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مــــقـــــــدمـــــة
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كاماـ المرسميف نبينا
محمد عميو أفضؿ الصبلة كأزكى التسميـ .
أقبؿ الباحثكف عمى دراسة المغة منذ العصر اليكناني  ،كاتخذكا في ذلؾ اتجاىات
كطرؽ متعددة ،حيث تضافرت الجيكد مف العمماء عمى مر التاريخ لكضع قكانيف تحكـ
ا
ىذه المغة ،كرصد ما يعترييا مف تغير عبر مختمؼ العصكر كاألزمنة  ،فتنكعت المناىج
بيف التاريخي كالمقارف كالمعيارم كالكصفي كذلؾ حسب تطكر الدرس المغكم ،كقد ساد
كؿ منيج لردح مف الزمف ،حتى إذا جاء منيج جديد ييدؼ إلى نتائج مختمفة ،سرعاف ما
يعقبو منيج آخر ييدؼ إلى نتائج أخرل.
لقد كشفت الدراسات المغكية في العصر الحديث أف المناىج التي كانت سائدة حتى
نياية القرف التاسع عشر لـ تكف صالحة لدراسة المغة دراسة عممية  ،إذ ينبغي ألم دراسة
لمغة أف تصؼ ىذه الظاىرة كصفا كما ىي عميو في الكاقع المغكم  ،دكف التدخؿ باألحكاـ
المسبقة كالتأكيبلت  ،كبذلؾ استقرت أصكؿ عمـ المغة الحديث في القرف العشريف عمى
المنيج الكصفي الذم أصبح أساسا لسائر األبحاث كالدراسات  ،ك قد داـ كجكده إلى قبيؿ
ظيكر االتجاه التكليدم.
خصصت الدراسات المغكية العربية جانبا كبي ار مف بحكثيا ك كتاباتيا لقضية المناىج
لما ليا مف قيمة عؿمية في البحكث المسانية ،كقد سعى كثير مف المجتيديف في

العربية

إلى ترجمة األفكار المسانية الغربية محاكليف ىيكمة نظاـ جديد لمغة العربية يكافؽ نظيره
الغربي.
لقد تضافرت جممة مف األسباب ساىمت كميا بشكؿ كبير في اختيار البحث في
مكضكع المناىج كمدل استفادة العربية مف نتائج أبحاث القرف العشريف ،حيث مثنؿ إدراؾ
أىمية ىذه الدراسات كقيمتيا في المغة ،رغبة لدل الباحث في محاكلة الكشؼ عف كنو ما

أ

مــــقـــــــدمـــــة
أسفرت عميو تغيرات القرف العشريف في مجاؿ المغة  ،كالسعي كراء إدراؾ األفكار كالمبادئ
التي ساىـ بيا عمماء المغة في ىذا الصرح العظيـ .
لقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي الذم يناسب طبيعة ىذا
المكضكع  ،إذ يسمح لي بكصؼ كتحميؿ طريقة تعاطي البحكث العربية مع المسانيات
عمي في معالجة ىذه القضية أف أتتبع في بعض األحياف مسارات
الحديثة  ،ككاف لزاما ٌ
المسانيات العربية كالغربية عمى السكاء ،فكاف المنيج التاريخي م تخلؿ بعض مباحث ىذا
العمؿ .
أما إشكالية ىذا البحث فسيقت عمى النحك التالي :
ما طبيعة التطبيقات الكصفية في البحكث المسانية العربية الحديثة مف خبلؿ جيكد تماـ
حساف ؟
إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ جعؿ البحث يتخذ الخطة التالية:
مقدـ ة
مدخؿ
الفصؿ األكؿ :المسانيات العربية الحديثة كمبحث الكصفية كالمعيارية
المبحث األكؿ :نشأة المسانيات العربية الحديثة كأعبلميا
أكال  :البحث المساني عند العرب كأثر المسانيات الغربية في الدراسات العربية
ثانيا :أعبلـ المسانيات العربية
المبحث الثاني  :الكصفية كالمعيارية في البحكث المسانية العربية
أكال  :الكصفية في البحكث المسانية العربية
ب
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ثانيا :المعيارية في البحكث المسانيات العربية
الفصؿ الثاني  :الدراسة التطبيقية  :قضايا الكصفية عند تماـ حساف
المبحث األكؿ  :المعنى كالشكؿ
م كتقسيـ الكمـ
المبحث الثاني :النظاـ الصرؼ
المبحث الثالث :تضافر القرائف كالتعميؽ
قدمت ليذا البحث في بادئ األمر بمدخؿ ،عرضت فيو بدايات ظيكر المنيج
ن

الكصفي كمفاىيمو  ،باإلضافة إلى األسس التي ارتكز عمييا كأىـ المدارس التي قامت
عميو ،ثـ ذكرت بعض المآخذ التي سجمت عميو.
كؾف الفصؿ األكؿ بعنكاف  :المسانيات العربية الحديثة كمبحث الكصفية كالمعيارية ،
ا
تناكؿت فيو مبحثيف ،عرضت في المبحث األكؿ نشأة المسانيات العربية الحديثة كأىـ
أعبلميا ،فتحدثت عف تكجو المغكييف العرب إلى ىذا العمـ كنقدىـ لمنحك العربي متأثريف
في ذلؾ بالمسانيات الغربية  ،ككقفت فيو عمى إسيامات بعض المغكييف العرب

المحدثيف

في تقديـ ىذا العمـ لمقارئ العربي كتطكيره في الببلد العربية  ،في حيف تناكلت في
المبحث الثاني ثنائية المعيارية كالكصفية في الدراسات العربية.
أما الفصؿ الثاني ،فكاف عبارة عف تقصي القضايا الكصفية عند عمىـ مف أعبلـ المغة
العربية حديثا ،كىك المغكم الكبير تماـ حساف ،الذم يعد رائد ىذا العمـ في الببلد العربي ة،
قدمو في ىذا المجاؿ ،كقد حاكلت دراستو مف خبلؿ ثبلث قضايا حاكلت
كذلؾ نظ ار لما ٌ
التطرؽ إلييا بالكصؼ كالتحميؿ كالكشؼ كالتفصيؿ ،كىي المعنى كالشكؿ ،كمحاكلتو
إلعادة كصؼ النظاـ الصرفي لمغة العربية مف خبلؿ تقسيمو الجديد لمكمـ  ،كأخي ار نظريتو

ج
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في تضافر القرائف كالتعميؽ ،كينتيي البحث بخاتمة خمصت مف خبلليا لمجكعة مف
النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة .
لقد تناكؿ كثير ـ ف الدارسيف قضية الكصفية في الدراسات العربية ،حيث استطعت
اإلطبلع عمى بعض ىذه المراجع التي جاء بعضيا لسرد مسار الدراسات العربية الحديثة،
كجاء بعضيا اآلخر في محاكلة لتقكيـ التراث المساني العربي ،فكاف مف بيف ىذه
الباحث فاطمة الياشمي بككش المكسكـ بػ نشأة الدرس الؿساني العربي
ة
الدراسات ،مكضكع
الحديث ،ك ـ ؤلؼ الباحثة حميمة أحمد عمايرة الذم يحمؿ عنكاف االتجاىات النحكية لدل
القدماء في ضكء المناىج المعاصرة

 ،إضافة إلى بعض البحكث التي تناك ؿت قضايا

المسانيات في الكطف العربي.
كال أنكر في ىذا المقاـ ،ما تخلؿ البحث مف صعكبات تمثمت في عديد مف الجكانب
منيا عممية  ،كصعكبة الربط بيف أمشاج مف أفكار العمماء ممف تناكلكا ىذه القضية

،

إضافة إلى تعسر فيمنا لكثير مف القضايا النحكية التي تناكليا المغكم الكبير تماـ حساف،
ك منيا الذاتية  ،ك تمثمت في السفر إلى جامعة الجزائر لمتنقيب عف المعمكمات ،باإلضافة
إلى ضيؽ الكقت بالرغـ مف اتساعو نظ ار لطـ كح الباحث في إخراج ىذا العمؿ في صكر ة
جيدة ،كىي صعكبات ال يخمك منيا أم بحث ،كال تخرج في مجـ ؿىا عف تمؾ التي يجدىا
أم باحث.
ختاما  ،أحمد ا﵀ تعالى الذم كفقني إلتماـ إنجاز ىذا العمؿ ،كأتقدـ بخا ؿص الشكر
ك جزيؿ الثناء إلى األستاذ المشرؼ ،األستاذ الدكتكر عزيز كعكاش اعترافا بفضمو في
تصكيب كتقكيـ ا .
ا
رعاية ىذا اؿبحث
أستذة كمية اآلداب كالمغات بجامعة محمد خيضر بسكرة ككؿ العامميف
كأشكر كذلؾ ا
في قطاع ىذه الجامعة كا﵀ تعالى أسأؿ التكفيؽ كالسداد.
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َّ
إف الخكض في مسالؾ المسانيات يستدعي النظر في مختمؼ التطكرات كالتغيرات
التي مست عديد الجكانب في ىذا العمـ ،كما يكجب استقصاء المناىج التي تعد مدار
البحث المساني ،كقد ميدت محاضرات دم سكسير "  "De Saussureلمسانيات جديدة،
ككانت بحكثو عبارة عف نقطة تحكؿ في حقؿ المسانيات.
لقد ىع ىد ىؿ عمـ المغة الحديث عف البحث في نشأة المغة إلى دراستيا في كاقعيا الحي

"المنطكؽ" ،فصار بذلؾ يتناكؿ المغة تناكال عمميا ،يقكـ عمى المنيجية كالدقة

()1

بعد أف

كانت الدراسات المغكية المقارنة مسيطرة عمى الفكر األكركبي في أكاخر القرف التاسع
عشر كأكائؿ القرف العشريف ،ككاف البحث في الدرس المغكم يعاني الخمط المنيجي ،حتى
()2

جاء دم سكسير الذم يعد في نظر معظـ المغكييف الرائد األكؿ لعمـ المغة الحديث.
كقد شيدت الدراسة المغكية في القرف العشريف تطك ار كبي ار في مجاؿ البحث
المساني ،حيث تـ ربط الظكاىر المغكية بما يحدث في العالـ الطبيعي

( )3كقد أدل ىذا

التطكر إلى تغير في نمط الدراسة « ىذه الدراسة الجديدة لمغة ،ىي التي يصدؽ عمييا
()4

لفظ العمـ »

استند عمييا المغكيكف حيف حاكلكا إخضاع المغة إلى العممية التي تعتمد



()1

ينظر محمد محمد داكد ،العربية كعمـ المغة الحديث .ط :ببل .القاىرة :دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،2001 ،

ص . 77

( )2المرجع نفسو .ص

..80

( )3ينظر حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ط :ببل .عماف :دار كائؿ
لمنشر ك التكزيع .2005 ،ص .34
()4

محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي .ط :ببل .بيركت :دار النيضة العربية ،ت :ببل .ص . 22
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عمى أسس مكضكعية تقكـ عمى المبلحظة المباشرة كالكصؼ ،فبدأت المسانيات حقبة
جديدة مثَّمىتيا أعماؿ دم سكسير الذم أسَّس لمرحمة لسانية مغايرة لؤلفكار السائدة آنذاؾ،
مف خبلؿ محاضراتو في المسانيات العامة التي نشرت عاـ

1916ـ  ،ىذه المحاضرات

أضفت « صفة العممية عمى منيج دراسة المغة،كأصبحت أساسا لعمـ المغة الحديث
كأبعدت األمكر الميتافيزيقية التي تبتعد بالظكاىر المغكية عف الكصؼ الدقيؽ ليا »

()1

ما

فتح مجاال كاسعا أماـ منيج عممي جديد ،منيج يبحث عف بنية النظاـ ،أم العبلقة بيف
مفردات النظاـ « فقد بحث الدارسكف إمكاف إيجاد أكثر اإلجراءات فعالية لكصؼ البنية
بمصطمحات عممية»

()2

تككف عمى قدر كبير مف الدقة ،بعيدة عف التحميبلت المنطقية

كالتعميبلت الفمسفية .
كلـ ينكر دم سكسير جيكد عمماء النحك التقميدم مف الينكد كاليكناف كالركماف
كالعرب ،كأقر بدراسات الباحثيف في القركف الكسطى كعصر النيضة

()3

فكانت أعماليـ

بمثابة المنطمؽ الذم أسَّس عميو دراستو الجديدة.
َّ
إف الذم شد اىتماـ دم سكسير لدراسة المغة دراسة عممية ىي أعماؿ
دكركايـ"  "Emile Durkheimالتي اعتبر فييا أف الكقائع االجتماعية يمكف اعتبارىا
أشياء بما أنيا ذات طبيعة عامة ،أم أنيا ليست فردية،

()4

فحاكؿ دم سكسير إسقاط ىذه

الفكرة عمى المغة باعتبار المغة أيضا ذات طبيعة عامة « كالشيء عنده ينتظـ كؿ
مكضكعات المعرفة التي ال يمكف إدراكيا بالنشاط العقمي الداخمي ،كلكف بما تقتضيو

( )1حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .34

( )2ميمكو افيتش ،اتجاىات البحث المساني .ترجمة :سعد عبد العزيز مصمكح ككفاء كامؿ فايد .ط :ببل  .المجمس
األعمى لمثقافة . 2000 ،ص . 108

()3
()4

ينظر خميفة بكجادم ،في المسانيات التداكلية .ط .1:الجزائر :بيت الحكمة .2009 ،ص. 13
ينظر عبده الراجحي ،النحك العربي ك الدرس الحديث .ط :ببل .بيركت :دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر،

 .1979ص .26
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مف الخبرة ك المبلحظة كالتجربة»

()1

كال تتـ المبلحظة إال بالبحث عف البنية أك النظاـ في

مجاؿ االستعماؿ ،ما يجعؿ الدراسة بعيدة عف االفتراض كالتعميؿ ك التأكيؿ.
ص دم سكسير إلى َّ
أف المغة حقيقة اجتماعية ،كأنيا نظاـ بنيكم ،عمد
بعد أف خمي ى

إلى التفريؽ بيف المنيج الكصفي كالتاريخي تفريقا محددا ككاضحا ،كميز بيف البعديف
األساسيف لمدراسة المغكية:
البعد األكؿ :الدراسة التزامنية "" Synchronic
()2

البعد الثاني :الدراسة التاريخية " " Diachronic

كتدرس المسانيات اآلنية " الدراسة التزامنية " أم لغة مف المغات عمى حدل دراسة
كصفية في حالة معينة أم في نقطة زمنية معينة ،كال تقتصر الدراسة عمى المغات الحديثة
كالمعاصرة ،بؿ يمكنيا أيضا أف تدرس المغات الميتة بشرط أف تتكفر كؿ المعطيات
المغكية التي تنبني عمييا الدراسة العممية الكصفية ،فالمنيج اآلني منيج استقرائي ساكف
يعنى بالعبلقات النفسية كالمنطقية التي تربط مفردات متكاجدة معا كتشكؿ نظاما في العقؿ
()3

الجماعي لممتكمميف.

كتدرس المسانيات التاريخية التغيرات كالتطكرات المختمفة ،كىي منيج حركي
تطكرم يتناكؿ بالدراسة العبلقات التي تربط المفردات المتعاقبة التي ال يدركيا العقؿ،
كالتي يحؿ بعضيا محؿ بعض دكف تشكيؿ أم نظاـ يذكر ( ،)4كما أف ىذا المنيج يساعد
في معرفة المغات القديمة كأسباب اندثارىا ككيفية نشكء المغات الجديدة كمراحؿ تطكرىا،
فالمدرسة التاريخية « تعالج فييا تاريخيا عكامؿ التغير التي تخضع ليا المغات في مسيرة
( )1عبده الراجحي ،النحك العربي ك الدرس الحديث .ص .26

( )2ينظر محمد داكد  ،العربية كعمـ المغة الحديث  .ص .81
()3
()4

ينظر أحمد مكمف ،المسانيات النشأة كالتطكر.ط :ببل .الجزائر :ديكاف المطبكعات الجامعية .2002 ،ص .125
المرجع نفسو .ص .126
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()1

الزمف»

كلئف كانت ىذه الدراسة ىيمنت عمى أبحاث القرف التاسع عشر باعتبارىا تدرس
الظكاىر المغكية عبر التاريخ ،فإف دم سكسير أدرؾ قصكر المنيج الزماني "التاريخي"
الذم كاف يعتمده النحاة الشباف ،ك َّ
ألح عمى ضركرة دراسة المغة في مرحمة خاصة؛ أم في
حالة استقرارىا في بيئة مكانية كزمانية محددة ،كاتخذ مصطمح آنية لمداللة عمى ىذا
()2

المنيج « إف دراسة المغة في حاؿ استقرارىا ىك ما يعرؼ اآلف بالمنيج الكصفي»

كيبدك أف الدراسة العممية لمغة التي قاؿ بيا دم سكسير ترتكز عمى الكصؼ ،الذم
يعد مف أىـ السمات التي تميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ،كيعتمد المنيج
الكصفي بشكؿ كبير عمى المغات المنطكقة كالميجات ،كيعتبرىا الكاقع الذم يبحث فيو
المغكم كيصؼ ك يضع مبلحظاتو كما تجمت كبدت في كاقعيا.
فالمنيج الكصفي ىك « ذلؾ المنحنى مف الدراسات المغكية الذم يقكـ بدراسة لغة
معينة مف حيث مبلمحيا الصكتية كنحكىا كمفرداتيا في حقبة زمنية محددة» ( )3كقد يككف
ىذا أقرب لمدراسة العممية التي تتميز بيا المسانيات ،حيث « تتمثؿ أكؿ ميمة لمسانيات
في كصؼ كؿ كقائع المغة التي يمكف مبلحظتيا» ( )4كيبدك َّ
أف ما جاء بو دم سكسير ىك
صمب المسانيات ،ألف المنيج الكصفي في دراستو يستقصي دائما األشياء المجردة كيبحث
فيما يمكف مبلحظتو ،كقد تككف ىذه التجريدات جكىر البحث المساني.
يي ًعد دم سكسير األساس الكصفي ضركرم لدراسة المغة ككنيا كائف حي ،كالدراسة

الكصفية تيتـ بدراسة المغة في مرحمة معينة كتعتمد عمى أمثمة لغكية مستنبطة مف استقراء
( )1محمد محمد داكد ،العربية كعمـ المغة الحديث .ص .81
()2
()3

عبده الراجحي ،النحك العربي ك الدرس الحديث .ص .29
عطا محمد مكسى ،مناىج الدرس النحكم في العالـ العربي في القرف العشريف .ط .1:عماف :دار االسراء لمنشر

كالتكزيع .2002 ،ص .195

()4

جاف بيرك ،المسانيات ،ترجمة الحكاس مسعكدم كمفتاح بف عركس .ط .1 :البمد :ببل :دار اآلفاؽ.2001 ،ص.7
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شامؿ لمغة التي تمثؿ عص ار معينا ،كما تستبعد أم تأكيؿ أك تفسير يمكف أف يخضع
()1

الدراسة إلى أحكاـ ذاتية.

