخذ احلديث عن النهضة اللغوية األورو   

نالحظ أن الدكتور عند حديثه عن الدراسات اللغوية الغربية مل يتناول سوى بعض الشخصيات البارزة 

، وإدوارد سابري،وبلومفيلد، وهاريس،وتشومسكي،واملعلوم أن أحباث هؤالء من أمثال دي سو سري

  وما نريد .حيث اعتمد كل منهم على نقد آراء سابقيه األعالم  مشت وفق مسار تراكمي ، 
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الوصول إليه هنا هو أنّ الدكتور عمايرة يكون قد تعـمد ذكر هؤالء األعالم فقط، للوصول إىل 

التوليدية عرب العرض هلذا املسار التراكمي القائم على االنتقاد تارة، والتطوير تارة، واإلبداعية النظرية 

  .طورا آخـر 

إنّ التمهيد ذين الفصلني يتيح للدكتور عرض آرائه التوليدية، ممهدا هلا بنقد العلماء القدامى يف   

هؤالء العلماء، وأيضا يف تقسيمهم  تعريفهم للجملة والكالم، وتداخل مفهوميهما عند الكثري من

للجملة إىل امسية وفعلية ، وملا كان من املنطقي أن يكون وراء كل نقد حماولة إلجياد بديل ، أو على 

األقل حماولة للتصويب، فإن الدكتور حاول إعطاء تقسيم للجملة العربية  وفق منظور توليدي ، وقد 

  .تور عمايرة جبديد يف تقسيمه للجملة العربية ؟هل أتى الدك: يطرح سؤال يف هذا الصدد وهو

ه بعد قليل، ونكتفي باإلشارة هنا إىل أنه قسم ئوهو سؤال سنحاول اإلجابة عنه خالل عرضنا آلرا

اجلملة   ىتسمفعلية أو امسية، خيلص لوضع قواعد حتول هذه اجلمل إىل بنية مغايرة :  توليديةاجلملة إىل 

مجلة انتقلت من البساطة إىل التركيب والتعقيد، من خالل جمموعة من  ، وهيالتحويليةأو  احملولة

  .القواعد هي احلذف والزيادة والترتيب والتنغيم واحلركة اإلعرابية 

  :وعلى العموم ميكن أن نلخص ما مييز منهج الدكتور عمايرة يف هذا الكتاب يف النقاط التالية  

االحتفاء بالنظرة التراثية وباخلصوص البالغية منها، وترديد أقوال العديد من علماء اللغة القدماء ويف  •

وهذا ال يعين عدم انتقاده هلم يف العديد من القضايا ، كتلك املتعلقة . مقدمتهم عبد القاهر اجلرجاين 

  .اخل...حساب املعىن  والكالم، وتربير العالمة اإلعرابية على ةباخللط بني مفهومي اجلمل

، خاصة فيما يتعلق يف التراث اللغوي العريب ،اليت يعاجلها املسائلحماولة إجياد السند يف العديد من  •

  .بعناصر التحويل كالرتبة واحلذف وغريها 

. ةواملختلف ة والكالم، وذكره لآلراء املؤتلفةالتفصيل يف بعض القضايا خاصة مفهومي اجلمل •

لزخمشري وابن يعيش، وابن هشام، وغريهم الكثري، وهذا يدل على سعة اطّالعه، لكن وخصوصا آراء ا

املالحظ أيضا يف هذا الكتاب هو جتنب نقل آراء احملدثني يف املسائل اليت يعاجلها إال يف مواضع قليلة 

   .جدا

لترتيب، واحلذف وا ةيادكالز ةالنحوي اتاملصطلح بعض يف استعمال عدم االختالف مع القدماء •

  .وهذا ال يعين عدم اختالفه مع كثري منهم يف املفاهيم اليت حتملها هذه املصطلحات 

لتمثيل مبستويات متعددة من اللغة، فتارة جند الدكتور عمايرة يلجأ إىل التمثيل باللغة العربية اجلاهلية ا •

يثة متداولة ، ويف كثري من ، يستمد شواهده من أمثاهلا وحكمها وأشعارها، وتارة ميثل بلغة عربية حد

  األحيان يردد الشواهد اليت وردت يف املصنفات اللغوية القدمية،وذا جنده يبتعد كثريا



من أمثال ونثر وشعر ، ( إنّ النحو القدمي كان يتخذ من اللغة العربية القدمية : عن الرأي القائل 

اللغة احلديث أن يهتم بدراسة وتقنني    مادة له ، يف حني جيب على علم) باإلضافة إىل لغة القرآن 

.1اللغة العربية احلديثة كما يتكلّمها اتمع العريب اليوم 

، وهذا ما نلمسه يف العديد من القضايا اليت امة عبد القاهر اجلر جاينالتأثر الواضح واجللي بالعلّ •

أن تقال ههنا هي أنّ الدكتور عمايرة واحلقيقة اليت جيب . ث عنها كالرتبة واحلذف والتبئري وغريها حتد

يف رد االعتبار للعديد من أعالم البالغة، وخاصة العالّمة عبد القاهر  حذا حذو العديد من احملدثني

وهذا ما نلمسه عند الدكتور متام حسان أيضا ، فهذا األخري حيتفي كثريا بالشيخ عبد . اجلرجاين 

، وخاصة عند "اللغة العربية معناها ومبناها " ح وجلي يف كتابه القاهر اجلرجاين، كما أنّ تأثره به واض

  .حديثه عن قضية التعليق 

  :الوجهة التوليدية التحويلية يف كتاب يف حنو اللغة وتراكيبها -2

  :نقد القدماء يف تعريفهم للجملة والكالم -2-1

    فقد كانت املوضوعات اجلملة قضاياتزايدة إىل البحث يف بصورة م 1957جه اللغويون منذ سنة ات ،

. وافر من االهتمام والعناية على مدى قرن كامل  حظيت بنصيب، وبناء الكلمة قد قة باألصواتاملتعلّ

الباحثني يتجهون  نم ، وهذا ما جعل العديدلعديد من الثغرات يف بناء اجلملةولوحظت ا

يف النحو  احملورية والفكرة األساسية، يالتوليد النحو التحويلي برزوهنا ها، ضايالدراستها،والبحث يف ق

كانيات التعبريية الكامنة يف مالوصف الدقيق للغة من اللغات البشرية يعين حتديد اإل التحويلي هي أنّ

.2هذه اللغة إجيابا وسلبا

، وهذا ما أدى إىل يها من طرف العديد من الباحثنيتبن ، ومتّهذه الفكرة إىل الثقافة العربية انتقلت

جاء  بضرورة متحيص ما املنادية األصوات  زادتو .حتريك عجلة البحث يف التراكيب العربية إعادة 

ما أدى إىل ظهور تصورات جديدة يف خمتلف القضايا وخاصة فيما يتعلق  يف التراث اللغوي العريب، 

  .مبفهوم اجلملة وأقسامها 

دمية اليت تناولت مفهوم اجلملة تصادفه مسألة غاية يف األمهية، إن املطلع على الكتب اللغوية الق    

  جدال واسع حول  تضاربت اآلراء وحدثد قول  ،اق بارتباط اجلملة بالكالم ابتداء من تعريفهتتعلّ

5ص ،إبراهيم السامرائي ،النحو العريب يف مواجهة العصر  :ينظر  -1
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أما "  يقول ابن جين غوية القدمية اللّ املصنفاتحظ يف العد يد من وهو ما يال¡1اجلملة بالكالم تعريف

يد و زـالكالم فكل لفظ مستقل بنفسه ، مفيد ملعناه ، وهو الذي يسميه النحويون اجلمل ، حن

ـل لفظ فك......، ويف الدار أخوك ، وصه ، ومه ، ورويد أخوك ، وقام حممد ، وضرب سعيد

لى االستقالل ـوهذا يعين أن الكالم موضوع ع . "2، وجنيت منه مثرة معناه فهو كالماستقل بنفسه

.3عما سواه  واالستغناء

  إنّ نص ابن جين هذا يشكل منطلقا لدى الدكتور عمايرة للثورة على فكرة الربط بني مفهومي     

  لعديد من السلف ربطوا مفهوم اجلملة مبفهوم الكالم ،اجلملة والكالم عند القدامى، حيث يرى أن ا

ويف مقدمتهم ابن جين، ويدلّل الدكتور عمايرة على هذا الترادف ، واخللـط بني مفهومي اجلملة 

  ، تاما كان أو ناقصا ، فالتام هولفظ مذل به اللسانكل " والكالم  ، بتعريف ابن جين للقول بأنه 

ا كان ـر ، وذلك مى ويؤثّ، ما ينثّوإمنا ينقم من القول وحيقّر" كذلك قوله و  "املفيد ، أعين به اجلملة 

فاظ قائما ـ، وهو ما كان من األلصورة اجلمل ، ومفهوما غري مستبهم ، وهذها غري ناقصمنه تام

م لهبرأسه ، غري حمتاج إىل متمويبدو أن من ."4األلفاظ تاما مفيدا كالماوا ما كان من، فلهذا مس

ويذهب إىل أن ابن جين مل يربط مفهوم اجلملة مبفهوم  ،احملدثني من ال يرى ما يراه الدكتور عمايرة

رئ العجالن أن ابن جين اهذا وقد يتوهم الق" 5يقول الدكتور فخر الدين قباوة . الكالم ربطا مطلقا

وقام , زيد أخوك : و يه النحويون اجلمل حنوهو الذي يسم" من الفريق الثاين ألنه يقول يف الكالم 

" ن لنا أنه من الفريق األول فأنت ترى هذا يف قوله ولكن إذا استوفينا عباراته تبي"سعيد حممد ،وضرب 

 مثرة معناه هفكل لفظ استقل بنفسه وجنيت من(...) أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه 

إذا قام حممد ، فهو كالم ،و  :فإذا قال.لالكالم جنس للجم" ل وقد فصل مذهبه حني قا" فهو كالم 

ابن جين ليس يف وهذا يعين أن مفهوم الكالم عند ."فهو أيضا كالمقام حممد وأخوك جعفر،:قال 

  قام : مطلق األحوال مرادفا ملفهوم اجلملة ،ألن بعض الكالم ال يكون مجلة حنو

بشري صاحل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، مصر   عالقة املنطق باللغة عند فالسفة املسلمني ، حسن: ينظر  -1

310ص  2003¡1ط

17ص  1ج،مصر  ،دار الكتب املصرية ، القاهرة ن جين ، حتقيق حممد علي النجار ،اخلصائص ، أبو الفتح عثمان ب  -2

17نفسه ص   -3

21 نفسه ص  -4

18¡17ص    1989¡5اوة ، دار القلم العريب ، حلب ، سوريا ،  ط إعراب اجلمل وأشباه اجلمل ، فخر الدين قب -5



  به  ذي استدلّـوعليه فإن نص ابن جين الحممد وأخوك جعفر، بل هو مجلتان وقد يكون أكثر ،

حال من األحوال  الدكتور عمايرة على الترادف بني اجلملة والكالم ال يصح كدليل أن يساقيف أي 

ال  - حبسب رأي الدكتور قباوة  –هلذا النص فهي قراءة الدكتور عمايرة  وأما ، املطلق على الترادف

  .ال غري  ،تعدو أن تكون قراءة سطحية

وإىل جانب الدكتور عمايرة هناك من يرى أن اخللط بني مفهومي اجلملة والكالم واضح وجلي يف   

 بويه يستخدم مفهوم الكالم مبفهومسيالعديد من املصنفات اللغوية  ابتداء من الكتاب، ويلح على أنّ 

   بصيغة ة واحدة رـإال م إالّ أنه ينفي ورود مصطلح اجلملة يف كتاب سيبويه . اجلملة يرادف

1املفرد يف قوله اجلمع
إليه إال وهم  وليس شيء يضطرون...اعلم أنه جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم "

  ".موضع مجل  أكثر من أن أذكره لك هنا ، ألن هذاحياولون به وجها ، وما جيوز يف الشعر 

 ل املوجودة يفـأن الدالئ ه ملصطلح اجلملة يف كتابه، إالّـسيبويه وإن مل يظهر استعمال والواقع أنّ 

املعىن الذي حيمله هذا املصطلح كان حاضرا يف ذهنه ، وهلذا فإن العربة يف مثل  الكتاب تشري إىل أنّ

ومها ما ال  "يقول سيبويه يف باب املسند واملسند إليه .فهوم وليس باملصطلح بامل تكون هذه احلاالت

فمن ذلك االسم  املبتدأ واالسم املبين عليه،  .يستغين أحدمها عن اآلخر ، وال جيد املتكلم منه بدا 

للفعل  يذهب عبد اهللا،فال بد: هذا أخوك، وعبد اهللا أخوك،ومثل ذلك االسم املبتدأ : وهو قولك 

واملالحظ أن األمثلة اليت أعطاها .  "2من االسم كما مل يكن لالسم األول بد من اآلخر يف االبتداء

سيبويه ههنا،كان يقصد ا ذلك التركيب الذي يبىن على دعاميت املسند واملسند إليه، ويتميز 

.3باالستقالل واالستغناء املعنوي،  وهذا ما ينطبق على تعريف اجلملة

من أمر فإنّ الدكتور عمايرة كان على حق فيما ذهب إليه، فالعديد من أعالم اللـغة  ومهما يكن

، ناصا 4يف مفصله  يظهر جار اهللا الزخمشري القدماء جعلوا من املصطلحني مفهوما واحد، فهذا العالّمة

ا على ترادف مفهومي اجلملة والكالم حيث يرى أن  الكالم هو املركب من كلمتني أسندت إحدامه

وإىل ذلك يذهب ابن يعيش . إىل األخرى وهذا ال يأيت إال يف امسني، أو يف فعل واسم ويسمى اجلملة  

  . وغريه 
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واألكيد أن التعاريف اليت سارت على ج الترادف تقوم على استقالل اللفظ ، وبيان املعىن ،ومتام 

وهو أمر ال يستقيم يف مذهب الدكتور عمايرة ،ذلك أن مفهوم  ،1لكل من اجلملة والكالمالفائدة 

  .مفهوم قائم بذاته، وهو مستقل استقالال تاما عن مفهوم الكالم   -عنده -اجلملة

    ما تعدسابقة ،و إن إن ثورة الدكتور على القدامى يف خلطهم بني حدي اجلملة والكالم ال تعد

  ض آراء اُألول ، إذ راح هؤالء يدلّلون على أنّ بعض النحاة وقعوا يف خطأ كبيـر  حني امتدادا لبع

  جعلوا مفهوم اجلملة رديفا ملفهوم الكالم، مع أن األصل غري ذلك ، ألن االختالف بينهما واضح 

على  دلّالكالم هو القول املفيد بالقصد واملراد باملفيد ما " فهذا ابن هشام األنصاري يقول . وجلي 

، كزيد قائم هواملبتدأ وخرببارة عن الفعل وفاعله كقام زيد،، واجلملة عمعىن حيسن السكوت عليه

وهو ."2 وما كان مبرتلة أحدمها وذا يظهر لك أما ليسا مترادفني كما يتومهه الكثري من الناس

عبارة عن مركب من "إذ يرى أن اجلملة   رأي ذهب إليه صاحب التعريفات علي بن حممد اجلر جاين

  كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى سواء حتققت اإلفادة أم ال، وذا تكون

ووافق هذا الرأي الكثري من السلف وال سيما صاحب كتاب احلدود .  "3اجلملة أعم من الكالم مطلقا

4ملة  عند قوم ، والصحيح أا أعم منهاجل) أي الكالم ( وترادفه "أمحد بن عبد اهللا الفاكهي الذي يقول 

."

جيعلون من اجلملة أكثر اتساعا –إذ يفرقون بني اجلملة والكالم  –واملالحظ أن ابن هشام ومن تبعه    

من الكالم، وعاضدهم يف هذا الرأي بعض احملدثني من أمثال الدكتور عبد السالم هارون، الذي يقول 

، واحلق أن ، هذا كالم إنشائي ، وهذه مجلة إنشائية وسأقول يف الكالم واجلملة، إذ يقال أحيانا "

فيه قيد  د، و إمنا كان الكالم أخص من اجلملة ألنه ما زيالكالم أخص من اجلملة، واجلملة أعم منه

واألعم ما ازداد األخص ما ازداد قيدا،:" ناطقة اإلفادة ، ويقول امل

مفهوم اجلملة يف النحو العريب ونظرية الكليات اللغوية ،أمحد الفوحي ، وقائع ندوة جهوية اللسانيات واللغة العربية،  : ينظر  -1
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.1فالنسبة املنطقية بينهما هي العموم واخلصوص املطلقفردا  "

تصور خمالف ملفهومي  - بعد انتقاده للقدامى -وملا كان من املنطقي أن يكون  للدكتور عمايرة  

اجلملة والكالم، فإنه جعل من التعريف الذي يرتضيه الزخمشري حدا للكالم حدا للجملة، ولذا جنده 

،  وخنالفه ا للجملةحدالزخمشري وابن يعيش حدا للكالم ،والذي نرتضيه هو الذي يرتضيه " يقول 

كما خنالف من تبعه يف أن الكالم هو اجلملة ، وخنالف ابن هشام ومن سار على منهجه يف أن 

اجلملة ما كان من األلفاظ قائما برأسه ، ونرى أنّمنه الكالم أخص من اجلملة وهي أعم  

أن حتقق على  ،يعين أن اجلملة ميكن أن حتوي كلمة واحدة هذاو."2مفيدا ملعىن حيسن السكوت عليه

  ذيـشرط اإلفادة واالستقالل، والظاهر أن هذا التعريف يقترب إىل حد كبري من التعريف ال

يتبناه الدكتور إبراهيم أنيس ،والذي يرى فيه أن اجلملة هي أقل قدر من الكالم يفيد السامع معىن 

مستقال بنفسه حىت وإن تركب من كلمة واحدة، ويعطي مثاال على ذلك بسؤال القاضي ألحد 

د كالم وذا تكون كلمة زي. 3زيد : من كان معك وقت ارتكاب اجلرمية ؟ فيجيب املتهم : املتهمني 

ولعل هذا ما ذهب إليه الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف حني عرف اجلملة . مفيد يف أقصر صوره 

، وهذا ) لفظا أو تقديرا( على أنها أقل قدر من الكالم املفيد، وأنّ اإلفادة تتحقّق بعنصري اإلسناد

  .من الذي دخل ؟: زيد ، اليت هي جواب للسؤال: ينطبق على مجلة 

على االعتماد على بعض القرائن السياقية ، ويف  -يف بعض األحيان- حظ أن هذه التعاريف تقوممن املال

مقدمتها احلذف للوصول إىل معىن اجلملة، حبيث يصبح معىن اجلملة ناقصا إذا مل  يكن هنالك تأويل أو 

  .  تقدير للمحذوف

زيد قائم ، مجلة ، وقام : إن وإذا كان تعريف الدكتور عمايرة للجملة على النحو الذي سبق ف     

زيد ، مجلة، وأف ، مجلة ، وأخاك أخاك ، مجلة ،و األسد األسد، مجلة ، ألن كل جمموعة مما سبق 

تدل على معىن حيسن السكوت عليه ، خبالف الكالم الذي يعين عنده تآلف جمموعة من اجلـمل 

كالم أوسع من اجلملة وليس العكس  للوصول إىل معىن أعم مما هو يف اجلملة وأمشل، وذا يكون ال

بعض النحاة جعل للشرط مجلة ،  وجلوابه مجلة،  وللصلة مجلة،  وللنداء مجلة، " ودليله يف ذلك أن 

  وللقسم مجلة، يف حني أن كل هذه اجلمل ناقصة حتتاج إىل متمم، وهي بذلك تفتقر إىل املعىن الذي 

25د السالم هارون، ص األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، عب -1
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.1" حيسن السكوت عليه

األمر دليل هذا الدليل الذي أورده الدكتور عمايرة إلثبات اتساع الكالم عن اجلملة، هو يف حقيقة    

يرون أن إطالق اجلملة  –وباخلصوص أنصار الزخمشري  –حيتاج إىل إعادة النظر، ألن أنصار الترادف 

على ما ذكر من الشرطية، أو اجلواب، أو الصلة ،إطالق جمازي، ألن كال منها كان مجلة من قبل، 

يف أوضاعها اجلديدة  كيبوبالتايل فهم يقرون بأن هذه الترا.2فأطلقت عليه اجلملة باعتبار ماكان

  . ليست جبمل 

وقد ذهب بعض احملدثني إىل أنه بالرغم من متايز اجلملة والكالم إال أما قد ال خيتلفان دائما، فقد    

يلتقيان فتكون اجلملة كالما، ويكون الكالم مجلة، وهذا ما نراه يف بعض األمثلة اليت ضرا ابن جين  

  .زيد أخوك ،وقام حممد : حنو  .3مووصف كال منها باجلملة والكال

:نقد القدامى يف تقسيمهم للجملة -3-2

 مجلة امسية وأخرى فعلية والظاهر أن بعض : اجلملة العربية إىل قسمني  القدامى م بعض النحاةلقد قس

ذا الت رفيةقسيم فأضافوا اجلملة الظّالنحاة مل يكتفواحنو  رة بظرف أو جمرور، وهي تلك اجلملة املصد :

  يف الدار: ل الزخمشري للجملة الظرفية بوقد مثّ."4ار زيدأيف الد" و" أعندك زيد"

¡وعلى أنه حذف وحده،فعل ال اسم راملقد ستقراروهو مبين على أن اال".ارقولك زيد يف الدمن 

رابع هو اجلملة د إىل قسم وقد أشار اخلليل واملرب.5رف بعد أن عمل فيهوانتقل الضمري إىل الظّ

، بالرغم من أن البعض 7،وهي اجلملة اليت جعلها العالمة الزخمشري قسما مستقال بذاته  6الشرطية

وقد أنكر البعض اجلملة الظّرفية أيضا ، على أساس أن الظّرف إما أن يكون  .  8يراها من قبيل الفعلية

  كما  –مدا على نفي أو استفهام متضمنا معىن الفعل، حبيث نزل مرتلته سواء كان الظّرف معت
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  فإن اجلملة الظّرفية تكون من قبيل –كما يرى الكوفيون  –أو غري معتمد  –اشترط البصريون 

وإما أن يكون الظّرف غري معتمد، وال حيمل معىن الفعل فهي من قبيل اجلملة االمسية . اجلملة الفعلية 

.1ار واروراليت تأخر فيها املبتدأ، واخلرب عنه بالظرف أو اجل

ومن احملدثني من يذهب مذهب بعض القدماء يف إقصائهم للجملة الظّرفية يف تصنيفهم للجمل ،    

فهذا الدكتور فخر الدين قباوة ينفي أن تكون اجلملة الظّرفية قسما من أقسام اجلمل املستقلة ، إالّ أنه 

، حيث يعرفها على أنها مجلة صدرها أداة يذهب مذهب الزخمشري وغريه يف اعتماد اجلملة الشرطية

إذا أكـرمت الكرمي " و " و لـوال األمل لضعف العمل " من طلب العلى سهر الليايل : شـرط حنو

الشرطية والظرفية وكذلك (يقر مبثل هذه اجلمل  ميف حني جند الدكتور علي أبو املكار.اخل...2ملكته

بينما يلجأ . 3كأقسام مستقلّة بذاا، مربزا خصائص ومكونات كل مجلة من هذه اجلمل ) الوصفية

الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف إىل اعتماد التقسيم الثنائي كما أقره بعض السلف ، ويقترح إدخال 

، وهو التقسيم الذي يرتضيه مهدي  4االمسية أو الفعلية: أحد القسمني  اجلملتني الظّرفية والشرطية يف 

 امسية ، يكون املسند فيها امسا ، وفعلية يكون يف: املخزومي، حيث يرى أنّ اجلملة العربية قسمان 

وخالفا هلذه التقسيمات يذهب باحثون آخرون إىل اعتماد البنية . 5بنيتها فعل سواء تقدم أم تأخر

للجملة العربية يف التقسي، وخيرجون بقسم واحد للجملة العربية وهو اجلملة الفعلية، ومن  العميقة

.6هؤالء الباحثني عبد القادر الفاسي الفهري ، وميشال زكريا 

مرتبط بالصدارة ،فما كان من اجلمل  -ال شك-إنّ تقسيم النحاة للجملة العربية إىل امسية وفعلية   

مشبه أو حرف غري مكفوف –عند بعضهم  –ل يف حمل رفع أو اسم فعل صدرها اسم صريح أو مؤو

بالفعل ، فهي مجلة امسية ، وما كان صدرها فعل تام أو ناقص أو تضمنت فعال حقه التقدمي حنو قوله 

وهو تقسيم بىن عليه .7فهي مجلة فعلية]87البقرة [ ﴾ ونَلُتقْا تقًيرِفَو متبذَّا كَقًيرِفَفَ ﴿تعاىل 

  البصريون العديد من القضايا وال سيما عدم جواز تقدمي الفاعل على فعله ، بالرغم من جـواز 
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  .     عند الكوفيني التقدمي

  إنّ األساس النحوي السابق للتمييز بني اجلملة االمسية واجلملة الفعلية أساس شكلي ،ال عالقة له     

عمايرة إىل عدم وضوح اإلطار الذي تنتظم فيه باملدلول التركييب، وهذا ما أدى يف نظر الدكتور 

اجلملة، باإلضافة إىل اخللط الواضح يف إدراج بعض التراكيب اللغوية وحشرها يف االمسية أو الفعلية 

  .دون أنة تتقبلها ، ودون أن يكون هلذا احلشر ما يربره أو ما يستفاد منه

فبالرغم من أن هيهات ال تقبل " يهات العقيقه: "ويدلّل الدكتور على هذا اخللط الصارخ مبثال

عالمات االمسية وال عالمات الفعلية، وال تشري إىل حدث أو زمن، وال تربطها عالقة إسناد مع االسم 

