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        ::::امللخصامللخصامللخصامللخص
متام "ٕاىل رشح المنوذج اللساين اRي اقرتحه الباحث اللغوي  هذا املقالسعى ي  
، مث فّص^ يف كتابه "مناجه البحث يف اللغة"، واRي بدٔا ال\م عنه يف كتابه "حّسان

وتتحّدد معامل هذا المنوذج من خالل وصف وحتليل النظام ". اللغة العربية معناها ومبناها"
ذt ٔاّن لك نظام لغوي . اللغوي العريب، وبيان مكّوqت هذا النظام وجزئياته اlقيقة

يتكّون من ٔانظمة صوتية ورصفية وحنوية وداللية، والبّد من الكشف عن خصائص هذه 
ليت تبنهيا وتربطها ف� بيهنا، حّىت يّمت معرفة طريقة اشـتغال النظام أالنظمة والعالقات ا

  . اللغوي كّلك، وتأديته لوظيفته التواصلية التبليغية
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  :ةةةةــــمقدممقدممقدممقدم
لصاحبه فرديناد دوسوسري هّزة يف " حمارضات يف اللسانيات العامة"ٔاحدث كتاب 

�lرس اللغوي خباصة، وذt ملا جاء به  ٔاوساط املهمتني �لعلوم إالنسانية عامة، واملشـتغلني
مؤّسسا لعرص " فرديناد دوسوسري"من حتول يف مسار اlراسة اللغوية، هذا التحول جعل 

حيث اجتهت أالنظار لكها ٕاىل ". عرص البنيوية"بأمك^ من اlرس اللساين مسي هذا العرص بـ
ن نتيجة هذه اlراسة ٔان انبثقت دراسة املبادئ اجلديدة اليت يقوم علهيا مفهوم البنية واكن م

مجموعة من املناجه اللسانية، شّلكت مدارس خاصة اختذت حمارضات دي سوسري منطلقا 
لك  ّعال ومثايل، خيضع ٕاىللتحاليلها، واكنت لك مدرسة من هذه املدارس حتاول ٕاقامة منوذج ف

حديثا يعمتد عىل  حتليل لغوي، ؤاصبح لزاما عىل لك �حث يف اللغة ٔان يتبىن مهنجا لسانيا
  .ٕاجراءات علمية معينة

وهذا ما حدث مع اللسانيني العرب اRين وجدوا ٔانفسهم ملزمني مبواكبة التطور 
اللساين اRي تشهده اlراسات الغربية، غري ٔانّه اكن من الصعب عىل هؤالء اللسانيني ٔان 

اÃمتع ينظر ٕاىل الرتاث نظرة  يُقنعوا اÃمتع اللغوي العريب جبدوى املناجه احلديثة، ذt ٔاّن هذا
  .قداسة، ويرى ٔانّه ال ميكن ٔان تدرس اللغة العربية ٕاّال مضن قواعد الرتاث

وحىت ال تكون هناك قطيعة بني مناجه اللسانيات والرتاث العريب، حاول كثري من اللسانيني 
والنظر ٕاليه ٔان يقمي حلقة وصل بيهنام، وذt �سـتغالل معطيات اللسانيات يف ٕاحياء الرتاث، 

نظرة علمية دقيقة، وٕاخضاعه ٕاىل متطلبات الواقع اللغوي، وبناء منوذج وصفي للغة العربية، 
  .حمّددين بذt موضوع دراسـهتم �للغة العربية الفصحى

ومن هذا املنطلق نشأت لسانيات عربية جتلّت يف مجÐ من املؤلفات، تعّمق ٔاحصاهبا يف فهم 
غريب، حماولني من هذه القراءة اجلديدة ٔان  ءة الرتاث مبنظار لسايناملناجه احلديثة ؤاعادوا قرا

يقّدموا للقارئ العريب آليات تÔىش مع التطور اللغوي احلاصل يف العامل، دون ٔان يكون هناك 
  .تنّصل مما خلفه النحاة والبالغيون

  .وصف وحتليل "مناجه البحث يف اللغة"كتاب . 1
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ه،ٕاىل املراحل  اليت مّرت هبا املناجه اللسانية الغربية، وكيف تعرض متام حسان يف بداية كتاب
اسـتطاعت ٔان تتخلص من سـيطرة مناجه العلوم أالخرى، وتقمي لنفسها رصحا علميا خاصا هبا، 

من مبادئ البنيوية " فرديناد دي سوسري"فاكن لها هذا Ùسـتقالل مع ما جاء به اللساين 
اللغة نظام بين بناًء حمكام ليؤّدي وظيفة تواصلية تظهر يف الوصفية، وعىل رٔاس هذه املبادئ ٔاّن 

  .ٕاطار اÃمتع
وٕاذا نظرq ٕاىل اللغة  «: واكن هذا ٔاّول مبدٔا اختذه متام حسان ليصف به اللغة العربية قائال

�عتبارها مجموعة من النظم الوضعية ÙجÔعية ذات ٔاقسام من أالمناط والعالمات، وجدq من 
قل مبهنجها عن مناجه العلوم أالخرى، ويأخذ مهنجها يف اعتبار الشلك والوظيفة املمكن ٔان تسـت

�عتبارهام ٔاساسني من ٔاسس بنائه يطبقان يف لك فرع من فروع اlراسات اللغوية، هذه 
اlراسات ليست ٕاال مجموعة متناسقة متاكتفة متالمحة من املناجه الفرعية لتناول أالحداث 

  ). 1(»بةاللغوية منطوقة ٔاو مكتو 
ومبا ٔاّن اللغة نظام فاكن ال بّد من حتديد ماهية هذا النظام، وما هية العنارص اليت يشملها، ٔاو 
مبعىن ٔادق ما هية أالطر اللغوية اليت ميكن ٔان نلمس فهيا هذا النظام وهذا ما يوحضه متام 