َّ
إف الكشؼ عف أسرار النظاـ المغكم ألم لغة مف المغات يتطمب مف المنيج
الكصفي القياـ « بكصؼ المغة "لغة محددة" في زمف محدد كمكاف محدد كدكف اعتبار
لمخطأ كالصكاب فييا»

()2

فيك ال يبحث عف أسباب أك تأكيبلت ،كانما يكتفي بكصؼ

الحقائؽ كما ىي مكجكدة في الكاقع ،كيمزـ المنيج الكصفي الباحث بتحديد المستكل
المغكم المقصكد بالدراسة سكاء أكاف صكتيا أـ صرفيا أـ تركيبيا أـ دالليا ،كىذا لتجنب
الكقكع في الخمط الذم يؤدم إلى نتائج مضممة

()3

ما يجعؿ البحث يخرج عف صميـ

الدراسة العممية التي يسعى إلييا المنيج الكصفي.
كيبدك أف المنيج الكصفي استطاع الكشؼ عف الكثير مف العبلقات التي بيف
العناصر المغكية ،كيظير ىذا جميا مف خبلؿ نظره « في عبلقة كؿ عنصر مف العناصر
المغكية الداخمية بغيره مف العناصر األخرل المككنة لمنظاـ المغكم ،كذلؾ ألنو ال قيمة
لممفردة إال في السياؽ»

()4

كىذا ما يجعؿ الدراسة الكصفية متكاممة الجكانب؛ يمكف

تطبيقيا في تحميؿ البنى المغكية لمغات أك الميجات ،فالكصفية ال تميز بيف ليجة أك لغة،
َّ
ألف كمييما يتككف مف أصكات لغكية ،تنتظـ في كممات ،تتألؼ منيا جمؿ لتعبر عف
()5

معاف مختمفة.

ينطمؽ المنيج الكصفػي مف الكاقع المغكم المنطكؽ  ،حيث ييتػـ بتمقي الكممػة في
()1

ينظر صبلح الديف صالح حسنيف ،دراسات في عمـ المغة الكصفي ك التاريخي ك المقارف .ط .1 :الرياض :دار

العمكـ لمطباعة ك النشر .1984 ،ص .64

( )2محمد محمد داكد ،العربية كعمـ المغة الحديث ،ص .95
( )3المرجع نفسو .ص .95
()4

حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة ،ص .36

( )5ينظر محمكد فيمي حجازم ،أسس عمـ المغة العربية .ط :ببل .القاىرة :دار الثقافة لمطباعة ك النشر.2003 ،
ص. 38
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كضعيا الحالي ،كمف ثـ يقكـ بتحديد مقاطعيا ككزنيا الصرفي كاشتقاقاتيا كمعناىا
أك معانييا ،كيدع جانب ما يتصؿ بمنبع الكممات ،أك الكممات التي انتقمت مف لغة إلى
لغة أخرل كصارت جزء منيا )1( .كتكمف « ميمة الباحث الكصفي أف يرل ما تؤديو ىذه
األلفاظ مف معاف في تمؾ المغات ،ال إلى ما كانت تؤديو مف معاف

في لغتيا األصمية،

كىك بالتالي ال ييتـ باستنباط العبلقات الحضارية كالتاريخية بيف تمؾ الشعكب مف خبلؿ
المغات»

()2

كانما يككف مدار بحثو في الكشؼ عف البنى التحكيمية كالصكتية كالداللية

لمغات ،كمعرفة كظائفيا العامة ،كاكتشاؼ القكاعد المستعممة مف قبؿ أفراد لغكية معينة،
كتسجيميا بطريقة مختصرة كدقيقة ،دكف أف يفرض عمييا قكاعد أخرل ،كما يسعى إلبعاد
األحكاـ المسبقة كالمنطقية

()3

لذلؾ فالكصفية ىي « عمـ يصؼ المغات أك الميجات كما

ىي مستعممة في الكاقع ،كال كما يجب أف تككف»

()4

كالكاقع أف المسانيات تشتغؿ عمى ىذا

األساس ،حيث تسعى لتشخيص الظاىرة المغكية تشخيصا عمميا ،كتنطمؽ مف الظاىرة في
حد ذاتيا ،الشيء الذم جعميا عمما مكضكعيا يدرس المغة دكف أحكاـ مسبقة أك فرضيات
قد تدفع بالبحث إلى نتائج ذاتية.
كلتفادم ىذا ،يتخذ المنيج الكصفي ثبلثة طرؽ في تحميؿ الظاىرة المغكية ،يبدأىا
باستقراء المادة المغكية مشافية ،كيحرص في ىذا عمى تسجيميا كما ىي مستعممة في
الكاقع ،كيعتمد عالـ المغة الكصفي في ىذه المرحمة عمى أحد أبناء ىذه المغة ،كىك ما
يعرؼ باسـ الراكم المغكم ،ثـ يقسـ المادة المغكية قيد الدراسة إلى أقساـ كيسمي كؿ قسـ
منيا ،كتعد ىذه المرحمة أساسية في البحث؛ إذ يستطيع الباحث ،بعد تصنيؼ المادة
المغكية كضع المصطمحات الدالة عمى ىذه األقساـ ،ليصؿ بعد ذلؾ إلى كضع القكاعد
( )1ينظر إسماعيؿ أحمد عمايرة ،المستشرقكف ك المناىج المغكية .ط .3 :عماف :دار كائؿ لمطباعة ك النشر.2002 ،
ص .101

( )2المرجع نفسو .ص .102

( )3تكطئة أحمد مكمف ،المسانيات النشأة ك التطكر.
( )4تكطئة المرجع نفسو.
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الكمية كالجزئية التي نتجت عف االستقراء؛ فاالستقراء كتسجيؿ الظكاىر مف أىـ األسس
()1

التي يعتمد عمييا المنيج الكصفي.

القى ىذا المنيج كثي ار مف التأييد في أكساط عمماء المغة ،حيث قامت عدة مدارس
تدعمو كتتبناه ،كظيرت في خضميا عدة اتجاىات ساىمت في إثراء البحث المساني ،كقد
ظيرت بصمات دم سكسير عمى ىذه االتجاىات ،ك بالرغـ مف التفاكت الحاصؿ بيف كؿ
منيا ،إال أنيا قامت كميا عمى المرتكزات النظرية كالمنيجية التي أسَّس ليا صاحب مقكلة
الكصؼ ،فظيرت عدة مدارس لسانية عمى غرار مدرسة براغ التي أسَّسيا مجمكعة مف
المغكييف أمثاؿ جاكبسكف "  "Roman Jackobsonكركس براغ

"" Ross Brag

كغيرىما ،حيث اىتمت بدراسة األصكات الكظيفية كطبقت مبادئ النظرية البنيكية

()2

كغيرت مف بعض المفاىيـ ،كتعاممت مع الفكنيـ بكصفو « مجمكعة مف الخصائص
الفكنكلكجية المميزة التي تجعمو يتعارض مع كؿ الفكنيمات األخرل»

()3

كفرقت بيف
كاىتمت كذلؾ بدراسة الميجة كالنبر ،كبالخصائص المككنة لمفكنيمات كالتنغيـَّ ،
الدراسة التاريخية كالدراسة الكصفية ،ما جعؿ ىذه المدرسة ذات طابع تصنيفي تفسيرم.
كلـ تكف الكاليات المتحدة األمريكية بمنػأل عف ىذه الدراسات؛ إذ تبنت ىذا المنيج
حيث تأثر أكثر المشتغميف بعمـ المغة الحديث في كؿ أنحاء العالـ بالمنيج الكصفي

()4

فظيرت المدرسة الكصفية األمريكية ممثمة في اتجاىيف:
شكمية  : Formalismeكتزعميا سابير " "Edward Sapirصاحب كتاب المغة
( )1ينظر عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف كعمـ المغة الحديث .ط .1 :بغداد :دار شؤكف الثقافية العامة.1986 ،
ص .11

( )2ينظر حميمة عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .37

( )3جكرج مكناف ،عمـ المغة في القرف العشريف ،ترجمة :نجيب عزاكم .ط :ببل .دمشؽ :مطبعة الكحدة ،ت :ببل.
ص .11

( )4محمكد فيمي حجازم ،أسس عمـ المغة العربي .ص .38
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" " Langageالذم فرؽ بيف الشكؿ كالكظيفة حيث يقكؿ « :إف نظاـ األشكاؿ شيء،
كاستعماؿ ىذا النظاـ لتحديد الكظائؼ شيء آخر »

()1

كيرل أف دراسة الشكؿ باعتباره

نظاما ىك جكىر الدراسة العممية ،داعيا في الكقت ذاتو إلى صرؼ النظر عف الكظائؼ
التي ترتبط فيو ( ،)2كفي الحقيقة تستمد ىذه الفكرة مشركعيتيا مف خبلؿ القكاعد العامة
التي سطرىا المنيج الكصفي ،حيث يسعى إلى دراسة الكبلـ المنطكؽ ،دكف االىتماـ
لمفكرة المراد إيصاليا.
توزيعية  :Distributionalismeكيتزعميا بمكمفيمد
المغة « نتاج آلي ،كاستجابة كبلمية بكصفو حاف از سمككيا ظاى ار »

 ،Blomfieldكيرل أف
()3

كاعتبر المعنى غير

قابؿ لممبلحظة ،كما ال يقبؿ المبلحظة ال يخضع في المغة لممنيج التجريبي ،يقكؿ:
« َّ
إف عمينا أف نترؾ المعنى جانبا حيف تككف ميمتنا تأسيس منيج لساني كؼء »

()4

كيبدك أف المدرسة الكصفية األمريكية طرحت المنيج الكصفي في جانب الشكؿ كحده؛ إذ
اعتبرتو األجدر بالدراسة ألنو قابؿ لممبلحظة كالقياس ،كىذا ىك مجاؿ المسانيات ،التي ال
تبحث عف ذكات األشياء ،كانما في األشياء ذاتيا.
كفي انجمترا ،تمثؿ ىذا المنيج في النظرية السياقية ،كأصبح يعرؼ بالمنيج
الكصفي السياقي  ،Contexual Approachكتزعـ ىذا االتجاه فيرث  Firthحيث كاف
يدرس المعنى بكصفو « ك هؿ مركب مف مجمكعة مف الكظائؼ المغكية »

()5

كانتبو فيرث

إلى مجمكعة مف الضكابط التي يجب عمى الباحث التقيد بيا كتحديد معاني األشكاؿ
النحكية كالمعجمية بالنسبة لنظاـ المغة مكضكع البحث ،مع تجنب إدخاؿ مقدمات
( )1جكرج مكناف ،عمـ المغة في القرف العشريف .ص .88
()2

المرجع نفسو .ص .88

()4

ميمكو افيتش .اتجاىات البحث المساني .ص .279

( )3حميمة عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .40
()5

حميمة عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .43
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كتصنيفات سابقة ،كااللتزاـ بكصؼ المغة مف داخميا ،مع تحديد عناصرىا كتكزيعيا
كتحديد كظائفيا كمعناىا عمى المستكل النحكم بمصطمحات خاصة بالنظاـ النحكم الذم
تتبعو المغة ،كمراعاة عبلقة المصطمحات بظركؼ االستعماؿ ،كيككف الباحث ممزما
باالنتباه لمبنية الشكمية ،كمدل استعماؿ األقساـ المغكية في المغة كتقسيـ ىذه األقساـ كفؽ
أسس شكمية ال تصكرية فمسفية ،كعمى الباحث أف يدخؿ في اعتباره عناصر سياؽ
الحاؿ.

()1

ككاف ىدؼ فيرث مف اقتراح ىذه العناصر ىك جعؿ المعنى في ىذا المنيج
()2

« سيؿ االنقياد لممبلحظة كالتحميؿ المكضكعي».

كالكاقع َّ
أف ىذه النظرية جانبت إلى حد كبير خصائص المنيج الكصفي ،كلـ يخرج
فيرث في تحميمو المغكم عف دائرة المغة ،كقد عبر ليش

 Leechعف ىذا بقكلو:

« َّ
إف البحث عف تفسير لمظاىرة المغكية خارج إطار المغة يشبو البحث عف منفذ لمخركج
عف حجرة ليس ليا نكافذ كال أبكاب»

()3

كربما كاف ىذا الطرح مجانبا لمصكاب ،ألف البحث

في المغة يمكننا مف تقصي كدراسة المغة كما يحكميا مف عبلقات.
كيبدك أف ىذا االختبلؼ كالتبايف بيف ىذه المدارس كاالتجاىات لـ يمنع الدرس
المغكم الكصفي مف الكقكؼ عمى طرائؽ بحث منظمة كممنيجة ،فارتباطيا بأفكار
دم سكسير في نظرتو إلى المغة كطريقة فيمو ليا ،جعميا تتسـ بالدقة كالتنظيـ ،بالرغـ
مف اختبلؼ الطريقة في البحث.
ككغيره مف المناىج ،لـ يسمـ المنيج الكصفي مف النقد ،حيث يسجمت بعض المآخذ

عمى طريقتو في البحث ،كخاصة بعد ظيكر المنيج التحكيمي مع تشكمسكي الذم تجاكز
الكصؼ إلى التفسير ،فكانت ىذه إحدل المآخذ التي كجيت ليذا المنيج مف الدراسة.
( )1ينظر محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي .ص .240 -238

( )2أحمد مختار عمر ،عمـ الداللة .ط .5 :القاىرة :عالـ الكتب .1998 ،ص .78
()3

المرجع نفسو .ص .73
10

الفصل األول

المسانيات العربية الحديثة و مبحث الوصفية و المعيارية

كقد أدل استبعاد الكصفييف لممعنى عمى الرغـ مف إقرارىـ بأىميتو إلى كقكعيـ في
زالت ،حيث « لـ ييجر الكصفيكف دراسات لغكية تطبيقية متكاممة عمى المغة المكتكبة

كالمنطكقة» ( ،)1ككقع الكصفيكف أيضا في مأزؽ حيف نظركا إلى عبلقة الداؿ كالمدلكؿ
عمى أنيا تمثؿ تكازيا صكريا ( شكميا) ،ككاف ىذا نتيجة دراستيـ لكجو كاحد فقط لمظاىرة
المغكية ،كما أف ىذا المنيج لـ يستطع تحميؿ الجمؿ التي تشتمؿ عمى الغمكض.

()2

باإلضافة إلى بعض السمبيات األخرل التي قد تقع فييا أم دراسة ،بما أف عمـ اإلنساف ال
يزاؿ في تطكر مف زمف إلى زمف ،كعمكما ،فإف ىذا المنيج قد كفؽ في كثير مف القضايا
التي سنعرض ليا الحقا في فصكؿ البحث.

( )1حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .201
( )2المرجع نفسو .ص .202
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المبحث األول :نشأة المسانيات العربية الحديثة و أعالمها
أوال :البحث المساني عند العرب وأثر المسانيات الغربية في الدراسات العربية:
إف الحديث عماَّ
َّ
يعرؼ بالمسانيات العربية ،أك الدرس المساني العربي الحديث
ي

ينبغي أف يقتصر عمى جممة مف المؤلفات كالدراسات المسانية التي ألفيا لسانيكف عرب
منذ منتصؼ األربعينيات مف القرف العشريف ،كفييا تبنكا مناىج النظر المساني الغربي
الحديث ( ،)1كقد يككف ىذا نتيجة تأثر عدد مف الباحثيف العرب بالثقافة الغربية
« إذ بدأت بكاكير المنيج الكصفي في الظيكر إلى ساحة الثقافة العربية في فترة اتصاؿ
العرب بالغرب كذلؾ مف طريؽ البعثات ،كقد حددت ىذه الفترة بأكاخر األربعينيات بعد أف
بدأ المبعكثكف إلى جامعات الغرب مف مصر كالعالـ العربي يعكدكف إلى ببلدىـ»

(،)2

فانتقؿ الفكر المغكم الغربي إلى الحضارة العربية كخاصة مصر ،أيف تأثر عدد مف
الباحثيف العرب ببعض النظريات الغربية كبرزت ىذه األفكار في كتاباتيـ ،فظيرت
مجمكعة مف المؤلفات في نياية القرف التاسع عشر تدعك إلى مكاكبة التطكر الحاصؿ في
الغرب ،فكاف لزاما عمى المغكييف العرب القياـ بمشاريع إصبلحية كبرل عمى جميع
مستكيات المغة العربية ،ككاف عصر النيضة العربية منعطفا حاسما في تككيف الفكر
العربي الحديث ( ،)3كلـ يزؿ األمر كذلؾ حتى جاء القرف العشركف ،أيف طبع المنيج
الكصفي جؿ الدراسات المغكية آنذاؾ ،ككاف لمكسط المغكم العربي نصيب مف ىذا الكضع
المغكم ،حيث سعى مف تخصصكا في المسانيات أك في أحد فركعيا كمف تتممذكا عمى يد
فيرث  firthفي مدرسػة لندف لمتػػدريس كالبحػػث المغكم ،إلى بمػػكرة االتجاه الكصػفي في
( )1ينظر فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث -دراسة في نشاط المساف العربي . -ط.1 :
مصر :ايتراؾ لمنشر ك التكزيع .2004 ،ص .12

( )2ينظر عطا محمد مكسى ،مناىج الدرس النحكم في العالـ العربي في القرف العشريف .ص .195
( )3ينظر فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .14 -13
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()1

الثقافة العربية.