أقائم الزيدان، الذي تقوم فيه كلمة الزيدان : الذي يليها، إالّ أم عدوها مجلة فعلية، كذلك قوهلم 

ل سد ماسد اخلرب، فإن كان كذلك فال بد للفاعل من فعل يسبقه، وبذلك بدورين خمتلفني، أوهلما فاع

والثاين خرب ويف هذه احلالة البد أن يسبق اخلرب مببتدأ وبذلك تصبح اجلملة . تصبح هذه اجلملة فعلية 

.1امسية

لدكتور عمايرة وعليه فالتحديد الذي أقره النحاة لكل من اجلملة االمسية والفعلية ال يصلح يف نظر ا     

لتصنيف اجلمل يف اللغة العربية، ودليله يف ذلك أن العديد من اجلمل تتصدرها أمساء ولكنهم أدرجوها 

يف خانة الفعلية، وهناك العديد من اجلمل صنفوها على أا مجل فعلية يف حني أنَّ ال فعل يف صدرها، 

.2وهي اليت يتصدرها احلرف عامال كان أو مهمال

اد الدكتور عمايرة لألوائل يف تقسيمهم الثنائي للجملة له يف رأي الدكتور علي أبو املكارم ما إنّ انتق  

إىل امسية وفعلية يصلح للقول به يف عدد   - حبسب رأي هذا األخري -يعضده، فتقسيم اجلملة العربية

م يستقرئ كبري من اجلمل ، لكنه ليس صحيحا حبال يف حتديد أمنـاط مجيع اجلمل ، فهو تقسيم لـ

وهم الكثرة  -كل ما ورد من اجلمل،ولذلك من الطبيعي أن حياول النحويون القائلون ذا التقسيم

أن حيشروا باقي األنواع يف إطار هذين النوعني، وأن يغفلوا اخلصائص املوضوعية ملا جيمعونه  -البالغة

فإطالق "ف الفعلية ، وهلذا يف نوع واحد، ألن من اجلمل ما ال يصدق عليه تعريف االمسية وال تعري

أي منهما عليه ضرب من اخللط الذي يسلّم إىل التضارب بني املصطلح العلمي ومدلوالته  

املتعددة
3

"
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من املالحظ أن تركيب اجلملة يف اللغة العربية ال يفرض قيودا حمددة توجب وضع فعل أو اسم يف    

ـّا كان تصنيف بعض النحاة للجمل على أساس . صدارا، فقد تكون الصدارة أحيانا للحروف ومل

مما كان التصدر، الذي هو تصدر الكلمة، اليت تعد ركنا أساسيا يف اجلملة ،فعال كانت أو امسا أو 

األصل فيهما كذلك ، فقد أمهلوا ما قد يأيت يف صدر اجلملة من أدوات أو حروف أو أركان ليست 

ج هؤالء العلماء تصنيف اجلملة كيف خير فولكننا ال نعر"عمايرة  رئيسة يف اجلملة ، يقول الدكتور

  ا ـوال م، فال ينطبق عليها ما كان أصله مبتدأ وخرب 1أقائم الزيدان : التالية مثال

  الـواجلملة علم حممد اإلميان قوة ، وفيها ما كان أصله فعال وفاع.كان األصل فيه فعال وفاعال 

وما كان أ صله مبتدأ وخرب ، وكذلك نرى أن هذا التصنيف ال يدع فرصة للجمل اليت يتقدم 

اجلمل االمسية، فهذه اجلمل تصنف يف ( ........)فاعلها على فعلها مثل الولد جيتهد ، اجلندي يقاتل

.2على الرغم مما بينها من اختالف يف املعىن واالرتباط بالزمن تقييدا أو إطالقا

إنّ مصطلحي  اإلعراب احمللي واإلعراب التقديري من املصطلحات اليت أُدخلت للدرس اللغوي     

  وهذا ما جـعل , قسرا ومها يف نظر الدكتور عمايرة من نواتج التقسيم الذي حدده النحاة للجملة 

  املفاهيم تتداخل وختتلط، وأصبحت العديد من اجلمل توسم باالمسية والفعلية يف آن واحد، فاجلملة 

فعلية،امسية ألن يف صدارا اسم، فهو مبتدأ خربه اجلملة الفعلية اليت هي يف /حممد أكرم خالدا، امسية 

حيتاج هذا الفعل لفاعل، والفاعل ال يتقدم على حمل املفرد، وفعلية ألن القسم الثاين منها يتصدره فعل و

 ر ليكون فاعال،  وال بـدمن ضمري يقد فعله وإال أصبح يف موضع االبتداء،  وهنا ال بد  

 ةولست أدري ما قيم"للضمري من عائد يعود عليه ألن الضمري يكون مبهما من دون هذا العائد

، أمام وصول إليه كل من املتكلم والسامعاحلكم باالمسية أو الفعلية يف خدمة املعىن الذي يسعى لل

".3هذا التشابك بني احملل والتقدير

فيما خيص اإلعراب احمللي واإلعراب ( يبدو أن هلذا الرأي الذي يذهب إليه الدكتور عمايرة     

  تور أنيس فرحية يعترب أن اإلعراب احمللي والتقديري  ، سند عند بعض الوصفيني ،  فالدك) التقديري

أقائم :(مرادنا بصدر اجلمل املسند أو املسند إليه ، فال عربة مبا تقدم عليهما من احلروف ، فاجلملة من حنو " يقول ابن هشام   -1

) قد قام زيد( و) هل قام زيد(و) قام زيدأ: (، امسية ، ومن حنو) ما زيد قائما(و )  لعل أباك منطلق(و) أزيد أخوك(و )  الزيدان

15، ص 5فعلية ، مغين اللبيب ج )  هال قمت(و
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وهنا مثال آخر على إقحام الفلسفة واملنطق يف " يقول . من مظاهر التأثر بالفكر األرسطي 

يف الدار رجل، يعترب اللغوي أن جوهر اجلملة ناقص ، : دما نقول فإننا عن...الدراسات اللغوية 

، واحلقيقة أن املعىن تام ال حيتاج إىل تقدير شيء ) يكون ( أو ) موجود ( أو ) قائم ( فيقدر لفظة 

  :وليبني الدكتور فرحية اخلطأ الذي وقع فيه النحاة يعطي بعض األمثلة منها  . 1ناقص ليتم املعىن 

يف " هو يضحكو" ن مجلة إدخل املعلم وهو يضحك ، فالنحاة يقولون : فيما خيص اإلعراب احمللي  •

، ألن اإلعراب والبناء ن اجلملة ال تكون معربة أو مبنية، والغلط هنا يف املنطق أحمل نصب على احلالية

  .من خصائص املفردات 

إا جمرورة حبرف لون يف إعراب هازئ ، فالنحاة يقولست ازئ: فيما خيص اإلعراب التقديري   •

وهنا تكمن البلية الكربى يف "، عليها الشتغال احملل حبركة اجلر ، منصوبة بفتحة مل تظهرجر زائد

.2تقدير ال وجود له إال يف دماغ النحوي. التقدير : النحو  "

  :أقسام اجلملة عند الدكتور خليل أمحد عمايرة  - 3-3

  إن اجلملة عند الدكتور عمايرة هي احلد األدىن من الكلمات اليت حتمل معىن حيسن السكوت عليه   

  وهي ما يسميه أيضا اجلملة التوليدية املنتجة بشرط أن تسري على منط من أمناط البناء اجلملي يف اللغة 

  .العربية، فهي توليدية وحتويلية

:3فأما اجلملة التوليدية فتنقسم إىل قسمني

  :وهلا أطر حيصر أمهها يف ما يلي : اجلملة التوليدية االمسية  -

  .العلم نور: مثل .اسم نكرة +  اسم معرفة -أ

  أين أخوك ؟: مثل .  اسم معرفة+  اسم استفهام - ب

  .يف البيت رجل . اسم نكرة ) + ظرفية أو جار وجمرور(  شبه مجلة - ج

  : وهي األخرى هلا أطر حيصر أمهها يف ما يلي : اجلملة التوليدية الفعلية  -

  .قف/ قام حممد: مثل) أو ما يسد مسده ظاهرا كان أو مستترا(اسم مرفوع + فعل  -أ
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  .أقام حممد يف البادية/ اقترف العبد ذنبا ). أو اسم مقترن حبرف جر( اسم + اسم + فعل  - ب

، واليت تفيد ملة العربية يف حالتها التوليديةويرى الدكتور عمايرة أن هذه األطر هي األصل يف بناء اجل

ملة وهي ما يسميها بقواعد النحو التوليدي ، ألا تقوم بضبط اجل، 1يد ال غريمعىن اإلخبار احملا

طر شعبة من قواعد النحو ، ولذا فإنه يعد أي قاعدة تقع يف هذه األالتوليدية وتتحكم يف ترتيبها

:2، وتقوم فرضيته هذه على ركيزتني مهاالتوليدي

، يتبع انتقال روف، ويتم وصفها وصفا ظاهراتتحول إىل صورة الكالم املع أن هناك مجال نواة -1

  . اجلملة من بنيتها العميقة إىل بنيتها السطحية يريدها املتكلم ويعرفها السامع ملعىن خاص

  :ىل مسارين مميزا يتشقق إأن للعربية كيانا  -2

   .وهو ما ينسجم مع القواعد اللغوية العاملية  مسار يتفق وعلم اللغة العام،: ا أحدمه -

  .مسار خاص يقتضيه منطق العربية الذي ال جياريه منطق آخر يف غريها : وثانيهما  -

:اجلملة التحويلية 

تغري يف مبانيها الصرفية  -اليت ذكرها الدكتور ومساها بقواعد النحو التوليدي -قد يلحق األطر السابقة 

فيترتب على ذلك تغري يف املعىن وانتقال ) النرب والتنغيم ( أو فيما فيها من فونيمات ثانوية ) املورفيمات(

ومنه فاجلملة التحويلية .3يف تسمية اجلملة، فتصبح اجلملة حتويلية يف معناها، امسية أو فعلية يف مبناها

عند الدكتور عمايرة هي اجلملة اليت جرى فيها شيء من التغيري يف بنيتها األصلية التوليدية،  وميكن أن 

  :نبني هذا كالتايل 

  مجلة حتويلية =  عنصر أو أكثر من عناصر التحويل + مجلة تـوليـدية  

  إعادة الترتيب                    علي جاء                    عليجاء             

الذي يرتضيه الدكتور عمايرة للجملة العربية، ميكن أن يفهم على أنه تقسيم معنوي هذا التقسيم 

  منتجة،  ومجل حمولة عن اجلمل ةعلى اعتماد صنفني أساسيني من اجلمل مجل أصليداللـي ، يقوم 
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، وقد حتمل )توكيد املعىن( األصلية النواة، يعتمد يف التفريق بينهما على درجة اإلفصاح أو التوكيد  

كلتامها صفة االمسية أو الفعلية ، واملالحظ يف هذا التقسيم أنه جيعل من اجلمل الظرفية مجال توليدية 

على أسـاس أنّ اجلمل الشرطية هي يف امسية ، وكذلك اجلمل الشرطية يعتربها مجال حتويلية فعلية 

  .  األصل مجل توليدية فعلية ،دخل عليها عنصر من عناصر التحويل هو الزيادة وسنعرض هلذا الحقا

  :قواعد التحويل يف اجلملة العربية  -3-4

لقد مياها اجلملة التوليدية ، وبني اجلملة ذات ز تشومسكي بني اجلملة األساسية األصلية اليت مس

األصل االشتقاقي أو كما يسممنهما ،  لة ، وهذا التمييز يظهر من خالل وصف كلّيها اجلملة احملو

خواص ميكن أن للمعلوم ، وهي  ةة وصرحية وإجيابية ومبنيفاجلملة التوليدية يف نظره مجلة بسيطة ، تام

. ، وبذلك تكون اجلملة احملولة أكثر تركيبا وتعقيدا من اجلملة النواة 1لة إحداها يف اجلملة احملو تفتقد 

إنّ التحويل يكشف لنا بطريقة جلية كيف تتحول اجلمل األولية التوليدية إىل مجل حمولة عن طريق   

  :مجلة من القواعد هي يف نظر تشومسكي

البنية السطحية مقارنة بالبنية العميقة ، هو عنصر من عناصر التحويل ، ويعين أي نقص يف : احلذف  -ا

.2ب =      + ب + أ : ويعبر عنه يف املدرسة التوليدية باملعادلة 

هو استبدال عنصر يف اجلملة بعنصر آ خر يكون متضمنا معناه ، عالوة على أنّ الثاين : ب اإلحالل 

.3ب              أ         : ميكن أن حيمل داللة جديدة ، ويشار هلذا القانون ب 

هو توسيع جمال أحد عناصر اجلملة ، ليصبح أكثر اتساعا مما كان عليه قبل التحويل : التوسيع  –ج 

أصبح بعد التحويل يتضمن ) أ(ج ، وهذا يعين أن العنصر + أ                       ب : ويعبر عنه ب

.4عنصرين اثنني بدال من عنصر واحد

ويسمى التضييق ، وهو حذف عنصر من عناصر التركيب بشرط أن يكون متضمنا : االختصار  –د 

.5ب                       ج + أ : يف العنصر الباقي ، وميثّل له باملعادلة 

  :وميثّل له باملعادلة ) العميق( ويقصد ا كلّ زيادة يف امللفوظ على نظريه غري امللفوظ : الزيادة –و 
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.1ب + أ                       أ 

أو هي تغيري موقع أحد . تتم بتقدمي عنصر من عناصر اجلملة على بقية عناصرها : إعادة الترتيب  –ه 

: لسطحية ، ويشار إليها باملعادلةالعناصر من مكان حيتلّه يف البنية العميقة إىل مكان آخر يظهر يف البنية ا

.2أ + ب                      ب + أ 

وهذه القواعد قد تساعد على التمييز بني اجلمل اليت تظهر متكافئة يف حني أنها خمتلفة متام االختالف، 

على فك وأيضا اجلمل اليت تبدو ظاهريا بأنها متباينة يف حني أنها متماثلة متام التماثل، كما تساعد 

.3اللّبس يف تلك اجلمل اليت ميكن أن حتمل معنيني متمايزين

، ذلك أنّ لكلّ لغة من  اغري أنّ اختالف اللّغات البشرية له كلمته يف تقبل هذه القواعد أو رفضه  

اللّغات خصائص قد تشترك يف بعضها مع اللّغات األخرى، و تنفرد ببعضها اآلخر دون غريها من 

ذا فإنّ ما قد يصلح على هذه اللغة، قد ال يكون بالضرورة صاحلا لوصف لغة أخرى ، اللّغات، وهل

ومن هذا املنطلق كان لزاما على الدارس اللغوي مراعاة هذا الشرط قبل تبني هذه القواعد اليت حيسب 

  .أصحاا أنها ذات صبغة عاملية 

لقد حدد الدكتور أمحد خليل عمايرة عدة قواعد، ميكن أن تنقل اجلملة العربية من حالتها  البسيطة     

التوليدية إىل حالة أكثر تعقيدا وتركيبا، حمولة بذلك بنية اجلملة النواة إىل بنية مغايرة متاما هلا 

يط إىل معىن مغاير ملا كانت حتمله اجلملة وهذا التحويل يف املبىن مرتبط بالضرورة بانتقال من املعىن البس

كل تغري يف املبىن هو تغري : األصلية النووية و، وذا تكو ن القاعدة األساسية يف التحويل عنده 

  :بالضرورة يف املعىن ، وانتقال بالضرورة  إىل مستوى أعمق من الداللة ، وهذه القواعد هي كالتايل 

  : بـرتيــالت - 3-4-1

  وم أن األلفاظ قوالب املعاين، وهلذا جيب أن يكون ترتيبها الوضعي حبسب ترتيبها الطبعي، من املعل  

ومن البني أن الرتبة يف اللغة العربية تقتضي تقدمي بعض العناصر على بعض ، ولكن قد يعرض لبعض 

  فيقدم وماحقّة الكلم من املزايا واالعتبارات اليت توجب حتويل بنية اجلملة،فيعمد إىل ما حقّه التأخري

229االجتاهات النحوية لدى القدماء ، حليمة عمايرة ، : ينظر  -1

148منهج البحث اللغوي ، سليمان ياقوت، ص :  ينظر   -2

209اللسانيات النشأة والتطور ، أمحد مومن،  : ينظر  -3



إن أرادت  فالعربوغالبا ما يكون هذا التبديل يف املواقع للعناية واالهتمام باملقدم، .1التقدمي فيؤخر

قدمته وجعلته يف موقع الصدارة، يقول سيبويه يف سياق حديثه عن تقدمي املفعول على  ءاالهتمام بشي

ام ا يهمهلم ، وهم ببيانه أعىن ، وإن كانا مجيع مون الذي بيانه أهمهم إمنا يقدكأن" الفاعل 

إالّ أنّ العناية واالهتمام قد ال يكونان دائما الدافع للتقدمي والتأخري، وهذا ما يفهم من . "2ويعنيام

ـري العناية غ ا مل جندهم اعتمدوا فيه شيئا جيري جمرى األصل ،واعلم أن" ظاهر قول اجلرجاين 

ري كثريا ، فعلى سبيل املثال يذكر أنّ لتقدمي وقد حتدث اجلرجاين عن فوائد التقدمي والتأخ."3هتمامواال

الفاعل على الفعل فائدتني، أوالمها أن يقصد املتكلم إفراد االسم املذكور أوال بفـاعليته للفعل املرتب 

 هبعده ، وجيعله مستبدا بوظيفة الفاعل دفعا ملشاركة الغري إياه كما قد يتوهم املخاطب،  وهذا ما يسمي

األوراغي باالختصاص الوظيفي، وثانيهما أن يقصـد املتكلم أن حيقّق على املخاطب أنّ  الدكتور حممد

يه الدكتور وهو ما يسم¡4الفاعل املرتب أوال قد فعل حقّا الفعل بعده فيمنعه من الشك يف فاعليته 

 .بالتحقيق الوظيفي األوراغي أيضا

  إنّ فكرة الترتيب هذه تدفعنا للقول بأنّ هنالك أصل تعبريي حمدد يكون أساسا ملا نسميه بالتقدمي    

جرى ذلك على ) حممد حاضر ( والتأخري، واألصل يف التعبري أن يتقدم املبتدأ عن اخلرب ، فإذا قلت 

الكالم تقدمي وتأخري، كان يف ) حاضر حممد ( الترتيب األصلي للتعبري، فإن قدمت اخلرب فقلت 

وكذلك األصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فاملفعول به، فإن حصل أي تغيري يف هذا الترتيب كان من باب 

.5التقدمي والتأخري،وال بد أن يكون مثة سبب دعا إىل هذا التغيري وهو مرتبط قطعا بتحول يف الداللة

باشرة إىل منط أكثر تركيبا وتعقيدا يتطلب اخلروج عن وهلذا فإنّ حتويل الداللة من الصورة البسيطة امل

. لإلبانة عن املعىن املقصود، والكشف عن الداللة املرادة) التحويل بالترتيب ( األصل وإتباع هذا النظام 

لقد أثار تشومسكي قضية الرتبة يف اللغات يف نظريته التوليدية التحويلية ، واستطاع بذلك حتريك   

  أنّ قضية يف التراكيب وتنميط اللغات حبسب رتب مكوناا ، ولكن قد يعتقد البعضعجلة البحث 

123،ص 1999جواهـر البالغة ،يف املعاين والبيان والبديع ، السيد أمحد اهلامشي،املكتبة العصرية بريوت،لبنان،ط ،: ينظر-1

34،ص  1، ج1408،1988¡2مصر، ط الكتاب ، سيبويه ،ت عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني القاهرة، -2

107ص  5،2004دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين ، ت حممود حممد شاكر ، مكتبة اخلاجني ،القاهرة، مصر ،ط -3

106نظرية اللسانيات النسبية ، حممد االوراغي ، ص  : ينظر-4

256،257، ص  1428¡2007¡1عمان ،األردن، طاجلملة العربية واملعىن ، فاصل صاحل السامرائي ،دار الفكر : ينظر -5



الرتبة يف اللغات وليدة نظرية تشومسكي اللغوية ، غري أن هذا االعتقاد خاطئ ، الن العديد من الدالئل 

اليت وردت يف أوائل املصنفات النحوية العربية تشهد على بطالن هذا االعتقاد ، فسيبويه مثال تكلم عن 

" مف ، وهذا ظاهر قوله + ف+ الرتبة األصلية للجملة العربية من منط فا قضية الرتبة ، بل جعل 

افع سوى االبتداء،  واجلار على اصب والرما يدخل الناالسم أول أحواله االبتداء ، وإن واعلم أنّ

+ ف + وعلى ج سيبويه سار ابن السراج وحنويون كثر ، إذ اعتربوا مجيعا الترتيب فا  ."1املبتدأ 

+ فا + صال تولّد منه باقي الترتيبات ، وخالفهم الزخمشري يف رأيهم هذا باعتماده الترتيب فمف، أ

.2مف ، وتبعه ابن يعيش وغريه

  مل تغفل ظاهرة الترتيب يف اللغة  -وخاصة التوليدية  –من املالحظ أنّ اللّسانيات العربية احلديثة     

لرتبة وأولوها عناية بالغة ، باعتبارها ظاهرة تركيبية تساعد العربية فقد اهتم التوليديون العرب بقضية ا

:3على فهم العديد من الظواهر التركيبية األخرى ، ومعاجلة العديد من القضايا أمهها 

  .إشكال اإلعراب واجتّاه اإلسناد يف اللغة العربية  -

له من تنوع ملحوظ يف مساا تبعا  عإشكال الضمائر واملتصالت ، مبا فيها ظاهرة التطابق ، وما ختض -

  .لترتيب املكونات داخل اجلملة 

  إشكال النقل ، فالتركيز على الرتبة األصلية وآليات اشتقاقها ميكّننا من فهم آليات اشتقاق الرتب -

  .املمكنة عرب قواعد ، وقيود على انطباق القواعد 

  رأسا ا إىل مفهوم شجري معني يعترب الفعلجيرنا البحث عن الرتبة  يف مكونات اجلملة ، استناد  -

  البحث عن إىل)حبسب كون الفعل الزما أو متعديا (له،خمصصا الفاعل وفضلة اختيارية أو إجبارية 

.إمكانيات التوازي بني الرتبة اليت تستند إىل مكونات اجلملة والرتبة داخل املركب االمسي أو احلدي

من أبرز عناصر التحويل ، وأكثرها وضوحا ، ألن املتكلم  أن الترتيب"ويرى الدكتور عمايرة     

يعمد إىل مورفيم حقّه التأخري فيما جاء عن العرب فيقدمه أو إىل ماحقّه التقدمي فيؤخره طلبا إلظهار 

  أو هو نقل مورفيم من موقع أصل له إىل موقع جديد   – 5كما يرى اجلرجاين–" 4املعاين يف النفس

23ص  1ج ،سيبويه ،الكتاب  -1

242نظرية اللسانيات النسبية ، حممد األوراغي، ص :  ينظر -2

284،285اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ، حافيظ علوي ، ص  -3

88يف حنو اللغة وتراكيبها  ، خليل عمايرة ، ص  -4

كذلك ،ألنك تقتفي يف نظمها آثار املعاين ، وترتبها على وأما نظم الكلم فليس األمر فيه " يقول العالمة عبد القاهر اجلرجاين  -5

49دالئل اإلعجاز ص "  حسب ترتب املعاين يف النفس 



مغيرا بذلك منط اجلملة ، وناقال معناها إىل معىن جديد تربطه باملعىن األول رابطة واضحة ، ويعطي 

اإلخبار ،  توليدية فعلية ، ال دف إالّ إىلمجلة . أكرم خالد عليا : الدكتور مثاال على ذلك فاجلملة

ولكن إذا كان يف مقصود املتكلم نقل اخلرب بالتركيز على جزء من أجزائه ،فال بد له من تقدمي ذلك 

أما إذا كان املتكلم يقصد باملعىن الذي حتمله اجلملة التوليدية نفس املعىن . اجلزء ليفهم السامع املراد 

وهذا يعين أن  .1نه أخطأ جادة الصواب ، وعبر بغري ما كان عليه أن يعرب بهيف اجلملة احملولة فإ

¡الالت املرادةة بالغة يف إبراز املعاين والدأمهي  ظاهرة هلاالتقدمي والتأخري اهرةـظمن  الدكتور جيعل

ا ظاهرة تطرأ على التركيب فتغير من بنيته الشكلية باإلضافة إىل كو.