äي ال تتعا  «: حسان بقوRا الرصيف اåرض فيه صيغة مع فاللغة ٕاذا متعددة أالنظمة، فلها نظا
صيغة، ولها نظاåا النحوي اRي ال يتعارض فيه �ب مع �ب، ولها بعد ذt نظام للمقاطع 

عىل حّد تعبري بعضهم، ويؤّدي لك نظام " مة من النظمو فهـي منظ"ونظام للنرب ونظام للتنغمي 
  ).2(»مهنا وظيفة �لتعاون مع النظم أالخرى
وعة من املسـتوçت اليت ختضع لها دراسة اللغة، وانطالقا ومن هذه أالنظمة املتعددة تتشلك مجم

ويه عىل ) مناجه(سامها "مهنا تتحّدد البىن اللغوية، ويه عند متام حسان سـتة مسـتوçت 
ومهنج الرصف ) الفونولوì(ومهنج التشكيل الصويت ) الفونتيك(الرتتيب، مهنج أالصوات 

îالl3".(ومهنج النحو ومهنج املعجم ومهنج ا(  
ركّز يف املهنج الصويت عىل اجلوانب العضوية والفزيçئية اليت تتحمك يف تكوين الصوت عامة 

  .يف هذا الباب بني الصوتية والصومتية -ٔايضا–والصوت اللغوي خباصة، كام مّزي 
أالثر  السمعي اRي به ذبذبة مسـمترة مطردة، " بأنه  -معوما–وقبل هذا لكه يعرف الصوت 
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ويتوقف فهم الصوت هبذا املعىن العام عىل ... ôازا صوتيا حياولو مل يكن مصدره 
  :هذه Ùصطالحات يه -ٔايضا–اصطالحات ثالثة جيب التفريق بيهنا 

  .درجة الصوت .1
 .علو الصوت .2
  )4." (قمية الصوت  .3

وهذه العنارص الثالثة اليت تتحمك يف حتديد الصوت تدخل مضن اجلانب الفزيçيئ ٔاو الفونتياك 
  .الفزيçئية

) الفونولوجيا(ومهنج التشكيل الصويت ) الفونتيك(وجاء متيزي متام حسان بني املهنج الصويت 
نتيجة ملا ٔاحرزه اlرس الصويت من تقدم بفضل اجلهود املتواصÐ، واسـتعامل أالôزة 
واالٓالت اليت مكّنت العلامء من ٔان يتحصلوا عىل حقائق صوتية مل تكن معروفة lهيم 

ٔان للصوت جوانب يقتيض لك جانب مهنا النظر بأسلوب خيتلف  واكتشفوا" من قبل 
عام يتبع مع اجلانب االٓخر، ووجدوا ٔانّه من أالوفق وأالنسب ٔان خيصص فرع من العمل 

كام ركّز متام حسان ). 5"(ٔاو مهنج اlرس للك من هذه اجلوانب ٔاو للك مجموعة مهنا
ٔادق ôاز النطق بلك مكوqته، يف رشح املهنج الصويت عىل اجلانب العضوي، ٔاو مبعىن 

  .وما حتدثه هذه املكوqت من تغيري صويت
قامئ عىل ) الفونولوجيا(ولقد اكن متيزي متام حسان بني املهنج الصويت، ومهنج التشكيل الصويت 

: ٕاذ يقول" اكنتينو"ٔاساس وظيفي، وهو يّرصح بذq tقال قول ٔاحد اللسانيني الغربيني وهو 
  ). 6(»ة للظواهر الصوتية والتشكيل الصويت دراسة لوظائف أالصواتٕاّن  أالصوات دراس «

كام ٔافاض الاكتب يف رشح أالسس اليت يمت من خاللها التفريق بني احلروف، ٕاضافة ٕاىل 
أالسس الفسـيولوجية والفزيçئية، ويه ٔاسس تنمتي ٕاىل املهنج الصويت، ٔاّما ما يدخل مضن 

وجيب  «: هام ٔاساسان اثنان حّددهام متام حسان بقوä، ف )الفونولوجيا(مهنج التشكيل الصويت 
  :يف حتديد احلروف ٔان نعين �عتبارين هامني

  )ٔاو التوزيع(التطريز اللغوي  .1
 ). 7(»الوظيفة  .2
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تناول فيه مصطلح " نظرية الفونمي"ولقد خّصص متام حسان املفهوم الفونمي مبحثا خاصا ّمساه 
دانيال جونز، وترو بتسكوي وبلو مفي�، : هتمالفونمي عند مجÐ من اللسانيني، يف مقدم

  .وبودوان دي كورتيين
ٕاىل ما وقع بني هؤالء اللسانيني من اختالف يف النظر ٕاىل مفهوم الفونمي،  -ٔايضا–وتطّرق 

حيث نظر ٕاليه ّلك واحد من زاويته اخلاصة، فاكنت هناك النظرة العضوية الرتكيبية اليت تستند 
، والنظرة العقلية اليت ترى يف الفونمي صورة ذهنية يسـتحرضها )عائÐ أالصوات(ٕاىل عبارة 

  .املتلكم وينطقها بدون وعي، فينجح �رة يف حتقيقها وخيفق ٔاخرى
مفهوم وظيفي ال "ٔاما النظرة أالخرية فهـي النظرة الوظيفية الرتكيبية اليت ترى ٔاّن مفهوم الفونمي 

نقض، ٔامجة  ≠فقد (ح ٕاكشارة يف ضبط املعاين حتدده ٕاّال الوظيفة اليت يقوم هبا، وRا قد يصل

ٕان البعض يلثغ �لراء وحيولها ٕاىل غني ربط (ٔاو قد ال يصلح ٕاكشارة يف ضبط املعاين ) ٔامكة ≠
  ).8)" (غبط–