حاكؿ المغكيكف العرب تأليؼ كتب في ىذا االتجاه مف أجؿ نشر ما تعممكه في
الببلد الغربية « كتقديـ جممة مف المفاىيـ التي قدمتيا المسانيات البنيكية »

( ،)2ككانت

الرغبة في تطبيؽ المناىج الغربية عمى المغة العربية كبيرة مف طرؼ الباحثيف العرب ممف
تأثركا بيذه المناىج ،ككاف سعييـ حثيثا في سبيؿ إقرار األفكار الغربية الجديدة باعتبارىا
أكثر مكضكعية كدقة.
كجدت ىذه الثمة مف الباحثيف عمى غرار إبراىيـ أنيس ،كابراىيـ مصطفى كتماـ
حساف كميدم المخزكمي بعد ذلؾ ،صعكبة كبيرة في تكضيح أفكارىـ نظ ار لعدـ تقبؿ
بعض الدارسيف ليذه المناىج ،حيث كانت العربية عندىـ شيئا مقدسا ،كما قدمو المغكيكف
القدامى أمثاؿ سيبكيو ،كالجرجاني كغيرىـ ال يحتاج إلعادة قراءة أك تصكيب ،فمـ
يستطيعكا تقبؿ نحك جديد خارج عف التراث المغكم الضخـ ( ،)3فاختمط لدل أغمبيـ األمر،
بيف دراسات لغكية جديدة تكاكب تطك ار ال مناص منو في العمـ ،كتراث لغكم قائـ بذاتو،
أصَّؿ لعدة معارؼ ال تزاؿ إلى يكمنا ىذا مرجعا لمختمؼ العمكـ ،يقكؿ تماـ حساف:
« كتشعبت المسالؾ أماـ الشعب بعد تثاءب كتمطى كنفض عف نفسو غبار المكت ،فكجد
أمامو طريقا في الماضي يقكده إلى التراث العربي الخصب ،كرأل أنو لك بعث ىذا التراث
كأحياه لكاف دافعا لعزة جديدة ال تقؿ ركعة عف التاريخ العربي نفسو ،ككجد أمامو طريقا
في المستقبؿ معالمو ما في أيدم األمـ مف عمكـ كمعارؼ»

()4

كأماـ ىذه التقاطعات التي

أرقت الباحث المساني العربي ،الذم كجد نفسو أماـ حتمية االختيار بأنو « لك سمؾ األكؿ
( )1ينظر حافظ اسماعيؿ عمكم ،المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة .ط .1 :بيركت :دار الكتاب الجديد.2009 ،
ص.42

( )2فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .23
( )3المرجع نفسو .ص .15

( )4المقدمة ،مناىج البحث في المغة .ط :ببل .القاىرة :مكتبة األنجمك مصرية.1995 ،
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فحسب النقطع بو التاريخ عف الحياة ،كلك سمؾ الثاني فحسب النقطعت بو الحياة عف
التاريخ ،ففضؿ أف يأخذ بنصيب مف التراث العربي يكحي إليو باالعتزاز ،كنصيب مف
()1

الثقافة المعاصرة تمنحو العزة».

لقد نتج عف ىذا الصراع المعرفي اتجاه جديد « يمكف تسميتو لسانيات تكفيقية
تتبنى أنمكذجا كصفيا ،يمزج المقكالت النظرية الغربية الحديثة بمقكالت نظرية النحك
العربي ،ككاف ىذا المكقؼ ىك المكقؼ األساس في المسانيات العربية»

( ،)2في كقت

تعددت فيو اآلراء كالمكاقؼ بيف المغكييف العرب في تصكرىـ لمعمؿ المساني ،بيف مؤيد
لييمنة الفكر المساني الغربي ،كمعارض لو ك« عمى الرغـ مف النقد الذم كجيو المسانيكف
العرب إلى نظرية النحك العربي ،إذ لـ يستطيعكا أف ينتجكا درسا لسانيا منبتا عف أصمو
()3

التراثي ،يعمف القطيعة التامة مع التراث النحكم القديـ».

كفي فكضى ىذه التقاطعات ،كانت محاكالت بعض المغكييف ال تخرج عف عمؿ
القدامى ،إما شرحا كاختصا ار لما قدمكه أك تبسيطا لمادتيـ ،فيما انبير بعض آخر
بالنظريات المسانية المعاصرة ،حيث اعتبرىا مخرجا لراىف النحك العربي « كقد جاء تبني
ىذا المنيج في الدراسات المغكية نتيجة شعكر النحاة العرب المحدثيف بحاجة العربية إلى
كصؼ يخمصيا مف األفكار الفمسفية كالمنطقية ،كمبدأ العمة كمبدأ العامؿ ،كالتقدير ،كذلؾ
مف خبلؿ ما تبنكا مف أنظار غربية حديثة» ( ،)4لذلؾ كانت رغبة النحاة الجدد كبيرة في
التعرؼ عمى أىـ منطمقاتو كأىدافو؛ إذ « َّ
إف يبمكغ
االنفتاح عمى اتجاىات البحث المساني ك ٌ
ىذا المسعى يقتضي رسـ صكرة كاضحة المعالـ لمسارات المسانيات العربية الحديثة ،ىذا

( )1المقدمة ،مناىج البحث في المغة.

()2حيدر سعيد ،المغة العربية كالمسانيات الحديثة .مجمة األديب المعاصر .بغداد .ص  .117نقبل عف فاطمة الياشمي
بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .15

()3
()4

المرجع نفسو .ص .15
عبد الحميد السيد ،دراسات في المسانيات العربية .ط .1 :عماف :دار الحامد لمنشر كالتكزيع .2003 ،ص .64
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المسعى يقتضي رسـ صكرة كاضحة المعالـ لمسارات المسانيات العربية الحديثة ،كرصد
()1

أىـ خصكصياتيا».

َّ
كعي النحاة لراىف العربية كضعيـ أماـ أنمكذجيف حضارييف ،كاف ليما األثر
إف ى
البارز في تشكيؿ الفكر العربي الحديث ( :)2األكؿ سمفي يحاكؿ إعادة إنتاج المكركث
الحضارم بصيغتو القديمة أك يعدليا تعديبل جزئيا ،كالثاني حداثي تبنى الفكر الحضارم
الغربي بكؿ تفصيبلتو ،كيعمف القطيعة مع األكؿ.
لـ يستطع المغكيكف العرب في ىذه المرحمة المبكرة مف الدراسات تبييف الفرؽ بيف
مجاؿ الفيمكلكجيا  PHilologyبالمفيكـ الغربي ،كبيف المفاىيـ التي كرثكىا عف المغكييف
العرب القدامى ،كذلؾ نتيجة خمطيـ بيف المناىج كمبادئيا ،فمـ يستطيعكا استيعاب الدرس
المغكم الحديث ،كمف ىؤالء عبد الكاحد كافي ،الذم ترجـ مصطمح الفيمكلكجيا بفقو المغة،
كيمكف أف يككف ىذا الخمط نتيجة تأثر الفكر المغكم العربي آنذاؾ ببحكث المستشرقيف
األلماف في نمط التفكير الفيمكلكجي ،حيث شكمت ىذه البحكث إطا ار مرجعيا لجممة مف
البحكث كالدراسات المغكية العربية ،قبؿ أف يأتي فريؽ آخر مف العمماء ممف تيسر ليـ
االطبلع عمى المناىج الحديثة كيحدد مجاؿ فقو المغة كمجاؿ عمـ المغة كمصطمحات كؿ
()3

مجاؿ.

كالكاقعَّ ،
مريده االتجاه الذم دعى
أف الخمط الذم نشأ بيف عمـ المغة كبيف فقو المغة ٌ

إليو بعض المستشرقيف الذيف قامكا بالتدريس بجامعات القاىرة حيف أرادكا بفقو المغة

« دراسة العبلقات التاريخية بيف العربية كبيف سائر المغات السامية ،كدراسة المفردات
عمى أساس تاريخي»( ، )4لذلؾ عانت المسانيات العربية في بداياتيا الخمط المنيجي.
( )1مقدمة حافظ اسماعيؿ عمكم ،المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة.
( )2ينظر فاطمة بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .14
( )3المرجع نفسو .ص .13

( )4محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي .ص .26
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كيرل بعض الدارسيف َّ
أف المسانييف العرب استشعركا « صعكبة تقديـ المناىج
المسانية الحديثة لمقارئ العربي ،كلـ تكف الصعكبة في عممية عرض ىذه المناىج بقدر ما
ارتبطت بإقناع اآلخر بجدكل ىذه العممية» ( ،)1كقد يرجع ىذا إلى تمسؾ العرب بالتراث
النحكم القديـ كتقديسو ،إذا استثنينا بعض البحكث التي حاكلت إعادة بعث كاحياء النحك،
عمى غرار محاكلة إبراىيـ مصطفى ،الذم أخذ بأسباب التجديد ،فيقكؿ في مقدمة كتابو:
أغير منيج البحث النحكم لمغة العربية ،كأف أرفع عف المتعمميف إصر ىذا
« أطمع أف ٌ
النحك ،كأبدليـ منو أصكال سيمة يسيرة ،تقربيـ مف العربية كتيدييـ إلى حظ مف الفقو
()2

بأساليبيا».

كيبدك َّ
لمس ضجر الناس مف النحك القديـ كتبرميـ بقكاعده مف
أف المؤلؼ ى

خبلؿ اتصالو الدائـ بدراسة النحك كتدريسو.

حاكؿ صاحب كتاب إحياء النحك إيجاد أصكؿ جديدة تساعد في تعميـ ىذا النحك
بطريقة يسيرة ،كيرل أف الصعكبة تكمف « مف ناحية كضع النحك كتدكيف قكاعده ،كأف
يككف السكاء في تبديؿ منيج البحث النحكم لمغة العربية» ( ،)3فكاف ىدؼ المؤلؼ مف ىذه
المحاكلة ىك قراءة قكاعد النحك كفؽ منيج جديد يضفي عمى المغة صبغة حديثة تككف
أقرب لمدارس مف التي كانت عميو.
كما ىبت رياح التغيير أيضا عمى تمميذه ميدم المخزكمي ،الذم سمؾ نفس
الطريؽ في محاكلتو إلصبلح النحك ،فكاف شديد التأثر بالدرس المغكم الحديث ،كاألسس
التي يقكـ عمييا ،حيث يقكؿ « :النحك عارضة تخضع لما تخضع لو المغة مف عكامؿ
الحياة كالتطكر ،فالنحك متطكر أبدا ألف المغة متطكرة أبدا ،كالنحكم الحؽ ىك ذلؾ الذم
يجرم كراء المغة ،يتتبع مسيرتيا ،كيفقو أساليبيا ،ككظيفة النحكم أف يسجؿ لنا مبلحظاتو،
كنتائج اختباراتو في صكرة أصكؿ كقكاعد تممييا عميو طبيعة ىذه المغة كاستعماالت
( )1فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .16
()2

إحياء النحك .ط :ببل .القاىرة :دار اآلفاؽ.2003 ،

( )3مقدمة إبراىيـ مصطفى.
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أصحابيا ،كأف يصؼ لنا مثبل ما يط أر عمى الكممة...كيستند في استنباط ىذا األصؿ إلى
استقراء كاع ،كمبلحظة دقيقة» ( ،)1كيبدك أف المؤلؼ سئـ مف المنيج الفمسفي كمف
األحكاـ المسبقة ك العقمية التي سيطرت عمى الدرس النحكم ،كيدعك إلى دراسة المغة
باعتبارىا « ظاىرة اجتماعية تخضع لما يخضع لو المجتمع مف أحكاـ تستند إلى عمؿ
()2

المجتمع نفسو ،كقد ال يتفؽ مع ما يعرفو منطؽ العقؿ كالفمسفة».

عدد مف الباحثيف الذيف ضاقكا ذرعا بقكاعد النحك ،لكف
لقد خاض
غمار التجديد ه
ى

بعضيـ انتقد منيج النحك ،كالقكاعد التي تحكمو ،مف دكف إعطاء بديؿ ليذا المنيج،

كيأتي في طميعة ىؤالء ابف مضاء القرطبي ،الذم أعمف ثكرة عمى النحك العربي ،لكف
محاكلتو كانت عقيمة نظ ار لعدـ اقتراح طريقة أخرل ،عكس ما قدمو إبراىيـ أنيس كميدم
المخزكمي.
لـ يمر ظيكر المسانيات في المناخ العربي مركر الكراـ ،حيث قامت ردكد أفعاؿ
مناىضة لذلؾ ،كالسبب الرئيس في ذلؾ يعكد إلى أف أغمب المشتغميف في ىذا المجاؿ
« يرفض النظر في ىذا العمـ الجديد ،أك ال يحاكؿ تفيمو أك يعجب أف ما في يده مف
عمـ قد يحؿ محمو عمـ حادث كافد مف الببلد الغربية » ( ،)3يقكؿ عبد الرحمف أيكب في
مقدمة كتابو « :أما كيؼ يتمقى الناس ىذا الكتاب فإني أعمـ َّ
مقدما أف منيـ مف سيعتبره
()4

كفرانا بثقافتنا التقميدية ،كتجريحا لسمفنا الصالح ».

كالظاىر َّ
أف ارتباط الدرس المغػكم العربي الحديث بالجيد االستش ارقػي جعؿ بعض
عمماء العربية ينظركف إلى ىذا الكافد الجديد نظرة شؾ كحذر.

( )1في النحك العربي .نقد كتكجيو .ط .2 :بيركت :دار الرائد العربي .1986 ،ص .19
( )2المرجع نفسو .ص .19

( )3محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي .ص .22
()4

دراسات نقدية في النحك العربي .ط :ببل .الككيت :مؤسسة الصباح لمنشر كالتكزيع.1957 ،
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إال َّ
أف ىذا لـ يمنع البحث المغكم العربي مف تخطي مرحمة البحث عف القكاعد
كالعمؿ ،فصار يركز عمى المكضكعية في تفسير الظكاىر المغكية ،ككاف ىذا نتيجة
«الرغبة في تطبيؽ ىذا الجديد الذم تسمح بو الدارسكف في الغرب ،كاستشعار النحاة
()1

المحدثيف أف درس العربية مف منظكر عربي ليس كافيا في ىذه المرحمة».

إف الذم َّ
َّ
شد اىتماـ المغكييف العرب إلى الدراسات المغكية الحديثة ،ىك أنيا
« تجعؿ المغة مكضكعا لمكصؼ ،كتستخدـ لذلؾ مف المناىج ما يضمف المكضكعية
التامة ليذا الكصؼ» ( ،)2كربما كاف الكصؼ ىك ما تحتاجو العربية آنذاؾ ،في نظر
المغكييف المحدثيف ،كعمى رأسيـ تماـ حساف ،الذم ينتقد كثي ار البحث في جزئيات النحك،
كيدعك إلى البحث في صمب المنيج ،يقكؿ في مقدمة كتابو

( « :)3فكرت في أمر

الدراسات العربية القديمة ،مف حيث المنيج ال مف حيث التفاصيؿ ،كجعمت تفكيرم في
أمرىا مستضيئا بمناىج الدراسات المغكية الحديثة » ،كيشير الكاتب في ىذا الصدد إلى
مشكمة الدراسات المغكية القديمة التي اعتمدت عمى المعيارية في بحثيا ،كيرل أنو مف
األجدر أف نيتـ بدراسة ما ىك مكجكد في أيدينا ،كأف نبحث في صمب المغة ال عف
مادتيا.
تجمت مظاىر الدرس المغكم العربي في بعض المحاكالت التي جاءت في عصر
النيضة العربية ،كقد كاف اليدؼ منيا كصؿ الدراسات العربية بالبحكث الغربية الحديثة،
إذ برز ىذا التأثر في مصنؼ جرجي زيداف "الفمسفة المغكية كاأللفاظ العربية" الذم أصدره
في بيركت سنة  ،1886حاكؿ مف خبللو عرض النظريات الغربية التي تأثر بيا ،عمى
غرار نظرية النشكء كاالرتقاء ،كما تبنى نظريات المغات المرتقية كغير المرتقية ،كحاكؿ

( )1عطا محمد مكسى ،مناىج الدرس النحكم في العالـ العربي .ص .197
()2

تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية ك الكصفية.ط .4:القاىرة :عالـ الكتب .2000 ،ص .31

( )3المرجع نفسو.
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()1

البحث في طبيعة المغة ك كظيفتيا كطرؽ دراستيا.

كظير ىذا التأثر أيضا في كتابات رفاعة رافع الطيطاكم ،حيف دعا إلى إنشاء
()2

مجمع لمغة العربية عمى غرار المجمع العممي الفرنسي.

كتعالت بعض األصكات منادية « بإعادة فيـ المغة العربية مف خبلؿ ربطيا بعائمة
الساميات»( ،)3كقد ألفت عدة كتابات تدعك إلى ذلؾ.
كتجدر اإلشارة ىنا ،إلى الخمط الذم صاحب ظيكر ىذا العمـ الجديد في الفكر
المغكم العربي مف حيث كضع المصطمح ،كالفكضى التي أعقبت ذلؾ ،حيث ظؿ ىذا
النقاش متكاصبل في ظؿ ثنائية المشرؽ كالمغرب ،حيث عقد اجتماع رفيع المستكل في
تكنس لضبط مصطمح ليذا العمـ ،كحضر ىذا االجتماع عدد مف عمماء المشرؽ كعمماء
المغرب ،ككسمت الندكة بػ " األلسنية ك المغة العربية " كىك المصطمح الذم كاف شائعا في
()4

تكنس.