إذا كانت اللغة العربية جتيز : الفكرة اليت قال ا الدكتور تقودنا إىل تساؤل أعمق هو ولعل هذه     

أو بعبارة أخرى ما هي  .التقدمي والتأخري، فهل جتيز كل التراكيب اليت حصل فيها تقدمي وتأخري؟

عليه ويبدو أن الدكتور مل يغفل عن هذا التساؤل وأجاب .التراكيب اليت تسوغها اللغة العربية ؟ 

ر هي يف ـصر يف جمموعة من األطـن معظم التراكيب اليت ترتضيها اللغة العربية تنحإ : ولـبالق

:2 األغلب

  .ذاع اخلرب .توليدية =  فاعل+ فعل   -

  .قذف الولد الكرة .توليدية= مفعول + فاعل + فعل  -

  .اتهد ينجح . حتويلية= فعل + فاعل   -

  .التفاحة أكل الولد . حتويلية= فاعل + فعل + مفعول  -

  .قابيل قتل هابيلَ. حتويلية= مفعول + فعل + فاعل  -

  .غادر املدرسة املدير . حتويلية =  فاعل + مفعول + فعل  -

  .اجلو مجيل . توليدية =  خرب نكرة+ مبتدأ معرفة   -

  .يف البيت رجل . توليدية=  مبتدأ نكرة+ شبه مجلة  -

  .القاتل زيد  .حتويلية = عرفة خرب م+ مبتدأ معرفة  -

  .الرسول حممد  .حتويلية = مبتدأ + خرب معرفة  -

  .إن اهللا قدير / كان اجلو غائما  .حتويلية = امسية ) + اخل ....كان ، كاد ، إنّ ، ( 

  وإذا كان الدكتور عمايرة يسلّم ذه األطر كأطر حتكم معظم التراكيب يف اللغة العربية ، فإن    

93/94 حنو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص يف -1

425املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي ، خليل عمايرة، ص : ينظر -2



غري أنّ الدكتور . الظّاهر أنه يعترب أنّ كلّ هذه األطر صحيحة ومقبولة من وجهة نظر التحليل النحوي 

مدى مقبوليتها حنويا، ومدى ورودها يف اللغة  ميشال زكريا يرى أن بعض هذه األطر مشكوك يف

: العربية بشكل عام ، وخاصة تلك اجلمل اليت يتقدم فيها املفعول على الفاعل ، أي اجلمل اليت من منط

.1التفاحة أكل الرجل: مثل . فا + ف + مف : أكل التفاحة الرجل ، أو : مثل . فا + مف + ف 

ولست أغايل حني أقرر هنا أن املفعول ال " يقول . هيم أنيس أيضا وإىل هذا الرأي يذهب الدكتور إبرا

يصح أن يسبق ركين اإلسناد يف اجلمل املثبتة كما يرى أصحاب البالغة ، يف تلك األمثلة املصنوعة من حنو زيدا 

ضربت ، زيدا ضربته 
2

ول مث يشري الدكتور أنيس إىل بعض اآليات القرآنية اليت جرى فيها تقدمي املفع.  "

 ﴾ نيعتسن اكإِيو دبعن اكا ]4الفاحتة [ على ركين اإلسناد ، مثل قوله تعاىل ﴿ إِيوقوله تعاىل ﴿ فَأَم ،

 ﴾ رهنلَ فَلَا تائا السأَمو رقْهفَلَا ت يمتليؤكّد أنّ هذه اآليات جاءت رعاية ملوسيقى ]7/8الضحى [ الي ،

.3هي شبيهة بالقافية اليت حيرص الشاعر على موسيقاها كلّ احلرصالفاصلة القرآنية ، ف

، فإن كانت اجلملة يف اجلملة لالدكتور عمايرة يعترب باألص واجلدير بالذكر يف هذا املقام هو أنّ

نها تبقى كذلك بعد التحويل ، وكذلك اجلملة االمسية تبقى امسية بعد فإ التوليدية مجلة فعلية يف األصل

.التحويل 

) بلّغ حممد الرسالة(حممد بلّغ الرسالة ، مجلة حتويلية فعلية،ألنها يف األصل :  وبناء على هذا فإن مجلة   

، وانتقلت بفعل هذا التحويل من السطحية  4جاء التحويل فيها بتقدمي الفاعل للعناية واألمهية والتوكيد

 ذا يصبح معناها خاضعا للظنفسري الذي يعتمد فيه على احلدس إىل العمق  ، وأو الت.  

وقد أورد الدكتور عمايرة يف سياق االستشهاد للتحويل بالترتيب العديد من اآليـات القرآنية تبين    

األمهية البالغة لظاهرة التقدمي والتأخري ، و بين يف املواقع اليت حدث فيها تقدمي وتأخري األثر الداليل 

قوله تعاىل ﴿إِياك نعبد وإِياك : هرة ، ومن اآليات اليت استشهد ا  الذي أحدثته هذه الظا

﴾نيعتس4الفاحتة[ن[﴾قُونفَات ايإِيوقوله تعاىل﴿و ]41البقرة [  نمل قزِسطُ الرباُهللا ي َ وقوله تعاىل﴿

 ﴾ رقْدياُء وش26الرعد [ي.[

27 ص ،ميشال زكريا  ،والتحويلية وقواعد اللغة العربية  األلسنية التوليدية :ينظر-1

316من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس، ص  -2

316نفسه ص : ينظر  -3

95يف حنو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ، ص : ينظر  -4



:ترتيب اجلملة العربية يف بنيتها العميقة 3-4-2-1

إمكانات العديد من  ه جييز للمتكلمالسمات البارزة يف اللغة العربية ، فإنإذا كان التقدمي والتأخري من   

  صاله إىل السامع ، وتبقىيالترتيب ، حبسب الغاية اليت يرمي إليها واملعىن الذي يهدف إىل إ

هو بنية  وهذا األصل، وتفرعت عنه كل هذه الترتيبات ناجتة عن عملية حتويلية خرجت عن األصل

ر حييل الذهن إىل تساؤل والواقع أن هذا التصو.يها كل هذه  التفريعات والتحويالت داخلية ترجع إل

ماهي الصورة األصلية  أو. كيف يكون الترتيب يف البنية األصلية للجملة العربية ؟ : عميق هو 

.التركيبية للجملة العربية يف بنيتها العميقة ؟

ترتيب مكونات اجلملة العربية يف بنيتها األصلية يكون  لقد ذهب العديد من التوليديني العرب إىل أنّ

مفعول ، ومن هؤالء األعالم  عبد القادر الفاسي الفهري وميشال + فاعل + فعل :   النظام وفق

، إالّ أنّ االختالف بني هؤالء األعالم يكمن يف طريقة استدالل كل واحد منهم  إلثبات 1زكريا 

  .وجهة نظره

، إذ  نراه هو اآلخر يعتمد هذا الترتيب ، هةتور عمايرة ال خيتلف مع هذه الوجالدك والواضح أنّ   

  :بعد التقدمي له باإلجابة على تساؤلني حموريني مها 

¿ما هي األسس اليت نعتمدها يف احلكم باألصلية للجملة التوليدية ، والفرعية للجملة احملولة  *

امسية  يتصدرها اسم : موا اجلملة العربية إىل قسمني قس وهو سؤال أجاب عنه بالقول إن النحاة العرب

للجملة االمسية ،  ، مفعول+ فعل+ مرتبتان وفق نظام فاعل ،وفعلية فيها الصدارة للفعل ومها غالبا 

  :من هنا يأيت التساؤل الثاين وهو، و2مفعول، للجملة الفعلية + فاعل + وفعل 

ابة على هذا السؤال جيب جولإلا ميثل البنية السطحية ؟  أي هذه األطر ميثل البنية العميقة ، وأيه* 

:3املرور بعدة خطوات هي كالتايل –حبسب رأي الدكتور  –

  .صاء جلمع عدد كبري من اجلمل حباع طريقة اإلتإ – 1

دراسة املناسبات اليت قبلت فيها هذه اجلمل لبيان الغرض املقصود من كل ترتيب، ووصف كيفية  -2

  .املباين الصرفية يف التركيب انتظام 

  .وما بعدها  65قضية الرتبة عند التوليديني العرب يف الفصل األول من هذه الدراسة ص : ينظر -1

182،183يف حنو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ،ص : ينظر -2

183نفسه ص  -3



  ارة إىل اختالفاما يف شواإل .مف + ف +مف ، ونظام فا + فا + ف : املقابلة بني نظام   -3

  .صاح أو االهتمام و العناية فدرجة التوكيد واإل

 لتحقق املعىنهلا ترتيب الكلمات يف كل تركيب ، من خال تنباط القواعد النحوية اليت يتمسا-4

  .التحويليةومن هنا فاجلمل اليت تشري إىل تغري يف الرتبة لتغري يف املعىن هي اجلمل . املقصود 

بني اجلملة التوليدية وارتباطها باجلملة التحويلية ، والبنية السطحية وارتباطها باجلملة النواة  وللتمييز

:يعطي الدكتور عمايرة جمموعتني من األمثلة 

  .فاعل+فعل =  جاء علي    –أ ) : 1(

  .فاعل+ فعل = مات علي   - ب        

  . مفعول+ فاعل + فعل = قابل علي خالدا   - ج

  .فعل + فاعل = لي حضر ع –أ )  2(

  .فعل+ فاعل = زيد مات   -ب       

  .مفعول + فعل + فاعل = علي قابل خالدا   –ج        

وما التقدمي فيها إال  ، حىت وإن تصدرها اسم ، 1فاجلمل يف اموعة الثانية  عند البصريني مجل فعلية

غاية لتوكيد جزء من أجزائها، فاالسم املتقدم يف مثل هذه اجلمل وحنوها قُدم لعلّة واضحة وهي كون 

2األهم التركيز على املتقدم بوصفه فاعال ، ال بوصفه فعل الفعل 
ولو دقّقنا يف هذه اموعة أكثر ¡

تقدم أم تأخر ، ومن جهة أخرى نرى أنّ خرب املبتدأ الذي هو لتبني لنا أنّ املبتدأ هو نفسه الفاعل سواء 

،ويعرب " هو"اجلملة الفعلية مرتبط باملبتدأ برابط يعود على املبتدأ، وهذا الرابط هو الضمري املستتر 

  .فاعل للفعل الذي أسند للمبتدأ املقدم أيضا 

موعة الثانية ذات شقّني ، شقامسي مكون من املبتدأ وخربه  ،  من هذا املنطلق تكون اجلمل يف ا

  مفعول + فعل + فاعل : وذا يكون التحليل  .وشق فعلي مكون من فعل وفاعل مقدر ومفعول به 

) أ وج ( أما إذا أمعنا النظر يف اموعة األوىل فإننا نرى أن اجلملتني .وصف للتركيب السطحي ال غري

ان املعىن الذي يرمي إليه املتكلم من النظم بني الفعل فاعل ، وحتقّق+تنطبقان على املنهج األصل فعل

  اجلملة  فانطبقتا على قواعد) علي وخالدا(واالمسني ) قابل(،وبني الفعل )علي( واالسم ) جاء(

، ويف هذا خطأ ذلك أن الكوفيني هم الذين  186وردت هذه العبارة يف كتاب يف حنو اللغة وتراكيبها كما هي يف الصفحة  -1

ون من هذه اجلمل مجال فعلية ، وأما البصريون فال جيوزون تقدم الفاعل على فعله للبس بني حركة الفاعل واملبتدأ ، وقد صحح جيعل

112الدكتور هذا اخلطأ يف كتابه املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي يف الصفحة 

133ص  ،1994¡2ط، مصر، القاهرة –مكتبة اخلاجني التطور النحوي للغة العربية ، رمضان عبد التواب ، :ينظر -2



وذا يكون الدكتور من خالل هذا التحليل قد توصل إىل أن رتبة البنية األصلية يف اجلملة . التوليدية 

مفعول، هو فاعل + فعل + فاعل : مف ، ألنّ االسم املتقدم يف الترتيب + فا + ف : العربية هي 

  ويـأيت هذا. 1رض يف املعىن ، فهو فاعل مقدم يف مجلة حتويلية فعليةالفعل الذي يليه ، قدم لغ

املوقف مناقضا ملا يراه تشومسكي من أن ترتيب عناصر اجلملة يف البنية العميقة يف كل لغات العامل  

مفعول+ فعل + هي من النمط فاعل 
ال وجود للغات يف العامل يسري الترتيب يف مجلها على  هنأو¡2

وجتب اإلشارة ههنا إىل أنّ  بعض الباحثني العرب خيالفون من اعتمد هذا . منط آخر غري النمط السابق 

مفعول، ومن + فعل + فاعل : الترتيب ،ويرون أنّ اجلملة العربية تنتظم يف بنيتها العميقة وفق نظام 

.3ود عبده ، وحلمي خليل ومهدي املخزومي وعبد القادر املهرييدا: هؤالء األعالم 

يفتقر إىل أصال يف اجلملة العربية  )مفعول+ فاعل + فعل  ( الدكتور عمايرة ترتيبإنّ اعتماد      

هنا هو أن الدكتور أورد يف حقيقة األمر دليال واحدا على أصلية هذه  هدالئل وبراهني كافية ، وما نرا

خلاصية من خواص التطابق بني البنية السطحية والبنية ) مفعول+ فعل + فاعل (افتقار رتبة  البنية ، هو

أساسا لكل ما يشتق منها العميقة ، وقد يكون هذا الدليل صحيحا باعتبار أن اجلملة التوليدية بوصفها 

:4جيب أن تتوافر فيها صفات أربع هي

  .أن تكون مجلة بسيطة غري مركبة  -1

  .ون مبنية للمعلوم ال للمجهول أن تك -2

  .أن تكون مثبة ال منفية  -3

  .                                                         أن تكون تقريرية ال إنشائية -4

   تنطبق عليها كل هذه  "قابل علي خالدا"مجلة  مها الدكتور لوجدنا أنّولو رجعنا إىل األمثلة اليت قد

وتأخري ،  ألن فيها تقدميا ليست مجلة توليدية ،لوجدنا أ "زيد مات"يف حني لو أخذنا مجلة  ،الصفات

ها مجلة امسية فنجد ا إذا أخذنا بقول من قال بأنأم . الكوفيونها مجلة فعلية كما يرى أنبمنا هذا إن سلّ

  بلذلك أا ليست أقل عدد من الكلمات ،  والسبب يفأا ليست توليدية كذلك،

188يف حنو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ، ص: ينظر -1

286اللسانيات  يف الثقافة العربية املعاصرة ، حافيظ علوي، ص : ينظر-2

،مطري بن حسني املالكي ، جامعة أم القرى ،السعودية ، ) رسالة ماجستري(علم اللغة احلديث من أصول النحو فموق: ينظر -3

190، ص  1422،1423

187اللسانيات اال والوظيفة ، مسري شريف استيتية ، ص  -4



مري ضال يف اجلملة الفعلية هوهي مركبة من مجلتني مجلة املبتدأ واخلرب ، ومجلة الفعل والفاعل ، والفاعل 

وذا يكون حتليل اجلملتني السابقتني ومدى استجابتهما لشروط اجلملة . م ليس إالّد للفاعل املقداملؤكّ

  :توليدية كالتايل ال

  )أ(

تقريرية مبنية للمعلوم مثبتة بسيطة اجلملة                

موجبة موجبة موجبة موجبة = قابل علي خالدا 

مف+فا +ف

  )ب(

تقريرية مبنية للمعلوم مثبتة بسيطة اجلملة

موجبة  موجبة موجبة سالبة ف+فا = زيد مات 

) ب(استجابت  لقواعد النحو التوليدي ، يف حني أن اجلملة ) أ(واملالحظ يف هذه املقارنة أنّ اجلملة 

فقدت إحدى اخلواص اليت تتميز ا اجلملة التوليدية ، وهذه اخلاصية هي البساطة ، لكن كما قلنا هذا 

فاعل ( أو ) مفعول + فاعل +فعل(دليل غري كاف  إذا ما قورن باستدالل بعض األعالم على الرتبتني 

  .على حد سواء ) ل مفعو+ فعل + 

تتحكم بشكل كبري تركيبية   ظاهرة - عند الدكتور عمايرة – الرتبة ظاهرةيبدو مما سبق ذكره أن 

وبعض أنصار  1يف اللغة العربية ، على عكس ما يراه تشومسكياللة وتوضيح الديف توجيه املعىن 

  ،من أن الترتيب ظاهرة تلحق البنية السطحية 2املدرسة التوليدية التحويلية من الباحثني العرب

ويبدو أن هؤالء على األقل يعترفون بوجود .من دون  أن متس باملعىن وال دخل هلا يف توجيه الداللة 

هذه الظاهرة ، على عكس بعض الوصفيني ممن يرى أنّ بعض التقدمي والتأخري أمر غري وارد يف النثر،أما 

  أنيس يف سياق تحرر و ال عالقة له باملعىن ،فهذا الدكتور إبراهيميف الشعر فهو نزعة ذاتية لل

260املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي ، خليل عمايرة، ص: ينظر  -1

ومن اعتراضات تشومسكي على البنيوية أا تتخلف عن تفسري تغايرات سطحية ، فقد ختتلف " يقول الدكتور اد املوسى  -2

من حيث ترتيب الكلمات فيها ، وإضافة بعض العناصر فيها ، مثل زيد عريض اجلبني ، وجبني زيد عريض  ، وعريضُ  بعض اجلمل

وميكننا مثال باستخدام قواعد تشومسكي ....إمنا برغم هذا االختالف فإن هذه اجلمل مجيعا تشترك يف املعىن نفسه .جبني زيد 

وتأخري اجلبني و جبني زيد عريض ، عن طريق بعض التحويالت من تقدميالتحويلية شرح التماثل بني زيد عريض 



فها هو ذا املفعول الذي ال يكاد يتقدم على فاعله يف النثر نراه " حديثه عن موضع املفعول به  يقول 

نظام النثر ، بل يسري وفق هوى الشاعر ووفق فنه ، فأحيانا نرى لطليقا ال خيضع  ايف الشعر حر

احلريص على موسيقاه يضحي مبوضع املفعول رعاية لتلك املوسيقى ، وال سيما يف القافية الشاعر 

1ك بالقافية وال يعبأ يف سبيلها بتقدمي املفعول على فاعلهاليت ال يكون شعر عريب بغريها ، فيتمس"

  :ويضرب الدكتور مثاال على ذلك بأبيات من شعر املتنيب . 

   كازديار ياُء   ـالم ضظيف الدجى الرقباُء       إذ حيث كنت من الأمن  

  : وقوله أيضا 

   ــا عبث الذئبغريك راعيك ص      ابـــوغريارم رابالض ا ثلم  

وخيلص الدكتور من هذا التمثيل بالقول إن التقدمي والتأخري يف مثل هذه املواضع أمر يتعلق بالشعر من 

ا دون النثر، ويرجع السبب يف ذلك إىل حرص الشاعر على قافيته ووزنه، وكذلك رغبته يف التحرر مم

ألفه الناس ، ليسمو بفنه على كلّ ما هو مألوف معهود ، وطلبا لكل جديد إن واتته الفرصة، بل وإن 

.2مل تواته

فيما خيص أن بعض التقدمي والتأخري ال يكون إال يف  –ولو افترضنا بأن رأي الدكتور إبراهيم أنيس   

صحيحا،فإننا ال جند تفسريا لتقدمي بعض املتعلقات على بعض األركان -الشعر وال يرتبط مبعىن معني

إال ] 4/5الفاحتة[ ﴾ نيعتسن اكيإِو دبعن اكيإِالرئيسة للجملة يف القرآن الكرمي، مثل قوله تعاىل ﴿

ن القرآن شبيه بالشعر وما ينطبق على الشعر ينطبق عليه،وحاشى هللا أن يوصف كالمه  ذا القول بأ

  والواقع أنّ رأي الدكتور أنيس له سند عند أحد أعالم اللغة القدماء وهو ابن األثري ،. الوصف 

الزخمشري يف تفسريه أن وقد ذكر " الذي علّق على قوله تعاىل﴿ إِياك نعبد وإِياك نستعني﴾ بالقول

التقدمي يف هذا املوضع قصد به االختصاص ، وليس كذلك ، فإنه مل يقدم املفعول فيه على الفعل 

نعبدك ونستعينك ، مل يكن من احلسن ما : لالختصاص ، وإمنا قدم ملكان نظم الكالم ، ألنه لوقال 

احلَمد للَّه رب العالَمني الرحمنِ﴿ :﴾،أال ترى أنه تقدم قوله تعاىل  إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿ هلقول

عرض املؤلف هلذه اجلمل " وقد عقب الدكتور إبراهيم السامرائي على هذا الرأي بقوله "  دون تبديل يف املعىن ...وحذف = 

نظرية "  لنظم أثر يف إعطاء خصوصية داللية لكل مجلة من اجلمل وفاته أن يكون الختالف ا...الثالث ، وانتهى إىل أن املعىن واحد 

، وكذلك النحو  69ص 1النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث ،اد املوسى، مكتبة وسام ،اململكة األردنية ،ط

104،105العريب يف مواجهة العصر ،إبراهيم السامرائي ، ص 

332، ص من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس -1

333نفسه ص : ينظر  -2



يمِ محالرالك يمِو إِ﴾  فجاء بعد ذلك قوله ﴿ ينِالدياك نعبد إِوياك نستعوذلك ملراعاة حسن ني ﴾

النظم السجعي ، الذي هو على حرف النون ، ولو قال نعبدك ونستعينك ، لذهبت تلك الطالوة ، 

".1وزال ذلك احلسن

لقد حتدث الدكتور إبراهيم أنيس عن التقدمي والتأخري الذي حيصل بني دعاميت اجلملة العربية ،    

إنسانا كان يبحث عن نتيجة طالبني يف االمتحان ، فلجأ إىل  نفرض أنّ "املسند واملسند إليه ، فقال

ـفك. مد هو الناجح ؟ـأحم: فسأله... ،  ن بيدهم أمر النتيجةصديق ممسأل عن حممد الذي ه قد أن

هو الشخص ،دا وأعىن بأمره مد الذي أعرفه جيـهل حم: يعنيه أكثر من ابن عمه علي ، فقال له 

حممد هو الناجح،فإذا كان السؤال :  ويكون اجلواب عندئذنسوب إليه النجاح يف االمتحان ،امل

هت إىل ذلك املتفوق كان معىن هذا أن عناية السائل قد اجت. آلناجح هو حممد ؟: على صورة أخرى

2الناجح هو حممد: ويكون اجلواب حينئذ .) ...(ما عرف عنه ترتيبه ودرجاته ، الذي رب".

إنه ال بد من تقدمي املسند إليه يف كل "بعد هذا التمثيل خيرج الدكتور إبراهيم أنيس برأي مفاده    

تقدمي املسند على املسند إليه بداعي  والغريب يف األمر أنه أقر يف النص السابق جبواز. 3" األحوال

.العناية واالهتمام 

ولتوضيح األثر الكبري الذي ينجر عن إعادة ترتيب مكونات التركيب يف املعىن ، نعطي األمثلة    

  : التالية

، فمعىن )عرفت كيف جئت على عجل ( و ) عرفت على عجل كيف جئت ( لننظر يف اجلملتني   

رفة جاءت على عجل ، أما اجلملة الثانية فمعناها أن ايء كان على عجل، وقد اجلملة األوىل أن املع

.4تغير املعىن حبسب تغري موقع اجلار وارور

َ اجلن ﴾  :  وكذلك األمر يف قوله تعاىل    يـقول الدكتور ]. 100األنعام [﴿ وجعلُواْ للَّه شركَاء

  لنقـص) وجعلوا اجلن شركاء هللا :( فإنه لو قلت "  يـة فاضل صاحل السامرائي يف شرح هذه اآل

دت  2املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن األثري، حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة ، دار النهضة مصر ط -1

212، ص  2،ج

308من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ، ص  -2

308: نفسه  -3

48العربية ، تأليفها وأقسامها ، فاضل صال السامرائي ص  اجلملة:  ينظر  -4



  ﴿"املعىن عما يف اآلية ذلك أن معىن اآلية إنكار أن يكون هللا شريك من اجلن وغريهم ، فقـال 

ملا ) وجعلوا اجلن شركاء هللا ( وجعلوا هللا شركاء ﴾ مث بين الشركاء فقال اجلن على البدلية ، ولو قال 

شريك ، وإمنا أنكر أن يكون اجلن شركاء هللا ، فلو كان غريهم شريـكا هللا مل أفاد أن يكون هللا 

وبيانه أنا وإن كنا نرى أن مجلة املعىن وحمصوله أنهم جعلوا اجلن شركاء  هللا  .....يستنكر ذلك 

حصوله مع التقدمي، فإن حصوله مع التقدمي  وعبدوهم مع اهللا تعاىل،وكان هذا املعىن حيصل مع التأخري

يفيد هذا املعىن ويفيد معه معىن آلخر ، وهو ما كان ينبغي أن يكون هللا شريك ال من اجلن وال من غري 

مل يفد شيئا ، ومل يكن فيه شيء أكثر من اإلخبار ) جعلوا اجلن شركاء اهللا ( اجلن ، وإذا تأخر فقيل 

فأنظر اآلن إىل شرف ما "  السابقةية عقيب على اآلمة عبد القاهر اجلرجاين  يف التويقول العالّ.1"

غري أن يزاد يف اللفظ ، إذ ترى أن ليس إال تقدمي وتأخري ، وأنه قد وكيف يزاد يف املعىن من ....حصل 

حصل لك بذلك من زيادة املعىن ما إن حاولته مع تركه مل حيصل لك، واحتجت إىل أن تستأنف له 

مـا ينبغي أن يكون هللا شريك ال من اجلن وال من وجعلوا اجلن شركاء هللا و( كالما حنو أن تقول 

مث ال يكون له إذا عقل من كالمني من الشرف والفخامة، ومن كرم املوقع يف النفس ما ) . غريهم 

.2"جتده له اآلن وقد عقل من هذا الكالم الواحد

فتقدمي املفعول جاء ] 66الزمر  [﴾  ينرِاكالش نم نكُو دبعافَ اَهللا لِبوكذلك احلال يف قوله تعاىل ﴿ 

) بل فاعبد  اهللا : ( لتخصيصه بالعبادة ، وأنه ينبغي أن ال تكون العبادة لغريه ، ولو أخر املفعول فقيل 

.3ما أفاد الكالم ما أفاده مع التقدمي ، والنتفى ختصيص العبادة هللا 

:الزيـــادة -3-5

  ربـ، وحظي باهتمامهم عحيزا كبريا من جهود العلماءعناه فظ وملة  بني اللّشغل موضوع الص 

ني ـولفتت هذه الصلة لغويي العرب الذين كانوا جيمعون بني اللفظ ومدلوله ، ح ،العصور كافة

يادة اللفظية ة على املعاين ، فكانت هذه املناسبة حجر الزاوية يف تبلور مفهوم الزجعلوا األلفاظ أدلّ

لى ـع زيادة بناء الكلمة تدلّ اها أنّواليت أمست قاعدة لغوية عامة ، مؤدالنامجة عن زيادة املعىن ، 

  الزيادة يف اجلملة العربية ألنّ يعين أا مقتصرة على الكلمة،غري أن زيادة اللفظة ال.   4زيادة معناها 