مجÐ من الظواهر الفونولوجية، )الفونولوì(كام تناول الاكتب يف مسـتوى التشكيل الصويت 
هو املوقعية، ويعين به دراسة موقع أالصوات، ٔاهو يف  اكملقطع والنرب والتنغمي، ومصطلح آخر

  .البداية ٔام يف الوسط ٔام يف الهناية
، وهذا ما حاول دامئا "ما تؤديه من وظيفة" وّلك هذه الظواهر تشرتك يف نقطة واحدة ويه 

äراسة اللغوية عىل ٔاساس الشلك علينا وجيب  «  :متام حسان ٕاثباته وتأكيده بقوlحنن ٔان نقمي ا
  ).9(»الوظيفةو 

فرق متام حسان بني ثالثة  )Morphology(ويف مهنج الرصف، ٔاو ما يسمى �ملورفولوجيا 
  .، والعالمة)Morpheme(الباب، واملورفمي : مصطلحات ويه

ٔاما املورفمي فهو وحدة رصفية، ٔاو اصطالح . فالباب هو وسـيÐ تقسـميية يعرب عنه مورفمي معّني 
ن املورف�ت املتاكمÐ الوظيفة، والعالمة يه ما يعرب عن املورفمي تركييب بنايئ يدخل يف نظام م
  .اتالرصفية وحراكت إالعراب وإالحلاق تعبريا  شلكيا، وتمتثل يف الصيغ

ٔاّما مهنج النحو فقد تلكّم فيه متام حسان عن العالقة القامئة بني إالعراب واملعىن اlاليل، 
املعنيني مل يكونوا عىل رصفوا إالعراب ٕاىل هذين  واملعىن املعجمي، ورٔاى ٔاّن النحاة عندما
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 »لرضب«حفني نقول ٕان املعىن الوظيفي "أالوىل هبم ٔان يرصفوه ٕاىل املعىن الوظيفي حصة، ٕاذ 
ٔاهنا فعل ماض، نقصد ٔاهنا تقوم يف السـياق بدور الفعل املايض، وتؤدي وظيفته النحوية 

ع املعىن اكنوا يف منهتـى الصواب يف القاعدة اخلاصة به، وحني قال النحاة قدميا ٕان إالعراب فر 
ويف منهتـى اخلطأ يف التطبيق، ٔالهنم طبقوا  لكمة املعىن تطبيقا معيبا، رصفوها ٕاىل املعىن 

  ).  10"(املعجمي حينا، واlاليل حينا، ومل يرصفوها ٕاىل املعىن الوظيفي
مة يف السـياق ٕاضافة ٕاىل وهبذا فٕاّن املعىن الوظيفي عند متام حسان يسـتدعي معرفة موقع اللك

  .الوظيفة النحوية اخلاصة اليت تؤّدهيا
كام نّبه ٕاىل أّن اlراسة النحوية الصحيحة جيب ٔان تشمل أالبواب اليت سـبقهتا، ويه مهنج 
أالصوات ومهنج التشكيل الصويت، وعمل الرصف، و�ب املوقعية اRي جيب ٔان يكون حارضا 

  .ٔاثناء اlراسة النحوية
هذا تطّرق متام حسان ٕاىل ٔاقسام ال\م خمصصا لها مبحثا خاصا، ومعيدا النظر وٕاضافة ٕاىل 

امس وفعل وحرف، وهذا ما فقدته اlراسات اللغوية : يف التقسـمي اجلديد اRي يرى ٔان ال\م
الشلك : "احلديثة، مقرتحة ٔاسسًا ومعايري جديدة لتقسـمي ال\م، تمتثل هذه املعايري ف� ييل

 -املعىن أالمع ٔاو معىن الوظيفة -أالسس السـياقية -التوزيع الرصيف–توب إالماليئ املك 
  ).  11"(والوظيفة ÙجÔعية

Ùمس، الفعل، : وانطالقا من هذه املعايري جاء تقسـمي متام حسان ال\م ٕاىل ٔاربعة ٔاقسام
  ).12(الضمري، أالداة

اللغة العربية معناها : تابوهذا التقسـمي اكن يف البداية، أي قبل ٔان يطوره ويضيف ٕاليه يف ك 
  .ومبناها

ٕاضافة ٕاىل هذه املباحث اليت ذكرها متام حسان، يف �ب النحو، تناول مبحثا آخر سامه 
، ويف هذا املبحث ٔاخذ بفكرة عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه "وسائل الرتابط يف السـياق"

ىل ما قدمته اللسانيات ورش"ا رشحا حديثا مستندا إ )وٕان خالفه بعض اليشء(دالئل إالجناز 
  :احلديثة، جفاءت هذه الوسائل مقسمة ٕاىل ثالثة ٔاقسام

  .وسائل الÔسك السـيايق.1"
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  .وسائل التوافق السـيايق. 2
 ).13"(وسائل التأثري السـيايق .3

–فالÔسك السـيايق قامئ عىل العالقات املتشابكة املوجودة بني ٔاجزاء الرتكيب، وهذا الÔسك 
مبين عىل املعىن الوظيفي ال عىل املعىن املعجمي ٔاو اlاليل، حىت وٕان  -يف رٔاي متام حسان

tجع^ عبد القاهر كذ.  
äسك عند عبد القاهر يف قوÔٕاىل  نفسك علمت   ؤاعمل ٔانك ٕاذا رجعت «: ويظهر مفهوم ال

علام ال يعرتضه الشك ٔان ال نظم يف اللكم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، ويبىن بعضها 
ض، وجتعل هذه بسبب من ت% هذه ما ال جيع^ عاقل وال خيفى عىل ٔاحد من الناس، عىل بع

وٕاذا اكن كذt فبنا ٔان ننظر ٕاىل التعليق فهيا والبناء وجعل الواحدة مهنا بسبب من صاحبهتا 
ما معناه وما حمصوä، وٕاذا نظرq يف ذt علمنا ٔان   ال حمصول لها غري ٔان تعمد ٕاىل امس 