كتشير بعض الدراسات إلى أف مصطمح "عمـ المغة" الذم جعمو عبد الكاحد كافي
عنكانا لكتابو سنة

 ،1941يعد أكؿ مصطمح استعمؿ مقاببل لمصطمح

Linguistics

االنجميزم ،أك  Linguistiqueالفرنسي ،كال يزاؿ ىذا المصطمح شائعا إلى اليكـ في
()5

الكثير مف المصنفات العربية.

كعقب ذلؾ االجتماع الذم انعقد في تكنس ،كانت معظـ األبحاث المقدمة آنذاؾ

( )1ينظر محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي .ص .23

( )2ينظر حممي خميؿ ،العربية ك عمـ المغة البنيكم .ط :ببل .اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية .1988 ،ص .139
نقبل عف :فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .12

()3
()4
()5

ينظر فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .13
عبد السبلـ المسدم" ،عمـ المغة أـ المسانيات"  .جريدة الرياض السعكدية .العدد.2005 ،13457 :
فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .13
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تحت عنكاف األلسنية ،كقرر العمماء تكحيد المصطمح الداؿ عمى ىذا العمـ ،فكانت تكنس
تستعمؿ األلسنية الذم راج فيما بعد في لبناف ،كمصر استعممت مصطمح عمـ المغة،
ككاف الجزائريكف قد كضعكا مصطمح المسانيات ،كبو سمكا معيدا متخصصا ،كبو أيضا
أصدركا مجمة متخصصة في ىذا العمـ ،كذلؾ أطمؽ المغرب األقصى عمى ىذا العمـ
مصطمح المسانيات ( ،)1كانتيى عمماء العربية إلى أف « أيسر المصطمحات كأسمسيا ثـ
أقربيا إلى ركح العربية ىك المسانيات...كقد أجمع الحاضركف عمى ضركرة االلتزاـ بيذا
()2

المصطمح المكحد».

( )1ينظر عبد السبلـ المسدم " ،عمـ المغة أـ المسانيات".
()2

المرجع نفسو.
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ثانيا :أعالم المسانيات العربية
إبراهيم أنيس:
تأثر إبراىيـ أنيس بالمنيج الكصفي ،كحاكؿ نقمو إلى الثقافة العربية بعد عكدتو مف
الجامعة الغربية مباشرةُّ ،
كيعد المؤلؼ صاحب « أكؿ محاكلة عربية لكصؼ أصكات
العربية كصفا جديدا ،أفاد فييا مف جيكد القدماء كالمحدثيف كمييما » ( ،)1كيبدك َّ
أف الكاتب
عندما بحث في مجاؿ الدراسات الصكتية ،أراد الجمع بيف آراء القدماء كالمحدثيف في
مجاؿ الدراسة الصكتية ،كمنو التأسيس لمدرس المساني العربي الحديث.

()2

انطمؽ إبراىيـ أنيس مف بحكث عمماء العربية القدماء في األصكات المغكية ،الذيف
«كصفكا لنا الصكت العربي كصفا أثار دىشة المستشرقيف كاعجابيـ»

( ،)3كالظاىر َّ
أف

الكاتب أراد فتح باب البحث في المغة العربية مف خبلؿ نشر الثقافة المسانية في أكساط
المشتغميف بالدراسات المغكية ،كمحاكلة رفع المبس عف كثير مف القضايا كالمفاىيـ التي
تناكليا المتقدمكف مف عمماء المغة كتكررت عند المتأخريف دكف فيـ أك تجديد.
فرؽ المؤلؼ بيف عممي الفكنتيؾ
َّ

()4

 PHoneticsك الفكنكلكجيا ،PHonology

كاصفا األكؿ بأنو « يعنى باألصكات اإلنسانية شرحا ك تحميبل ،كيجرم عمييا التجارب
دكف النظر إلى ما تنتمي إليو مف لغات ،كالى أثر تمؾ األصكات في المغة مف الناحية
()5
عرؼ الثاني بكصفو « يعنى كؿ العناية بأثر الصكت المغكم في
العممية»  ،في حيف َّ

( )1فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .32
()2
()3
()4
()5

المرجع نفسو ،ص .32
مقدمة إبراىيـ أنيس  ،األصكات المغكية .ط :ببل .مصر :مطبعة نيضة .ت :ببل.
المرجع نفسو.
المرجع نفسو.
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تركيب الكبلـ نحكه كصرفو» ( ،)1كاقترح عميو تسمية عمـ كظائؼ األصكات ،الذم يخدـ
حسبو -بنية الكممات ك ترتيب الجمؿ.كبعد تعريؼ ىذيف العمميف ،آثر الكاتب أف ينسب دراستو ىذه إلى فرع الفكنكلكجيا،
رغـ إق ارره بقرب ىذه الدراسة عند القراء إلى البحث الفكنتيكي

( ،)2كاشتغؿ عدد مف

الباحثيف عمى تبييف الفرؽ بيف ىذيف العمميف ،كأييما تنسب الدراسة إليو ،ك أركا َّ
أف المؤلؼ
لـ يكفؽ في التمييز بيف ىذيف المجاليف بشكؿ كاضح ،كال بيف مكضكعييما ،حيث لـ
يتطرؽ مطمقا لنظرية الفكنيـ ،كال إلى مفيكمو لدل عمماء المغة المحدثيف ،عمى الرغـ مف
()3

تصنيفو ليذا الكتاب ضمف البحث الفكنكلكجي.

كلعؿ ما يميز عمـ األصكات ىك أنو « ال ييتـ إال بالتعبير المغكم ،دكف المضمكف
الذم يقكـ تحميمو عمى القكاعد كالمعجـ» ( ،)4فالصكت اإلنساني الحي ىك مكضكع عمـ
األصكات ،لذلؾ يعنى بالمغة المنطكقة فقط.
كيبدك أف ما قاـ بو المؤلؼ مف عرض لظكاىر األصكات ،كالجير كاليمس
كالرخاكة ...الخ ،كتحديده لمخارجيا كصفاتيا ،كعرضو ألعضاء جياز السمع كجياز
النطؽ كغيرىـ ،إنما ىك لشرح ك تبييف الصكت قبؿ إبراز أثره في الكبلـ ،كىذا ما نجده
في المنيج الكصفي؛ إذ ال يتـ كصؼ الظاىرة إال بعد دراستيا ،كىك ما قاـ بو الكاتب
عرض عمى ظاىرة "الصكت" بالدراسة ثـ انتيى إلى األثر الذم تحدثو في الكبلـ.
حيف َّ
كلـ يقؼ الكاتب عمى الصكت فقط ،فكانت لو محاكلة في دراسة الميجات عمى
الرغـ مف إق ارره بصعكبة ىذا المكضكع ك تشعبو كاصفا إياه « بعمؿ الييئات العممية،
()1
()2

مقدمة إبراىيـ أنيس ،األصكات المغكية.
المرجع نفسو.

( )3ينظر فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .33

()4حاتـ صالح الضامف ،عمـ المغة .ط :ببل .جامعة بغداد :بيت الحكمة .ت :ببل .ص .47
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()1

كقد ال يقكـ بو فرد كحده»

كحاكؿ إبراىيـ أنيس تخميص دراسة الميجات العربية القديمة مف الجدؿ كالتخميف
()2

حيف افترض ليا أسسا عممية تصؿ مف خبلليا إلى الدقة ك الضبط العممي.

ككقؼ الكاتب في ىذا الكتاب عمى العبلقة بيف الميجة كالمغة كاصفا إياىا بالعبلقة
بيف العاـ كالخاص ،كالصفات التي تتميز بيا ليجة عف أخرل ىي االختبلؼ الصكتي
()3

كالفصائؿ التي تنتمي إلييا المغات ،كاألكصاؼ التي تشترؾ فييا.

َّ
إف أىـ ما يميز ىذا الكتاب ىك عرضو لعبلقة اإلعراب بالميجات ،كالعبلقة القائمة
بيف القراءات القرآنية ك الميجات ،كتحدثو عف الظكاىر المكجكدة في العربية كالترادؼ
مقدما رأم القدماء كالمحدثيف فييا.
كاالشتقاؽ كالتضادٌ ،
ككقؼ الكاتب أيضا عمى الميجات العربية الحديثة ،مرك از عمى ليجة القاىرة
كخصائصيا الصكتية ،ليصؿ إلى نتيجة مفادىا أف العناصر المشتركة بيف الميجات
()4

تنتمي في األصؿ إلى ليجات عربية قديمة.

كانت محاكلة أنيس انطبلقة حقيقية لدرس لغكم عربي مغاير ،كفؽ معالـ جديدة،
كاستند الكاتب في ىذا إلى الفكر الغربي ،الذم حاكؿ إسقاطو عمى التراث العربي ،بغية
إجراء تغيير منيجي يكفؿ التطكر كالتقدـ لمغة العربية.
عبد الرحمن أيوب:
تأثر عبد الرحمف أيكب بالمسانيات الحديثة ممثمة في مدرسة التحميؿ الشكمي ،كدعا
()1
()2
()3
()4

إبراىيـ أنيس ،في الميجات العربية .ط .3 :القاىرة :مكتبة أتجمك المصرية .1965 ،ص .47
فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص.36
ينظر إبراىيـ أنيس ،في الميجات العربية .ص .16 -15
ينظر فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص.37-36
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إلى تكجيو الدراسة المغكية إلى المنيج الكصفي الذم طبع المسانيات آنذاؾ ،يقكؿ في
مقدمة كتابو « :أصبحت دراسة األصكات الخطكة األكلى إلى الدراسة المغكية بمختمؼ
فركعيا ،كازدىرت اليكـ مدرسة تسمى بالمدرسة التحميمية الشكمية School of formal
 ، analysisكتنكعت نظرياتيا ،كأصبحت الدراسة المغكية في بعض صكرىا أشبو
()1

بالمعادالت الرياضية ».

تنظر ىذه المدرسة إلى النحك بكصفو « شكمي  Formalغايتو كصؼ العبلقات
الناشئة بيف العناصر المغكية في الجممة كصفا مكضكعيا» ( ،)2كيرل عبد الرحمف أيكب أف
ىذه المدرسة تتسـ بأساسيف ميميف في التفكير المغكم العممي ىما(:)3
 المكضكعية :كيقصد بيا أال تطبؽ عمى لغة قكاعد لغة أخرل.
 الكصفية :كيقصد بيا أف يكتفي الباحث المغكم بكصؼ المغة.
حاكؿ المؤلؼ تخميص المغة العربية مف التعميؿ الفمسفي كالمنطقي ،كقد ظير ىذا
جميا في اعتماده عمى الشكؿ كالكظيفة كأساس في تصنيؼ الكحدات المغكية ،كاستبعد في
()4

ذلؾ المعنى مف التحميؿ المغكم.

كانتقد الباحث طريقة النحكييف القدماء في تقسيميـ لمكبلـ كاعتمادىـ في ذلؾ عمى
داللة الكممة دكف أخذ االعتبار لمشكؿ ،كىك في ىذا متأثر بمدرسة التحميؿ الشكمي التي
تعتبر« شكؿ الكممة ال معناىا أساسا لتقسيميا» ( ،)5ككاف ىذا المنطمؽ ىك األساس لبمكرة
االتجاه الشكمي في الثقافة العربية.
( )1دراسات نقدية في النحك العربي .ط :ببل .الككيت :مؤسسة الصباح لمنشر ك التكزيع.1957 .
( )2عبد الحميد السيد ،دراسات في المسانيات العربية .ص .65
()3
()4

حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .42
ينظر عبد الحميد السيد ،دراسات في المسانيات العربية .ص .66

( )5عبد الرحمف أيكب ،دراسات نقدية في النحك العربي .ص .11
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قبؿ أف يعرض عبد الرحمف أيكب معالـ المدرسة الشكمية ،انتقد نمط التفكير
كفرؽ بيف نكعيف مف الدراسة ،أحدىما يبدأ مف الجزء كينتيي منو ،كاآلخر
النحكم العربيَّ ،
تفصؿ أجزاءه بعضيا عف بعض يقكؿ«:كالصنيع
يدرس التركيب المغكم مف دكف أف ى

يككف الشيء ،أما الصنيع الثاني فصنيع مف يصؼ تككينو دكف أف
األكؿ صنيع مف َّ

يتدخؿ فيو» ( ،)1كيشير إلى َّ
أف الفرؽ بينيما كالفرؽ بيف مف يبني البناء كمف يصفو،
منتقدا بذلؾ المدرسة المغكية التقميدية ،كىك في ىذا « يتبنى النكع الثاني الذم تمثمو
()2

المدرسة التحميمية الشكمية في نقد النحك العربي».

الحظ الباحث تأثر النحك العربي بالفمسفة اليكنانية ،كطغياف منطؽ أرسطك عميو،
كىك السبب – في رأيو -الذم جعؿ النحك العربي يعاني « مف التفكير الجزئي الذم يعنى
بالمثاؿ قبؿ أف يعنى بالنظرية» ( ،)3في إشارة إلى المعيارية التي قامت عمييا البحكث
العربية ،كيصؼ النحك التقميدم بأنو ال يخمص إلى قاعدتو مف مادتو ،بؿ إنو يبني القاعدة
عمى أساس مف اعتبارات عقمية أخرل ،ثـ يعمد إلى المادة فيفرض عمييا القاعدة التي
يقكؿ بيا ،كىذا النكع مف التفكير ال يمكف أف يكصؼ بأنو تفكير عممي بالمعنى
()4

الحديث.

كيقترح عبد الرحمف أيكب « أف يككف األساس الشكمي أساس كؿ تقسيـ
صحيح» ( ،)5كاف لـ يكف قد اقترح تقسيما جديدا ،لكنو أشار في مقابؿ ذلؾ إلى نظاـ
()6

العبلمات التي ىي – في نظره -كفيمة بإقامة الحدكد الجامعة المانعة.

()1

عبد الرحمف أيكب ،دراسات نقدية في النحك العربي .ص .3

()3

مقدمة عبد الرحمف أيكب ،دراسات نقدية في النحك العربي.

( )2فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .45
( )4المرجع نفسو.

( )5حافظ إسماعيؿ عمكم ،المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة .ص .234
()6

المرجع نفسو .ص .234
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كما استطاع الكاتب أف يكظٌؼ « النظرة الكصفية في معالجة ظاىرة اإلعراب،
بشكؿ خاص ،كمسائؿ النحك عمكما ،ىذه النظرة التي ترفض التعميؿ المنطقي
()1

كالتقديرات...كتقكـ عمى الكصؼ كاعتماد الشكؿ كالكظيفة المغكية أساسا لمتصنيؼ».

يبدك َّ
أف الكاتب قد التزـ بمبادئ المدرسة الشكمية التحميمية ،كيظير ىذا في تقسيمو
لمكممة ،كفي نظرتو لمتراث المغكم ،كمحاكلتو نقؿ الثقافة العربية مف طابعيا التقميدم إلى
التجديد.
محمود السعران:
َّ
قدـ محمكد السعراف ،لمسانيات الحديثة ،مف خبلؿ كتابو "عمـ المغة مقدمة لمقارئ
العربي" ،ككاف شديد الحرص عمى تقديميا في صكرة مبسطة ككاضحة ،حتى يتيسر
لمقارئ العربي الكلكج إلى دخيبلء ىذا العمـ ،يقكؿ « :ميدت لكتابي ىذا بمقدمة طكيمة
()2

شيئا ما تييئة لذىف القارئ الشادم لتمقي ىذا العمـ بأيسر سبيؿ ،كأدنى جيد »

كاذا ما تأممنا ىذا الكتاب ،نجد المؤلؼ قد عمد إلى تقسيمو إلى خمسة أبكاب تناكؿ
مف خبلليا عدة قضايا كمفاىيـ لغكية.
خص المؤلؼ الباب األكؿ لمتعريؼ بعمـ المغة الحديث كطبيعة الدراسة العممية
َّ
لمغة ،يقكؿَّ «:
إف عمـ المغة مف حيث ىك عمـ يرشدنا إلى مناىج سميمة لدرس أم ظاىرة
لغكية ،كىك ييدينا إلى مجمكعة مف المبادئ كاألصكؿ متكاممة مترابطة عف المغة كحقيقتيا
ينبغي أف تككف في ذىف الباحث المغكم عمى الدكاـ أيا كاف مكضكع بحثو»

( ،)3كيفسر

الكاتب تكجيو ليذا العمـ بقكلوَّ « :
إف عمـ المغة ىك كجية النظر الجديدة  ،أك الفمسفة

( )1فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .46
( )2المقدمة.

( )3المرجع نفسو .ص .21
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الجديدة ،التي حمَّت َّ
محؿ كجيات النظر القديمة كالفمسفات المغكية السابقة » ( ،)1كبعد أف
عرؼ الكاتب عمـ المغة كالتكجو الذم يرمي إليو ،تحدث عف نشأة المغة قديما كحديثا ،كما
َّ
ركز عمى أفكار دم سكسير كمفيكمو لمغة ،كتحدث عف السيميكلكجيا كنظاـ العبلمات،
كتطرؽ إلى استعانة المغة بعمكـ أخرل ،ككقؼ عند الفمسفة المغكية كعبلقتيا بطبيعة المغة.
تحدث الكاتب في الباب الثاني عف المستكل الذم تقكـ عميو الدراسات المسانية،
كىك المستكل الصكتي ،حيث اعتبره « حجر أساس في أم دراسة لغكية»

( ،)2كفصَّؿ

الحديث في ىذا الباب عف األسس الصكتية السابقة عند اليكناف كالركماف كالينكد كالعرب،
()3

باإلضافة إلى عمـ األصكات الحديث.