162ص  ، فاضل صاحل السامرائي ،اجلملة العربية واملعىن -1

286،287 ص ، اجلرجاين،دالئل اإلعجاز -2

123ص   ، السيد اهلامشي،جواهر البالغة: ينظر  -3

  زيادة اللفظ لزيادة املعىن وأثرها يف الكلمة واجلملة العربيتني عباس هواش ،اجلامعة األمريكية ببريوت ، لبنان، ص ب : ينظر  -4



بعض احملدثني  هدوهو أمر يفن. اجلملة  حتملهشأا شأن الزيادة يف الكلمة تسهم يف زيادة املعىن الذي 

إذ عرضوا للزيادة يف إطار اجلملة  –وعلى رأسهم الدكتور عبده الراجحي إذ يرى أن النحاة العرب 

إمنا هو زيادة قد تضيف فائدة تركيبية  أشاروا إىل أن ما يزاد يف الكالم ال يضيف معىن ، و –العربية 

إنّ املواضع اليت حتدث :"  ل على رأيه هذا بقولهو يدلّ.غري ذلك كالتوكيد أو قوة الربط أو الفرق أو 

فيها سيبويه عن الزيادة فيها إحلاح على أن الزائد ال يدل على معىن ، وكأنه يشري إىل البنية العميقة 

.1"يف الكالم

ا فائدة من إذًا نفهم من كالم الدكتور عبده الراجحي أنّ التوكيد ال يعترب معىن من املعاين، وإنم  

مستمد من املبادئ العامة لقانون الزيادة يف أعراف  -فيما أرى -وهو توجه. الفوائد التركيبية ليس إالّ 

املدرسة التوليدية التحويلية، ذلك أنّ هذه املدرسة تعترب أنّ كلّ زيادة يف املبىن هي أثر خطي يظهر يف 

  .تية أو العميقة التركيب السطحي من دون وجود تفسري له يف البنية التح

عن الزوائد يف جناية سيبويه إىل جانب الدكتور الراجحي، حتدث الدكتور زكريا أوزون يف كتابه   

وهذا يعين أن تلك الكلمات اليت . 2أن الزائد ميكن إسقاطه فهو حشو بال قيمة اللغة العربية ، وأكد

هذا،  أوزونإذا سلّّمنا برأي الدكتور و .ي عنها وإسقاطها يها النحويون بالفضالت ميكن التخلّيسم 

.27املؤمنون[﴿ فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الفُلْك ﴾ فإنّ الفضلة الكاشفة للمعىن يف مثل قوله تعاىل  [

  .، ويف هذا تطاول كبري على القرآن الكرميميكن إسقاطها واالستغناء عنها. ، "أن اصنع الفلك "أي 

ل اليت قال ا الدكتور عمايرة فكرة تقوم أساسا على دعامة املعىن ، وهلذا فإنّ من إنّ فكرة التحوي    

املنطقي أن يكون تصوره لعناصر التحويل تصور خيضع بالدرجة األوىل للمعىن،وما تتبعه من  متطلبات 

ه عن اخل ، وهو أمر نالحظه عند حديث... احبسب الغاية، بساطة وتركيبا واهتماما وختصيصا وتوكيد

( كل ما يضاف إىل اجلملة األصلية "فالزيادة عنده هي  -بوصفها عنصرا من عناصر التحويل –الزيادة 

ر عنها النحاة بالفضالت ، ويسميها البالغيون ، وهذه الكلمات هي اليت يعبمن كلمات) النواة

  ذه الكلمات تعطي اجلملة قيمة داللية جديدة نعرفها من خالل ـ،  وه"3بالقيود

النحو العريب والدرس احلديث ، حبث يف املنهج ، عبده الراجحي ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، بريوت ،لبنان، دط  -1
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النحوي  وتأخذ هذه الكلمات حركة إعرابية هي حركة الباببني هذه الكلمات وبؤرة اجلملة، العالقة

  ، وبإضافة هذا املبىن الصريف لبنية اجلملة ، تنتقل منال صرفيا لهاليت جاءت هذه الكلمة ممثّ

1 بعد داليل آخرخبار احملايد إىلاليل األول الذي هو اإلالبعد الد.

اإلنسان يفكر مبجموعة من األبواب النحوية اليت  أنّ: ويقوم رأي الدكتور هذا على فرضية مضموا 

تكون جمرد يف مبان صرفية ، وتأخذ هذه املباين الصرفية احلركات املخصصةدة حنويا ، تتجس  

  : اليل يف اجلملة كالتايلدورها الدوترتبط ببؤرة اجلملة لتؤدي  –كما قررها النحاة–لألبواب النحوية

حركة إعرابية      الرفع      الرفع     النصب     النصب     اجلر       النصب      النصب       النصب

  باب حنوي      فعل مضا         فاعل    مفعول به   مفعول فيه   مضاف إليه   مفعول مطلق    نعت        مفعول له

  يكرم           علي      خالدا        عصر        اجلمعة        إكراما          جيدا        احتراما    ممثل صريف    

  املعىن الداليل                                                  تالزم                      تالزم

  كيفية                                                                       

  الظرفية الزمانية                                                 

  فاعلية                      

السببية                                                     

بالبندين األول والثالث ، وأخلط بني البند الثاين والثالث،  البحث اللغوي القدمي اهتم ويرى الدكتور أنّ

عوا القدماء تتب إىل أنّ ، وهي إشارة واضحة من الدكتور2اال واضحا مهيف حني أمهل البند الرابع إ

، وهو رأي ال يزال يردده يف مجيع مؤلفاته  العوامل وأفاضوا يف التعليل وكان هذا على حساب املعىن

  .ومقاالته 

:3بىن يف نواح ثالث يرة أن تسري الزيادة يف ركاب املد اشترط الدكتور عماوق

  .أن تساير النظم أو الترتيب الذي يقتضيه التركيب األساسي أو احملول  -1

2- فيكتفىأما يف حالة البناءالباب النحوي يف حالة اإلعراب، أن حتمل احلركة اإلعرابية اليت تسم

  .تقدير حركات إعرابية ال مربر هلا بذكر باا النحوي دون 

  .) الفعل يف اجلملة الفعلية واملبتدأ يف اجلملة االمسية (   أن ترتبط من حيث املعىن ببؤرة اجلملة -3

426املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي ، خليل عمايرة، ص : ينظر -1

99 يف حنو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة،  ص: ينظر  -2

426املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي ، ص  -3



  ل يدلّ مة اجلرجاين ، وهلذا جندهبفكرة التعليق اليت قال ا العالّ االدكتور يف طرحه هذا متأثر ويبدو  

أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ، وجعل بعضها بسبب " على رأيه بقول اجلرجاين 

ق بعضها ببعض ويبىن بعضها على بعض نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلّ أن ال" وقوله أيضا "1بعض 

  وهو أمر جيعلنا نكاد جنزم بأن فكرة التبئري اليت حتدث  ."2، وجيعل هذا بسبب من ذلك 

عنها الدكتور عمايرة ، واليت يرى فيها أن العناصر املزيدة يف التركيب ترتبط ضرورة ببؤرة هذه 

مة اجلرجاين،  فكرة التعليق اليت حتدث عنها العالّ تقترب كثريا من ةفكر هي يف حقيقة األمرملة، اجل

، وهي  نادسهي عناصر متعلقة بطريف اإلناصر التركيب الزائدة عن األصل ، اليت يرى فيها أن عو

.3األولقها باملعىن الفائدة حتصل عند ارتباطها وتعلّ تفيد معىن منفردا ، بل إنّ عناصر ال

  :زيادة اللفظ لزيادة املعىن  - 3-5-1

يرى الدكتور عمايرة أنّ كل لفظة تضاف إىل التركيب السطحي للجملة هي بالضرورة زيادة يف 

  : ،  ويعطي مثاال على ذلك  5، يف خمالفة صرحية منه لالجتاه التوليدي 4املعىن

  . حضر حممد بامسا 

فاجلملة حضر حممد مجلة تامة حيسن السكوت عليها ، ولكن عندما أردنا أن نبين حالة حممد أضفنا    

الذي هو ( كلمة بامسا للداللة على هذه احلال ، وبالتايل جاءت الزيادة هنا لتضيف إىل املعىن األول 

  .معىن جديدا هو وصف احلال ) اإلخبار باحلضور 

تور عمايرة  تطرق الدكتور متام حسان لبعض مواقع الزيادة يف اجلملة ويف رأي خمالف لرأي الدك  

ضرب األستاذ التلميذ ( العربية، وحتدث يف إحدى تلك املواقع عن زيادة املصدر لتوكيد معىن الفعل

، واعترب أن زيادة املصدر مل تكن لتضيف معىن جديدا للجملة، ذلك أن املعىن قبل دخول )مربحا  ضربا

ان تاما وواضحا، وما  فائدة هذا املصدر إالّ زيادة التحديد والتوكيد دون اإلتيان مبعان املصدر ك

يقول .طارئة 
6

ة على املفعول املطلق ، واملقصودوأما التحديد والتوكيد فهي القرينة الدالّ"
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.بالتحديد والتوكيد تعزيز املعىن الذي يفيده احلدث يف الفعل "

والذي أراه هنا هو أنّ التوكيد بعد داليل يضاف اجلملة ، يتحقّق باللّجوء  إىل تكرير معىن الفعل 

زيادة أخرى تكون وصفا للمصدر، وهلذا فإن املصدر  -يف أغلب األحيان -بصيغة مصدرية  تتطلّب

ع الصفة املزيدة يؤديان إىل زيادة املعىن يف اجلملة ، لتكتسب بعدا داللـيا آخر يضاف إىل البعد املزيد م

  .الداليل األول 

هذا وقد عاجل العديد من السلف مسألة الزيادة يف املبىن وارتباطها بزيادة املعـىن،وأثبتوا أن كل     

ما ميكإضافة يف التركيب هي إضافة للمعىن أيضا وزيادة يف الد أن نـستدلّ به على  ناللة ،ولعلّ أهم

الكندي  ركب"  –فيما يرويه اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز  – يهذا التوجه ، قول ابن األنبا ر

يف أي : فقال له أبو العباس . إين ألجد يف كالم العرب حشوا :تفلسف إىل أيب العباس وقال لهامل

، مث عبد اهللا قائم  يقولون عبد اهللا قائم ، مث يقولون إنّأجد العرب : فقال . موضع وجدت ذلك 

بل املعاين خمتلفة : فقال أبو العباس .فاأللفاظ متكررة واملعىن واحد يقولون إنّ عبد اهللا لقائم ،

ئم ، جواب عن عبد اهللا قا إنّ: وقوهلم بد اهللا قائم ، إخبار عن قيامه ،ع:الختالف األلفاظ ، فقوهلم 

عبد اهللا لقائم ،جواب عن إنكار منكر قيامه ، فقد تكررت األلفاظ لتكرر  إنّ :قوهلمسؤال سائل ،و

.1املعاين  "

وذا فإننا نرى أن العرب قد أقامت توازنا بني امللفوظ واملعىن ، ولذا كان من املنطقي أن خيضع اللّفظ 

  .للزيادة مىت فكّرنا يف زيادة املعىن 

:ية الزوائد يف اجلملة العرب- 3-5-2

وعليه فإن اجلملة التوليدية يف اجلملة ما تعدى طريف اإلسناد ،  الزيادة أنّ  ن الدكتور عمايرة يعتربإقلنا 

سر   هذه ـقد تلحقها زيادة تظهر على بنيتها السطحية وميكن أن تف  -سواء كانت امسية أو فعلية -

كان ( دخول األفعال املاضية الناقصة  :ومن الزوائد اليت ذكرها الدكتورالزيادة يف بنيتها العميقة، 

وهن عناصر زمن ال غري ، ودخول إن وأخواا على اجلملة التوليدية االمسية ، إذ أا تؤدي ) وأخواا 

ومثل األفعال الناقصة واألمساء املشبهة باألفعال اليت تأيت زائدة  . اجلملة معىن جديد يضاف إليها يف

  اربة وأدوات ـعال الشروع والرجحان واملقفتفيد معىن بزيادا ، بعض أف

  وبقية أدوات ، ومل، ن ـالتوكيد واالستفهام ، وأفعال املدح والذم ، وقد للتحقيق والتوكيد ، ول
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  . النصب واجلزم للفعل ، وأدوات الشرط 

: وقد جيتمع عنصرا زيادة أو أكثر يف اجلملة العربية فيؤدي كل منها دوره يف املعىن ، كما يف قولنا 

.1توكيد النفي) الباء(النفي ، وأفادت ) ليس(ليس علي مبجتهد ، حيث أفادت 

يسميه  تطرق الدكتور إىل ما ،وانطالقا من فكرة أن العامل ال يفسر التراكيب تفسريا صحيحا    

  ﴾ اهملَعا يلَّإِ ةقَرو نم طُقُسا تموي احلروف اليت يف مثل قوله تعاىل﴿لنحاة حبرف اجلر الزائد وها

  ه ال يوجد يف اللغةل إىل أن، وتوص ]172األعراف[﴾ مكُبربِ ستلَأَ﴿ وقوله تعاىل  ]59األنعام  [  

ه ال وجود يف وأن. 2التركيب الذي يكون فيه،وكل حرف جر هو حرف أصيل يف  وله معىن مبىن إالَّ

حرف  وقد  أعاب على القدماء أم أقروا بأنّيسمى حرف جر زائد دخوله كخروجه ،اللغة العربية ما 

مة ابن جين وهو يف هذا يشري إىل العالّ,نّ التوكيد معىن من املعاين ومل يقروا بأاجلر الزائد يأيت للتوكيد،

  ا ومعىن قويل بأا زيدت إمنا جيء ،أماكن هذه الباء قد زيدت يفواعلم أن "الذي يقول 

[ ﴾   مهِـضقْا نمبِفَ ﴿امسه  كما أن ما من قوله عزمث يضيف قائال ومل حتدث معىن ،" لتوكيد الكالم 

،إمنا ]  25نوح [ ﴾  أُغْرِقُواْ هماتيئَطا خمم ﴿و ]40املؤمنون [ ﴾  يلٍلا قَمع ﴿ و] 155النساء 

األعراف [﴾  مكُبربِ تسلَأَ﴿ وذلك حنو قوله تعاىل –، ومن خطيئام تقـديره فبنقضهم ، وعن قليل

.3أي ألست ربكم ] 172

صاق  لإلا كما أنّأليس التوكيد معىن ،: ة لتساؤله من هذا املنطلق حياول الدكتور أن جيد شرعي  

هذا االعتقاد اخلاطئ راجع يف  يصل إىل نتيجة مضموا أنّ مثّمن و. واالستعانة واإلضافة معان ؟

وقد اعترب الدكتور أنيس فرحية  .4اوالت تربيرية غري مؤسسةاألساس لنظرية العامل وما يتبعها من حم

ما دامت ترد يف تراكيب عربية فصيحة،   -اليت يقول عنها النحاة إا زائدة  –أيضا أن حروف اجلر 

، أما الدكتور حممد األوراغي فقد ذهب مذهب القدماء يف عد   5أا حروف زائدةفال مربر للقول ب

  قد يقترن حرف اجلر باسم معمول بعالقة اإلسناد، فيحول " هذه احلروف حروفا زائدة يقول 

ته إىل كسرة كما يف مثل اآلية ضم﴿ …اِهللاى بِفَكَو ِسحوغريها الكثري  ،] 6النساء [ ﴾ا يب.
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د من وظيفته التركيبية األساسية اليت من أجلها وجد ، وهي إضافة الفعل يف النواة إىل وعندئذ يتجر

."1وبفقدانه لوظيفته يكون يف ذاك املوضع زائدا . االسم يف الفضلة 

لقد عاجل الدكتور عمايرة أيضا ما يسميه النحاة مجلة الشرط، واعتربها مجلة فعلية حمولة بالزيادة ،    

ونراه يف تناوله هلا خيتلف معهم اختالفا بينا ، ابتداء من حتديد عناصرها ، ذلك أن النحاة حددوا فعل 

  ، )أخرج(وابه الفعل الثاين ،وج)خترج ( إن خترج أخرج ،بالفعل األول :الشرط يف مثل قولنا 

الدكتور ، ألنّ حتليليه يقوم على أنّ لكل مجلة حمولة مجلة نواة ، تفرعت عنها ، فتكون  وهو ما يعارضه

هي ) إن خترج(، وذا فإنه يعترب أنّ مجلة )  أخرج أنا(حمولة عن مجلة  ) إن خترج أخرج(مجلة 

2الشرط ال يتم إلّا بعد استجابة املستمع وخضوعه اجلـواب، وليست الشرط ، ودليله يف ذلك أن فعل

قرره النحاة ، لوجدنا أنّ النحاة يرون أنّ األصل يف تركيب جواب الشرط أن يكون  اولو دقّقنا فيم. 

تركيبا إسناديا فعليا ، ألنّ اجلواب شيء موقوف دخوله يف الوجود على دخول شرطه ، واألفعال هي 

، وقد الحظ الدكتور علي أبو املكارم أن هذه  3اليت حتدث وتنقضي،ويتوقّف بعضها على وجود بعض

رة واكثر تنوعا ، إذ ورد جواب الشرط ئفالنصوص اللغوية أوسع من هذا دا" اعدة غري عامة الق

.4فيها تركيبا إسناديا فعليا ، كما ورد تركيبا إسناديا امسيا ، وكذلك ورد تركيبا شرطيا وبغض "

  :النظر عن اختالف الدكتور أبو املكارم مع األول ، جنده يتفق معهم يف أمرين اثنني 

  .أن جواب الشرط تركيب إسنادي  •

  .أن الشرط األساسي يف جواب الشرط أن يكون مفيدا ، فال يصح اجلواب مبا ال يفيد  •

ينطبق عليها أحد األمرين السابقني . إن خترج أنت : وباالستناد إىل ما سبق ميكن أن نالحظ أنّ مجلة  

اليت ينطبق عليها . أخرج أنا : خبالف مجلة . ة وهو التركيب، وال ينطبق عليها األمر الثاين ، أي اإلفاد

وهذا يعين أننا ميكن أن نعتربها . كال األمرين ، فهي مركبة من فعل وفاعل ، وحيسن السكوت عليها 

  جوابا وليست شرطا ، غري أننا إذا وظّفنا مفهوم البنية العميقة للكشف عـن أصل 

  عل أخرج مع فاعله املستتر ، وهي مجلة تامة يفهمالف: إن خترج أخرج ، وجدنا أن األصل : اجلملة 
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منها السامع أن املتكلم خارج ، لكن عندما أراد املتكلم أن يضيف معىن آخر جاء مببان تضمن له هذا 

  . ، فتوسع بذلك املبىن وتبعه توسع يف املعىن ) إن خترج ( املعىن 

ومن  –أن كال التحليلني ، حتليل الدكتور عمايرة ، وحتليل الدكتور أبو املكارم  –يف نظري  -ويبدو  

يقومان على أسس علمية ، واالختالف بينهما ميكن أن يرد إىل اختالف  -لنحاة األوائلقبله ا

  .املنطلقات 

: ذفـاحل-3-6

 من املعلوم أن اللغويني قسموا الداللة إىل أقسام عدة ، منها الداللة اللغوية والداللة اللة النحوية والد

1ختصارن إىل االتدفع املتكلم يف كثري من األحيااللة السياقية ، وهذه األخرية الصوتية والد ،ممه ا يعين أن

بوجود  ه ال جيوز احلذف إالّوإذا كان هذا احلال فإنأن حيذف بعض عناصر اجلملة بدليل ، يستطيع 

، واحلركة ،قد حذفت العرب اجلملة، واملفرد، واحلال" ، يقول ابن جين قرينة دالة على احملذوف

".2وليس شيء من ذلك إال عن دليل عليه، وإال كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب يف معرفته 

وقد حتدث أصحاب املدرسة التوليدية التحويلية عن احلذف،وبينوا أن احلذف حني يطال اجلملة     

منطوق به، : مايصبح  هلا مستويان ، أحدمها غري منطوق به، وهو ما يسـمونه بالبنية العميقة ، وثانيه

وهو ما يسمى بالبنية السطحية ، وختضع مثل هذه املصطلحات ملا يسمى عند اللغويني العرب باألصل 

.3أو األصل املقـدر ، وكلها ظواهر تقوم يف معظم جوانبها التفسـريية على أساس عـقلي

   ة لغوية عامة تشترك فيها بل هو ظاهر مات البارزة يف التراكيب العربية ،إذا فاحلذف مسة من الس

اللغات اإلنسانية ، حيث مييل الناطقون إىل حذف بعض العناصر املكرورة يف الكالم، أو إىل حذف ما 

قد ميكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن املصاحبة ، حالية كانت ، أو لفظية أو عقلية ، كما قد 

4طع أو أكثريعتري احلذف بعض عناصر الكلمة الواحدة فيسقط منها مق
.

¡1النحو والداللة ، مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، حممد محاسة عبد اللطيف ، دار الشروق القاهرة ،مصر ،ط: ينظر -1
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9، ص 1990¡1415¡2من قضايا اللغة ، مصطفى النحاس ، مطبعة الفيصل ، الكويت ، ط:  ينظر -3
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   احلذف يف إطار عرضهم لـمسألة  متام اجلملة حبثا عن أحد  لف عن وقد تكلم العديد من الس

أو ) التعدي واللزوم ( ، سواء أكان ذلك املطلوب مطلوبا معجميا مطلوبات أجزائها غري امللفوظ به

مطلوبا حنويا كخرب املبتدأ، أو املبتدأ نفسه ، وحذف الفعل ، وحذف الفاعل أو استـتاره ، وحذف 

ببعضهم إىل إقامته يف باب منفصل عن  بلغ احلد و.  1اخل من املطلوبات حنويا....املوصوف أو الصفة 

  هو باب دقيق املسلك ، " مة عبد القاهر اجلرجاين بقية األبواب األخرى ، يقول العالّ

، أفصـح من الذكر، بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر لطـيف املأخذ ، عجيب األمر ، شبيه

تنطق ، وأمتّ ما تكون بيانا إذا مل والصمت عن اإلفادة أَزيد لإلفادة ، وجتدك أنطق ما تكون إذا لو 

.2تـبين "

ال شك أن النصوص اليت حتدثت عن احلذف يف كتب التراث كثرية متعددة،  وكلها تبين القيـمة   

يف هذا املقام هو مفهوم احلذف عند الدكتور خليل أمحد عمايرة،   االبالغية هلذه الظاهرة، لكن ما يهمن

  . باجلملة العربية من التوليدية إىل التحويلية ومدى أمهّيته يف االنتقال 

نقص  ، ويعين به أييادةاحلذف عنصر من عناصر التحويل وهو نقيض للز يرى الدكتور عمايرة أنّ    

ى باألحرى ما تبقّ تبقى اجلملة أوحبيث ، لغرض يف املعىن ، يف اجلملة النواة التوليدية، االمسية أو الفعلية

أي امسية أو ( ، وكذلك تبقى حتمل نفس التسمية قبل التحويل سن السكوت عليهمنها حتمل معىن حي

لة حتمل معىن حيسن سياقها مج هي يف. من حضر ؟: اليت هي جواب لسؤال هو ) خالد(فجملة ) فعلية 

، القصد فأصبحت بذلك مجلة حتويلية فعلية ،ا هو املسندولكن حذف ركن من أركاالسكوت عليه،

: اليت هي إجابة عن سؤال هو) خالد ( ا يف مجلة ريكث فو القول ال خيتل.3فيها هو اإلجيازمن التحويل 

مجلة حتويلية امسية جاء التحويل فيها باحلذف لغرض اإلجياز ) أي مجلة خالد ( من القادم ؟ إال أا 

.4أيضا 

كالم العرب يف  كذلك، وذف وردت يف القرآن الكرمي كثرياباحل ويرى الدكتور أن صيغ التحويل 

وميثّل الدكتور عمايرة هلذه الظاهرة بالعديد من األمثلة ، وهي يف حقيقة األمر أمثلة أوردها  العالّمة 

مهأَلْتس نلَئعبد القاهر اجلرجاين أثناء حديثه عن ظاهرة احلذف ، ومن هذه األمثلة قوله تعاىل ﴿  و  
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لَقخ ناُهللا ﴾  أي خلقهن اهللا ،وقول عمرو بن أيب ربيعة م قُولُنلَي ضاَألرو اتومالس:

1اعتاد قلبك من ليلى عوائده    وهاج أهواءك املكنونة الطلل

  ماؤه خضل   ربع قواء أذاع املعصرات به    وكل حريان سارٍ) هو(        

ة يف كتب األمثال ويف لسان العرب،  اليت هياألمثال العربية الوارد وقد الحظ الدكتور عمايرة أنّ 

فيها املسند إليه ليفيد التعميم والتوسيع، واملعلوم أن األمثال ال هي مما حذف –أفعل من -على وزن  

تغير ، و إمنا تقال كما أطلقت أول مرة ،فال يصح فيها تقدمي أو تأخري ، أو تغيري حركة ، أو إدخال 

ومن . استعمال وبالتايل فإن بنيتها ثابتة حمفوظة قياسا على أول.  2ناسخ عليها، أو أي تغيري آخرفيها

أعز من كليب وائل ، أجود من كعب مامة ، أبقى من حجر،أسرع : ألمثلة اليت أوردها على ذلك ا

يكون حتليل  ذاو.3احلال عليه من نكاح أم خارجة،وكل هذه األمثلة حذف فيها املسند إليه لداللة

  : مثل هذه اجلمل كالتايل 

أروغ           من        ثعلب                                                    

Zero morphème

فاجلمل يف مثل هذه   األمثال مجل امسية جاء التحويل فيها باحلذف ، وكان احلذف يف ركن رئيس من 

.4اإلشارة    للداللة على وجود عنصر حمذوف أركان اجلملة ،فال بد من تقديره فنضع مكانه