فعل ٔاو مفعوال ٔاو تعمد ٕاىل امسني فتجعل ٔاحدهام خربا عن االٓخر ٔاو تتبع Ùمس فتجع^ فاعال ل
اسام عىل ٔان يكون الثاين صفة لٔالول  ٔاو تأكيدا ä ٔاو بدال منه ٔاو جتيء �مس بعد متام &مك 
عىل ٔان يكون الثاين صفة ٔاو حاال ٔاو متيزيا، ٔاو تتو) يف &م هو ٕالثبات معىن ٔان يصري نفيا 

اما ٔاو متنيا فتدخل احلروف املوضوعة tR، ٔاو تريد يف فعلني ٔان جتعل ٔاحدهام ٔاو اسـتفه
رشطا يف االٓخر فتجيء هلام بعد احلرف املوضوع لهذا املعىن ٔاو بعد امس من أالسامء اليت مضنت 

  ).14(»معىن ذt احلرف وعىل هذا القياس
: عىل ٔاساسني اثنني هام ويتّضح من قول عبد القاهر هذا، ٔاّن مفهوم الÔسك السـيايق قامئ

  .التعليق والبناء
املراد من التعليق ما بني اللكمة ؤاخهتا من عالقة اسـتحقت مبوجهبا ٔان تكون فاعال لها ٔاو 
مفعوال ٔاو صفة ٔاو غري ذt، مبعىن ٔادق ٔاّن الوظيفة النحوية لللكمة تتحدد من خالل حقيقة 

  .العالقة القامئة بيهنا وبني جاراهتا
و يف جوهره ترتيب بني أاللفاظ، حبيث تأخذ لك لفظة ماكهنا يف السـّياق، وتتّزنل ٔاما البناء فه

  .هذه اللفظة مزنî ختتلف معن سواها من منازل أاللفاظ أالخرى
ٔاما التوافق السـيايق فهو غري الÔسك، ٕاذ يقتيض أالول الثاين، ويتبّني مفهومه من رشح متام 
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 املبتدٔا ٔاو اخلرب، وبني الفعل والفاعل، وبني التابع والتوافق ملحوظ بني «: حسان عندما يقول
واملتبوع، مفحمد قامئ ال قامئان وال قامئون، ويقوم محمد، ال يقومان وال يقومون، وقام محمد 
الفاضل ال الفاضالن وال الفاضلون وال الفضالء، وقام محمد �جر القطن ال �جرا القطن وال 

فق ملحوظا يف امجلÙ Ðمسية ذات املبتدٔا واخلرب، ويف امجلÐ ّجتاره، وهمل جرا، فٕاذا اكن التوا
الفعلية ذات الفعل والفاعل، ويف التابع واملتبوع، فهو ملحوظ ٕاذا يف اجلزء أالمه أالعظم من 

  ).15(»ٔاجزاء النحو العريب
ولك من الÔسك السـيايق والتوافق هام نتيجتان، ٔاو ٔاثران من ا2ٓر التأثري السـيايق، اRي 

  .مسه يف تركيب امجلÐنل 
ويف مهنج املعجم، يتطّرق متام حسان يف البداية ٕاىل املعىن املعجمي لللكمة، ويرى ٔانّه قارص 
عىل حتديد املدلول، ذt ٔانّه خال من املعىن ÙجÔعي واlاليل، كام ال يرتبط هذا املعىن 

  .�لسـياق واملوقف ال3ان ترد فهيام اللكمة
  :لكامت يف السـياق علينا بتطبيق مجÐ من الطرق ٔامههاوليك يمت الفصل بني ال

  .إالفراد عن السـياق .1
 .احلذف من السـياق .2
  .احلشو يف السـياق .3
 .إالبدال يف السـياق .4

 )  16. (اسـتخدام العالمات املوقعية يف ال\م 
وهذا يعين ٔاّن اللكمة الواحدة ميكن ٔان تفرد عن السـياق يف حاالت ما، كام ال ميكن ٕافرادها يف 

الت ٔاخرى، واللكمة نفسها ميكن ٔان حنذفها من سـياق آخر دون ٔان يؤثر هذا احلذف عىل حا
وإالبدال يف السـياق يعين استبدال اللكمة مبا يدل . امجلÐ مع وجود ما يدل عىل هذه اللكمة

علهيا اكلضمري مثال، كام ميكن Ùحتاكم ٕاىل عالمات تدل عىل موقع اللكمة يف السـياق كواو 
  .العطف مثال

ويتناول متام حسان يف الباب نفسه تعريف اللكمة معيدا النظر يف التعريف القدمي اRي يرى 
: ، وهذا التعريف يف رٔايه مبين يف ٔاساسه عىل تقسـمي اللكمة ٕاىل "لفظ مفرد"ٔان اللكمة يه 
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امس وفعل وحرف، بي8 التعريف الصحيح جيب ٔان يرتبط بوظيفة اللكمة، وRا فاللكمة العربية 
صيغة ذات وظيفة لغوية معينة يف تركيب امجلÐ، تقوم بدور وحدة  «: التعريف اRي اقرتحه يف

من وحدات املعجم، وتصلح ٔالن تفرد، ٔاو حتذف ٔاو حتىش ٔاو يغّري موضعها، ٔاو يستبدل هبا 
  ).17(»ٕاىل ٔاصول ثالثة، وقد تلحق هبا زوائد -غالبا–غربها يف السـياق، ونرجع يف مادهتا 

ٔالخري وهو مهنج اlالî فقد ٔاوحض فيه متام حسان الفرق بني عمل اlالî التارخيي ٔاو ٔاما املهنج ا
  .، وعمل اlالî الوصفي أو السينكروين"دي سوسري"اçlكروين عىل حّد تعبري 