ككاف الحديث في الباب الثالث عف النحك ،كتركيب المغة ،كعف النحك الكصفي
كالمقارف ،كاصفا كؿ نحك كمكضكعو ،أما الباب الرابع؛ فخصو لعمـ الداللة ،أك دراسة
المعنى ،كصفيا كتاريخيا ،كتطرؽ إلى معاني بعض الكممات في القرآف الكريـ كبعض
أشعار العرب ،كأشار لممعنى عند دم سكسير ،حيث كقؼ بالتفصيؿ ألىـ المدارس التي
اىتمت بالمعنى ،كعرض مف خبلليا آلراء مالينكفسكي

 Malinoviskiالذم أقاـ عمييا

فيرث نظرية سياؽ الحاؿ( ،)4كيرل السعراف أف ىذه النظرية تنظر لممعنى عمى أنو« كحدة
()5

مركبة مف مجمكعة الكظائؼ المغكية الصكتية كالفكنكلكجية كالنحكية كالمعجمية»

كجعؿ الباب الخامس لمحديث عف تاريخ الدراسات المغكية مف العصكر القديمة إلى
العصكر الكسطى ،كعصر النيضة حتى عمـ المغة في أحدث صكره.
بعد ىذه الد ارسػػة القيمة التي قاـ بيا محمكد السعػراف في كتابػو عمـ المغة مقدمة
( )1المقدمة.

( )2محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي .ص .123

( )3ينظر فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .51

( )4ينظر حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .46
( )5المرجع نفسو .ص .46
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لمقارئ العربي ،انتيى إلى أف « عمـ المغة قد َّ
قدـ مبادئ لـ يعد مف الشؾ في أنيا أكمؿ
كأشمؿ كأصدؽ كأضبط كاعتمد عمى كسائؿ كآالت أدؽ مرات كمرات مف كسائؿ األقدميف
كآالتيـ»

()1

لقد كانت محاكلة السعراف متشبعة بمبادئ المسانيات الحديثة كيبدك َّ
أف الكاتب كاف
متأث ار بدم سكسير كما قدمو لعمـ المغة ،كقد ظير ذلؾ في مختمؼ فصكؿ الكتاب.
عبد الرحمن حاج صالح:
تميز عبد الرحمف حاج صالح بفكره المساني ،كحاكؿ قراءة المغة العربية مف كجية
عرفكا القارئ العربي بأساسيات المسانيات الغربية...
مغايرة ،فكاف مف « األكائؿ الذيف َّ
كضع نظرية لسانية عربية كسميا بالنظرية الخميمية الحديثة ،يرل فييا مستقبؿ النحك
سماه بالذخيرة العربية أك االنترنت
العربي ،كىك إلى ذلؾ صاحب مشركع لغكم عربي َّ
()2

العربي»

ككاف كاسع االطبلع عمى الفكر المغكم عند العرب كعند الغرب ،فمـ ينبير
بالمناىج الغربية الحديثة إلى درجة التسميـ بكؿ ما تناكلتو ،كلـ يتقيد بالتراث العربي إلى
حد الخضكع كالتقميد ،يقكؿ « :أصؿ األصكؿ ىك االستقبلؿ المطمؽ كعدـ الخضكع لنظرة
الغير كاالمتناع عف التمسؾ بعقيدة سابقة غير األصكؿ العقمية كالعممية المجمع عمى
صحتيا في كؿ زماف كفي كؿ مكاف »

( ،)3فكانت نظرتو ىذه تنـ عمى كثير مف

المكضكعية كالدقة في التناكؿ كالطرح ،حيث كاف شديد الحرص عمى التأكد مف األفكار
كالنظريات بالدراسة كالدليؿ ،كاستطاع الباحث الكبير بفضؿ اطبلعو الكاسع في ىذا العمـ،
()1
()2

محمكد السعراف ،عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي .ص .21
الشريؼ بكشحداف" ،األستاذ عبد الرحمف حاج صالح كجيكده العممية في ترقية استعماؿ المغة العربية" .مجمة كمية

اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية .جامعة محمد خيضر بسكرة .العدد ،7 :جكاف  .2010ص.2

( )3عبد الرحمف الحاج صالح ،تحديث أصكؿ البحث في التراث المغكم العممي العربي .الجزائر :المجمع المغكم لمغة
العربية .العدد ،4 :ديسمبر  .2006ص .9
29

المسانيات العربية الحديثة و مبحث الوصفية و المعيارية

الفصل األول

أف يكشؼ مكاطف اإلشكاؿ في الدرس المغكم العربي ،كالحظ في نقده ليذا الكاقع العربي
َّ
أف المشكمة تكمف أساسا في تدريس العربية كتعمُّميا ،حيث دعا إلى تغيير الكضع العممي
بشكؿ جذرم ألنو

–في رأيو -ال يخضع لؤلسمكب العممي ،خاصة في البحث عف

األسباب كجمع الحقائؽ الميدانية كتحميميا ،ككشؼ العيكب التي عجمت بتيميش العربية
كتقميص مجاؿ استعماليا ،حيث يرل َّ
أف المادة المغكية في التدريس تتصؼ بغ ازرة األلفاظ
كغرابة المدلكالت ( ،)1إضافة إلى النظرة السطحية لمغة العربية التي يعاني منيا المعمـ
اليكـ ،كتجاىؿ المدرسيف ليذه المادة كاألساليب التي تتصؼ بالخفة كاالبتذاؿ كال تخضع
لمحركات كالتنكيف ،مبينا أف الكثير مف ىذه األساليب قد ثبت استعماليا في كبلـ العرب
الفصحاء كفي األداء القرآني.

()2

أعجب الباحث بطريقة الخميؿ في كصؼ الحركؼ العربية ك تحديد مخارجيا،
كيرل أف جؿ ما قدمو الخميؿ كعمماء العرب قد أثبتو العمـ الحديث في المختبرات
كاالستدالؿ الحاسـ ،فتبنى بعض مصطمحاتيـ ،كمف ذلؾ مصطمح " عمـ المساف" الذم
فضمو عمى مصطمحات أخرل ظيرت في العصر الحديث ،مؤكدا َّ
أف مدلكؿ ىذا المفظ
()3

ىك األقرب لمدراسة العممية لظاىرة المساف بصفة عامة.

أكد حاج صالح في كثير مف المكاضع أصالة النحك العربي ك دقتو ،كانتقد التبعية
ٌ
العمياء التي ليست مف العممية في شيء ،إذ ال يفرؽ بيف تبعية الماضي المتمثمة في تقميد
المتأخريف مف عمماء العرب دكف المتقدميف منيـ  ،كبيف تبعية الحاضر المتمثمة

( )1ينظر الشريؼ بكشحداف" ،األستاذ عبد الرحمف الحاج صالح كجيكده العممية في ترقية استعماؿ المغة العربية".
ص.7

()2
()3

المرجع نفسو .ص .7
ينظر منصكرم ميمكد" ،الفكر المساني عند الدكتكر عبد الرحمف حاج صالح مف خبلؿ مجمة المسانيات" .مجمة

العمكـ اإلنسانية .جامعة محمد خيضر بسكرة .العدد  ،7جانفي  .2005ص .4-3
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()1

في تقميد المسانيات الحديثة.

بذلؾ ،كانت دعكل الكاتب إلى عدـ التسميـ بكؿ ما ىك حديث ،كاىماؿ القديـ،
كانما التحرم عف المكاضيع باألدلة كالبراىيف.
ككاف لمباحث مكقؼ مف قضية تأثر النحك العربي بمنطؽ أرسطك ،فكاف كاضحا
في ىذه القضية التي تثار كمما أثير مكضكع نشأة النحك ،حيث يستعرض الحجج
كيرجع ظاىرة نشأة النحك إلى ثكرة اإلسبلـ التي
كالبراىيف التي تفند ىذه المقكلة المزعكمة ،ي
قمبت أكضاع العالـ القديـ ( ،)2فقصر مدة نضج النحك ال تعني تأثره بالمنطؽ اليكناني
أك الفمسفي ،كلكف سببيا الرئيس ىك ظيكر اإلسبلـ.
َّ
إف ما يبلحظ عف حاج صالح ىك دقتو الكبيرة ك مكضكعيتو ،إذ ال يسمـ بأم عمـ
حتى يتحرل مكضكعو جيدا ،كىذا ما جعؿ مف دراستو تتسـ بالعممية التي دعى إلييا كفؽ
ما جاءت بو المسانيات الحديثة ،مرتك از في األساس عمى الفكر المغكم العربي ،حيث يؤكد
عمى « ضركرة التمحيص المكضكعي الدقيؽ لمنظريات المسانية ،إذ ال يجكز أف تقبؿ أم
()3

نظرية كميا أك جزئيا إال كآراء كافتراضات ».




()1

ينظر محمد األميف ىراكي" ،الدرس المساني كخصائصو عند عبد الرحمف الحاج صالح" ( ،رسالة ماستر) ،كمية

()2

ينظر عبد الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المسانيات العربية .ط :ببل .الجزائر :مكفـ لمنشر.2007 ،

اآلداب كالمغات ،جامعة محمد خيضر بسكرة .2013 ،ص .20

ج .1ص .50-49

()3

خاف محمد" ،األستاذ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح كجيكده في بعث التراث المغكم العربي" .مجمة كمية اآلداب

كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية .الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد  ،7جانفي  .2005ص .4-3
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المبحث الثاني :الوصفية و المعيارية في البحوث المسانية العربية
أوال :الوصفية في البحوث المسانية العربية
حي نز كبي ار مف االىتماـ
كانت ٌ
الدراسات المغكية العربية فيما مضى تشغؿ ٌ

كالتقدير ،كىي إلى يكمنا ىذا كذلؾ ،إال أنيا في ىذه الفترة المتأخرة أصبحت تنعت
مدة طكيمة
بالصعكبة كالتعقيد ،يقكؿ تماـ حساف « :لقد يمنيت الدراسات المغكية العربية ٌ

كلعؿ ىن ٍعت الدراسات العربية ىذه النعكت إنما
بسمعة الصعكبة ،كأحيانا بسمعة التعقيدٌ ،
()1

جاءىا لعدـ التجديد في منيجيا».

كلقد صاحب ىذه النظرة لمغة العربية ظيكر المناىج المسانية الحديثة التي تكصمت
إلى حد ال بأس بو مف األفكار كالمعارؼ المتميزة بالدقة كالمكضكعية  ،كساعدىا في ذلؾ
قياميا عمى المنيج التجريبي باستعماليا اآلالت كاألجيزة المعممية التي تساعد الدارس
كالباحث عمى الكصكؿ إلى مراده في أيسر طريؽ ،كما أنيا تعطي لو فرصة الدرس
العممي التحميمي المعتمد عمى الحقائؽ التي تجسد أجزاء المغة ،فيمكف دراسة أم ظاىرة
لغكية باستحضار العينات المغكية كتحميميا كالكقكؼ عمى القكانيف التي تحكميا ( ،)2فتعالت
بذلؾ أصكات المناديف بضركرة تطبيؽ المناىج الغربية عمى المغة العربية لتخميصيا مف
التعميؿ المنطقي ك الفمسفي الذم صاحبيا.
أف نظرةن فاحصة لما َّ
غير َّ
قدمو عمماء العربية في القركف األكلى مف دراسة العربية

تقكدنا إلى ما كصؿ إليو العمـ الحديث في جزء كبير منو ،حيث كانت طريقة البحث تتسـ
النحك إذ ذاؾ يعتمدكف عمى ىذا المنيج في
بالكصؼ الدقيؽ لمظاىرة المغكية ،ككاف رجاؿ ٌ
التقعيد لمنحك العربي.

()1
()2

مقدمة مناىج البحث في المغة.
ينظر عبد الغفار حامد محمد ىبلؿ ،عمـ المغة في الدراسات العربية ك الغربية قديما ك حديثا .ط .1 :القاىرة :دار

الفكر العربي .2013 ،ص .13
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كبيف القديـ كالحديث فاصؿ مف األفكار كالتكجيات ،ظيرت في الساحة العربية
أثرت بشكؿ متفاكت عمى المناخ العممي العربي ،ككاف المنيج الحديث يمثؿ محكر ىذا
النزاع ،لذلؾ تبادر إلى ذىف الدارس العربي في شأف البحكث المغكية القديمة أسئمة منيا:
بماذا اتصفت الدراسات المغكية العربية يكـ نشأتيا؟ كعمى أم منيج اعتمد العمماء في
دراساتيـ كقتئذ؟ ك إلى ما تدعك البحكث المسانية العربية اليكـ؟
َّ
إف اإلجابة عف ىذه التساؤالت تيحتـ عمينا النظر في البحكث العربية ،كلمكشؼ عف
كنو منيج ىذه الدراسات اختار الدارسكف إعادة استقراء التراث المغكم كالنحكم لمعربية.
كاف القرآف الكريـ ىك السبب الرئيس في عناية العرب بمغتيـ ،كذلؾ خشية ضياعو
ممف دخمكا
كتحريفو ،بعدما تفشى المٌحف في كثير مف ألسنة العرب باختبلطيـ باألعاجـ َّ
في اإلسبلـ ،ككانت نشأة « الدراسات المغكية عند العرب في منتصؼ القرف األكؿ
اليجرم لخدمة القرآف كلمقاكمة المٌحف الذم شاع عمى األلسنة»

( ،)1كعمَّةي شيكع المحف

كبعد العرب في األمصار اإلسبلمية عف
تعرب الشعكب المغمكبة ،ي
كانتشاره تعكد إلى ٌ

ينابيع الفصحى ،كاتساع شيكع المحف حتى عمى ألسنة بمغاء العرب كخطبائيـ ( ،)2كبعد أف

اما عمى العرب كضع حدكد ترسـ لغتيـ كتحفظيا ،كبذلؾ
آؿ األمر إلى ىذا الحد ،صار لز ن
مييئا « لنشكء عمـ النحك ككضع قكانينو الجامعة المشتقة مف االستقصاء
صار الكضع ن
()3

الدقيؽ لمعبارات ك التراكيب».

تتميز الدراسة األكلى التي قاـ عمييا النحك العربي بالنزعة الكصفية ،كتتجمى بذكر
المنيج الكصفي في الدراسات المغكية العربية المبكرة في « اتصاؿ أكليات النحك العربي
بالكاقع المغكم اتصاال مباشرا ،ك الكاقع المغكم ىك االستعماؿ ،كاالستعماؿ مف أىـ الركائز
()1
()2

صبلح الديف صالح حسنيف ،دراسات في عمـ المغة الكصفي ك التاريخي ك المقارف .ص .49
ينظر شكقي ضيؼ ،المدارس النحكية .ط .7 :القاىرة :دار المعارؼ ،ت :ببل .ص .11

( )3المرجع نفسو .ص .12
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()1

لممنيج الكصفي».

ً
المتأم ىؿ لقكاعد النحك العربي يظير لو أنيا كانت تسير كفؽ استعماؿ العرب
إف

المطَّ ًرد في كؿ ظاىرة نحكية ،كأف قكاعده لـ تكف كميا تأكيبلن أك تقدي ار أك تعميبل ( ،)2ككثير
مف العبارات التي تدؿ عمى امتداد المنيج الكصفي في القياس عمى كبلـ العرب في كتاب
سيبكيو ،كقكلو «:كمف ذلؾ قكؿ العرب» ( ،)3كقكلو عندما أراد التقعيد لمظاىرة النحكية
()4

« لكثرة ذلؾ في كبلميـ ك استعماليـ إياه».

كىكذا نجد أف سيبكيو اعتمد القياس ،كأكثر منو في كتابو ،متخ نذا السماع أساسا
صكر ظاىرة طكاعية المغة ك مركنتيا في القياس تصكي ار يدؿ عمى
في قياساتو ،بؿ ك ٌ
()5

منيج كصفي بحت.

كىذا ما يثبت أف النصكص التي استقاىا النحكيكف في ذلؾ الكقت كانت مف الكاقع المغكم
النقؿ عنيـ
حيث حرص النحاة عمى « تمقي النصكص مف أفكاه الركاة كمشافية األعراب ك ٌ

مما ميد إلى استقراء ك استنباط القكاعد نتيجة ليذا االستقراء».
ٌ

()6

كنجد أف ابف جني مف عمماء القرف الرابع اليجرم يصؼ النحك بأنو « :انتحاء
سمت كبلـ العرب في تصرفو مف إعراب كغيره كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير
كاإلضافة ك النسب ك التركيب ك غير ذلؾ ،ليمحؽ مف ليس مف أىؿ العربيػة بأىميا في

( )1عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث ك عمـ المغة الحديث .ص .14
()2

ينظر محمد محمد داكد ،العربية كعمـ المغة الحديث .ص .171

()3

أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو ،الكتاب .تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف .ط .3 :القاىرة :الخانجي

()4

المرجع نفسو .ص .280

لمنشر .1998 ،ج .1 :ص .208

()5

ينظر محمد سالـ صالح ،أصكؿ النحك دراسة في فكر األنبارم .ط .1 :القاىرة :دار السبلـ لمطباعة ك النشر،

 .2006ص .62

()6عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .14
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الفصاحة فينطؽ بيا ،كاف لـ يكف منيـ؛ كاف ش ٌذ بعضيـ عنيا يرَّد بو إلييا».

()1

ككاف ابف جني حريصا عمى جمع مادتو مف أفكاه العرب

( ،)2حيث يسأؿ أىؿ

العربية – في زمانو -عف بعض الكممات كالصيغ كاألكزاف ،كاستطاع ابف جني أف يفرد
كتابا خاصا لؤلصكات أسماه "سر صناعة اإلعراب" « تحدث فيو عف مخارج الحركؼ
كصفاتيا ،كما يحدث في صكت الكممة مف إعبلؿ كابداؿ كادغاـ كنقؿ كحذؼ ،كما يجرم
في حركفيا مف تبلؤـ يؤدم إلى جماؿ الجرس» ( ،)3كاستطاع ىذا الكتاب كصؼ أصكات
المغة العربية ك كظائؼ ىذه األصكات ك معانييا.
كتتجمى مظاىر المنيج الكصفي في الدرس المغكم العربي قديما أيضا في
« رحمة النحاة إلى البادية لجمع المغة ك حرصيـ عمى تسجيؿ الكاقع المغكم كما ينطؽ
البداة » ( ،)4كىذا ما يثبت َّ
أف النحك العربي نشأ كفؽ طبيعة الحياة العربية ،ككاف أساسو
النقؿ كالركاية ،فقد كاف المغكيكف يذىبكف إلى أعماؽ نجد ،كبكادم الحجاز كتيامة ،ككاف
« أبك عمرك بف العبلء مف أىـ المغكييف الذيف اىتمكا بجمع المغة مف ينابيعيا
الصافية»( ،)5لذلؾ َّ
كثير مف قضايا المغة قد تـ تناكليا كفؽ اتجاه كصفي.
فإف نا
كقاـ أبك األسكد الدؤلي بمحاكلة لكصؼ مخارج الحركات ،كذلؾ بكضع النقاط
()6

عمى الحركؼ ،ك كضع رمز خاص لكؿ حركة.