إنّ اهتمام الدكتور عمايرة باحلذف يف التراكيب اللغوية ، والبحث يف دالالته ، ميكن اعتباره     

امتدادا لبعض التوجهات احلديثة اليت حاولت االهتمام بالنصوص،  فقد توجه معظم احملدثني لالهتمام 

نسجام يف النصوص ، باللسانيات النصية ، باحثني عن العناصر األساسية اليت تضمن االتساق واال

5يقول روبرت ديبوغراند. وتوصل الكثري منهم إىل اعتبار احلذف من أهم تلك العناصر
أما احلذف "

  فهو أكثر عناصر التماسك النصي شيوعا ، وهو اعتداد باملعىن العدمي ،فالبنيات السطحية يف 
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ويرى البعض أن احلذف كعالقة اتساق ال " .   قد يبدو ملستعمل اللغة العاديالنصوص غري مكتملة كما 

خيتلف عن االستبدال إال بكون األول استبدل بالصفر، أي أن عالقة االستبدال تترك أثرا ،وأثرها هو 

وجود أحد عناصر االستبدال، بينما عالقة احلذف ال تترك أثرا، وهلذا فإن املستبدل يبقي مؤشرا 

به القارئ للبحث عن العنصر املستبدل، مما ميكّنه من ملئ الفراغ، بينما احلذف على خالف  يسترشد

ومن مث جند يف اجلملة فراغا بنويا ،تدي يف ملئه اعتمادا على . هذا، إذ ال حيلّ حملّ احملذوف أي شيء 

.1يف اجلملة السابقة أو الالحقة دما ير

ال خيتلف البتة   –بوصفه عنصرا من عناصر التحويل  –احلذف إنّ طرح الدكتور عمايرة لقضية     

صرف النظر عن احلذف الذي  –مع اهتمامه باملعىن  –مع ما جاء يف تراثنا العريب، إالّ أن الدكتور 

يطرأ على الكلمة الواحدة  فيؤثر يف معناها، وقد يكون هذا بسبب موضوع الدراسة الذي يهتم أساسا 

من اإلشارة إىل هذا النوع من احلذف  -يف نظري - باملعىن يف التراكيب، غري أنّ هذا السبب ال مينعه 

و أن الدكتور فاضل  صاحل السامرائي تطرق إىل ألمهيته وحسن مأخذه،وما جتب اإلشارة إليه ههنا ه

هذا النوع من احلذف يف كتابه اجلملة العربية واملعىن، وبين أمهية هذه الظاهرة وداللتها على املعىن 

]97الكهف[  ا﴾ بقْن هلَ واْاعطَتا اسمو وهرهظْي نْأَ واْاعطَا اسم﴿ فَوضرب لذلك مثاال قوله تعاىل

﴾ حبذف التاء ، وقال وهرهظْي نْأَ اْوعاطَا اسمفَفقال يف الصعود عليه ﴿ :على هذه اآلية بالقولوعقّب 

﴾ بذكرها ، ذلك أن الصعود على هذا السد أيسر من  ابقْن هلَ واْاعطَتا اسمويف إحداث نقب فيه ﴿ 

.2إحداث نقب فيه ، فخفّف من الفعل للعمل اخلفيف ، وذكر الفعل بأطول صيغة للعمل الشاق 

قبل احلديث عن املقصود  باحلركة اإلعرابية عند الدكتور خليل أمحد  :احلركة اإلعرابية  -3-7

من صورا التوليدية إىل مجلة حتويلية مغايرة لألصل التعبريي  عمايرة ، وأمهيتها يف االنتقال باجلملة

اإلعرابية ،  ةاألول ارتأيت أن أعرض ألهم اآلراء احلديثة اليت تناولت قضية اإلعراب أو الظاهر

  :وسيكون عرضي هلذه اآلراء وفق تصورين اثنني مها

براهيم مصطفى و األستاذ مهدي اذ إال يف األستممثّ:  تصور يربط اإلعراب باملعىن النحوي 3-7-1

  املخزومي ، فاألستاذ إبراهيم مصطفى تناول ظاهرة اإلعراب انطالقا من العودة إىل أصوهلا ، 

  وأعاب على النحاة األوائل أم أطالوا اخلوض يف هذه الظاهرة ويف شرح العامل ، حىت تكاد تكون
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أليس النحو هو اإلعراب ، " نظرية العامل عندهم هي النحو كله ، ولذا جنده يقول يف هذا الصدد 

ن مواضع أن يتبع هذه العوامل ، يستقرئها ويبي واإلعراب أثر للعامل ؟ فلم يبق للنحو إذا إالّ

جيلبه  اإلعراب أثر وخبالف القدماء الذين رأوا أنّ"1عملها ، وشرط هذا العمل ، فذلك كل النحو

  ه ما ة على معان ، ودليله يف ذلك أنرابية دالّعالعامل فقد رأى األستاذ مصطفى أن احلركات اإل

تصوير املعىن عرب أن يلتزموا ذه احلركات وحيرصوا عليها ذلك احلرص كله وهي ال تعمل يف للكان 

األستاذ  ها دوال على املعاين ، فإنّا كان من الواجب دراسة احلركات اإلعرابية على أنوملّ،  2شيئا 

ة والكسرة ة علم اإلسناد والكسرة علم اإلضافة ، وال خترج الضممضال صطفى ذهب إىل أنّإبراهيم م

ة فليست عالمة إعراب وال دالة على باع ، وأما الفتحتن االهذا األصل إالّ يف بناء أو نوع م على

  .شيء، بل هي مبثابة السكون يف اللغة العامية

ويأيت األستاذ مهدي املخزومي يف تناوله للظّاهرة اإلعرابية على ذكر أقوال سابقه وترديدها ، فزعم     

  ليه ، أن الضمة عالمة اإلسناد ، وتدلّ على أن الكلمة املضمومة مسند إليها أو تابعة للمسند إ

وهي تؤدي يف اللغة العربية ما يؤديه الفعل املساعد يف غري العربية، وتدلّ على حتقيق النسبة بني املسند 

.3واملسند إليه ، وأنه ليس يف العربية من علم لإلسناد غري الضمة

  ه ، ويقدم املخزومي تصوره للخفض بأنه علم لإلضافة ، والكسرة تدلّ على أن ما حلقته مضاف إلي

أو تابع للمضاف إليه ، وأما الفتحة فهي عنده ليست علما لشيء خاص ، مربزا تصوره لظهور هذه 

واملالحظ ههنا أن األستاذ املخزومي ال يستدلّ على توجهه هذا ،وال يدعمه ."العالقات يف املركب االمسي

".4باالحتجاج ، وإنما يعرض لرأيه فقط من دون االستدالل عليه

آخر ال خيتلف كثريا عن اآلراء السابقة، وهو رأي الدكتور فاضل صاحل السامرائي ، الذي  وهناك رأي

يرى أنَّ األصل يف العربية أن تكون العالمات ذوات دالالت على املعاين، وأنّ اختالف العالمات يدل 

  :على اختالف يف املعاين، مما جعله يقول

العربية اسم مرفوع إال وهو طرف يف اإلسناد، أي أن الرفع دليل اإلسناد أو العمدة، وليس يف  -

  .عمدة
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أن حق العمدة أن يرتفع ، ولكن قد يدخل عليه ما يعدل حركته األصلية إىل النصب أو إىل اجلر،   -

  .ب باألحرف املشبهة بالفعل ، واجلر باحلروف الزائدة كالنص

  .النصب عالمة الفضلة  -

  .ما رأيت من أحد ، ورب رجل أكرمت: قد يدخل على الفضلة ما يعدل حركتها إىل اجلر حنو  -

.1اجلر دليل اإلضافة وأحيانا يكون عالمة إلسناد غري مباشر ، أو مفعولية غري مباشرة  -

ر يعترب احلركات للوصل أساسا ، وهو تصو:ول بعدم الربط بني احلركات واملعىن تصور يق -3-7-2

اه  -من أسرار اللغة –مه األستاذ إبراهيم أنيس ، فقد أفرد هلذه القضية فصال كامال يف كتابه ويتزعومس

ذهب الق ، ويطة اإلعراب ، وفيه يروي كيف أصبح اإلعراب أهم ظاهرة يف اللغة العربية على اإلقص

 نّإ"مث حياول إعطاء تفسري هلذه الظاهرة ، فيقول  ذلك هو غلو النحاة يف صناعته، السبب يف إىل أنّ

لتحقيق الوصل  التحريك هو ضرورة يلجأ إليها املتكلم وأنّل يف الكلمات أن تنتهي بالسكون، األص

 العرب كالمها ألنّ إمنا أعربت" و يستدل على رأيه هذا برأي قطرب الذي يقول .  2"بني الكلمات

  االسم يف حالة الوقف يلزمه السكون ، وجعلوه يف الوصل حمركا حىت ال يبطئوا

وهو رأي يذهب إىل  ." لكل واحد أليق األحوال اراج ، وعاقبوا بني احلركة والسكون وجعلوديف اإل

الناشئ عن أن احلركات املختلفة اليت تعرض ملختلف الكلمات إنما جيء ا للتخفيف من الثّقل 

يشرح ما بني احلركة والسكون ، "و   3إسكان احلروف ال للداللة على معىن من املعاين اإلعرابية

ولكنه يفضي إىل إبطال اإلعراب ، وإىل التوسيع على كل قائل أن حيرك آخر الكلمة كما يشاء يف 

استدل به الدكتور هذا النص الذي  والواقع أن. "4كل موضع ، وذلك ما مل يقبله أحد من النحاة

لو كان كما زعم جلاز خفض " مردود على صاحبه حبجة دامغة، يقول الزجاجي إبراهيم أنيس هو نص

الفاعل مرة ، ورفعه أخرى ونصبه ، وجاز نصب املضاف إليه ألن القصد يف هذا إمنا احلركة تعاقب 

يف ذلك ، وهذا فساد للكالم  أجزأته فهو خمير سكونا ، يعتدل به الكالم وأي حركة أتى ا املتكلم

.5وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظام كالمهم "
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تتجسد عند الدكتور إبراهيم أنيس من خالل  -أي فكرة إبطال اإلعراب-أن هذه الفكرة  ويبدو    

ولو  . 1قوله بأن احلركة اإلعرابية ليس هلا أي مدلول بل إن وظيفتها هي وصل الكالم بعضه ببعض

ب اللغوية ، أمعنا يف رأي الدكتور إبراهيم لوجدنا أنه برأيه هذا حيد من إمكانية توسيع املعاين يف التراكي

ذلك أن العدول عن تفسري املعاين من خالل احلركات اإلعرابية جيعل التراكيب يف اللغة العربية يف 

اخل يستند إىل ..، ما جيعل حتديد موقع عناصر اجلملة من فاعلية ومفعولية أو حالية قهيكل حمصور ضي

يعين أن الفاعل مثال رتبته (اصة بكل موقع أحد أمرين أوهلما نظام اجلملة يف العربية ، وثانيهما الرتبة اخل

وهو أصل ولكن .. التأخر عن الفعل والتقدم على املفعول وكذلك املبتدأ رتبته التقدم على اخلرب وهكذا

فالعربية جتيز التقدمي والتأخري وال يكون هذا إالّ ملعىن خيالف معىن األصل"2العربية ال تلتزم به دائما
ملا يتيحه اإلعراب من حتريك عناصر العبارة  - والسيما الزجاجي والسريايف-وقد تفطن السلف ".3

.4ألغراض لفظية أو بالغية ، إضافة إىل الغرض األساسي من اإلعراب وهو الداللة على املعاين املختلفة

ال أن احلركات اليت تلحق الكلمة مثل الرجلَ والرجلُ والرجلِ ،  ىوأما الدكتور داود عبده فري    

َ  بالفتح ورأيت ، من فاعلية ومفعولية وإضافة بدليل أنعلى وظيفة حنوية تدلّ نا لو قلنا جاء الرجل

امع إىل معان جديدة ، على عكس احلركات اليت الرجلِ بالكسر ومررت بالرجلُ بالضم ، ملا نقلنا الس

هول يف الفعل مثل تفررب: ق بني املعلوم وارب و ض5ض.

  هناك كلمات هلا نفس الوظيفة ، ومع ذلك فحركاا خمتلفة  نّإستاذ يف استدالله بالقول ويبتعد األ

  هجات فقدت اإلعراب ومع ذلكاللّ مث إنّ. الرجلَ يف البيت  الرجلُ يف البيت ،و إنّ: كما يف قولنا 

.6ال لبس فيها ألن الترتيب هو الذي يتحكم يف املعىن

  اآلراء احلديثة اليت تناولت قضية اإلعراب خنلص إىل أن اإلعراب  من خالل هذا العرض املوجز ألهم
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يلجأ إليها  ةعند البعض متعلق باملعىن النحوي ، لكنه عند البعض اآلخر غري مرتبط باملعىن بل هو ضرور

وسيلة من  املتكلم لوصل الكالم، وما أراه هنا هوما يراه الدكتور فاصل السامرائي من ،أن اإلعراب

كما أن اإلعراب  يشمل 1. اإلعراب تتغري املعاين وحيصل معىن جديدوسائل توليد املعاين ، فبتغري

.2مساحة واسعة يف التعبري عن املعاين اليت حرمت منها العديد من اللغات املبنية

ال خيتلف مع األستاذ إبراهيم مصطفى يف كون النحاة أمحد خليل عمايرة أن الدكتور  ويبدو

رافضا بذلك أن تكون احلركة  ،وتربير احلركة اإلعرابية  ،ع العامليف تتبالقدماء غالوا غلوا كبريا 

  راف يف البحث عن العامل وأثره ، أنسومن نتائج اإل" اإلعرابية أثر جيلبه العامل ، لذا جنده يقول 

رر لكل حركة إعرابية على أواخر الكلم يف اجلمل وانصرفوا عن املعىن أخذ النحاة يبحثون عن مب

ا كبريا ، يف حني كان عليهم أن ينظروا إىل احلركة اإلعرابية على أا رمز لتغري يف املعىن انصراف

ما يشري .....ا يقصد أن يوصل إىل السامع معىن يعنيه وليست بأثر ، ألن املتكلم عندما يتكلم إمنّ

حروف الكلمة ة عن دور أي حرف من أمهي هلا دور اليقلّ –يف حاالت  –أن احلركة اإلعرابية  إىل

.3اليل للجملة إىل املعىن الد ليف الوصو "

ها مل املعىن إمهاال يكاد يكون ذلك أن ، فكرة العامل يف نظر الدكتور عمايرة فكرة ال أساس هلاإذا 

اهتمامها على تربير احلركات اليت تتعاقب على أواخر الكلم يف اللغة العربية ،  يا ، يف حني ينصبكلّ

  . ملنطق ا إىل  يستندوهو تربير ال

أن احلركات اإلعرابية موجودة يف اللغة العربية فونيمات أصلية، الدكتور عمايرة  من هذا املنطلق يرى  

وليس كما يرى بعض ¡4ينطق ا العريب ليفيد معىن معينا ،مث يغيرها ليفيد الفونيم اجلديد معىن جديدا 

ىل التحريك عند التقاء الساكنني أو إالعرب تلجأ  من أنّ الباحثني من أمثال إبراهيم أنيس وداود عبده

أو على األقل  –وهذا يعين أنّ الدكتور عمايرة يعد احلركات اإلعرابية  ،لتيسري ارتباط األلفاظ ببعضها 

وهو ما . خاضعة إلرادة املتكلّم ،يستعملها حبسب املعىن الذي يرمي إليه ، والداللة اليت يريدها -بعضها

، احلديث فالعمل من الرفع والنصب فأما يف احلقيقة وحمصول"يف قوله- من قبل–يه العالّمة ابن جين ذهب إل

  غريه ، وإمنا قالوا لفظي ومعنوي ملا ظهر من آثار فعل املتكلم ءواجلر واجلزم إمنا هو للمتكلم نفسه ، ال لشي
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وقد عقّب ابن مضاء القرطيب على هذا الرأي مبينا  ."1مبضامة اللفظ اللفظ ، أو باشتمال املعىن على اللفظ

للمتكلم لريفع " هنفس"احلركات من فعل املتكلم أضـاف كلمة  حينما أراد تأكيد أن"أن ابن جين 

.2"ليزيد األمر وضوحا وتأكيدا" غريه ءال لشي"االحتمال، مث زاد قوله

القول بأن املتكلّم هو العامل يصدق على معىن معني هو أن املتكلم ينتج  نومهما يكن من أمر فإ   

اللغة ، فمن غري املعقول أن يتصور كالم من دون متكلم ،إالّ أنّ املتكلم ال يتصرف حبريته املطلقة ، بل 

  فإذا كان الفاعل" يقول الدكتور متام حسان .3هو حمكوم بِنظُم اقتضاها العرف االجتماعي للغة

مرفوعا يف النحو فألن العرف ربط بني فكريت الفاعلية والرفع دومنا سبب منطقي واضح وكان من 

املصادفة العرفية مل جتر على النحو  لو أنّفوعا،اجلائز جدا أن يكون الفاعل منصوبا ، واملفعول به مر

ت خاضع ملا هو هذا الرأي يؤكّد أنّ استعمال املتكلم هلذه احلركا نّوالظاهر أ.4الذي جرت عليه 

  .عليه عند اجلماعة اللغوية ، قبل أن يكون خاضعا الختيارات املتكلم نفسه  فمتعار

إنّ القول بأنّ احلركات اإلعرابية يف اللغة العربية حركات متواضع عليها يف العرف االجتماعي يفتح   

ث عنه هو عرف األوائل الذين تكلموا اللغة هل هذا العرف الذي نتحد: الباب أمامنا للتساؤل 

  العربية ، أم هو عرف النحاة ؟ 

أن القواعد  ،يرى العديد من املستشرقني وعلى رأسهم كارل فوللرز وفيتشمان وباول كاله وغريهم    

اكتشافها إالّ اإلعرابية مل يتم ا يعين أنّيف القرن الثاين للهجرة ، مم ل كانوا يعدون العربية العرب األو

.5العربية النموذجية هي من صنع النحاة البدوية منوذجا للنطق الصحيح ، وأنّ

على العديد من الباحثني العرب من دون انتقاد أو متحيص ، فالعديد من هؤالء تصدوا  وهو أمر مل مير

  ملستشرقنين العديد من اإويكفينا أن نقول  هلذه االدعاءات وأثبتوا بطالا بالدليل القاطع ،

ا الساميات كانت معربة قبل اإل ن أثبتوا أنّكانوا ممالدالئل على ذلك واضحة  نّإالم وسالعربية كقرينا

.6ال لبس فيها 
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أن النحاة مل  رأي ال يقلّ أمهية عن آراء أولئك املستشرقني إذ يرى الدكتور عمايرة وألستاذنا الفاضل  

مد ـابتداء من أيب األسود الدؤيل إىل اخلليل بن أح ،ركات اإلعرابية وإمنا وصفوها فقطيضعوا احل

أنها كانت موجودة يف كالم العرب قبل اإلسالم ، وأن العملية الوصفية اليت  مما يعين. 1وصوال إلينا

يئة نطق  - بواسطة تلك الرموز املكتوبة -قام ا النحاة  عملية قصد ا تعريف األعاجم وغريهم

القرآن الكرمي نطقا صحيحا حسب اآلداء الفصيح للعربية ، وهو األداء الذي كان معروفا وملتزما منذ 

عصر اجلاهلي ، ووصلنا مبا فيه من التزام اإلعراب يف صورة الشعر اجلاهلي واخلطب واحلكم واألمثال ال

.2اجلاهلية 

  قلنا إن الدكتور عمايرة يعترب أنّ  احلركة اإلعرابية فونيما أصليا يف العربية يفيد معىن معينا وهذا     

  لفونيم ، وهلذا فإن احلركة شأا شأن أي فونيماملعىن ميكن أن يتحول إىل معىن جديد إذا غرينا هذا ا

  .آخر يف الكلمة ، إذا تغريت تغري املورفيم ، وتغريت الصورة الذهنية اليت يشري إليها هذا املورفيم 

وملّا كان اإلعراب يف مدلوله اللغوي يعين اإلفصاح واإلبانة فإن استعمال احلركة املناسبة على أواخر 

.3قى وأعلى مراتب اإلفصاحالكلم يف اجلملة من أر

هذا القول الذي جيعل من العالمة اإلعرابية وحدها كافية للتفريق بني املعاين املتكافئة، قول ال    

يستقيم يف مذهب الدكتور متام حسان ، إذ يعترب هذا األخري العالمة اإلعرابية وسيلة من الوسائل اليت 

ادرة على الكشف عن املعاين تتظافر يف اجلملة لتبين معناها ، ومن املستبعد أن يقال إنها وحدها ق

العالمة اإلعرابية مبفردها ال تعني على حتديد  إنّ: وال أكاد أملُّ ترديد القول " املختلفة ، يقول 

وتظافر القرائن يعين " .  4املعىن ، فال قيمة هلا بدون ما أسلفت القول فيه ، حتت اسم تظافر القرائن

ها على املعىن ، ولو حدث ذلك لكان عدد القرائن بعدد أن الظاهرة الواحدة ال ميكن أن تدلّ مبفرد

.5املعاين النحوية 

إنّ احلركة اإلعرابية هلا أمهية بالغة يف حتديد املعاين، يفتح الباب أمامنا :إن قول الدكتور عمايرة   

هل كل احلركات اليت تتعاقب على أواخر الكلم يف اللغة العربية ، حركات تعرب عن : للتساؤل

.ن يف نفس املتكلم ، يريدها هذا األخري ويفهمها السامع ؟معا
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  إن احلركة اإلعرابية اليت حتدث عنها الدكتور عمايرة، واليت يرى أن هلا أثر يف املعىن ، وتساعد    

  على إبانة ما يف نفس املتكلم ،ليست تلك احلركات اليت تأيت اقتضاء لعنصر حتويل جديد أو اقتضاء 

،وإنما هي تلك احلركات اليت تدلّ على عدد من األبواب النحوية، وعليه ميكن أن نستخلص  1قياسيا

  :أن احلركات اإلعرابية عند الدكتور على ثالثة أضرب 

وهي حركة تواضع ،وتعارف،يستعملها املتكلم قياسا على ما ورد يف كالم العرب،  :حركة قياس  -

  .اخل ...كرفع الفاعل ونصب املفعول 

على األغلب حتويل ( وهي تلك احلركة اليت تأيت اقتضاء لعنصر من عناصر التحويل : ركة اقتضاء ح -

  .اخل ...كحركة اسم إنَّ وأخواا ، وحركة خرب كان وأخواا ) بالزيادة 

واحلقيقة أننا لو دقّقنا يف احلركتني السابقتني لوجدنا أن حركة االقتضاء هي نفسها حركة القياس ،  

ننا ال ننصب اسم إن، وال خرب كان إال قياسا عما تكلمت به العرب وتعارفت عليه، ولو أن ذلك أ

  . العرب أعملت الرفع فيهما ، النتهى بنا األمر إىل القياس على ذلك 

وهي اليت خرجت عن نطاق القياس واالقتضاء، لتستعمل استعماال يدلّ على : حركة ذات معىن  -

ه السامع وهذه األخرية هي اليت جيعلها الدكتور عمايرة عنصرا من عناصر معىن يريده املتكلم، ويفهم

حركة دالة على العديد من األبواب النحوية، وقد حصر الدكتور هذه  –يف نظره  –التحويل ، وهي 

اإلغراء والتحذير واالختصاص وأمساء األفعال و كم االستفهامية واخلربية و االسم : األبواب يف 

.2او املعية والفعل املضارع املنصوب بعد الواو مبعىن مع و االسم املنصوب يف التعجباملنصوب بعد و

من األساليب العربية الشائعة، أسلوب يعرف بأسلوب االختصاص ، يتضمن امسا :االختصاص  /1

من أنواع املفعول به، ألن النحاة امسا منصوبا على االختصاص ، ويعدونه نوعا منصوبا ، يعربه

فعال حمذوفا وجوبا تقديره أخص، وهذا االسم يأيت بعد ضمري املتكلم غالبا ، وضمري املخاطب قبله 

االسم وملا كان الضمري يتسم بقصور الداللة منفردا،فإن هذا .3أحيانا،وميتنع وجوده مع ضمري الغائب

 القصد والتخصيص أي يبني املخصوص الذي نريده من الكالم،ومن مث يفيد معىن¡يوضحه ويبين املقصود منه
4

.
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  و استنادا هلذا الرأي نستخلص أن احلركة اليت حيملها االسم يف أسلوب االختصاص هي حركة  

، والواقع أن هذا التقدير ال تفرضه فكرة العامل وحدها 1يقتضيها العامل احملذوف املقدر بالفعل أخص 

وب ولفت انتباه حيث ظهر االسم منصوبا دون ناصب ، وإمنا تقتضيه الداللة على ختصيص هذا املنص

السامع إليه ، وهي داللة يتضمنها التعبري ذا األسلوب ، ومن مثّ فإنّ تقدير فعل يعرب عنها يبدو مقبوال 
وهو رأي ينفيه الدكتور أمحد عمايرة مجلة وتفصيال ، إذ يرى أن احلركة اليت حيملها االسم . 2

ل أننا لو افترضنا أن هنالك عامال  هو املنصوب يف أسلوب االختصاص حركة ال جيلبها العامل، بدلي

الفعل أخص أو أعين ، وأظهرنا هذا العامل يف اجلملة ملا ملسنا فيها معىن االعتزاز الذي جنده عند عدم 

، وذا فهي حركة يعمد إليها املتكلم ليعرب ا عن معىن يف نفسه، فباستعماهلا ينقل  3إظهار هذا العامل

إىل صورة مغايرة هي اجلملة التحويلية ناقال بذلك املعىن من جمرد اإلخبار اجلملة من أصلها التوليدي 

وأما مجلة االختصاص اليت يرى النحاة أا تأيت "يقول الدكتور عمايرة . إىل معىن آخر هو التعظيم والفخر  

لية امسية ومعناها اخل فإننا نرى أا مجلة حتوي...لعدد من املعاين منها التواضع والفخر وبيان النوع والعدد 

مسند إليه+ مسند : الرئيس هو الفخر والتعظيم ليس غري ، ومجلتها األصل هي 
كما يف قولنا حنن   ."4

 أنا املعلم ،حنن اجلنود ،مجل توليدية هدفها اإلخبار –حبسب رأي الدكتور  –فكل هذه اجلمل . العرب

ال غري ، لكن املتكلم قد حيول حركة االسم بعد الضمري من الضمة إىل الفتحة ، فتصبح اجلملة حتويلية 

:5تفيد االعتزاز والفخر، ويترتب على ذلك أمران 

وباستحالتها انتهاء اإلسناد بني الضمري واالسم، ألن الضمة عالمة اإلسناد يف اجلملة التوليدية : أوهلما

  .إىل فتحة انقطعت الرابطة بني املسند واملسند إليه 

تغيري احلركة يف االسم من الضمة إىل الفتحة جعل اجلملة  حاجة املسند إليه إىل مسند ، ألنّ:  ثانيهما

  :فنقول . تفتقر إىل معىن حيسن السكوت عليه ، وذا فهي حتتاج إىل متمم 

  .حنن العرب نكرم الضيف  -

  .حنن اجلنود حررنا الوطن  -

  .أنا املعلم ربيت أجياال  -
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  وهي مجل نغمتها الصوتية مرتفعة، تبدأ بنغمة صوتية صاعدة لتعرب عن العناية واألمهية اليت جاءت

.1بالتقدمي مث تعود لتسري يف خطها األصل 

وللدكتور عمايرة التفاته فريدة من نوعها لعامل من عوامل إبراز املعىن يف أسلوب االختصاص وهو   

التنغيم ، فالنغمة املرتفعة قد ساعدت يف إبراز مراد املتكلم فيما أراد اإلفصاح عنه ، مفتخرا أو متعاظما 

عن  الفخر  ةخيلو من الدالل اخل ، بعكس ما إذا كانت النغمة يف اجلملة مستوية فإن املعىن فيها...