فأالول يُعىن بدراسة تغري املعىن عرب املراحل الزمنية ٔاو من عرص ٕاىل عرص، ٔاما الثاين فيدرس 
 Ðرخيية معينة، ٔاو مبعىن آخر يدرس أالّول املعىن املتغّري ويدرس الثاين املعىن املعىن يف مرح�

  .الثابت
ويواصل متام حسان حديثه يف الباب نفسه عن العوامل اليت تؤّدي ٕاىل تكوين وتغيري املعىن، 

الوظائف الصوتية والرصفية : منهتيا يف أالخري ٕاىل ٔاّن املعىن يتكّون من مجÐ من الوظائف يه
  .النحويةو 

مناجه البحث يف "وما ميكن ٔان نصل ٕاليه بعد اسـتعراض ٔامه ما جاء به متام حسان يف كتاب 
ٔان املؤلّف وٕان حاول ٔان يرشح مبادئ املهنج الوصفي وكيفية تطبيقه عىل اللغة العربية، " اللغة

صورهتا  ٕاّال ٔاّن املفاهمي احلقيقية لهذا املهنج،واليت اكن ٔابرزها، مفهوم النظام، مل تأخذ
  . اللغة العربية معناها ومبناها:الهنائّية،وتتضح حدودها ٕاّال يف كتابه 

  ".اللغة العربية معناها ومبناها"خصائص النظام اللغوي يف كتاب . 2
ٔاجرؤ حماوî هتدف ٕاىل ترتيب أالفاكر " اللغة العربية معناها ومبناها"اعترب متام حسان كتاب 

ر اجلرجاين، حمّددًا جمال هذا البحث بأنّه تناول الفروع ا�تلفة اللغوية بعد سيبويه وعبد القاه
ال بّد " -يف رٔايه–lراسة اللغة العربية الفصحى، مركزًا عىل املعىن، ذt أّن ّلك دراسة لغوية 

ٔان يكون موضوعها أالّول وأالخري هو املعىن وكيفية ارتباطه بأشاكل التعبري ا�تلفة، فاالرتباط 
  ).18"(لوظيفة هو اللغة وهو العرف وهو صÐ املبىن �ملعىنبني الشلك وا

: غري ٔاّن املعىن مبفهومه احلديث lى متام حسان ليس معىن واحدًا بل ينقسم ٕاىل ثالثة ٔاقسام
وهو وظيفة اجلزء التحلييل يف النظم ٔاو يف السـياق عىل حّد سواء، ٔاحدهام املعىن الوظيفي "
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والثاين املعىن املعجمي لللكمة و&هام متعدد وحممتل خارج السـياق، وواحد فقط يف السـياق، 
  ).19"(والثالث املعىن ÙجÔعي ٔاو معىن املقام

اث اللغوي ويسعى متام حسان من خالل هذا البحث ٕاىل تطبيق املهنج الوصفي عىل الرت 
  .العريب

وقد جاء هذا الكتاب يف مثانية فصول تسـبقهم مقدمة، تّطرق فهيا الاكتب ٕاىل االٓراء اللغوية 
  .عند لك من العلامء العرب القداىم واللسانيني الغربيني حديثا

ورٔاى ٔاّن الظروف اليت ٔاّدت ٕاىل نشأة اlراسات اللغوية العربية جعلت هذه اlراسات تركز 
  ).20"(ومل يكن قصدها ٕاىل املعىن ٕاّال تبعا وعىل اسـتحياء"عىل حساب املعىن،  عىل املبىن

وهذا عىل عكس الغربيني اRين ٔاولوا اهÔما كبًريا للمعىن، وبرز هذا ÙهÔم يف مجÐ من 
  .العلوم اكلفلسفة واملنطق وأالنرثبولوجيا هذا ٕاىل جانب اللغة

ؤاشار يف �دية هذا الفصل ٕاىل " \م واللغةال"عنون الاكتب الفصل أالول من الكتاب بـ
الفرق بني هذين املصطلحني ومل يقف طويال عند هذه النقطة، ذt ٔانّه ٔاطال ال\م عهنا يف 

النظام (، غري ٔانّه ٔافاض يف رشح أالنظمة ا�تلفة "مناجه البحث يف اللغة"كتابه السابق 
  ).الصويت والنظام الرصيف والنظام النحوي

ومل يأت هذا الفصل طويال، تناول فيه الاكتب مهنج " أالصوات"ل الثاين فقد عنونه بـٔاما الفص
النحاة يف دراسة أالصوات وعىل رٔاسهم سيبويه، متطرقا ٕاىل خمارج احلروف وصفاهتا وبعض 

  .الظواهر الصوتية عند النحاة القداىم
الاكتب يف هذا  فأشار) عمل الصوتيات(وجاء الفصل الثالث حتت عنوان النظام الصويت 

الفصل ٕاىل الفرق بني عمل أالصوات والصوتيات حيث تعترب أالوىل دراسة قاعدية لٔالصوات 
تقوم عىل املالحظة والوصف، ٔاما الصوتيات فهـي دراسة للنظام الصويت، وتدخل هذه 

  .اlراسة مضن ٕاطار اللغة ال ال\م
طائفة "حظات مسجÐ ٕاضافة ٕاىل وتبىن الصوتيات عىل استAر ما يقدمه عمل أالصوات من مال

من املقابالت بني أالصوات من حيث ا�ارج والصفات والوظائف وهذه املقابالت يه ôات 
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Ùختالف بني لك صوت وصوت آخر، ٕاما من حيث ا�رج فقط ٔاو الصفة فقط، ٔاو هام معا 
  ).21"(»  القمي اخلالفية «وتسمى 