كظيرت أيضا مبلمح االتجاه الكصفي في العربية فيما قاـ بو بعض العمماء عندما

( )1أبي الفتح عثماف بف جني المكصمي ،الخصائص .تحقيؽ :محمد عمي َّ
النجار .ط :ببل .مصر :دار الكتب المصرية.
ت :ببل ،ج  .1ص .34

( )2ينظر محمد محمد داكد ،العربية ك عمـ المغة الحديث .ص .171
()3
()4
()5

صبلح الديف حسنيف ،دراسات في عمـ المغة الكصفي ك التاريخي ك المقارف .ص .51
محمد محمد داكد ،العربية ك عمـ المغة الحديث .ص .171
صبلح الديف حسنيف ،دراسات في عمـ المغة الكصفي ك التاريخي ك المقارف .ص .54

( )6المرجع نفسو .ص .50
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ربطكا أصكات الكممات باألصكات المشابية ليا ،كالقيقية حكاية صكت الضحؾ ،كالكلكلة
()1
اليعار لممعز ،ك النباح
ك
لمبقر،
ار
ك
الخ
مثؿ
اف
ك
الحي
ات
ك
أص
ك
،
حكاية قكؿ المرآة :كاكيبله
ي

لمكمب ،كالقباع لمخنزير ،كالزمار لمنعامة ،كالعندلة لمعندليب ،ككأصكات الماء :الخرير
()2

صكت المبف عند حمبو.
الشخب:
صكت الماء الجارم ،ك
ي
ي

ككاف الخميؿ بف أحمد سباقا إلى الدراسات الصكتية ،فقد اكتشؼ أف صكت الحرؼ
ساكنا كالمكث عنده طكيبل ،كقاـ بكصؼ األجراس الصكتية
ال يتضح إالٌ بالكقكؼ عميو ن

لمحركؼ مف ىمس ك جير كشدة كرخاكة ،...ككصؼ أصكات الحركات كما يداخميا مف

َّ
كتبيف لو أف التغير الذم يصيب الصكت في بنية الكممة يؤدم بو إلى
ركـ كاشماـ كامالة،
القمب أك الحذؼ أك اإلعبلؿ أك اإلبداؿ أك اإلدغاـ ( ، )3كاستطاع الخميؿ مف خبلؿ تعمقو
في ىذه الجكانب اختراع عبلمات الضبط التي ال نزاؿ نستعمميا إلى اليكـ فأخذ مف
المد صكرىا مصغرةن لمداللة عمييا ،فالضمة كاك صغيرة في أعمى الحرؼ ،كالكسرة
حركؼ ٌ
()4

ياء متصمة تحت الحرؼ ك الفتحة ألؼ مبطكحة فكقو.

كاعتمدت المدرسة الككفية التقميدية أيضا في بداية نشأتيا عمى المسمكع كاستنبطت
القكاعد مف النصكص بدؿ إخضاعيا لمقكاعد ،حيث لـ تعتمد بحكث أصحابيا عمى
التأكيبلت البعيدة المتكمفة ،كما أنيـ أبعدكا الدرس المغكم عف المنطؽ ( ،)5فيذه الطريقة
في الدراسة قريبة مف المنيج الكصفي.
ككذا جنح الككفيػكف إلى « تناكؿ الظاىرة المغكية عمى أساس شكمػي ك ليس عمى
النيسابكرم ،فقو المغة ك أسرار العربية .ط .2 :بيركت :المكتبة المصرية،
( )1ينظر أبي منصكر عبد الممؾ الثعالبي
ي

 .2000ص .240
()2

المرجع نفسو .ص .244

()4

المرجع نفسو .ص .51

( )3ينظر صبلح الديف حسنيف ،دراسات في عمـ المغة الكصفي ك التاريخي ك المقارف .ص .50
()5

ينظر عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .15
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أساس معنكم ،كالشكؿ ىك الظاىر ،كالمنيج الكصفي يعنى بالظاىر»

()1
كقدمت ىذه
ٌ ،

كصفيا ،مف خبلؿ اعتمادىا عمى السماع كأساس لتقعيد
نحكيا
ن
قالبا ن
المدرسة لمنحك العربي ن

الظكاىر النحكية.

كالمتأمؿ لطبيعة المنيج الكصفي يرل أنو يقكـ عمى أساس كصؼ المغة في
مستكياتيا المختمفة؛ أم في أصكاتيا كأبنيتيا الصرفية كتراكيبيا النحكية كداللتيا المعجمية
(،)2

كالببلغية ،كعندما كاف ىدؼ النحاة مف ىذه الدراسة « انتحاء سمت كبلـ العرب»

لجؤكا إلى كصؼ المغة العربية ،كتتبعكا القبائؿ التي عرؼ عنيا الكبلـ الفصيح كالصحيح،
البعد عف مكاقع التأثر ك التأثير ،كقامكا باستقراء ىذا الكبلـ ،كانتيكا إلى قياس ما لـ ينقؿ
كي
()3

عمى ما نقؿ إذا كاف في معناه.

بذلؾ كانت الدراسات العربية القديمة مبنية عمى الكصؼ في الكثير مف صكرىا،
كيؤكد ذلؾ أحمد مختار عمر في قكلو « :فمف المنطقي أف يككف البحث المغكم عند
العرب قد بدأ في شكؿ جمع لممادة المغكية ،أك ما يعرؼ بمتف المغة ...كقد تـ ىذا الجمع
بطريؽ المشافية ك الحفظ».

()4

كما يؤكد صحة ما ذىب إليو أحمد مختار عمر ،أف سيبكيو جمع في كتابو ما
آم القرآف الكريـ،
يقارب خمسيف كألؼ بيت مف الشكاىد ،باإلضافة إلى عدد ىائؿ مف ِّ
فكانت دراستو لمظكاىر المغكية كصفية تتخمميا بعض الجكانب المعيارية

( ،)5كاستطاع
()6

سيبكيو كمف قبمو أستاذه الخميؿ « كصؼ أصكات المغة العربية كصفنا دقيقنا مستقبلن »
( )1عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث ك عمـ المغة الحديث ،ص .15
()2
()3

ابف جني ،الخصائص .ص .34

ينظر ابف األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب ك لمع األدلة .تحقيؽ :سعيد األفغاني .ط :ببل .سكريا :مطبعة

الجامعة السكرية .1958 ،ص .45

( )4البحث المغكم عند العرب .ط .6 :القاىرة :عالـ الكتب .1988 ،ص .80
( )5ينظر أحمد مكمف ،المسانيات النشأة ك التطكر .ص .38
( )6المرجع نفسو .ص .38
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ناؿ إعجاب النحكييف مف بعده ،كقد عمٌؽ الرماني النحكم عمى محتكل ىذا الكتاب بقكلو:
« َّ
إف فيو كؿ ما يؤدم إلى سبلمة المغة في ألفاظيا مف حركة كبناء كفي تراكيبيا مف
تقديـ كتأخير كذكر كحذؼ ،كفي معرفة حقائقيا ،كأسمكب الكبلـ عمى سمتيا ،فكاف في
الكتاب نحك كصرؼ ،كببلغة ك نصكص أدبية مف قرآف كشعر كنثر ،ككاف فيو قراءات
كأصكات كليجات».

()1

كمدرسة الككفة ىي مدرسة كصفية بامتياز ،حيث « يغمب عمييا طابع النقؿ
كالكصؼ كاألخذ باألشياء كما كجدت».

()2

كي ٍر ًجعي بعض
فكانت عنايتيـ متجية إلى النقؿ ،ي

النقؿ إلى الصحابي الجميؿ "عبد ا﵀ بف مسعكد" الذم
الدارسيف اتجاه الككفة المعتمد عمى ٌ

نزؿ عمى المدرسة الككفية «.كلعؿ ىذا االرتباط بيف ابف مسعكد كبيف النصكص ىك الذم

أثَّر في تكجيو الثقافة الككفية إلى الٌنقؿ»( ،)3لذا فنظرة الككفييف إلى النصكص كانت نظرة
كصفية ال تميؿ إلى النظرة العقمية أك الفمسفية ،كمعالجة ىذه النصكص

–في حاالت

كثيرة -حسبما ىي عميو ،كلك أدل األمر إلى استخراج قياس جديد ينطبؽ عمى النصكص
كمما ساعد ىؤالء عمى دراسة النحك
الطارئة التي لـ تخضع لمقكاعد المستقرة السابقةٌ .

تكجو المدرسة ،ككانت ىذه
اىتماميـ بالقراءات القرآنية التي كاف ليا فضؿ كبير في ٌ
نادر .عكس
القراءات مصد ار ىاما مف مصادر نحكىـ ،كلـ ييخطِّئكا القراءات القرآنية إالَّ نا
عدة قراءات قرآنية لعدـ مكافقتيا منيجيـ ( ،)4لذلؾ
ما قاـ بو بعض البصرييف حيف خطَّؤكا ٌ
انتيج الككفيكف نيجا كصفيا حقيقيا يمثؿ المنيج الكصفي الحديث الذم ينأل عف الجكانب
التي تبحث عف األغراض العمميػة أك تسعى لتحقيؽ أغراض تربكية  ،أك تصحيح أخطاء
( )1مازف المبارؾ ،الرماني النحكم في ضكء شرحو لكتاب سيبكيو .ط :ببل .دمشؽ ،بيركت :دار الفكر ،دار الفكر
المعاصر ،ت :ببل .ص .28

( )2أحمد مكمف ،المسانيات النشأة كالتطكر .ص .39

( )3تماـ حساف ،األصكؿ دراسة ابستمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب .ط :ببل .القاىرة :عالـ الكتب .2000 ،ص.29
()4

ينظر ميدم المخزكمي ،مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك .ط .2 :القاىرة :مكتبة كمطبعة مصطفى

البابي الحمبي كأكالده .1958 ،ص .26-22
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()1

لغكية ،كترمي إلى الكشؼ عف حقيقة المغة بطريقة مكضكعية.

( )1ينظر مقدمة رمضاف عبد التكاب ،مدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم .ط .3 :القاىرة :مكتبة الخانجي ،
.1997
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ثانيا :المعيارية في البحوث المسانية العربية
يختمؼ المنيج المعيارم عف المنيج الكصفي؛ إذ يقكـ « عمى فرض القاعدة؛ أم
يبدأ بالكميات ك ينتيي إلى الجزئيات» ( ،)1كيعتمد في ذلؾ عمى معيار الخطأ كالصكاب،
كقد غمبت ىذه الدراسة عمى البحكث العربية التي قامت بعد القرف الرابع ىجرم ،فصارت
االتجاه السائد في النحك.
كقد سار رجاؿ النحك عمى ىذا المنيج ،كىدفيـ في ذلؾ حفظ المغة العربية ،كالمغة
عندىـ ىي « ما يجب أف يتكممو الناس ،كليست ما يتكممو الناس بالفعؿ»

()2

كيعتمد

المنيج المعيارم عمى القاعدة كيحدد الصكاب ك الخطأ في االستعماؿ المغكم ،كلما كاف
تركيز عمماء العربية منصبا عمى تكجيو الناس نحك الصحيح مف قكاعد المغة اجتيدكا كفؽ
ىذه الطريقة.
كقد يرجع اعتماد العربية عمى المعيارية ،بعد أف كانت بحكث عممائيا أقرب إلى
الكصؼ ،إلى تأثير المنطؽ في ىذه األبحاث ( ،)3إذ يشير بعض الدارسيف إلى تأثر النحاة
العرب بيذا المذىب بعدما ظنكا َّ
أف « النحك قد نضج حتى احترؽ»

( ،)4ككانت دعكل

ىؤالء مبنية عمى المشترؾ القائـ بيف المنطؽ كالمنيج المعيارم ،إذ يعرؼ المنطؽ بأنو
« آلة مف اآلالت يعرؼ بو صحيح الكبلـ مف سقيمو ،كفاسد المعنى مف صالحو
كالميزاف».

()5

( )1عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .23
()2
()3
()4

كماؿ بشر ،دراسات في عمـ المغة .ط .9 :القاىرة :دار المعارؼ .1986 ،ص .50
ينظر عمى زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .17
مقدمة تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا.

( )5عبدهي الراجحي ،النحك العربي ك الدرس الحديث .ص .67
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كقد اىتـ العرب بتعميـ الناشئة كغير األعراب قكاعد المغة التي استقرؤكىا مف
المشافية ،فاتجيكا بذلؾ كجية تعميمية ،يقكؿ أحد الدارسيفَّ « :
إف العناية التي نشأ النحك
العربي مف أجميا كىي ضبط المغة كايجاد األداة التي تعصـ البلحنيف مف الخطأ فرضت
عمى ىذا النحك أف يتسـ في جممتو بسمة النحك التعميمي ال النحك العممي ،أك بعبارة أخرل
كلخص تماـ حساف ىذا المكقؼ بقكؿ محمد
أف يككف نحكا معياريا ال نحكا كصفيا» (،)1
َّ
بف مالؾ في ألفيتو فما أبيح افعؿ كدع ما لـ يبح.
كتككف المعيارية عبارة عف ليجة مف الميجات ترقى إلى مستكل التقميد ،يستعمميا
()2

مجمكعة مف الناس ،فتصبح بذلؾ عرفنا بينيـ ،حيث تي ىسطر ليا قكاعد كأصكؿ.

لقد أخضع النحاة المغة لمقياس الخطأ ك الصكاب في االستعماؿ ،كفرضكا عمييا
مجمكعة مف القكاعد ،كجعمكا كؿ ما ال تنطبؽ عميو ىذه القكاعد إما شاذا أك خطأ ال
()3

يجكز استعمالو ،كاف كاف شائعا في االستعماؿ.

كاف التفكير النحكم يسعى إلى المحافظة عمى سبلمة المغة العربية ،كىدفو في
ذلؾ « تعميمي يرمي إلى تعميـ األنماط المغكية ،التي تمكف الناس مف عرب كغيرىـ مف
تعمـ لغة القرآف الكريـ كالتعامؿ بيا فيما بينيـ»

()4

كتجمت مظاىر ىذا القصد في مجمكعة

مف القضايا ارتآىا عمماء النحك لممحافظة عمى ىذه المغة كالبمكغ بيا مقصد التعميمية،
كىي القياس ك التعميؿ.
كيفرؽ تماـ حساف بيف مكقفيف مف المغة ،مكقؼ المتكمـ منيا ،كمكقؼ الباحث،
كيعتبر َّ
أف النحكييف العرب نظركا إلى المغة مف جية المتكمـ بينما كاف األجدر بيـ أف
( )1تماـ حساف ،المغة العربية معناىا ك مبناىا .ص .13
()2
()3

ينظر عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .24
ينظر تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية ك الكصفية .ص .26

( )4حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة .ص .119
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يقفكا ىاىنا مف جية الباحث ،كيستند في ىذا إلى إنزاليـ المغة منزلة العادات كالتقاليد
كاألصكؿ السمككية التي يجب أف تراعى كتطابؽ ( ،)1حيث تخضع لما يحدده العرؼ؛ إذ
َّ
إف « العرؼ ىك الذم يحدد معايير االستعماؿ في المغة ،فإذا كاف الفرد خاضعا دائما لما
يحدده العرؼ مف المقاييس االجتماعية ،فيك خاضع أيضا لما يحدده العرؼ مف معايير
()2

المغة».

بينما ينظر الباحث إلى المغة باعتبارىا حقيقة اجتماعية ،تختمؼ مف مجتمع إلى
آخر ،فالصمة كثيقة بيف المغة كالمجتمع ،يقكؿ تماـ حساف « :فبل شؾ أف المغة ،كىي
نشاط اجتماعي يجب أف تدرس كذلؾ بالمبلحظة كالكصؼ ،إذا أريد لدراستيا أف تككف
()3

جدية منتجة»

كيشير بعض الدارسيف إلى َّ
أف الفرؽ بيف الباحث كالمتكمـ « فرؽ في الكظيفة ،إذ
بينما يطبؽ المتكمـ أسس النظاـ المغكم مف دكف أف تككف ىذه األسس كاضحة لديوَّ ،
فإف
()4

الباحث يستعمؿ االستقراء ليصؿ إلى كصؼ الظكاىر المغكية».

كيرل تماـ حساف َّ
أف « مف مظاىر مكقؼ المتكمـ مف االستعماؿ المغكم أف يراعي
معايير اجتماعية معينة يطابقيا في االستعماؿ ،كيقيس في كبلمو عمى ىذه المعايير»
كىذه الظاىرة سماىا الصكغ القياسي

()5

 ، Analogic creationكىي عبارة عف صيغ

يستعمميا الفرد لـ ترد في لسانو ،فإذا كانت ىذه الصيغة تقاس عمى ما يتكممو مع
المجتمػػع ،كاف مجانبػا لممستػكل الصكابػي االجتمػاعػي  ،كتختمػػؼ اختػػبلفػا جكىريػػا مع مػا

()1

المغة بيف المعيارية ك الكصفية .ص .18

()3

المرجع نفسو .ص .23

( )2المرجع نفسو .ص .18

( )4فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .72
( )5تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .40
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يصاغ مف كممات عمى قاعدة معينة ،مرجعيا في المغة السماع.