.2والتعظيم ،  وهي مناسبة أكثر لإلخبار ارد

وإذا ما تتبعنا آراء بعض احملدثني يف أسلوب االختصاص، وجدنا أن البعض يتفق مع الدكتور   

عمايرة يف رفض تقدير عامل يف هذا األسلوب ، فاألستاذ إبراهيم مصطفى تناول أسلوب االختصاص 

حنن  :واإلغراء ، وضرب هلذه األساليب عددا من األمثلة  رمع جمموعة من األساليب األخرى كالتحذي

 إياك األسد ، ا، ...العربف الكبري من قبل النحاة يف إعران التعساخل ، ورأى أن هذه األساليب تبي

مار ، أمر قريب واضح ، فإا ضفيه اخلالف ، ويكثر فيه التقدير واإل ا حيتدوإعراب كل ذلك وسواه مم"يقول 

كلمات ال يأن تلزم األصل وهو النصب  جر، فليس هلا إالّوال هي مضاف إليه فت ، ث عنها فترتفعتحد
3

".

الفتحة يف مثل أسلوب االختصاص ويف بعض األساليب  وهذا يعين أن األستاذ إبراهيم مصطفى يرى أنّ

األخرى ليست دالة على شيء ، بل هي حركة يلجأ إليها العريب خلفتها ، وهي بذلك عالمة مستحبة 

  .للقول بأنها حركة ناجتة عن تسلط أي عامل من العوامل على الكلمة   الدى العرب ،فال مربر إذ

وأما الدكتور متّام حسان فيعترب أنّ احلركة اليت حيملها االسم يف أسلوب االختصاص، حركة دالّة   

أا قرينة من القرائن املعنوية ، تدلّ على اإلعرابات املختلفة ، كما  -رأيه–على املخالفة،  واملخالفة يف 

ارتياحا  ومن قبيل اعتبار املخالفة قرينة معنوية أننا ال حنس"يقول . مظهر من مظاهر تطبيق القيم اخلالفية 

االختصاص  مفعوال لفعل  إىل تفسري النحاة ملعىن باب االختصـاص ، إذ جيعلون االسم املنصوب علـى

بار االسم املختص من حمذوف تقديره أخص أو أعين ، ومع أن تقدير أخص منسجم عـلى اعت

ا عن هذا التقدير الذي ينقل مبدأ وجوب عزوفا تام ين أحسأن ، إالّ"التخصيص" ما يدخل حتت عنوان  قبيل

  القيمة اخلالفية املراعاة يف  والذي يبدو يل هنا  هو أنّ. االستتار من الضمائر إىل األفعال 
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الواقع بعد مبتدأ مشابه ملا قبل االسم املنصوب هنانصب هذا االسم هي املقابلة بينه وبني اخلرب 
1

ويعطي  "

  : مثاال على ذلك الدكتور 

  .حنن العرب نكرم الضيف ونغيث امللهوف   -حنن العرب نكرم الضيف ونغيث امللهوف    -

إن العرب يف اجلملة األوىل خرب وما بعده مستأنف ، أما يف اجلملة : ويعقّب على هذا املثال بالقول 

الثانية فهو خمتص وما بعده خرب ، ولو احتد املعىن التحد املبىن فأصبحت احلركة يف املثالني واحدة ، 

.2والثاين خمتص  ولكن إرادة املخالفة مع احلركة اإلعرابية يتضافران لبيان أن األول خرب

إنّ املخالفة اليت يتحدث عنها الدكتور متام حسان هنا ، هي قرينة معنوية حتدث عنها الكوفيون من   

قبل، واستعانوا ا يف تفسري العديد من احلركات اإلعرابية ، اليت حتملها بعض األساليب اللغوية، لكن 

عامل معنوي ، ومل يسمع ) اخلالف( أن املخالفة خالفهم يف هذا الرأي العديد من أعالم اللغة ، حبكم 

.3عن العوامل املعنوية أا تعمل 

من األساليب الشائعة يف اللغة العربية أيضا ، ويعين تنبيه  أسلوب التحذير  : اإلغراء التحذير/2

املخاطب إىل أمر مكروه ليتجنبه ، وله عدة أساليب أشهرها
4

:

.معطوف بعدها إياك ومتصرفاا ، مع ذكر -1

  .مع ذكر معطوف بعدها : إياي وإيانا  -2

   .إياه ومتصرفاا مع ذكر معطوف بعدها-3

  .ذكر االسم معطوفا عليه آخر  -4

  .تكرار االسم بلفظه  -5

  .أال يكون هناك عطف وال تكرار   -6

ومجهور النحاة جيعلون كل هذه األساليب من قبيل اإلنشاء الطليب ، بتقدير عامل طليب مناسب ، حنو   

 : احذر ، بادر، باعد ، نح
5

  وهذا العامل هو الذي أعمل الفتحة يف االسم الذي تضمنه هذا . 
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.1األسلوب 

اك ر مع إيتصووهو نقيض التحذير وال ي، 2فهو تنبيه املخاطب إىل أمر حممود ليفعله أما اإلغراء

ا ألنها التزمت يف التحذيرومتصرفا، فيه هي وعلى هذا فاألساليب اليت تصح:  

  .حنو املروءة والنجدة : أسلوب العطف  -أ

  .حنو أخاك أخاك : أسلوب التكرار  - ب

  .صالةَ جامعةً حنو ال: أسلوب اإلفراد  - ج

  . واالسم املنصوب يف هذه األساليب الثالثة،أخذ الفتحة اقتضاء للعامل احملذوف املقدر بالفعل الـزم

إذا فالفتحة يف أسلويب اإلغراء والتحذير ،حركة اقتضاء جيلبها العامل املضمر املقدر بالفعل الزم يف 

وهو   .3إظهاره عند مجهور النحاة زال جيو اإلغراء،والفعل احذ وباعد يف أسلوب التحذير ،وهو عامل

رأي ال يقبله الدكتور عمايرة إذ يرى أن جري النحاة خلف احلركة اإلعرابية وحماولة تربيرها هو الذي 

على خالف ما يرى  –جعلهم يقدرون العامل يف مثل هذه األساليب ، وأن الفتحة يف هذين األسلوبني 

  :، فاجلمل  4ريده املتكلم ويفهمه السامعهي حركة دالة على معىن ي –النحاة 

  .األسد  –أ 

  .السيارةَ السيارةَ  –ب 

  .إياك املراَء  –ج 

 أخاك دـ أخاك.  

ُ  ) أ ( هي مجل حتويلية ، فاجلملة  مث جرى عليها حتويل . مجلة حتويلية جلملة توليدية هذا األسد

لتشري إىل اإلخبار ال غري ، ولكن املتكلم باحلذف اعتمادا على السياق ، وبقيت لفظة األسد مرفوعة 

وعن اجلملة " هذا األسد"عندما أراد التعبري عن معىن جديد خيتلف عن معىن اجلملة التوليدية األوىل 

كان عليه تغيري أحد أجزاء الكلمة وهو فونيم احلركة ، فتستبدل الضمة ". األسد " احملولة باحلذف

.5ىن من اإلخبار إىل التحذيربالفتحة ويتبع ذلك انتقال يف املع

389، ص  2006¡1427¡1الدروس النحوية ،حنفي ناصف وآخرون، دار إيالف الدولية ، الكويت ، ط:  ينظر -1

153األساليب اإلنشائية يف النحو العريب ،عبد السالم هارون،  ص  -2

389الدروس النحوية، حنفي ناصف وآخرون، ص :  ينظر -3

162 حنو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة، ص يف:  ينظر  -4

163نفسه : ينظر  -5



إال أن التحويل فيهما جاء بالزيادة وبتغيري احلركة مرة للتحذير ) د(و ) ب(واألمر ال خيتلف يف اجلملتني

ة مث حتولت الضم)أنت واملراُء (فهي حمولة من اجلملة التوليدية ) ج(، أما اجلملة ) د(ومرة لإلغراء ) ب(

إىل فتحة لتدلّ على التحذير ، ولو ظهر أي فعل يفيد هذا املعىن يف اجلملة خلرجت عما تفيده من 

.1التحذير إىل الطلب اهلادئ

أسلويب اإلغراء والتحذير ، حتت إطار  –على غرار الدكتور عمايرة  –لقد عاجل العديد من احملدثني   

  .عام هو نظرية العامل، وقد تباينت آراؤهم بني رافض للتقدير ومؤيد له 

فالدكتور مهدي املخزومي يرفض بشدة نظرية العامل والعمل ، ويرى أنّ العلّة يف نصب بعض  

تبط مطلقا بأفعال حمذوفة،  ال تر)  اخل …التخصيص ، اإلغراء ، التحذير ، املدح ، الذم ( املتعلقات 

، وهذا يعين أن السيـاق الذي وردت فيه تلك  2بل إن العلّة يف نصبها هي ورودها يف سياق فعلي

املتعلقات هو الـذي يكشف عن احملذوف ، من دون اللجوء إىل التقديـر الذي يؤدي إىل احلشو 

  .  والتطويل 

بن مضاء القرطيب وحنا حنوه يف إلغاء نظرية العامل أما الدكتور شوقي ضيف فقد تأثر تأثرا كبريا با  

ها واب النحو العريب الحظنا أنـق هذه الفكرة عند ابن مضاء على أبطبن وإذا أخذنا" والعمل يقول 

اجلمل  لّـان حمـترحينا يف ثالثة أشياء ، وهي إضمار املعموال ت، وحذف العوامل ، وبي

وليس هذا كل ما يرحينا منه " ويقول يف موضع آخر "3ةأو منقوص ةمبنية أو مقصور ،واملفردات 

من األبواب اليت فتحها النحاة لدراسة  ، فهناك كثريابن مضاء يف فكرة إلغاء العوامل احملذوفة 

ومثل االشتغال يف ذلك ...العوامل احملذوفة ، يرحينا منها ابن مضاء وعلى رأسها باب االشتغال 

".4باب التحذير واإلغراء

  غم من أن الدكتور شوقي ضيف بدا متحمسا لفكرة إلغاء العوامل إال أنه مل يستطع اخلروج عن وبالر

معطيات القدامى فيما خيص باب التحذير واإلغراء ، ففي رأي خمالف ملا جاء يف مدخل كتاب الرد 

سلوب أرار بوجود عامل يف قإىل اإل جتديد النحوعلى النحاة ، يذهب الدكتور شوقي يف كتابه 

  حبيث يكون التقدير " اك والناراك النار ، إيإي: وللتحذير صورتان أخريان مها " التحذير ، يقول 

163ص  ، خليل عمايرة،يف حنو اللغة وتراكيبها: ينظر  -1

، ص 3،1986ط، بريوت، مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ، مهدي املخزومي ، دار الرائد العريب  : ينظر -2

208.

56الرد على النحاة ، تح شوقي ضيف، ص  -3

59ص :  نفسه -4



.1أحذّرك وأحذّر النار: أحذّرك النار ، أما يف املثال الثاين فهو مبثابة القول : يف املثال األول 

بنقل العديد من األبواب النحوية من  –يف كتابه جتديد النحو  –لقد قام الدكتور شوقي ضيف    

مكان إىل آخر ، ومن مجلة تلك األبواب بايب اإلغراء والتحذير ، حيث قام بإدراج هذين البابني حتت 

هو نقلها من "  واألبواب األخرىيف هذين البابني ،  والذي حدثإطار عام هو باب احلذف والذكر ،

أماكنها املستقرة من قدمي الزمن ،إىل مواضع أخرى تبدو فيها مضطربة يف موطن غري مناسب هلا ، 

."2أو وضعها حتت عناوين جديدة ليست هلا 

أما الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف فنجده هو اآلخر يعارض معارضة شديدة نظرية العامل اليت    

ولست أدري ملاذا جعل " األساليب معموالت لعوامل حمذوفة ، يقول  جتعل من األمساء يف مثل هذه

ح حملة ذكية عندما يف التحذير مفعوال به لفعل مضمر ، مع أنه ملّ) إياك ( سيبويه والنحاة من بعده 

."3بدال من الفعل) إياك( قال أن 

يث قرر هلذين األسلوبني إعرابا لقد اجته الدكتور محاسة اجتاها تيسرييا يف أسلويب اإلغراء والتحذير حب  

إياك للتحذير ، واالسم املنصوب بعدها منصوب على التحذير، : سهال بسيطا ، يتضمن القول بأن 

.4وكذلك األمر ينطبق على اإلغراء حبيث يعرب االسم املنصوب مغرى به

يف إطار ما يسميه أما الدكتور متّام حسان فنجده يعترب أنّ أسلويب اإلغراء والتحذير يدخالن    

، واجلدير بالذكر  5باملخالفة ، إىل جانب بعض األساليب األخرى مثل التعجب واالختصاص وغريها

أداة دالة على التحذير ، وهي بذلك ليست امسا وليست " إياك " ههنا هو أنّ الدكتور متام يعترب أنّ 

، وقد خالف الدكتور متام القـدماء يف تقدير فعل يف  6ألا ال حتمل عالمات أي منهما  فعال كذلك

  عليه القرينة  توالفعل يذكر أو حيذف إذا دلّ" مثل أسلويب اإلغراء والتحذير ،يقول 

"7النحاة وجوب حذف الفعل ، فاملعىن يف مجيعه على غري تقدير الفعل  هوأما ما يسمي...

.239،دت ، ص  3جتديد النحو ، شوقي ضيف ، دار املعارف القاهرة ، مصر ،ط  -1

.18ص ، 1،1989ط ، عامل الكتب ، القاهرة ، قضايا معاصرة يف الدراسات اللغوية حممد عيد -2

ة ، مصر ، دت ،دط ص العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث ، حممد محاسة عبد اللطيف ، دار الفكر العريب ، القاهر -3
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ت حمفوظة قالوا إا على حذف الفعل وجوبا وأكثر ما وأورد النحاة عبارا" ويقول يف موضع آخر 

يرد من هذه املنصوبات ميكن تفسريه على معىن املخالفة ، فتكون الفتحة قيمة خالفية ، تفرق بني 

األسد ...ج ـشأنك واحل :معىن هذه املنصوبات يف حالة النصب ، وبني معناها يف حالة الرفع حنو 

".1 األسد

:اسم الفعل /3

عن الفعل يف املعىن والعمل ، ومل يقبل أي من عالمات األفعال ، وهو يدلّ على املبالغة يف  بما ناهو 

3:، وينقسم من حيث بنيته إىل قسمني2املعىن أكثر من الفعل الذي هو مبعناه 

  .مه مبعىن أكفف ، وهيا مبعىن أسرع: قسم مرجتل وضع هكذا ليدل على معىن الفعل مثل : األول 

دونك مبعىن خذ ،أو عن : إيل مبعىن أقبل ، أو من ظرف حنو: قسم منقول إما عن حرف مثل:  الثاين

  .دارك مبعىن أدرك : سرعان مبعىن أسرع ،أو عن فعل حنو: مصدر حنو

  :ويقسم من حيث داللته على الزمن إىل ثالثة أقسام 

كت ،ومه مبعىن أكفف ،وهيا ،مثل صه أي أس 4ما مسي به األمر وهو أكثر استعماال يف اللغة:األول 

  اخل...مبعىن أسرع

  .اخل ...حنو آه مبعىن أتوجع ، وواها مبعىن أتعجب : 5ما مسي به املضارع: الثاين 

  .اخل ...هيهات مبعىن بعد :حنو 6ما مسي به املاضي : الثالث 

وجهة نظر الدكتور  عمايرة يف احلركة اإلعرابية اليت حتملها األمساء التالية لبعض أمساء قبل أن نشرح  

  .، جيب أن نوضح أمرا هاما فيما يتعلق بأمساء األفعال األفعال 

  من املعلوم أن كل أمساء األفعال هلا ضمائم مكملة ملعناها ، لكن هذه الضمائم غري ثابتة ، وغري   

  :من أقسام الكلم ، فأمساء األفعال تلحقها ضمائم هي يف األغلبحمصورة يف قسم واحد 

220¡219اللغة العربية معناها ومبناها ، متام حسان، ص  -1

405،ص  1997¡1النحو األساسي ، حممد محاسة عبد اللطيف وآخرون ، دار الفكر العريب ،القاهرة ، مصر ، ط -2

413، ص  1418،1997¡3النحو الشايف ، حممود حسين مغالسة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان، ط -3

405النحو األساسي ، ص  -4

414النحو الشايف ، ص  -5
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  :األدوات  -1

هلم لك ، هيت لك،  : كثريا ما ترد بعد أمساء األفعال ألفاظ مقرونة بالم التبيني مثل  :الم التبيني  -

اليت " لك"-يف املعىن ال يف اللفظ -ونظري الكاف يف رويد "اخل ، يقول سيبويه...ويل لك ، أف لك 

هلم لك ، فالكاف ههنا اسم جمرور بالالم ، واملعىن يف التوكيد : جتيء بعد هلم ، يف قولك 

ذا لك،  إراديت: هلم ، مث قال : واالختصاص مبرتلة الكاف اليت يف رويد وأشباهها ، كأنه قال 

دن  ، مبرتلة ]لك[ وهلم ذاك هات يل،  هلم يل، مبرتلة:، وإن شئت قلت سقياً لك: فهو مبرتلة 

."1ذلك منك

من الضمائم اليت وقعت معاقبة لبعض أمساء األفعال ، بعض أمساء اإلشارة ومن :أمساء اإلشارة  -2

:2أمثلة هذا النوع قول الشاعــر

3شتان هذا والعناق والنوم        واملشرب البارد يف ظل الدوم

األمساء املوصولة من بني الضمائم اليت تأيت بعد أمساء األفعال ، ومن أمثلتها تعد :األمساء املوصولة -3

  :قول الشاعر 

4شتان ما يومي على كورها      ويوم حيان أخي جابر 

  :تأيت بعض الظروف معاقبة ألمساء األفعال ، ومن أمثلتها قول الشاعر : الظروف  -4

5ه وجواريجاورت أعدائي وجاور ربه       فشتان بني جوار

: وردت بعض الضمائم معاقبة لبعض أمساء األفعال مرفوعة مثل قول الشاعر : ضمائم الرفع  -5

.6هيهات هيهات العقيق ومن به        وهيهات خل ُُّ بالعقيق نواصله

وكذلك احلال يف قول الشاعر, فاالسم بعد اسم الفعل يف هذا املثال مرفوع كارتفاع الفاعل بفعله

.7هيهات مرتلُنا بنعف سويقة         كانت مباركة من األيام 

246، ص  1الكتاب ، سيبويه ،ج -1

255ص  1982أمحد حممد أمحد عويش ،جامعة أم القرى،  السعودية،  ) رسالة ماجستري( أمساء األفعال بني اللغة والنحو  -2

37ص 4واهد شرح املفصل البن يعيش ، املطبعة املنريية مصر  ، جالبيت للقيط بن زرارة  املكىن بأيب شل ، وهو من ش -3

37، ص  4البيت لألعشى ميمون ،  من شواهد شرح املفصل ج-4

258أمساء األفعال يف اللغة والنحو ، ص : ينظر  -5

35، ص  4، وورد يف شرح املفصل ج42،  ص 3البيت جلرير وهو من شواهد اخلصائص ج   -6

43، ص  3البيت أيضا جلرير وورد يف اخلصائص ج -7



:كثريا ما تلحق أمساء األفعال ضمائم منصوبة ، ومن ذلك قول الشاعر:الضمائم املنصوبة 

1أقول وقد تالحقت املطايا     كذاك القول إن عليك عيناَ    

  اخل ...، وأمامك الفضيلةَ دونك البصرةَ: وكذلك قولنا 

تأيت الضمائم ارورة يف الغالب مقترنة حبرف جر ، وهلذا فليس هنالك خالف بأن :الضمائم ارورة 

حي على الصالة،  حي  :قولنا يف األذان ومن أمثلة ذلك . حرف اجلر هو الذي أعمل اجلر يف االسم 

  .اخل ...على الفالح 

إذا  –ا أن تلك الضمائم بعد هذا العرض ألهم الضمائم اليت تلحق أمساء األفعال خنرج بنتيجة مفاده  

قد ترد مرفوعة ، أو منصوبة ،  -ما استثنينا منها الظروف واحلروف واألمساء املوصولة وأمساء اإلشارة 

أو جمرورة ، وال خالف يف تلك ارورة حبكم أن حروف اجلر هي اليت تعمل اجلر فيها ، لكن اخلالف 

ملاذا تأيت بعض األمساء مرفوعة : ا أن نتساءل يكمن يف حركة النصب وحركة الرفع ، ومن هنا حيق لن

  . بعد أمساء األفعال تارة، وتارة تأيت تلك األمساء منصوبة ؟

إذا ما نقّبنا يف تراثنا العريب عن أصل تلك احلركات وجدنا أنّ النحاة األوائل اعتمدوا يف تفسري تلك    

يرتفع  االسم بعدها على حد ارتفاع " هيهات"فمثال . احلركة على املعىن الذي حيمله اسم الفعل 

.3ينتصب االسم بعدمها  ، كما ينتصب املفعول به بالفعل "  أمامك" و "دونك"و. 2الفاعل بفعله 

لى ـمن هنا ينطلق الدكتور عمايرة يف مناقشة تلك احلركة ، وليشرح وجهة نظره يعطي مثاال ع

  : ذلك

  .)وارور إليك اسم منقول من اجلار ( إليك الكتاب  -أ

  .)أمامك اسم فعل منقول من الظرفية ( أمامك الفضيلةَ  - ب

  القوة يف حركة تدل على معىن معني وهو  فاحلركة اليت حتملها كل من لفظة الكتاب والفضيلة ،    

        .الكتاب إليك والفضيلة أمامك:ويليتان جلملتني توليديتني مها احلث على أمر معني ، فهما مجلتان حت

  حـوملا كان قصد املتكلم جتاوز اإلخبار إىل معىن آخر حتولت احلركة يف االمسني من الضم إىل الفت

37، ص  3البيت لعمرو بن اإلطنابة ، من شواهد اخلصائص ج -1

42ص 3اخلصائص ، ابن جين، ج :  ينظر -2

165أسرار العربية ، أبو الربكات ابن األنباري ، ص :  ينظر-3



إذا ال مربر لوجود هذه احلركة يف رأي الدكتور غري االستعمال الداليل ، الذي .ت على معىن جديدفدلّ

.1ينقل اجلملة من معىن إىل معىن آخر خيالف األول

:االسم املنصوب بعد الواو مبعىن مع/4

دى إليه فعل أو يدخل االسم املنصوب بعد واو املعية يف إطار ما يسمى باملفعول معه ، وهو اسم تع 

الواو عدت الفعل أو  معىن فعل بتوسط الواو اليت حتمل معىن املصاحبة ، وهو مذهب سيبويه ، من أنّ

وهو رأي جنح إليه العالمة .  3وإىل ذلك ذهب مجهور البصريني،2 معىن الفعل إىل املفعول معه فنصبه

أما ،5االسم هو فعل مضمر بعد الواوالعامل يف  ، وخبالفهما يرى الزجاج أنّ 4عبد القاهر اجلرجاين 

وتبقى كل هذه اآلراء يف نظر الدكتور ،6 هابن مالك فريى أنّ الناصب ما تقدمه من الفعل أو شبه

عمايرة جمرد حماولة لتربير احلركة اإلعرابية على االسم املنصوب بعد الواو الدالة على املعيية،  يف حني 

: فاجلملة    .على معىن يف نفس املتكلم ، وميكن أن يتغري هذا املعىن بتغري احلركة أن احلركة تدلّ

فاملعىن مع " احلركة يف كلمة اخلشبة فونيمرنا ر املعىن فيها جذريا إذا غي، يتغي  استوى املاء واخلشبة

 مع النصب أما املعىن) على نية العطف ( الرفع يفيد أن املاء كان متموجا فاستوى وكذلك اخلشبة 

جا مث استوى مع اخلشبة ، فعالقة اإلسناد بني الفعل والفاعل حقيقية مث جاءت فيفيد أن املاء كان متمو

.7الواو لتربط ما بعدها حمموال على معىن آخر خيالف املعىن األول 

   واجب : 8واو املعية على ثالثة أضرب قالنصب يف ما يلحلكن الدكتور عمايرة مل يتنبه إىل أنّ      

  فالواجب يف كل ماال يصح عطفه كقولنا استوى املاء وسطح الدار ، وهو موقف  ،وجائز وخمتار

وأما ما جيوز فيه النصب فكل موضع جيوز فيه العطف.من تعذر العطف حجة إلعمال النصب خذيت  

166يف حنو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص :  ينظر -1

يف شرح الدرة األلفية ،تقي الدين إبراهيم بن احلسني ، ت حمسن بن سامل العمريي ، مركز إحياء التراث الصفوة الصفية : ينظر -2
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                   .                فهنا جيوز النصب جبواز العطف وارتكاب العار،  دوما لزي:كقولو حن

ر غري الفعل الظاهر ا جاز فيه العطف وكانت حاجة العطف إىل فعل يقدوأما ما خيتار فيه النصب فم

  ، فيكون التقدير أَجمعوا أمركم ]71يونس [ ﴾ مكُاَءكَرشو مكُرموا أَعمجأَفَ ﴿كقوله تعاىل

ث عنها الدكتور عمايرة يف اجلملة ومنه فقرينة احلركة اإلعرابية اليت حتد.    1واجمعوا شركاءكم

وصالةَ املغرب ، هي  الفجر ، وسافرتعلي و نام :واجلمل اليت شاكلتها من حنو "استوى املاء واخلشبةَ"

ة واالستقامة يف املعىن ، وبالتايل ال إعمال العطف فيها يبعدها عن الصح مجل ال جيوز فيها العطف ألنّ

ه لو نطق ودليل ذلك أن ألنّ املعىن واضح وبين ،ن املعىن ،احلركة فيها هي اليت تبي نَّإحاجة للقول 

علم ـماء التالية لواو املعية لـفع يف األساملتكلم مبثل هذه اجلمل على مسمع شخص آخر معمال الر

السن ، وأنّامع أن املتكلم أراد معىن معي كلم ، ـيه املتة بدل الفتحة  جمرد خطأ وقع فاستعمال الضم

لي ـع غادر: احلركة اإلعرابية هلا دور هام يف اجلمل اليت جيوز فيها العطف مثل قولنا  يف حني أنّ

  :واملعلم ، فهذه اجلملة حتمل معنيني حبسب تغري احلركة يف االسم بعد الواو

  .وغادر املعلم أيضا  يغادر عل: يف حالة الرفع -1

  .بة املعلم ، أو تزامنت مغادرته مع مغادرة املعلم بصح يغادر عل: يف حالة النصب  -2

تغري احلركة اإلعرابية يف االسم  نقل اجلملة من معىن إىل معىن آخر  ن لك أنّوبذلك يتبي.  