صوت وآخر عىل ٔاساس املقابالت اليت ميكن  ويقوم مفهوم القمي اخلالفية اليت تفرق بني
ٕاجراؤها بني صوتني ٔاو ٔاكرث، وتظهر هذه القمي اخلالفية يف اختالف الوظيفة اليت تؤّدهيا ّلك 

املعىن الوظيفي يف  -ٔايضا–وحدة من وحدات النظام الصويت، ويه ما ٔاطلق عليه متام حسان 
äتالف الوظيفة اليت تؤدهيا لك وحدة من ومن ٔامه القمي اخلالفية يف ٔاي نظام لغوي اخ   « :قو

  ).22(»وحدات النظام، ويه اليت نطلق علهيا املعىن الوظيفي
كام فّرق متام حسان بني احلروف الصحاح واحلروف املعتÐ من منطلق ما يؤّديه ّلك من 

  .الصحيح واحلرف املعتل من وظائف ختتلف ف� بيهنا
ة ال بّد من استAر معطيات عمل أالصوات ٕاضافة وليك يمت الكشف عن النظام الصويت ٔالّي لغ

  .ٕاىل الوظائف والقمي اخلالفية اليت تؤّدهيا ّلك وحدة صوتية داخل النظام
فقد خصصه للنظام الرصيف وجاء هذا الفصل طويال، بدٔاه " الكتاب"ٔاما الفصل الرابع من

  :عامئ هامة متثلت يف�ل\م عن أالسس اليت يأتلف مهنا النظام الرصيف، ومجعها يف ثالث د
مجموعة من املعاين الرصفية اليت يرجع بعضها ٕاىل تقسـمي اللكم ويعود بعضها االٓخر ٕاىل . 1"

  .ترصيف الصيغ
  ...طائفة من املباين بعضها صيغ جمردة وبعضها لواصق وبعضها زوائد، وبعضها مباين ؤادوات. 2
املباين، وطائفة ٔاخرى من القمي  طائفة من العالقات إالجيابية، ويه وجوه Ùرتباط بني. 3

  ).23"(اخلالفية ٔاو املقابالت ويه وجوه Ùختالف بني هذه املباين
واليت تدّل عىل معاٍن وظيفية  morphemesاملباين الرصفية  -بعد هذا–مث يرشح متام حسان 

لنظام رصفية، موحضا الفرق بني هذه املباين وبني املباين الترصيفية، ٕاذ تعترب أالوىل  ٔاساس ا
كصيغة Ùمس ٕاذ تعرب عن Ùمسية وصيغة الفعل ٕاذ "الرصيف، حيث تعّرب عن معاين التقسـمي 

ٔاما املباين الترصيفية فهـي ) 24"(تعرب عن الفعلية وكصورة الضمري اليت تعّرب عن معىن إالضامر
  .اليت يمت عىل ضوهئا الترصيف وهذا اكملتلكم واملؤنث واملعرفة والنكرة

مبينا من خالä وôة نظره " ٔاقسام اللكم" هذا الفصل مبحثا خاصا سامه وخيصص الاكتب يف
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  .يف التقسـمي القدمي ومقرتحا تقسـ� جديدا
ورٔاى ٔاّن هذا التقسـمي . امس وفعل وحرف: فبدٔا مبناقشة تقسـمي النحاة اللكم ٕاىل ثالثة ٔاقسام

ويتضح . ساس املعىن فقطٔاقامه فريق من النحاة عىل ٔاساس املبىن، بي8 ٔاقامه فريق آخر عىل أ 
tأالساس أالول من التقسـمي يف قول ابن ما:  

  .&منا لفظ مفيد اكسـتقم       وامس وفعل مث حرف اللكم
: وجند أالساس الثاين من التقسـمي يظهر يف رشح ابن عقيل للشطر الثاين من البيت قائال

ٔالهنا ٕان ّدلت عىل  امس جنس واحده لكمة، ويه ٕاما امس وٕاما فعل وٕاما حرف،: واللكم «
معىن يف نفسها غري مقرتنة بزمان فهـي Ùمس، وٕان اقرتنت بزمان فهـي الفعل، وٕان مل تدل عىل 

  ).25(» فهـي احلرف -بل يف غريها–معىن يف نفسها 
ورٔاى متام حسان ٔاّن هذا التقسـمي اRي اكن انطالقا من املبىن فقط ٔاو املعىن فقط حيتاج ٕاىل 

  .هو ٔان يكون التقسـمي عىل أالساسني املبىن واملعىن معا - يف رٔايه–نوع من التعديل فأالحص 
فأورد . وبناء عىل هذا يقرتح متام حسان تقسـ� آخر لللكم عىل ٔاساس لك من املبىن واملعىن

Ùمس، الصفة، الفعل، الضمري، اخلالقة، الظرف، : سـبعة ٔاقسام لللكم متثلت ف� ييل
  ).26(أالداة

سـبعة ٕاىل ما ٔاسامه متام حسان مباين التقسـمي، وال تنمتي ٕاىل مباين وتنمتي ٔاقسام اللكم ال 
  .الترصيف، ٔاو ٕاىل مباين القرائن اللفظية اكلعالمة إالعرابية والّرتبة

وتدخل هذه املباين الثالثة مضن �ب واحد يسمى املباين الرصفية، ويشري متام حسان يف 
ٕاىل أّن جّل املباين " ي للمبىن الواحدتعدد املعىن الوظيف"مبحث خاص يف هذا الفصل سامه 

ويتجدد املعىن الوظيفي اخلاص للك . الرصفية تعرب عن معان وظيفية تتصف �لتعدد وÙحÔل
  .مهنا يف السـياق، وبقرائن لفظية ومعنوية وحالية

هذا جّل ما تناوä متام حسان يف الفصل الرابع من الكتاب، واRي اكن خمّصصا للرصف، 
  .ذt ٕاىل النحو يف الفصل اRي يليه لينتقل بعد