()1

كالصكغ القياسي ىك« مقدرة خاصة اكتسابية ،يكتسبيا الفرد مف طفكلتو كليا عبلقة
كطيدة بالمجتمع المغكم الذم يعيش فيو ،ككفقا ليا تحصؿ لديو ممكة قياس صيغ لـ
يسمعيا عمى صيغ قد سمعيا»( ،)2كيطبؽ اإلنساف ىذه الظاىرة في كبلمو اليكمي ،كيككف
ذلؾ دكف كعي منو أك شعكر « فنحف نقيس الصيغ ك الجمؿ التي ننطقيا عمى النماذج
التي سمعناىا أك تكممنا بيا» ( ،)3كتراعي ىذه الظاىرة الذكؽ المغكم العاـ ،الذم بفضمو
()4

تشيع الكممة فتقبؿ ،أك ترفض لعدـ استحسانيا مف المجتمع.

كىناؾ عدة طرؽ تصاغ عمى إثرىا الكممات كالتعريب كالترجمة ،كيراعي الكاضع
القالب الصكتي ك الصرفي الذم ينبغي أف يضع فيو الكممة الجديدة ،بحيث يككف مكافقا
لمعربية ،كتعد عممية الصكغ القياسي عممية معيارية بامتياز ،إذ « كؿ شرط مف ىذه يمثؿ
()5

معيا ار يتحكـ في مجرل عمؿ المتكمـ أك الكاضع»

كترتبط ىذه العممية« بمعايير اجتماعية شأنيا في ذلؾ شأف المستكل الصكابي»
كىذه العممية « مؤسسة عمى المنطؽ ،خالية مف كؿ كجية نظر عممية ،كىي ال تيتـ
بالمغة نفسيا ،بؿ ترل فقط أف تسف القكاعد التي تفرؽ بيف االستعماالت الصحيحة كغير
الصحيحة ،كىذا منيج معيارم ،بعيد عف المبلحظة الخالصة ،يفرض كجية نظره
()7

فرضا»

()1

تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .39

()2عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .29
( )3تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .40
()4

المرجع نفسو .ص .42

()5

المرجع نفسو .ص .43

()7

تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .43

( )6عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .29
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كقد أجمع أغمب أىؿ المغة عمى كجكد القياس في المغة ،كأف العرب تشتؽ الكبلـ
إف الذم كقفنا عمى َّ
مف بعضو ،يقكؿ ابف فارسَّ «:
أف االجتناف التستر ىك الذم كقفنا
عمى أف َّ
الجف مشتؽ منو ،كليس لنا اليكـ أف نخترع ،كال أف نقكؿ غير ما قالكه ،كال نقيس
()1

قياسا لـ يقيسكه ،ألف في ذلؾ فساد المغة كبطبلف حقائقيا»

كيعد المستكل الصكابي مقياسا اجتماعيا يميؿ المرء إلى مطابقتو ،فيك غير
الصكغ القياسي الذم يمثؿ طريقة تككيف المفردات كالجمؿ المستعممة حكلو في بيئتو
()2

المغكية.

كيعتمد ىذا المستكل عمى عدة عناصر تمزـ مف يريد تكمـ أم لغة أك ليجة أف
يطابؽ جميع ىذه العناصر مف « أصكات كمفردات كصيغ كطرؽ تركيب جمؿ كنبر
()3

كتنغيـ ،كاشارات باليديف كالكجو أثناء الكبلـ ،كطرؽ استجابة لما يسمع»

كيفترض المستكل الصكابي مف حيث الشكؿ معيا ار لغكيا لمصكاب المطمؽ؛ إذ
ينظر إليو باعتباره « مقياسا يفرضو المجتمع المغكم الكاحد ،لذلؾ فيك غير قابؿ لمتغيير
()4

الرتباطو بمسير التغيرات االجتماعية»

كذلؾ نظ ار لبلرتباط الكثيؽ بيف المغة كالمجتمع.

كلممحافظة عمى المستكل الصكابي في االستعماؿ المغكم ينبغي عمى متكمـ المغة
أك الميجة االنتباه إلى ثبلثة أمكر ىي( :)5المبلحظة ،كالمشاركة كالتجربة.
 فالمبلحظة تسمح بكشؼ تفاصيؿ تمؾ المغة أك الميجة.

( )1أبك الحسيف أحمد بف فارس ،الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا ،تحقيؽ مصطفى الشكيحني .ط :ببل.

بيركت :مؤسسة بدراف لمطباعة كالنشر .1963 ،ص .33
()2

ينظر تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .61

()3

المرجع نفسو .ص .65

()5

ينظر تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .66

( )4عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .29
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 كالمشاركة تتيح تعمـ ما لـ يستطع تعممو بالمبلحظة ،كقد يككف ذلؾ بالتكرار.
 كالتجربة المتكررة تعصمو مف الخطأ.
إف الذم يحافظ عمى ىذا المستكل ،كيكحده كيقكـ عميو ىك المجتمع ،إذ ي ً
َّ
خضع
ي

كؿ شخص لممستكل الصكابي ،ككؿ ليجة مف الميجات ليا مستكاىا الصكابي الذم

يرضى ببعض المفردات دكف بعض ( ،)1كيعد ىذا المستكل معيا ار لغكيا يرغب إلى
الصكاب كينأل عف الخطأ في االستعماؿ المغكم ،كىك« مقياس اجتماعي يفرضو المجتمع
()2

المغكم عمى األفراد ،كيرجع األفراد إليو عند االحتكاـ في االستعماؿ»

تأثر النحك العربي بالمنطؽ كما سبؽ كأشرنا كيثبت ىذا التأثر في اتجاه الدرس
المغكم عند العرب إلى القكؿ بالقياس كالبرىاف كالعمؿ

( ،)3كقد يدفع ىذا التأكيؿ إلى

افتراض قكاعد تككف مقياسا لمكبلـ العربي ،ك َّ
أف ىذه القكاعد صالحة لكؿ نماذج ىذا
الكبلـ ،كيشير عدد مف الدارسيف المحدثيف إلى َّ
أف ىذا التأثر يظير في تطبيؽ المقكالت
عمى التفكير النحكم العاـ ،إلى جانب ما تضمنتو المسائؿ النحكية مف أقيسة
()4

كتعميبلت.

لقد صنع النحاة أمثمة تعميمية متنكعة ،ككاف ىدفيـ مف كراء ىذا تكضيح القكاعد
كتفصيميا ،ككاف سعييـ كبي ار إليجاد تفاسير كتعميبلت تكافؽ الظكاىر المغكية مثؿ تغير
أكاخر الكمـ( ،)5كصرؼ النحاة جيدىـ إلى اإلعراب بعدما كضعكا المعايير التي يجب أف
يككف عمييا الكبلـ ،ككانت الظاىرة اإلعرابية أىـ سمة في المغة العربية الفصيحة ،حيث
صارت « مقيػػاس صػكاب ،حيػػف بدأ النحػػكيػكف ينظ ػػركف إلى المغػة ال مف جيػة كاقعي ػػا ،
( )1ينظر تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .68
()2
()3
()4
()5

المرجع نفسو .ص .72
ينظر عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .26
ينظر تماـ حساف ،مناىج البحث في المغة .ص .17
ينظر حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج الحديثة .ص .129
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()1

بؿ قياسا إلى ما كضعكه مف نحك»

كاتجو النحاة المعياريكف إلى التمييز بيف أجزاء المادة المغكية ،بيف ما ىك صالح
لمدراسة كما ىك غير صالح ،كما ال يصمح لمدراسة ليس مف كبلـ العرب ،كقادىـ ىذا إلى
كضع حدكد مكانية كزمانية لممادة المغكية ،ككاف تحديدىـ لمصادر االحتجاج مف قرآف
كريـ كحديث شريؼ كما سمكه لغة قريش كبعض القبائؿ مثاال لنقاء المغة كفصاحتيا (،)2
فدرسكا ىذه النماذج ،ككضعكا عمى أساسيا قكاعد العربية ،فما كافقيا قيبًؿ ،كما لـ يكافقيا
كاف شاذا ال يقاس عميو.
كانت غاية النحكييف التقميدييف مف اصطناع منيج معيارم مبني عمى منطمؽ
قياسي ىي كضع العربية في قكاعد غير قابمة لمخطأ ،كاستيدفكا بيذه العممية الصكاب
()3

المطمؽ حفاظا عمى لغتيـ مف التغيير.

كالحؽ َّ
أف ىذا المنيج ،في نظر أغمب العارفيف بشؤكف العربية ييعد غير صالح

لمدرس المغكم العمميَّ ،
ألف « صبلحية الدراسة المغكية تعتمد في ما تعتمده مف أصكؿ
()4

استقراء المادة المغكية ،ككضع القاعدة نتيجة ليذا االستقراء»

كقد تجمت مظاىر المنيج المعيارم في أعماؿ القدامى في ما قدمكه مف« مظاىر
مرتبطة بأصكؿ اعتمدىا النحاة ك المغكيكف في تكجيو أفكارىـ كجدليـ » ( ،)5كتتجمى ىذه
المظاىر في أخذ النحاة عف بعض القبائؿ كالميجات كترؾ قبائؿ كليجات أخرل ،كتقسيـ
الكبلـ إلى مطرد كشاذ ،كترتيب الكبلـ ترتيبا معتمدا مف خبلؿ افتراضنا عمى أساس
التكجيو اإلعرابي ،فتخرج عف معناىا الداللي كتخمط عمى أذىاف السامعيف ،كىك ما يعرؼ
( )1فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث .ص .74
()2

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص

()4

المرجع نفسو .ص .28

( )3ينظر عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .28
()5

المرجع نفسو .ص .30
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()1

بالتقدير كاالفتراض ،كالضركرات الشعرية التي تخالؼ قكاعد النحاة.

كالكاضح َّ
أف الدراسات العربية عندما اعتمدت عمى مثؿ ىذا المنيج لـ تكف غايتيا
أبدا خمؽ « أمشاج مف األفكار غير المتناسبة ،يأتي بعضيا مف المنطؽ ،كبعضيا اآلخر
مف الميتافيزيقيا ،كبعض ثالث مف األساطير ،كرابع مف الديف ،كىمـ جر»

()2

لكف ،ىذا

الخمط كقع مف قبيؿ التكسع في األفكار كالتعبير ،كانو مف الصكاب ما أعاب النحاة عمى
الدراسة المعيارية التي صاحبت المغة في قركف خمت كىي إلى اليكـ كذلؾ ،كا َّف مف
المغكييف اليكـ مف يسعى لتخميص الدراسة المغكية مف ىذه العدكل « ،فأساس الشككل ىك
تغمب المعيارية في منيج حقو أف يعتمد عمى الكصؼ أكال كأخيرا ،كىذه المعيارية تتضح
في طريقة التناكؿ كما تتضح في طريقة التعبير»

( ،)3كذلؾ ككف المغة « مكضكع مف

مكضكعات الكصؼ كالتشريح ،ال مجمكعة مف القكاعد كالمعايير»

()4

يسنيا المجتمع

كيفما شاء.
َّبيف تماـ حساف مكقفو مف المعيارية كالكصفية ،حينما ربط بيف المعيارية كبيف
أمكر استعمالية ،معترضا عمى ربطيا بالمنيج ،ألنيا تعتمد عمى القياس كالتعميؿ
كالمستكل الصكابي ،كربط بيف الكصفية كبيف أمكر منيجية ككنيا تعتمد عمى نماذج
كرمكز لغكية كاستقراء كتقعيد ( ،)5كشتاف بيف ىذا كذاؾ «،فالمعيار أداة التعميـ ،كالكصؼ
()6

أداة البحث».

كيبدك أف الكصفيػة ك المعياريػة خطَّ ً
اف يكازم كؿ منيما اآلخر كيقابمو ؛ إذ َّ
أف
( )1ينظر عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .31
()2
()3
()4
()5
()6

مقدمة تماـ حساف ،مناىج البحث في المغة.

تماـ حساف ،المغة بيف المعيارية كالكصفية .ص .12
المرجع نفسو .ص .24
المرجع نفسو .ص .13
المرجع نفسو .ص .4
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« أية معايير ال تنبني عمى كصؼ صحيح تككف خطأ أك تككف عمى األقؿ ،عرضة لذلؾ
عمى نحك كبير ،كما َّ
أف الكصؼ الذم ال ينتيي بمعايير يبقي الظاىرة ببل دراسة
حقيقية» ( ،)1كسيظؿ الجدؿ قائما في ىذه القضية كؿ ما قامت دراسة جديدة ،كيحتاج
تأكيد معيارية الدراسات العربية أك كصفيتيا إلى التكجو بالبحث في صمب المنيج كالعدكؿ
عف البحث في الجزئيات ،يقكؿ تماـ حساف « :فكرت في أمر الدراسات العربية القديمة،
()2

مف حيث المنيج ال مف حيث التفاصيؿ»

كالكاقع أف الدراسات العربية بدأت كصفية في كثير مف فصكليا ،حيث قامت
«عمى استقراء المادة المغكية مف مصادرىا األصمية "السماع -المشافية" ثـ استنبطت منيا
القكاعد الكمية كالجزئية ،أم جعمت القاعدة خاضعة لبلستقراء» ( ،)3ثـ نزحت بعد ذلؾ في
الفترات المتأخرة مف الدراسة إلى المعيارية كتكقؼ استقراء المادة المغكية
« فانقمب الميزاف مف الكصؼ إلى المعيار ،مف إخضاع القاعدة إلى إخضاع المادة
()4

المغكية ،مف استم اررية االستقراء كاألخذ إلى التكقؼ عنيما».

كالفرؽ بيف الدراستيف يتضح أكثر عند بياف الفرؽ بيف القاعدة كالتقعيد؛ ألف كبلىما
قطع شكطا كبي ار في الدراسة المغكية العربية؛ « فالتقعيد ىك كسيمة إنتاج القاعدة كمنيج
دراستيا كتفسيرىا ،كىك بيذا المعنى الجزء المتغير مف النحك ،أما القاعدة فيي ثابتة ،إذ
تستند إلى كصؼ الكاقع الثابت مف االستعماؿ المغكم الصحيح الذم ارتضاه العرب
()5

كعمماء األمة العربية في عصر االستقراء كاالحتجاج».

( )1محمد عبد العزيز عبد الدايـ ،النظرية المغكية في التراث العربي .ط .1 :القاىرة :دار السبلـ لمطباعة كالنشر
كالتكزيع .2006 ،ص .63

()2
()3
()4
()5

مقدمة المغة بيف المعيارية كالكصفية.
عمي زكيف ،منيج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث .ص .16
المرجع نفسو .ص .16
حسف حسيف الممخ ،التفكير العممي في النحك العربي .ط .1 :عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .2002 ،ص.14
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خالصة الفصل األول
نخمص في نياية ىذا الفصؿ إلى النتائج اآلتية:
اتجيت الدراسات المغكية في القرف العشريف صكب المنيج الكصفي ،حيث أصبح
مرتك از ألم دراسة عممية ،كىذا ما نادل بو دم سكسير مف خبلؿ محاضراتو في
المسانيات العامة التي أقر فييا أف الدراسة العممية لمغة ينبغي أف ترتكز عمى الكصؼ
الذم يعتمد عمى المغات المنطكقة كالميجات مف دكف أف يفرؽ بينيما في الدراسة ،كينبغي
عمى عالـ المغة الكصفي أف يصؼ الكاقع المغكم ،كتككف مبلحظاتو كفقا لذلؾ الكاقع .
بدأت الدراسات المغكية العربية تشؽ طريقيا تدريجيا إلى حقؿ المسانيات ،كقد كانت
المسانيات الغربية تمثؿ مرجعا أساسيا ألفكار المغكييف العرب ،كذلؾ بما كصمت إليو مف
نتائج في العمـ المغكم الحديث ،حيث سعى عمماء العربية إلى رصد الحركة المسانية
الغربية بقيمتيا النظرية كتعميقاتيا المنيجية ،كعمى الرغـ مف إقرار العمماء بيذا األمر ،إال
أنيـ أكدكا م ار ار عمى قيمة الدراسات المغكية العربية القديمة ،التي قدمت مرتك از نظريا بنى
عميو كثير مف العمماء فكرىـ.
حاكؿ عدد مف عمماء العربية تطبيؽ المنيج الكصفي عمى المغة العربية ،كاتبعكا
في ذلؾ نظريات المدارس التي أعقبت ظيكر ىذا المنيج ،منتقديف النزعة المعيارية التي
صاحبت الدراسات المغكية العربية بعد القرف الرابع ىجرم ،كقد أكدكا عمى ضركرة تبني
الطريقة الكصفية في البحكث العربية.
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المبحث األول :الشكل و المعنى
كاف المغكيكف العرب المحدثكف ك اعيف بكجك ب دراسة المغ ة العربية مف منظكر
بي أم ار َّ
البد منو لتخميص النحك العربي
كصفي ،فأصبحت محاكؿة إعادة كصؼ المغة العر ة
مف قيكد التقميد ،كقد تزعـ ىذا التيار شيخ المغكييف العرب "تماـ حساف" ،الذم طالما يدعك
إلى ضركرة قراءة العربية مف كجية مغايرة ،كخاصة مف خبلؿ كتابو "المغة العربية معناىا
كـ بناىا" ،الذم اعتبر «أجرأ محاكلة إلعادة ترتيب األفكار المغكية بعد سيبكب ق كعبد
()1

القاىر»

لقد شغؿ ىذا الكتاب تفكير الدارسيف العرب لما جاء فيو مف نقد لنظريات ؽ ديمة
نعتت بالمعيارية ،حيث استطاع مؤلفو تجاكز ذلؾ إلى اقتراح أنمكذج جديد لمغة العربية،
يقكؿ سعد مص ؿكح كاصفا ىذا الكتاب « :كيقؼ في الصدارة مف ىذه المحاكالت كتاب
أستاذنا تماـ حساف "المغة العربية معناىا كمبناىا"...إذ ىك جيد بصير م بايف في ج كه ره
جميع ما سبقو مف جيكد ،كيجمعو بيذه الجيكد أنو ال يزاؿ يمثميا كاقعا في حيز نحك
الجمؿة  ،بيد أنو مؤىؿ -كالسيما بنظريتو في القرائف النحكم ة كالتعميؽ -ألف يككف منطمقا
رصينا مكفقا الرتياد آفاؽ جديدة يككف فييا النحك قطب الطرؽ التحميمية في دراسة
النص »( ،)2كيتبيف لفا مف خبلؿ ىذا القكؿ أف الكاتب يرل في تماـ حساف م ً
نظ ار نحكيا
ن
ي

يميد آلفاؽ جديدة تنمك بالدرس المغكم في العصر الحديث.