هذا وقد تطرق العديد من الباحثني احملدثني للحركة اليت حتملها األمساء بعد واو املعية ، كـل   

ظ يف تناول احملدثني هلذه احلركة احلضور القوي لفكرة العامل ، يفسرها حسب اعتقاده ، ومما يالح

ومن بني هؤالء األستاذ إبراهيم مصطفى الذي هاجم . سواء كان ذلك بتأييدها ، أو مبعارضتها  

م ما أوجلهإنّو"القدماء  هجوما شديدا ألم احتكموا إىل فلسفة العامل يف تفسري هذه احلركة ، يقول 

إنّ: هم هم يف فلسفة العامل وقولُأصلُ، هذا املأزق املفعول معه إننصب مبا من الفعل وشبهه ما ي

وإذا ورد عن العرب ما هو . سبق ، فإذا مل يكن قبله فعل أو شبهه مل ينصب ، وكانت الواو عاطفة 

منصوب ممالعرب قد نوت العامل وطوته فوجب تقديره ، على  ما ذلك ألنّا مل يسبقه عامل ، فإن

راب ، ووضع ـهم يف سبيل الوفاء بأصلهم قد أغفلوا املعىن ، وأضاعوا فرق ما بني إعراب وإعأن

."2ووضع 

  مث يفصل األستاذ مصطفى القول يف هذا الباب معتربا أنّ املتكلم إذا أراد معىن املصاحبة ، وكانت

136النحو والداللة،  حممد محاسة عبد اللطيف، ص : ينظر -1

160ص  ،إبراهيم مصطفى  ،إحياء النحو  -2



وجب النصب ،وكان ذلك سائرا مع األصل ، ألنّ االسم بعد هذا الواو من متام " مع" الواو مبعىن 

وإذا مل ترد مبعىن املصاحبة . احلديث ، ليس مبتحدث عنه أو مبضاف إليه  ، ولذلك فإن حكمه النصب 

.1ا واو العطففإنه –كما هو االصطالح  –أو املعية 

اخل ، حبيث ال …أنّ املعية قرينة من القرائن املعنوية ، كاملالبسة والعطف ويعترب الدكتور متام حسان  

يتم املعىن ، وال تستقيم الداللة إالّ بتضافر هذه القرائن مع الواو ، وحينها حتدد الواو إذا ما كانت 

.2حرف عطف أو واو معية ، أو واو حال

 "يف اختيار وجه حنوي معني " دكتور محاسة عبد اللطيف فقد عاجل واو املعية حتت عنوان أما ال  

اليل للمفردات يقوم بالعمل أحيانا على اختيار العنصر الد أنّ: حبيث انطلق من فكرة جوهرية مضموا 

الذي يؤدي وهنا يكون بناء اجلملة ، أو سطحها اخلارجي هو , وجه معني من أوجه العالقة النحوية 

وهذا يعين أن ، نة للجملة وفقا لقوانني املفرداتإىل اختيار البنية األساسية ، أو البنية العميقة املمك

. الدكتور يعترب أن املفردات اليت تسك منها اجلملة هي اليت حتدد الواو إذا ما كانت واو معية أو غريها 

تكون الواو واو عطف من جهة املعىن،  ألن العطف  مات زيدُ و طلوع الشمس ، ميتنع أن: ففي املثال 

يعين إشراك الثاين مع األول يف احلكم ، ولذلك فإن مفردات هذه اجلملة تبين بأن الواو إمنا جيء ا 

وبالرغم من أن الدكتور محاسة مل يتطرق يف حديثه عن واو املعية إىل أصل . 3لتحقيق معىن املصاحبة

ول معه ، إالّ أننا ميكن أن نفهم مما سبق أن الدكتور يعترف ضمنيا بأن الناصب احلركة اليت حيملها املفع

  .يف املفعول معه شيء معنوي

: كم اخلربية واالستفهامية /5

أحدمها االستفهام ، وهو احلرف املستفهم به ، مبرتلة كيف : اعلم أن لكَم موضعني " يقول سيبويه 

 اها معىن رب،وهي تكون يف املوضعني امسا فاعال ومفعوال وظرفا،اخلرب، ومعن: واملوضع اآلخر . وأين 

ف فان تصرال يتصر "أنّ"و "حيث" ،كما أنّ "ليلة"و "يوم"ها ال تصرف تصرف أن ويبىن عليها ،إالّ

، ومها موضعان مبرتلتهما  "خلفك"و "حتتك"
4.

162إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، ص : ينظر  -1

199،200اللغة العربية معناها ومبناها ، متام حسان، : ينظر  -2

136النحو والداللة ، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر  -3

156، ص 2الكتاب ، سيبويه ، ج -4



:1اخلربية يف مخسة أمور) كم(االستفهامية مع ) كم(وتشترك 

  .البناء  ، ولزوم التصدير االمسية ، واإلام ، واالفتقار إىل التمييز ، و 

كم رجال جاءك ؟ : اإلسناد إليها وعود الضمري عليها ، ومثاهلا : ودافعهم للحكم عليها بأنها امسية   

كم كانت درامهك ، : ودخول حرف اجلر عليها ، واإلضافة إليها ، وتسليط عوامل النصب عليها حنو 

.2وكم يوما صمت 

كسائي والفراء بأنها مركّبة من كاف التشبيه وما االستفهامية ، واجلمهور على بساطتها ، وقال ال

يف كذا وكأين ، بالتركيب من كاف التشبيه واسم  اكما قالو.مل ؟، ومب ؟ : وحذف األلف كما يف 

3اإلشارة وأي.

يز اخلربية أنّ متي: االستفهامية ) كم(اخلربية و) كم(ومن بني األمور اليت حددها النحاة للتفريق بني     

حبرف جر ، فحينئذ ) كم(واجب اخلفض ، ومتييز االستفهامية منصوب وال جيوز جره ، إالّ أنّ جتر 

.4مضمرة" من"واجلر ويكون ب  -وهو الكثري -النصب: جيوز يف التمييز وجهان 

، فهو يرى ) كم(إنّ أول اختالفات  الدكتور عمايرة مع اُألول يبدأ من حتديد القسم الذي تدخل فيه  

، ودليله يف ذلك أنها ال تقبل أي عالمة من عالمات 5أنها أداة وليست امسا بأي حال من األحوال 

. على امسيتها  ؟  -وذكرناها سابقا-االسم ، وال ندري ماذا يقول يف الدالئل اليت أوردها بعضهم 

) كم(د عن املعاين اليت قررها النحاة لوبالرغم من االختالف  مع القدامى يف هذه النقطة إالّ أنه مل حي

من األدوات إالّ أنه ال " كم"ويبدو أنّ الدكتور متام حسان هو اآلخر يعد . أي االستفهام واإلخبار 

.6إنما هي أداة حمولة عن االمسية , يعتربها أصلية 

  ذه احلركة هي الكسرة واالختالف الثاين يكمن يف احلركة اليت حيملها التمييز بعد كم اخلربية ، وه

، أما  يف مذهب الدكتور عمايرة فهي حركة ) من(وهي يف نظر النحاة أثر حلرف جر حمذوف تقديره 

  كم كتابا قرأت ، فهذه: معىن وليست أثرا لعامل ،وليبين الدكتور وجهة نظره يعطي مثاال 

41،ص  2مغين اللبيب ، ج: ينظر -1
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  ، فدخلت عليها كم لتفيد ) قرأت كتابا ( اجلملة قبل دخول كم عليها كانت مجلة توليدية فعلية 

والترتيب فعلية ، جاء التحويل فيها بالزيادة االستفهام ، فقدم املفعول وجوبا فأصبحت اجلملة حتويلية

، ولكل دوره يف املعىن، لكن حمدودية املباين مقارنة بزخم املعاين، يفرض علينا استعمال املبىن ألكثر من 

معىن ، ولذا فإن املتكلم عندما يريد التعبري عن معىن الكثرة فإنه يعمد إىل تغيري فونيم احلركة من 

تصبح الكسرة عنصر التحويل يف هذه اجلملة ، وهي حركة معىن وليست حركة النصب إىل اجلر، ل

.1ناجتة من تسلّط عامل عليها،ظاهر أو مقدر

يف باب االستفهام ، فمثال جند الدكتور مهدي املخزومي حيدد "  كم"لقد تناول بعض احملدثني    

على السؤال ،  -يف كل األحوال –دل أوالمها باستعمال أداة ت: طريقتني لالستفهام يف اللغة العربية 

وثانيهما يقوم على مبدأ التقدمي والتأخري، وذلك من خـالل . ومن هذه األدوات اهلمزة وهل 

  .اخل...من ، أين ، كيف ، مىت ، كم : استخدام ما يسميه بالكنايات مثل 

مذهب األستاذ مـهدي تعترب يف  -"كم"مبا فيها -إنّ اجلمل اليت يستفهم فيها من خالل الكنايات   

املخزومي مجال ال حتتوي على أداة استفهام ، ألن الكناية موجودة أصال يف اجلملة ، وعندما أردنا 

ها ـل" فالكنايات . حتويل معىن اجلملة إىل استفهام قدمـنا الكناية وجعلناها يف موقع الصدارة 

 أكثر استعماالا يف أثناء اجلملة ، ال استعماالت خمتلفة ،أكثرها يف غري االستفهام ، وأن مكاا يف

يف صدرها ، وتقدميها ووضعها يف صدر الكالم عند إرادة االستفهام هو الذي خلصت به اجلملة 

."2لالستفهام 

األداة  االستفهام قد حصل للجملة بتقدمي أداة االستفهام ، قول يفترض أنّ نّإ :قول املخزومي إنّ  

فعلماء اللغة  ، موجودة أصال يف اجلملة ، وليس ذلك بصحيح ، ومل يقل به أحد من علماء السلف

من االختالف بينهم يف امسيتها كوي .ليست أصيلة يف اجلملة وامنا تدخل عليها  " كم" على أن  أمجعوا 

.3أو حرفيتها

إذا افترضنا أن رأي املخزومي  – هذه اجلملة فاألصل يف. كم بلدا زرت ؟ :  لننظر يف اجلملة التالية   

  وال خيفى على أحد أن مثل هـذه. بلدا زرت كم ، أو بلدا كم زرت : هو  –صحيحا 

  قـد وقع بالتقدمي والتأخري أمـر ماجلمل الحنة ال يعتد ا يف اللغة ، وبالتايل فالقول بأن االستفها

170ص  عمايرة،، خليل يف حنو اللغة وتراكيبها: ينظر  -1

275ص  ،مهدي املخزومي ،يف النحو العريب نقد وتوجيه  -2

583ص  ، خلود الصاحل ،أساليب حنوية جرت جمرى املثل  : ينظر-3



.1مردود ، وال نظري له يف استعمال العربية الفصحى يف عصورها املتالحقة

أصلية يف اجلملة ، يقود إىل افتراض " كم"إنّ افتراض الدكتور مهدي املخزومي بأن األدوات مثل     

آخر وهو أنّ هذه األدوات حتمل معان معجمية ، وهذا ما ال يوافقه الدكتور حسان متام ، إذ يعترب هذا 

ىن وظيفيا عاما هو ال حتمل معىن معجميا على اإلطالق ، بل حتمل مع" كم"األخري أنّ أدوات مثل 

  .اخل ...التعليق ، مث ختتص كلّ أداة  حتت هذا املعىن العام، بوظيفة خاصة كالنفي والتوكيد واالستفهام 

أثناء حديثه عن قرينة املخالفة ، حبيث يعترب أن األصل يف " كم " لقد تناول الدكتور متام حسان باب   

رع يراد به املخالفة ، أي خمالفة األول للثاين يف املعىن، أن يكون جمرورا ، وأما النصب فهو ف" كم"متييز 

، تتظافران لبيان الوجهة الداللية ) أي النصب( فإرادة املخالفة من املتكلم باإلضافة إىل احلركة اإلعرابية

منها املنصوب ....الة على طائفة من املنصوبات وأما املخالفة يف القرينة املعنوية الد" للجملة  ، يقول

."2بعد كم االستفهامية ملخالفته ارور بعد كم اخلربية

  :وعليه ميكن اعتبار متييز كم يف البيت التايل  

3كم عمة لك يا جرير وخالة       فدعاء قد حلبت علي عشاري

إىل  متييزُ جمرور أصال، ولكن املتكلم حني أراد خمالفة هذا املعىن جلأ إىل تغيري احلركة اإلعرابية من اجلر

  .النصب ، ليصبح التمييز منصوبا، ويقصد به االستفهام، خبالف األول ارور الذي يقصد به اإلخبار 

:الفعل املضارع املنصوب بعد الواو / 6

منصوب " ال تأكلْ السمك وتشرب اللنب " ذهب الكوفيون إىل أن الفعل املضارع املنصوب يف املثال 

.4مضمرة " أن "نه منصوب ب على الصرف ، وذهب البصريون إىل أ

إمنا قلنا ألنه منصوب على الصرف ، وذلك ألن الثاين خمالف : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    

  لألول ، أال ترى أنه ال حيسن تكرير العامل ، ولو كان يف نية تكرير العامل لوجب اجلزم يف الفعلني 

584أساليب حنوية جرت جمرى املثل ، خلود صاحل ،  ص : ينظر  -1
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442¡12002ط ،مصر ،مكتبة اخلاجني ، القاهرة 



.1فقد صار الثاين خمالفا لألول وهذا اخلالف هو الذي نصبه  مجيعا ، أما وقد وقع اخلالف فيه ،

مضمرة وذلك ألن األصل يف الواو أن تكون " بأن" فاحتجوا بأن قالوا بأنه منصوب  البصريونوأما   

حرف عطف ، واألصل يف حروف العطف أن ال تعمل ، وملّا قصدوا أن يكون الثاين يف غري حكم 

 ألا مع الفعل" أن"األول ، حول إىل االسم ، فاستحال أن يضم الفعل إىل االسم ، فوجب تقدير 

.2مبرتلة االسم 

وخبالف رأي البصريني، يذهب الدكتور عمايرة إىل أن احلركة اليت حيملها الفعل املضارع بعد    

الواو، هي حركة تعرب عن معىن ، وال يربرها سوى االستعمال الداليل ، ويعطي مثاال على ذلك وهو 

إذا :ويعقب عليه بالقول  - شربَ لبناال تأكلْ مسكا وت –يف احلقيقة املثال نفسه الذي أورده األول 

كانت السكون على آخر الفعلني ، فإن املعىن هو تسليط النهي على االثنني ، بصرف النظر عن الزمن 

يف حني أنه لو نصب الثاين ، فإن املعىن سيكون بطلب النهي عن اجلمع بني هذين الفعلني ....واملكان 

 - ، وال مربر 3" عمد املتكلم إىل تغيريه ليعرب عن معىن جديديف آن واحد ، فاحلركة هي الفونيم الذي 

  غري " أن"انتصب بعامل مضمر تقديره  لللقول بأن الفع -يف رأي الدكتور

.4اجلري وراء نظرية العامل والعمل 

إن املتأمل يف نطق الناطقني يبدو له جليا أن آداء األلفاظ متفاوت الصورة باختالف :نغيمـالت- 3-8

واللغات، ألنّ الفرد حني ينطق ويبدو له توضيح مقطع معين لتعلقه بأمر هام حيتاج إىل تلك األفراد 

العناية يف التوضيح ، ولذلك يضغط على هذا املقطع ضغطا يربز املراد منه ويوضح أثره لدى املتأمل ، 

يف حال النطق ،هلذا ويبدو للسامعني أنّ االهتمام بذلك األمر إنما كان ألمهّيته، وأنّ تأمل الباحث 

الصوت ،على ذلك الوضع ،يبدو له نشاط أعضاء النطق يف تلك احلال ، واملقطع ذه الصورة يقال 

.5عنه منبور ، أي واضح يف السمع بالنسبة إىل غريه من املقاطع

  وما "6ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة يف الكلمة عن بقية ما حوله من أجزائها "إذا فالنرب هو 

442ص  اإلنصاف يف مسائل اخلالف ، ابن األنباري، :ينظر  -1

442نفسه :ينظر  -2

168ص، خليل عمايرة، يف حنو اللغة وتراكيبها -3

168ص  نفسه  ،:  ينظر-4

78،ص  11972التجويد واألصوات ، د إبراهيم جنا ، مطبعة السعادة القاهرة ،مصر ، ط:  ينظر -5

170العربية معناها ومبناها، متام حسان، ص اللغة  -6



  مسعيا فإنّ نسبته إىل الكلمات والصيغ خارج السياق نسبة إىل –حبسب هذا التعريف  –دام النرب 

:ومنه فالنرب قسمان .  1نظام الصرف اقتضاها التحليل  

اللغات فيفرق بني الصيغ فالنرب يف الكلمة يلعب دورا كبريا يف بعض :  )2القاعدة(نرب الكلمة  -1

  ولذلك فإنه يكتسي أمهية بارزة يف حتديد صيغة ¡3واملعاين فيها ، حبيث ال يفهم املراد إال بوجوده

لإذا نرب املقطع األو"import" يف بعض اللغات كاللغة اإلجنليزية فكلمة)امسية أو فعلية ( الكلمة  

.4منها صارت فعالمنها صارت امسا ، أما إذا نرب املقطع الثاين 

ويقوم هذا النوع من النرب على الضغط على كلمة معينة يف اجلملة ):نرب الكالم ( نرب اجلمل  -2

لتكون أوضح من غريها ، وذلك لالهتمام ذه الكلمة والتأكيد عليها ، ونفي الشك عنها من املتكلم 

ياكل من األنساق النغمية ذات فاجلمل العربية تقع يف صيغ وموازين تنغيمية هي ه."5والسامع 

  أشكال حمددة ، فاهليكل التنغيمي الذي تأيت به اجلملة االستفهامية ومجلة العرض غري اهليكل 

.6"التنغيمي جلملة اإلثبات ، وهن خيتلفن من حيث التنغيم عن اجلملة املؤكدة

العديد من  ه، وهو ما يسمييتبني مما سبق أنّ نرب الكلمة يف نطاق اجلملة يكون نربا سياقيا دالليا 

، فإذا  7الباحثني وعلى رأسهم الدكتور خليل عمايرة  بالتنغيم ، فال يكون التنغيم يف اجلملة إال ملعىن 

حضر علي ، فإن الغرض خيتلف باختالف موضع النرب على اجلملة ، فإذا وقع النرب على : قال قائل 

الفعل فإنّ النية تأكيد احلدث وهو احلضور ، وإذا كان موقع النرب على االسم فإن الغرض تأكيد حمدث 

  .رةوذا تتحول اجلملة من أصلها التوليدي إىل صورة مغاي.  8احلدث وهو علي

يفهم من رأي الدكتور عمايرة وغريه أن للمتكلم دور كبري يف حتديد معىن اجلملة ، عن طريق     

  وضعها يف إطارها الصويت املناسب ، الذي ميكِّن املتلقي من إدراك املعىن املقصود ، وهذا يعين أنّ  

170اللغة العربية معناها ومبناها ، متام حسان،  ص  -1

صطلح عند الدكتور متام حسان ويسميه أيضا نرب النظام الصريف وهو منسوب إىل الصيغة الصرفية أو الكلمة املفردة ، يرد هذا امل -2

172السابق ص : ينظر

183، ص 2009فصول يف فقه اللغة العام ، عبد الكرمي الرديين ،دار اهلدى عني مليلة ، اجلزائر، دط :ينظر  -3

183نفسه : ينظر  -4

187سه نف: ينظر -5

226اللغة العربية معناها ومبناها ، ص   -6

172يف حنو اللغة وتراكيبها ، ص :ينظر  -7

173نفسه : ينظر  -8



  . املعاين قد تتغير جذريا مبجرد إشارة صوتية من املتكلم 

على غرار الدكتور  -وخبصوص معرفة العرب القدامى لظاهرة التنغيم أكّد الدكتور عمايرة        

السلف  مبعرفة على ضرورة اإلقرار،  1رمضان عبد التواب ، والدكتور عبد الكرمي جماهد وغريمها

وقد أدرك النحاة " لظاهرة التنغيم ، وإدراكهم العميق للتحول الداليل الذي حتدثه يف اجلملة ، يقول 

العرب القدماء قيمة النهم مل يكتبوا عنه غمة الصوتية يف حتويل اجلملة من باب إىل باب ، ولكن

."2كثريا

أن رأي الدكتور عمايرة  يستند إىل املنطق الذي يوحي بأنّ العربة باملفهوم  –يف نظري  –يبدو     

هم أدركوا مفهوم التنغيم ودوره إال أن  - وإن غاب عنهم املصطلح - العرب ماءفقدوليست باملصطلح ، 

ذا فإنّيف الدراك  دظر يف تراثنا العريب نظرة فاحصة يدرك متام اإلالذي ين اللة وتنميط الكالم ،و"

وجود خطرات ذكية ملّاحة تعطي إحساساً عميقاً بأنّ رفض هذه الظاهرة متاماً أمر غري وارد، وإن مل 

.3يكن هلا حاكم من القواعد

إن "خمتار عمر هذه احلقيقة ،لكنه مل يتطرق إليها كثريا ، و اكتفى بالقول  دوقد أدرك الدكتور أمح   

األمثلة العربية القدمية اليت وردت للنداء بدون حرف نداء ، وتلك اليت وردت لالستفهام بدون 

.4"أداة كانت تعتمد على التنغيم للداللة على هذه املعاين

التنغيم يف التراث اللغوي من الباحثني احملدثني ينفون وجود  ويف سياق خمالف هلذا الرأي جند العديد  

قواعد التنغيم يف "األنطاكي يرى أن العرب مل يعرفوا ظاهرة التنغيم ،يقول دحمم ، فهذا الدكتورالعريب

الرأي الذي استقر  وهو" . 5العربية جمهولة متاماً، ألنّ النحاة مل يشريوا إىل شيء من ذلك يف كتبهم

فهو ينفي نفيا قاطعا معرفة السلف  -اللغة العربية معناها ومبناها - متام حسان يف كتابه لدى الدكتور

التنغيم يف اللغة العربية غري مسجل وال مدروس ، ومن مث ختضع دراستنا إياه يف " لظاهرة التنغيم ويرى بأن 

طقية يف اللهجات العاميةالوقت احلاضر لضرورة االعتماد على العادات الن
6

".