جاء الفصل اخلامس حتت عنوان النظام النحوي، ويف هذا الفصل يتضح موقف متام حسان 
من الطريقة اليت سلكها النحاة يف تبويب عمل النحو، كام يربز موقفه من ٔامه القضاç النحوية، 
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 املعاين، ٔاو مبعىن ٔادق بني وعىل رٔاسها نظرية العامل، حماوال ٔان يربط بني عمل النحو وعمل
  .الرتاث البالغي والرتاث النحوي، ويف ّلك هذا اكن مفهوم املعىن الوظيفي حارضاً 

ويبدٔا متام حسان حديثه عن النظام النحوي �قرتاح مخسة ٔاسس يبىن علهيا هذا النظام يف 
  :اللغة العربية الفصحى، تمتثل هذه أالسس ف� ييل

  ).معاين امجلل وأالساليب(نحوية العامة طائفة من املعاين ال . 1"
مجموعة من املعاين النحوية اخلاصة، ٔاو معاين أالبواب املفردة، اكلفاعلية واملفعولية . 2 

  ...وإالضافة
مجموعة من العالقات اخلاصة اليت تربط بني املعاين اخلاصة حىت تكون صاحلة عند تركيهبا . 3 

وحتهتا فروع (والتبعية ) وحتهتا فروع(ناد والتخصيص لبيان املراد مهنا، وذt كعالقة إالسـ 
  ).ٔايضا

ما يقدمه علام الصوتيات والرصف لعمل النحو من قرائن صوتية ٔاو رصفية، اكحلراكت . 4 
  ).القرائن اللفظية(واحلروف، ومباين التقسـمي، ومباين الترصيف 

  ).27"(بني بقية ٔافرادهالقمي اخلالفية ٔاو املقابالت بني ٔاحد ٔافراد لك عنرص مما سـبق و . 5
وما يفهم من اقرتاح متام حسان هذا، ٔاّن النظام النحوي ٔاو مبعىن ٔاخص املبىن  ال ميكن ٔان 
ينكشف مبجرد التعرف عىل العالمة إالعرابية وٕامنا �شرتاك مجÐ من املعاين والقرائن والعالقات 

الوظيفي اخلاص �ملبىن اليت يه يف ٔاساسها وظائف للمباين، ٔاو بعبارة ٔادق ٕالجياد املعىن 
  .الواحد، جيب التعرف عىل القرائن املعنوية واللفظية واحلالية

يه ت% العالقات "والقرائن املعنوية يه ما يربط بني أالبواب النحوية داخل السـياق ٔاو 
  .)28..) (من فاعل ومفعول وحال(السـياقية اليت تقوم بتحديد الوظائف الرتكيبية 

  .ة هو التعليقؤاساس هذه القرائن عام
وهو مصطلح ذكره عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل إالجعاز وفرق بينه وبني مصطلحات 

  .النظم والبناء والرتتيب كام ذكر ٔان حصول النظم والرتتيب مرهون حبصول التعليق: ثالثة ويه
واعمل ٔانّك ٕاذا رجعت ٕاىل نفسك علمت علام ال  « :ونستشف هذا من قوä عندما يقول

يعرتضه الشك ٔان ال نظم يف اللكم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، ويبىن بعضها عىل 
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هذا ما ال جيه^ عاقل وال خيفى عىل ٔاحد من الناس، وٕاذا . بعض، وجيعل هذا بسبب من ت%
اكن كذt فبنا ٔان ننظر ٕاىل التعليق والبناء وجعل الواحدة مهنا بسبب من صاحبهتا ما معناه 

 ،äعلمنا ٔان ال حمصول لها غري ٔان تعمد ٕاىل امس فتجع^ فاعال وما حمصو tٕاىل ذ qوٕاذا نظر
  ).29(»لفعل ٔاو مفعوال، ٔاو تعمد ٕاىل امسني فتجعل ٔاحدهام خربًا عن االٓخر

والتعليق هبذا املفهوم عند عبد القاهر هو معلية ذهنية ُجترى يف اRهن قبل ٔان تظهر عىل 
اعل بعالمة الرفع ٔاو املفعول بعالمة النصب، ال بّد ٔان مسـتوى الرتكيب، فقبل ٔان يتحدد الف

يكون هناك تصور عقيل حمض بأّن وظيفة أالول يه فاعلية ووظيفة الثاين يه مفعولية، ٔاو 
ال بّد من مراتب متصورة يف اRهن موافقة ل\م العرب يف &åم كام حيصل عن "مبعىن آخر 

فضالت + فاعل + رتيب املعىن يف النفس فعل طريق تناسق اللكامت يف الرتكيب بدًءا من ت
  ).30"(ٕاىل ترتيب اللكامت يف النطق

ويتكئ متام حسان عىل قرينة التعليق، ٕاذ يرى فهيا الفكرة املركزية lحض نظرية العامل، وما 
جّرته هذه النظرية من عواقب عىل النحو العريب، فٕاذا اكن العامل النحوي  ال حيدد معىن 

وال يكشف لك العالقات املوجودة بني اللكامت داخل الرتكيب وال يتوصل  اللكمة يف السـياق
  .به ٕاىل ٕاجياد املعىن الوظيفي، مفا اجلدوى منه

  ".القرائن اللفظية"و" العالقات السـياقية:  "ويدخل حتت مصطلح التعليق عنواqن كبريان هام
حركية مسـمترة، وتمتكن من  يه اليت تتفاعل مع ٔاوضاع اللغة، وجتعل لها"فالعالقات السـياقية 

خلق معان غري معهودة بفضل الرتابط العضوي اRي يكون بني أاللفاظ حبسب مواضعها 
  ).31"(اجلديدة فيفيض ٕاىل التفّرد

  :ويعّد متام حسان القرائن اللفظية يف السـياق مثان قرائن تمتثل ف� ييل
أالداة، .7التضام، . 6الربط،   . 5 املطابقة،. 4الصيغة، . 3الرتبة، . 2العالمة إالعرابية، . 1
  ). 32(النغمة. 8