دور التنغيم يف حتديد معىن اجلملة العربية ، سامي عوض وعادل علي نعامة ، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث : ينظر-1

90¡89ص 1،2006العدد  28العلمية الالذقية ، سوريا، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية الد 

173كيبها ، خليل عمايرة، ص يف حنو اللغة وترا  -2

52، ص  م1997¡2القاهرة ط ،أمحد كشك من وظائف الصوت اللغوي، -3

367، ص  1997،1418دراسة الصوت اللغوي ، أمحد عمر خمتار ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط :  ينظر-4

252، صم1971¡3طلبنان، العريب،بريوتدار الشرق  ،حممدات اللغة العربية وحنوها وصرفها،األنطاكي احمليط يف أصو  -5

288اللغة العربية معناها ومبناها،  متام حسان،  -6



وهذه األقسام الثالثة هي اليت يعتمدها الدكتور .1لقد قسم الدكتور عمايرة النغمة إىل ثالثة أقسام   

:2كمال بشر عند حديثه عن ظاهرة التنغيم وهي

  .واألمر تكون يف االستفهام : صاعدة  -

  .وتكون يف الندبة والتفجع : هابطة  -

  .مستوية وتكون يف اجلملة اخلربية  -

ويستـدرك الدكتـور يف اية حديثه عن التنغيم ليقول إنّ هنالك نغمة صاعدة جدا تكون يف        

أربع  ، يف حني يرى البعض أنّ هلا مستويات 4وقد قسم البعض النغمة إىل سلبية وإجيابية.  3الدهشة

.5منخفضة ومتوسطة وعالية وعالية جدا، ولكنها تبقى مستويات نسبية ال سبيل إىل إطالقها : هي 

ويرى الدكتور عمايرة أن ظاهرة التنغيم ظاهرة ميكن من خالهلا الكشف عن العديد من األساليب    

ليب يف التراكيب اخل حىت وإن غابت األدوات الدالة على هذه األسا...من استفهام وتعجب وإنكار

  :عمرو بن أيب ربيعة ويستشهد لرأيه بقول 

حتبــــها ، قلت را      عدد النـــجم واحلصى والتراب: قالوا 

.6فجملة حتبها استفهامية ، مع عدم ظهور أداة تفيد معىن االستفهام ، ومثل هذا كثري يف كالم العرب 

، وعقب عليه بالقول  أيضا البيت أورده الدكتور كمال بشر عند حديثه عن ظاهرة التنغيم هذاو

"ذا فإنوها استفهامية هو التنغيم الذي جاء ك ترى أنّ العامل الفاعل يف احلكم على مجلة حتبها بأن

."7يف صورة نغمة صاعدة ، دليال على االستفهام دون ذكر األداة الصرفية

﴿ :     عديد من الباحثني إىل تقدير مهزة حمذوفة يف هذا املثال وغريه كما يف قوله تعاىل وقد ذهب ال

أَييهِا النيب لم تحرم ا أَملَ اُهللا لَّحك تبغِت مراضأَ تزاجِوعلى وهي مهزة دالة]1التحرمي [ ﴾ ك  

174يف حنو اللغة وتراكيبها  ، خليل عمايرة ، : ينظر -1

533،534علم األصوات ، كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ،مصر، دط ،دت ،ص : ينظر -2

174يف حنو اللغة وتراكيبها  ص : ينظر  -3

165مناهج البحث يف اللغة ، متام حسان،  : ينظر -4

11983الصويت يف اللغة العربية ، فونولوجيا العربية ،سلمان حسن العاين ، النادي األديب الثقايف ، السعوديةطالتشكيل : ينظر -5

141،ص 

174يف حنو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ،  ص :  ينظر  -6

544علم األصوات ، كمال حممد بشر، ص  -7



 أي حالبال يعين  –ة نظر التحليل التقليديال من وجهوإن كان مقبو –االستفهام ولكن هذا التقدير

 ايط تراكيبه إىل أصنافها وأجناسهوتنممن األحوال إنكار دور التنغيم، أو عدم أمهيته يف تفسري الكالم،

1الليةوالدالنحوية 
.

واحلقيقة اليت جيب أن تقال ههنا هي أن معظم أعالم اللغة احملدثني أكّدوا على أمهية النغمة ودورها يف   

وهو  –أنّ تنغيم الكالم املنطوق "حتديد الوجهة الداللية للكالم ، فالدكتور محاسة عبد اللطيف يرى 

حيحا أو ينوع هذا التفسري يقوم بدور داليل كبري يهدي إىل تفسري اجلملة تفسريا ص -عنصر صويت

مع تنوعه من نغمة اإلثبات إىل االستفهام إىل غري هذا وذاك ، ويعترب أن التنغيم قرينة صوتية كاشفة 

كما أنه ميكّننا من حتديد ما إذا كان .2"الداليل يعن اختيار املتكلم لنوع من أنواع التفسري النحو

قَالُوا بقوله تعاىل ﴿ : ويضرب لذلك مثاال .، أم ثالثة مجل التركيب املنطوق مجلة واحدة ، أم مجلتني 

، فهذه اجلملة حبسب رأي الدكتور عبد اللطيف ] 75يوسف [﴾ جزاؤه من وجِد في رحله فَهو جزاؤه

:3يوزعها التنغيم إىل مجلتني ، لكن ختتلف عناصر كلّ منهما كالتايل –

  .والتنغيم هنا تنغيم إثبات .  من وجد يف رحله جزاؤه :  اجلملة األوىل   -

  .والتنغيم فيها تنغيم إثبات .  فهو جزاؤه :  اجلملة الثانية   -

  :وقد تكونان 

  .وهنا يكون التنغيم تنغيم استفهام .   جزاؤه ؟ : اجلملة األوىل  -

  .ثبات ويكون التنغيم فيها تنغيم إ. من وجد يف رحله فهو جزاؤه : اجلملة الثانية  -

وال خيتلف الدكتور أمحد خمتار عمر مع أغلب الدارسني احملدثني يف كون التنغيم وسيلة من الوسائل   

منفذ من املنافذ  -يف رأيه –املهمة يف حتديد الوجهة الداللية يف بعض التراكيب العربية، فالتنغيم 

4تأكيد ،واالنفعال ، والدهشة، والعجب الداللية، يلجأ إليها املتكلم للتعبري عن املعاين اإلضافية كال

  . اخل...

التحليل اإلعرايب نفسه قد ال تفهم أسراره " الدكتور كمال بشر من أنّ  هوالذي أراه هنا هو ما يرا   

544 علم األصوات،  كمال حممد بشر ، ص :  ينظر  -1

117ص  ،حممد محاسة عبد اللطيف  ،النحو والداللة  -2

122نفسه ص : ينظر  -3

365ص  ،أمحد خمتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي : ينظر -4



ألغازه إال حبيلة صوتية هي التنغيم واملوسيقى وال حتلّ
1

. "أور النحاة جواز وجهني من اإلعراب فقد قر  

، يف مثل قول " كم"، ومن بني تلك األساليب أسلوب  بعض األساليب اللغويةثالثة أوجه يف 

  : الفرزدق

2لك يا جرير وخالة      فدعاء قد حلبت علّي عشاري كم عمةٍُُُُِ

، وهذا االعتراض صحيح استفهامية أو خربية " كم" ذا التنوع يف اإلعراب يكون على أساس أن هو

ولكن العامل األساسي يف الفصل بني كوا خربية أو استفهامية هو التنغيم ، أو طريقة إلقاء الشطر أو 

.3ت كله يالب

153ص ، 2، ج1969¡1ط ،مصر ،بشر ، دار املعارف ، القاهرة  حممد دراسات يف علم اللغة ، كمال -1

  .من هذه الدراسة  147الصفحة : ينظر  -2

153،ص   2دراسات يف علم اللغة ، كمال بشر، ج: ينظر  -3



  امتـــةاخل

منوذج من النماذج لقد تناولت يف هذا البحث االجتاه التوليدي يف الثقافة العربية املعاصرة ممثال يف 

  .، وهو الدكتور خليل أمحد عمايرة العربية اجلادة

ل النهضة وحتديدا عصر ما قب وقد تطرقت يف هذه الدراسة إىل احلديث عن وضع اللغة العربية يف 

، كما حتدثت عن عصر احلالة املزرية اليت وصلت إليها العربية يف هذا العصر، ووصفت العصر العثماين

النهضة، وما صاحبه من تطور فكري وحركة لغوية بدءا باألعمال التيسريية، واملعجمية، وصوال إىل 

إبراهيم مصطفى، كما عرضت لنشأة الدرس  رالتأليف النقدي الذي مثله يف ذلك الوقت الدكتو

احلديث مع حتديد االجتاهات الكربى اليت أطرت هذا الدرس، بعدها حتدثت عن االجتاه اللساين العريب 

التوليدي العريب وحاولت حتديد أهم مصنفاته من خالل ربطها بأهم النظريات التوليدية الغربية، 

وخصصت جانبا كبريا من هذه الدراسة للحديث عن األفكار اليت جاء ا الدكتور خليل عمايرة يف 

النظرية التوليدية التحويلية، مع مقارنتها ببعض األفكار األخرى اليت قال ا العديد من أعالم اللغة  إطار

  .  على حد سواء  نمن املتقدمني واملتأخري

وعموما ميكن تصنيف النتائج اليت توصل إليها هذا البحث يف مستويني، أحدمها يتعلق باالجتاه   

  .ديثة، والثاين يتعلق بأفكار الدكتور خليل أمحد عمايرة التوليدي يف ثقافتنا العربية احل

  :فمن املستوى األول جند 

  . معظم الدارسني جيمعون على أن االجتاه التوليدي مل يظهر يف ثقافتنا العربية إال يف بداية السبعينات•

معظم الدراسات اليت تناولت االجتاه التوليدي العريب حددت فترة انتقال هذا النموذج من الثقافة •

الغربية إىل الثقافة العربية، لكنها مل حتدد أول مؤلف توليدي عريب بالرغم من أن مجيع املؤلفات 

نه ميكننا اعتبار كتاب إة، قلنا التوليدية العربية حتمل تواريخ ثابتة، وبالنظر إىل املعطيات التارخيية املتوفر

  .للدكتور داود عبده، أول مؤلف توليدي عريب "  أحباث يف اللغة العربية"

االجتاه التوليدي يف ثقافتنا العربية اجتاه تؤطره العديد من النظريات التوليدية، وخـاصة النظرية •

احلـاالت، غري أن العـديد من املعطيات  املعيارية ، واملعيارية املوسعة، ونظرية الداللة التصنيفية، وحنو

  .اليت تتوفر يف هذه النظريات ظلت غائبة يف الكتابات التوليدية العربية 

فيما خيص موقف التوليديني العرب من التراث اللغوي العريب ، ميكن القول إن آراءهم جاءت متباينة  •

لدكتور مازن الواعر وخليل عمايرة بني مؤيد للتراث باعتباره سندا ومرجعا للدرس احلديث، مثل ا



وحممد علي اخلويل، وبني رافض ملعطيات التراث يف إطار نظرية لسانية حديثة، كالدكتور الفاسي 

  .الفهري وميشال زكريا 

اعتمد كل التوليديني العرب على التفسري، ووظفوه يف معظم القضايا اليت عاجلـوها، وعارضوا  •

  .عطيات الشكلية اليت تفرزها عملية الوصف معارضة شديدة  الوقوف على امل

اعتمد العديد من التوليديني العرب على فكرة احلدس اللغوي، وبالغ البعض مبالغة شديدة يف احلدس  •

اللغوي عند املتكلم العادي للغة العربية، بل وصل احلال ببعضهم إىل اعتبار أن هذا املتكلم العادي قادر 

  .معجز  على أن يتلقى ويفهم أي خطاب

عاجل التوليديون العرب العديد من القضايا اللغوية، لكن تركيزهم كان أكثر على اجلانبني الصويت  •

  .والتركييب 

 مأكثر قضية حظيت باهتمام التوليديني العرب كانت قضية الرتبة يف اجلملة العربية، وقد انقس •

+ فا+ أحدمها يعتقد أن ترتيب اجلملة العربية هو ف : التوليديون العرب يف هذه القضية إىل فريقني 

  .  ولكل دالئله وبراهينه . مف + ف + مف، واآلخر يرى أن الترتيب األصلي هو فا 

لغة يف اجلانب الصويت تعترب كتابات الدكتور داود عبده من أجود الكتابات الصوتية احلديثة يف ال •

  .العربية 

يف اال التطبيقي ال جند إال كما قليال من الدراسات التعليمية، وترتبط يف غالب األحيان بتعليم  •

  . اللغات، وبعض املسائل اجلزئية 

  :الدكتور خليل عمايرة فقد توصلت إىل جمموعة من النتائجأفكار أما يف املستوى الثاين الذي يتعلق ب 

  .ل عمايرة من أوائل اللسانيني العرب الذين تبنوا النموذج التوليدي يعد الدكتور خلي •

بالرغم من أن الدكتور عمايرة يتبىن وجهة نظر حديثة، إال أنه استطاع املزاوجة بني ما هو تراثي وما  •

  .هو حداثي، يف حدود ما يسمح به املنهج العلمي 

فهوم الكالم ومفهوم اجلملة، وكذلك يف الدكتور عمايرة ينتقد بشدة القدماء يف خلطهم بني م •

تقسيمهم الشكلي للجملة العربية، ويقترح بدال من ذلك تقسيم اجلملة حبسب املعىن إىل قسمني، 

توليدية وحتويلية، والفرق بينهما هو أن األوىل ال دف إال إىل اإلخبار املباشر، أما الثانية فتتضمن معىن 

احلذف، والزيادة، والترتيب، والتنغيم، واحلركة (اصر التحويل عميقا ميكن حتديده من خالل أحد عن

  ). اإلعرابية

اختلف الدكتور عمايرة مع تشومسكي يف العديد من املفاهيم، مثل مفهوم البنية السطحية والعميقة،  •

حيث يرى الدكتور عمايرة أن البنية السطحية والعميقة حيددمها املعىن، وهلذا أضاف الدكتور مفهومي 



ملعىن السطحي، الذي يقصد به ذلك املعىن الذي حتمله اجلمل اليت دف إىل اإلخبار املباشر، واملعىن ا

العميق، الذي يقصد به ذلك املعىن اليت حتمله اجلمل اليت حتتوي على عنصر أو أكثر من عناصر 

ادة كذلك خيتلف الدكتور عمايرة مع تشومسكي يف بعض العناصر مثل احلذف والزي. التحويل

والترتيب، هذه العناصر اليت يرى تشومسكي وأتباعه أا ال تفيد املعىن يف شيء ، غري أن الدكتور 

  .املبىن يتبعه بالضرورة تغري يف املعىن عمايرة يرى أن كل تغيري يف

دة يبدو الدكتور عمايرة متأثرا تأثرا كبريا بالعالمة عبد القاهر اجلرجاين، وخاصة أثناء حديثه عن الزيا •

  .واحلذف والتبئري 

  .فكرة التبئري اليت حتدث عنها الدكتور عمايرة ، تشبه حلد كبري فكرة التعليق لعبد القاهر اجلرجاين •

يعترب الدكتور عمايرة من أشد املعارضني لنظرية العامل، حبيث يعترب أن العديد من احلركات اليت  •

غراء والتحذير وغريها حركات تعرب عن معان حتملها العديد من األساليب، كأسلوب التخصيص واإل

  .يريدها املتكلم وليست بأثر لعامل من العوامل 

مف ، غري أن استدالله يبقى + فا + يعترب الدكتور عمايرة أن البنية األصلية للجملة العربية هي ف  •

  .ضعيفا مقارنة باستدالالت باقي األعالم 

يد عناصر مجلة الشرط، فالقدماء حددوا فعل الشرط يف اجلملة خيالف الدكتور عمايرة القدماء يف حتد •

والدكتور عمايرة يعترب أن . هو جوابه "اخرج"، والفعل الثاين  "خترج"، بالفعل األول"إن خترج اخرج"

  .هو اجلواب  "خترج" الفعل األول

يعترب الدكتور عمايرة من القالئل الذين أقروا مبعرفة السلف لظاهرة التنغيم، غري أنه يعترب أن هذه  •

  .الظاهرة مل حتظ بالعناية الالزمة من قبل أعالم اللغة القدماء  

 يبدو الدكتور عمايرة يف حتليله أقرب إىل املنهج الكويف، خاصة يف بعض القضايا اليت تتعلق باجلملة، •

وقد يكون أيضا على وفاق معهم يف كون احلركة اإلعرابية اليت حتملها بعض األساليب اللغوية حركة 

: تدل على معىن معني، ذلك أ ن الكوفيني يعتربون أن بعض احلركات مثل حركة الفعل الثاين يف املثال 

أن املتكلم أراد أي أا حركة تدل على ( ال تأكل السمك وتشرب اللنب، حركة تدل على املخالفة 

  ).بنصب الفعل معىن، غري املعىن الذي حيمله الفعل يف حالة اجلزم 

القواعد اليت جاء ا الدكتور عمايرة قواعد تنطبق متاما على اللغة العربية، بل هي موجودة أصال يف   • 

الطريقة اليت تناوهلا اللغة العربية، غري أن الدكتور عمايرة تناوهلا بطريقة ختتلف يف كثري من األحيان عن 

  .ا القدماء 



فكرة التحويل اليت قال ا الدكتور عمايرة فكرة داللية حبتة، استطاعت معاجلة العديد من القضايا  •

  .اللغوية

إن هذه النتائج اليت توصل إليها البحث تكشف حلد ما الصلة احلقيقية بني اإلطار املنهجي للنظرية   

ربية من جهة، وحماوالت اإلسقاط هلذا النموذج على اللغة العربية من جهة التوليدية التحويلية الغ

وأنا أرى أن مثل هذه الدراسة يفرضها الواقع اللساين يف ثقافتنا العربية، ذلك أن الطابع النقدي . أخرى

يات اللساين أصبح من ضرورات البحث اللساين العريب املعاصر، نظرا للتراكم املعترب الذي حققته اللسان

العربية يف خمتلف مناذجها املتبناة، وصفية كانت، أم توليدية، أم وظيفية، مما جيعل هذا اال جماال خصبا 

  . للبحث والدراسة
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 ﴾اجِكوأَز



  هرس املوضوعاتف
  مقدمة

05.…………- إرهاصات النشأة وإشكاالت اخلطاب-اللسانيات العربية احلديثة  :مدخل

06...........................................األزمة الفكرية العربية يف عصر ما قبل النهضة  -

07............................................................... النهضة الفكرية العربية  -

08....................... ............................اإلصالحات اللغوية يف بداية النهضة -

13................................................... .نشأة الدرس اللساين العريب احلديث -

-15...................................... -مقاربات نقدية –بواكري الكتابة اللسانية العربية  -

18...............................................إشكاالت الدرس اللساين العريب احلديث 

  التوليدي العريب وتطبيقاته على العربية املنوال : الفصل األول 

30)........................................ةالنماذج املؤطرة للسانيات العربية احلديث( متهيد  -

41.................................................................نشأة التوليدية العربية  -

42..............................................................املصنفات التوليدية العربية -

45......................................................دية العربية النظريات املؤطرة للتولي -

55.................................................احلداثة / التوليدية العربية وثنائية التراث -

60................................................التفسري / التوليدية العربية وثنائية الوصف -

63...............................................العملية احلدسية والتحليل التوليدي العريب  -

  من قضايا التوليدية العربية -

65...................................................................يف اجلانب التركييب  -

70...………………………………………………يف اجلانب الداليل  -

75...................................................................يف اجلانب الصويت  -

79................................................................يف اللسانيات التطبيقية  -

83.............................................................نقد االجتاه التوليدي العريب -

  "يف حنو اللغة وتراكيبها " قراءة يف كتاب : الفصل الثاين 

88................................................................................متهيد  -



89.........................................- يف حنو اللغة وتراكيبها –املنهج املتبع يف كتاب  -

  الوجهة التوليدية التحويلية يف الكتاب -

93...............................................نقد القدامى يف تعريفهم للجملة والكالم  -

98......................................................نقد القدامى يف تقسيمهم للجملة  -

102..............................................خليل عمايرة أقسام اجلملة عند الدكتور  -

104.....................................................قواعد التحويل يف اجلملة العربية  -

105............................................................................الترتيب  -

116............................................................................احلذف  -

123.............................................................................الزيادة  -

126....................................................................احلركة اإلعرابية  -

149.............................................................................التنغيم  -

155..............................................................................خامتة  -

159..............................................................قائمة املراجع واملصادر  -

166.....................................................................الفهارس العامة  -

167………………….………………………………فهرس األعالم  -

171.…………………………………………………فهرس اآليات  -

172………………………………………………فهرس املوضوعات  -



ملخص 
ممثال يف شخص األستاذ الدكتور خليل  ¡تعاجل هذه الدراسة االجتاه التوليدي يف حنونا العريب احلديث 

ومن أبرز اللغويني الذين تبنوا األفكار  ¡أمحد عمايرة  ، الذي يعد من أهم أعالم اللغة العربية احملدثني 

  .التوليدية اليت جاء ا العامل األمريكي نعوم تشومسكي 

هل األفكار والقواعد اليت جاء ا الدكتور : لقت هذه الدراسة من إشكالية حمورية مضموا انط

أم هي جمرد جمموعة من األفكار والقواعد اليت دف إىل يلّ . خليل عمايرة تنطبق على اللغة العربية ؟ 

عدجلة هذه اإلشكالية اخترت أن يكون عنوان ملو. عنق العربية وإخضاعها كي تساير الدرس الغريب؟ 

دراسة يف فكر خليل أمحد عمايرة من  –االجتاه التوليدي يف النحو العريب احلديث : هذه الرسالة 

.-خالل كتاب يف حنو اللغة وتراكيبها

إن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة يكمن يف الكشف عن مدى متثّل الدارسني العرب للنظرية  

وقد سرت يف هذه الدراسة  وفق منهج .  مع التركيز أكثر على الدكتور عمايرة  ¡يلية وتحلدية االتولي

  .وخامتة  ¡وفصلني  ¡ومدخل عام  ¡أن توضع يف مقدمة  الدراسةفاقتضت خطة¡متدرج 

اتبعته  واملنهج الذي¡¡¡والدوافع األساسية الختياره ¡فقد حتدثت فيها عن أمهية املوضوع  املقدمةأما 

  .فيه

عرضا تارخييا حتدثت فيه عن وضع الفكر العريب عموما والفكر اللغوي   املدخل يف حني ضمنت

كما تطرقت فيه ألهم اإلصالحات اللغوية اليت صاحبت . خصوصا  يف عصر ما قبل النهضة العربية 

إىل اجتاهات  –لغوي حبسب اال ال - االستفاقة العربية ، وتوصلت إىل تصنيف تلك اإلصالحات 

وآخر اهتم بتيسري النحو العريب وتبسيطه ، وختليصه من التعليل . اجتاه اهتم بالتأليف املعجمي : ثالث 

بعدها تناولت نشأة . وثالث اهتم بنقد النحو العريب والثورة على كل ما هو سلفي تقليدي . والتطويل 

ت اليت تعيق الدراسة اللسانية العربية االم اإلشكوذكرت أُ. الدرس اللساين العريب احلديث وتطوره 

  .احلديثة

يف الفصل األول حتدثت عن االجتاه التوليدي يف ثقافتنا العربية املعاصرة ، وحاولت ربطه بأهم 

من بعض القضايا املصادرات املنهجية الغربية اليت يستند إليها ، مع حتديد أهم مصنفاته ، وموقفه

كما حتدثت عن أهم  إجنازات . اخل...ث واحلداثة ، والوصف والتفسري االتر كقضيةاللغوية اهلامة

التركييب ، والداليل  والصويت ، باإلضافة إىل بعض أفكاره يف : االجتاه التوليدي العريب يف املستويات 



ك ومن بني ت ...اليت تسجل على هذا االجتاه وختمت هذا الفصل ببعض املآخذ . اللسانيات التطبيقية 

  :املآخذ اليت ذكرا 

  .عدم حتديد مستوى اللغة املدروسة • 

  .الفجوة العميقة بني التنظري والتطبيق • 

  .التطبيق اجلزئي للنظريات الغربية  وإمهال العديد من اجلوانب اهلامة يف تلك النظريات• 

  .التباعد الكبري بني اللسانيني التوليديني • 

يف حنو اللغة وتراكيبها : كتابه يت جاء ا الدكتور خليل امحد عمايرة يفلكار اتناولت األفويف الفصل الثاين  

¡مع مقارنتها بأفكار بعض أعالم اللغة العربية ،

تصنف يف مستويني أما اخلامتة فقد توصلت فيها موعة من النتائج وقد رأيت أن تلك النتائج ميكن أن 

.كتور خليل أمحد عمايرة العريب ككل  ، و مستوى خاص يتعلق بالد(يتعلق باالجتاه التوليدي مستوى عام :(



Résumé

La présente étude traite le courant généraratif de notre garmmaire arabe moderne repréresenté

par le personnage de monsieur le docteur Khalile Ahmed Amayra qui se considère comme l’un des

pionniers rénovateurs de la langue arabe. Il est parmi les célèbres linguistes qui font de la théorie

générative transformationnelle crée par l’américain Tchomsky, un cadre méthodologique en faveur

de leurs études ainsi que leurs recherches .

Le point de départ de cette étude était la problématique suivante :

- Les règles ainsi que les idées apportées par le docteur Khalile A.A, sont-elles applicables

(convenables ) pour la langue arabe? Ou sont-elles des règles et des idées qui ont pour objet

l’accompagnement de la leçon occidentale au détriment de langue arabe ?

Pour répondre aux questions posées, j’ai choisi, pour cette étude, le thème suivant :

’’Le Courant génératif dans la grammaire arabe moderne ’’

Etude dans la pensée de Khalile A.A à travezs le livre de la grammmaire de la langue et ses

syntaxes.

Et pour bien élaborer mon étude, j’ai fait une démarche dégradante qui va garantir la réalisation

d’un plan de travail contenant une introduction, un préambule, deux chapitres et une conclusion.

L’introduction relate le sujet et son impotance, elle contient également la méthodologie suivie

dans cette étude.

Le préambule présente un exposé historique où j’ai parlé de la naissance dm la linguitique arabe.

J’ai abordé dans le premiep chapitre le courant génératif de notre culture arabe et ses

références idéologiques.

Le deuxième chapitre, je l’ai consacré pour discuter les idées que le docteur khalile A.A

apportées dans le cadre de la théorie générative transformationnelle.

La conclusion contient les principales remarques et les résultats obtenus par notre recherche.