إالسـناد : ٔاما القرائن املعنوية، ويه العالمات السـياقية نفسها فهـي مخس قرائن متثلت ف� ييل
  .ا�الفة–التبعية  –النسـبة  –التخصيص  –
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ام لتناول ما ٔاطلق عليه مت" اللغة العربية معناها ومبناها"ويأيت الفصل السادس من كتاب 
  .حسان �لظواهر السـياقية، ذt ٔاّن هذه الظواهر ال ميكن ٔان نلمسها ٕاّال يف السـّياق

ويه ظواهر من شأهنا ٔان تؤدي ٕاىل جلو املعىن وتغيريه، ويه يف ٔاغلهبا ظواهر صوتية اكلوقف 
 وإالعالل وإالبدال والتوصل وإالدغام، والتخلّص والنرب والتنغمي، ولكها تساعد عىل ٕاظهار القمي
اخلالفية املوجودة يف النظام الصويت، وتظهر الفرق بني نطق وآخر، وتكشف عن املعىن 

  .الوظيفي اخلاص بّلك وحدة صوتية
ٔاما الفصل السابع من الكتاب فقد خصصه متام حسان للمعجم، ونفى يف بداية هذا الفصل ٔان 

وي، ذt ٔانّه حني يكون للمعجم نظام لغوي، اكلنظام الصويت والنظام الرصيف والنظام النح
" tنسمي أفاكرًا مركبة نظاما فال بّد  ٔان تكون بني بعضها وبعض عالقات عضوية معينة، وكذ

أوجه خالف بني لك واحدة مهنا وبني أالخرى حبيث تؤّدي لك واحدة مهنا يف النظام وظيفة 
  ).33"(ختتلف ّمعا تؤّديه أالخرى

ال يوجد بيهنا عالقة عضوية وقمي خالفية، وهذا ما ال تتوفر عليه اللكامت داخل املعجم، ف
تؤّدي لك لكمة من خاللها وظيفة ختتلف ّمعا تؤديه لكمة ٔاخرى، وهو ما يوجد يف بقية أالنظمة 

  ).النظام الصويت والنظام الرصيف والنظام النحوي(اللغوية أالخرى 
 ّ ه يعده جزءًا من اللغة ال غري ٔانّه ٕاذا اكن املعجم ال يعترب نظاما لغوç يف رٔاي متام حسان ٕاّال ٔان

وحمتوçته اللكامت اليت يه خمزتنة يف ذهن اÃمتع ٔاو مقيّدة بني ج�يت املعجم ويه " من ال\م
صامتة يف لكتا احلالتني، ومن مث يكون املعجم صامتا كصمت اللغة، ويكون ذt منسجام مع 

الصامت فيصّري اللكامت ٔالفاظا، كونه جزءًا من اللغة، وحني يتلكّم الفرد يغرتف من هذا املعني 
  ).34"(ويصوغها حبسب أالنظمة اللغوية

عمل "وانطالقا من هذا يقرتح متام حسان ٔان يكون هناك عمل خاص هيمت بدراسة املعجم يسمى 
، من åامه ٔان يضع طرقا انطالقا مهنا حتّدد اللكمة العربية داخل املعجم �الستناد ٕاىل "املعجم

شـتقاق والنحت والتعريب والتوليد، وهيمت �لعرف ÙجÔعي للغة، مجÐ من أالساليب اكال
  .ويبّني الفرق بني املعىن املعجمي واملعىن الوظيفي واملعىن اlاليل

ؤاخريا يأيت الفصل الثامن من الكتاب خمصصا ل�الî، وهو الفصل اRي يظهر فيه تأثر متام 
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اRي هيمت �ملعىن " فريث"ن ٔاشهر ٔاعالåا حسان مببادئ املدرسة السـياقية الوظيفية اليت اك
  .اهÔما كبريا ويركّز عىل الطابع ÙجÔعي للغة وفكرة املقام

  خامتة
ٔامه ما ميكن ٔان نصل ٕاليه، بعد اسـتعراض ٔافاكر وآراء متام حسان اللسانية، واليت 

الباحث حاول  ، ٔانّ "اللغة العربية معناها ومبناها"و" مناجه البحث يف اللغة" طر"ا يف كتابيه
ٔان يبتكر مهنجا جديدا lراسة اللغة العربية، يربط هذا املهنج بني الرتاث النحوي البالغي 
وÙجتاهات اللسانية املعارصة، وعىل رٔاس هذه Ùجتاهات، Ùجتاه البنيوي وما تفّرع عنه من 

  .مدارس ويف مقدمهتا املدرسة السـياقية والوظيفية
م اللغوي العريب بداية من الصوت، ويقتفي ا2ٓر الوظيفة فاكن متام حسان يصف النظا

 -يف رٔايه –يف لك عنرص من عنارص النظام حماوال ٔان يقمي وزq كبريا للمعىن، ذt ٔاّن املعىن 
واكن ما ذهب ٕاليه ٔاحصاب "ٔامهل من قبل اللغويني القداىم حيث قّدموا املبىن عىل حسابه 

îالlعي، وهو ما يسّميه  املدرسة اللغوية، اليت ال ترى اÔجÙ ٕاّال �لسـياق Ðمكمت

" املقال"ويقاب^ " املقام"سـياق احلال، ويسميه اlكتور متام   Malinowski"مالينوفسيك"
  )       35"(اRي هو السـياق اللغوي

وليك يمت ٕاجالء املعاين الوظيفية البّد من ÙعÔد عىل تضافر مجÐ من القرائن اللفظية 
  .ٕاذ يه أالساس يف ٕاظهار لك عالقة وظيفية قامئة بني ّلك مبىن ومعىنواملعنوية، 
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