استطاع تماـ حساف أف يخمؽ قاعدة منيجية حركت مدار البحث المغكم العربي

( )1تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .10
()2

سعد عبد العزيز مصمكح ،في المسانيات العربية المعاصرة دراسات كمثاقفات .ط .1 :القاىرة :عالـ الكتب.2004 ،

ص .204
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كطكرت منيجو ،يقكؿ محمكد أحمد نحمة مؤكدا ذلؾ  «:ال أعرؼ باحثا استطاع أف يطكر
منيجا جديدا مف التراث النحكم كالببلغي  ،معتمدا عمى منيج مف مناىج الدرس المغكم
الحديث ،غير الدكتكر تماـ حساف في كتابو الذم أصدره سنة

1973ـ ،كىك "المغة

العربية معناىا كمبناىا "»( ،)1كقد مثمت آراء تماـ حساف كأفكاره المسانية محكر التقاء بيف
الدرس المغكم العربي القديـ كالفكر الغربي الحديث.
أف ىذا الكتاب ُّ
كيجمع عدد مف الدارسيف َّ
يعد « أكؿ محاكلة في مجاؿ تعميؽ ىذه
النظرية المغكية كالتمييد لتطبيقيا عمى المغة العربية »( ،)2كبذلؾ بدأت المغة العربية عيدا
جديدا مف الدراسة مع ىذا الكتاب .
يشير تماـ حساف في مقدمة كتابو إلى قضية أىممتيا الدراسات المغكية القديمة كلـ
تخصص ليا جانبا مف الدراسة عمى الرغـ مف أىميتيا

في العربية  ،كىي قضية المعنى

كارتباطو بالشكؿ ،إذ َّ
إف الدراسة اؿؿغكية ال بد ليا مف االلتفات إلى ىذا النكع ،بحيث تككف
الدراسة كفؽ كؿ مستكيات المغة ،يقكؿ تماـ حساف « :البد أف يككف المعنى ىك المكضكع
األخص ليذا الكتاب ؛ ألف كؿ دراسة لغكية -ال في الفصحى فقط بؿ في كؿ لغة مف
لغات العالـ -البد أف يككف مكضكعيا األكؿ كاألخير ىك المعنى ككيفية ارتباطو بأشكاؿ
التعبير المختمفة  ،فاالرتباط بيف الشكؿ كالكظيفة ىك المغة كىك العرؼ كىك صؿة المبنى
بالمعنى .كىذا النكع مف النظر إلى المشكمة يمتد مف األصكات إلى الصرؼ إلى النحك
إلى المعجـ إلى الداللة »( ،)3كالمبلحظ ليذا القكؿ ،يرل أف الكاتب أعطى اىتماما كبي ار
لممعنى انطبلقا مف المنيج الكصفي ،كليس استنادا إلى ما صدر عف القدماء ( ،)4فيك
بذلؾ يركز عمى االرتباط الكثيؽ الذم يجمع بيف الشكؿ كالكظيفة ،معتب ار أف المغة ال
) (1محمكد احمد نحمة  ،مدخؿ إلى دراسة الجممة العربية  .ط ببل  .بيركت دار النيضة العربية ،1988 ،ص 274
( )2عبدالمقصودمحمدعبدالمقصود،دراسةالبنيةالصرفيةفيضوءاللسانياتالوصفية.ط،1بيروتالدار
العربيةللموسوعات،2006،ص.80
()3اللغةالعربيةمعناهاومبناها.ص9
()4

ينظر حميمة أحمد عمايرة ،االتجاىات النحكية لدل القدماء في ضكء المناىج المعاصرة  .ص . 45
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تكتمؿ إال بيما ،كيظير ىذا مف خبلؿ تفسيره لظكاىر الشذكذ في التراكيب المغكم استنادا
إلى الكاقع ،كالى ارتباطيا بالمعنى كفؽ مستكيات مختمفة.
يظير المنيج الك صفي فيما َّ
قدمو تماـ حساف في كتابو مناىج البحث في المغة
عندما انتقد تعريؼ أرسطك لبلسـ بأنو ال يكصؼ بالصدؽ كالكذب إال إذا أسند ،حيث يرل
عما يفيده لؿكبلـ ،كانما يعنييا تحميؿ العبارة تحميبل
الكاتب أف الدراسة الكصفية ال تبحث َّ
لغكيا ،قائـ عمى المبلحظة المباشرة كالكصؼ ،إذا يقكؿ:

« ككاضح أف اؿصدؽ كالكذب

لكاذب
ليس مف الدراسات المغكية؛ كانما ىك مف الدراسات المنطقية ،فالنحكم يحمؿ العبارة ا ة
()1

كما يحمؿ العبارة الصادقة ،كال ييمو منيا إال التحميؿ المغكم»

كيكضح المؤلؼ َّ
أف ميـ ة النحكم مف الدراسة ليست سكل تسجيؿ ما ىك مبلحظ،
فر ؽ تفريقا كاضحا بيف
كيدعـ ىذا الرأم في كتابو "المغة بيف المعيارية ك الكصفية" حينما ٌ

مكقؼ الباحث مف المغة كمكقؼ المتكمـ ،إذ يقكؿ « :لـ يغب لحظة مف خاطرم ما بيف
المتكمـ كالباحث مف فرك ؽ ،فالمتكمـ صاحب عادات نطقية معينة يحددىا الصرؼ،

كالباحث صاحب منيج معيف تحدده عكامؿ تتصؿ بطبيعة المادة المدركسة »( ،)2كقد َّ
عدد
ينماز بيا الباحث عف المتكمـ مكضحا َّ
أف الباحث شأنو مف
في ىذه المحطة صفات كثيرة ي
شأف المراقب الكاصؼ لقكانينيا كأصكليا ،لذلؾ فيك ال ييتـ إال بما ىك مكجكد
المغة ى

أمامو ،كيكضح ىذا بقكلو( « :)3كال ييـ النحكم مف قكؿ الشاعر:
يزيد جماؿ كجيؾ كؿ يكـ.

إف كانت ىذه الشطرة صادقة أـ كاذبة ،كانما يع نيق منيا أف يحمميا تحميبل لغكيا ال أكثر
كال أقؿ » ،كبيذا ،كاف تماـ حساف يكحي بتطبيؽ منيج جديد لدراسة العربية كفقا لمتفكير
المغكم الحديث .
( )1تماـ حساف  ،مناىج البحث في المغة .ص . 15

( )2تماـ حساف  ،المغة بيف المعيارية ك الكصفية  .ص 12
()3تماـ حساف  ،مناىج البحث في المغة  .ص 15
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كانتقد تماـ حساف محاكلة قدامى الغكييف في تقسيـ الكبلـ كمحاكلة إعرابو
كاعتبرىا خارج أطر المنيج الكصفي ،ذلؾ ألنيا ال تمس معنى الجممة ،كعاب اتجاىيـ
أف عمميـ يشممو شيء مف النقص
لمبحث كالتحميؿ عف الجزيئيات كالتفاصيؿ ،ك الحظ ن

ككنيـ اعتمدكا في ىذا التقسيـ عمى بياف عبلمات كؿ قسـ ،ككشؼ المعرب كالمبني مف
ىذه األقسا ـ ،كتبييف األبكاب النحكية في داخؿ الجممة كالعبلمات التي يعرؼ بيا
باب ،إضافة إلى أنيـ بينكا المعاني الكظيفية التي تؤدييا العنا

ؿكؿ

صر المغكية كالتذكير

كالتأنيث كالتعريؼ كالتنكير كاإلفراد كالتثنية كالجمع كالتكمـ كالحضكر كالغيبة ،ككالصرؼ
كعدمو كالعبلمة اإلعرابية( ،)1حيث عمَّؽ تماـ حساف عمى ىذا التؽسيـ بقكلو «:ىذا الجانب
التحميمي مف دراسة النحك ال يمس معنى الجممة في عمكمو ال مف الناحية الكظيفية العامة
كاإلثبات كالنفي كالشرط كالتأكيد

كاالستفياـ كالتمني ...الخ  ،كال مف ناحية الداللة

االجتماعية التي تنبني عمى اعتبار المقاـ في تحديد المعنى ،كاف كانت تمس ناحية مف
ؿ بركابط مبنكية أك معنكية ذكركىا فراد ل كلـ يعنكا بجمعيا
نكاحي الترابط بيف أجزاء الجـ ة
()2

في نظاـ كامؿ»

كيظير َّ
قدمو المؤلؼ يرمي إلى كجكب
أف الطرح الذم ٌ

االعتماد عؿ المعنى

كالمبنى معا في سبيؿ الكصكؿ إلى نتائج سميمة ،فاالعتماد عمى اعتبار كاحد ليس كافيا
لمتمييز بيف أقساـ الكمـ.
فالمعنى بمفيكمو الجديد عند تماـ حساف ليس كاحدا بؿ ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ:
« أحدىما المعنى الك ظيفي كىك كظيفة الجزء التحميمي في النظـ أك في السياؽ عمى حد
سكاء ،كالثاني المعنى المعجمي لمكممة ،ككبلىما معتمد كمتعدد خارج السياؽ ،ككاحد فقط
()3

في السياؽ ،كالثالث المعنى االجتماعي  ،أك معنى المقاـ ».
()1

ينظر تماـ حساف  ،المغة العربية معناىا ك مبناىا  .ص . 16

( )2المرجع نفسو  .ص 16

( )3المرجع نفسو  .ص . 42-41
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نظريتو في ىذا الكتاب عمى مفيكـ المعنى ،كقسَّمو إلى ثبلثة معاف فرعية ،أحدىما
المعنى الكظيفي ،كالثاني المعنى الـ عجـ م كالثالث المعنى االجتماعي .
ككاضح أف تماـ حساف ذىب إلى مثؿ ما ذىب إليو أصحاب المدرس

ة المغكمة

قدـ لعبلقة المعنى بالمبف ل مف مفظ كر
السياقية ابتداء بمالينكفسكي كانتياء بؼ
يرث ،حيث ٌ
()1

كظيفي ،كاعتبر أف المعنى في حقيقتو ىك كظيفة المبنى.

كطرح الكاتب فكرتو انطبلقا مف نقد الدراسات المغكم ة القديمة التي كانت معنية
بالمبنى أكثر مف عنايتيا بالمعنى ،كأف دراسة المعنى جاءت الحقة لمنحك العرب مع النقد
الذم كجيو عبد القادر الجرجاني لمنحاة العرب الذيف أىمؿكا المعنى.
فعبد القاىر يرل أف مدار األمر كمو ىك تكخي معاني النحك لذلؾ يجعؿ تماـ
()2

حساف مشركعو في ىذا الكتاب امتدادا لمشرع عبد القاىر.

( )1ينظر فاطمة الياشمي بككش ،نشأة الدرس المساني العربي الحديث  .ص. 54
( )2المرجع نفسو  .ص . 53
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المبحث الثاني :النظام الصرفي وتقسيم الكمم
يشمؿ مجاؿ عمـ اؿ ص رؼ مكضكعات عديدة مثؿ أبنية األفعاؿ كاألسماء
كالمشتقات كيككف بحثو ضمف الكحدات الصرفية
()1

مسائؿ التركيب النحكم

 ،المسما ة المكرفيمات،دكف أف يتناكؿ

.

خصص تماـ حساف لمنظاـ الصرفي في العربية مبحثا مطكال  ،بدأه بالكبلـ عمى
()2

األسس التي يتألؼ منوا ىذا النظاـ كجمعيا في ثبلث دعائـ تمثمت في ما يمي:

 1مجمكعة مف المعاني الصرفية التي يرجع بعضيا إلى تقسيـ الكمـ كيعكد بعضيا
اآلخر إلى تصريؼ الصيغ.
 2طائفة مف المباني بعضيا صيغ مجردة كبعضيا ؿ كاصؽ كبعضيا زكائد كبعضيا
مباني أدكات.
 3طائفة مف العبلقات العضكية اإليجابية كىي كجكه االرتباط بيف المباني ،كطائفة أخرل
مف القيـ الخبلفية أك المقاببلت كىي كجك قاالختبلؼ بيف ىذه المباني ،فيذه الدعائـ ىي
التي يركز عمييا الف ظ اـ اؿصرفي ،كىي التي تجعمنا نفرؽ بيف ا ؿكحدة الصرفية كبيف
أخرل ،كيقدـ لنا تماـ حساف شرحا ليذه المباني ككيؼ أنيا تدؿ عمى و
معاف

صرفية

كظيفية ،مكضحا الفرؽ بيف ىذه المباني كبيف المباني اؿ صرفية؛ إذ تعتبر األكلى أسا س
النظاـ الصرفي "أم ـ باني التؽسيـ" ،في حيف أف مباني التصريؼ ىي « المسؤكلة عف
التفريع الذم يتـ داخؿ المباني التقسيمية ،كأف ت فظر إلى األنكاع المختمفة لتصريؼ ات
االسـ كاإلسنادات الفعؿ كلفصؿ الضمائر ككصميا كذكرىا»(.)3
()1

ينظر عبد المقصكد محمد عبد المقصكد ،دراسة البنية الصرفية في ضكء المسانيات الكصفية.ص.93

()2

ينظر المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .83

()3

المرجع نفسو .ص .83
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أقسام الكمم ومبدأ الوصفية عند تمام حسان:
خصص تماـ حساف مبحثا خاصا في كتابو "المغة العربية معناىا كمبناىا" مبينا
مف خبللو كجية نظره في التقسيـ القديـ ،كمقترحا تقسيما جديدا ،فبدأ بمناقشة التقسيـ
الثبلثي لمكمـ "اسـ كفعؿ كحرؼ" ،كرأل َّ
أف ىذا التقسيـ فرؽ فيو النحاة ا ؿكمـ عمى أساس
المبنى فقط ،بينما أقاـ فريؽ أخر تقسيـ ىـ لمؾؿـ عمى أساس المعنى فقط ،كيتضح األساس
األكؿ مف التقسيـ في قكؿ ابف مالؾ :
كاسـ كفعؿ ثـ حرؼ الكمـ.

كبلمنا لفظ مفيد كاستقـ

كنجد األساس الثاني مف التقسيـ يظير في شرح

ابف عقيؿ لمش طر الثاني مف البيت

قائبل «:كالؾؿـ اسـ جنس كاحدقكممة  ،كىي إما اسـ ك إما فعؿ ،كاما حرؼ ،ألنيا إف دلت
عمى معفل في نفسيا غير مقترنة بزماف فيي االسـ ،كاف اقترنت بزماف فيي الفعؿ كاف لـ
تدؿ عمى معنى في نفسيا بؿ في غيرىا فيي الحرؼ

»( ،)1كرأل تماـ حساف أف ىذا

التقسيـ الذم كاف انطبلقا مف المبنى فقط أك المعنى فقط يحتاج إلى نكع مف التعديؿ،
فاألصح في رأيو ىك أف يككف التقسيـ باعتبار األساسيف معا "المبنى كالمعنى".
قسَّـ تماـ حساف الكمـ إلى سبعة أقساـ ،كىذا بعدما كانت أربعة في كتابو "مناىج
البحث في المغة " كىك الكتاب السابؽ لكتاب "المغة العربية معناىا كمبناىا".
كىذا الشكؿ يكضح ذلؾ التقسيـ:
ال ػ ػ ػك ػ ػ ػمػ ػ ػ ػػـ
الضمير

الفعؿ

 االسـ

 الصفة

األداة

الظرؼ

الخالفة

( )1محمد محي الديف عبد الحميد ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ .ط :ببل .القاىر :دار الطبلئع لمنشر كالتكزيع،
،2004ج  ،1ص .16 -17
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 1االسم :ينظر تماـ حساف إلى االسـ نظرة تختمؼ عف نظرة القدامى  ،كىي نظرة
تقيمية باعتبار ما يدؿ عميو االسـ مف معنى داللي أك معجمي أك كظيفي  ،فجا ء تقسيمو
()1

لبلسـ كفؽ ىذا المخطط:

االســــــم

اسمالحدث

اإلسمالمعين

المصدر

اسم

اسمالمعجمات

اسـ الجنس

اسـ الييئة

اسـ المرة

المصدر

اسـ
الزماف

اسم
المكان

االسـ المبيـ

اسـ
اآللة

كال تدخؿ الصفات كال أسماء األفعاؿ كال أسماء اإلشارة كال المكصكالت ضمف ىذه
األسماء ،كال الظركؼ ألنيا تنتمي إلى أقسـ أخرل لمكمـ.
 2الصفة  :ما قصده تماـ حسف بمصطمح الصفة ىك

الصفات الخمس صفة

الفاعؿ ،المفعكؿ ،صفة المبالغة ،الصفة المشبية ،صفة التفضيؿ ،فصفة الفاعؿ ىي
الكصؼ الداؿ عمى الفاعؿ الجارم عمى حركات المضارع كسكناتو ،كضارب كمكرـ ،كال
يخمكا ،إما أف يككف بأؿ أك مجردا مفقا ،كىي تختمؼ عف صفة المفعكؿ  ،سكاء مف حيث
الصيغة التي جاءت عمييا أـ مف كصفيا الداؿ ،ككذا الشأف بالنسبة لصفة المبالغة.
 3الفعل :كقد بدأ بإعطاء تعريؼ النحاة لمفعؿ بأنو ما

دؿ عمى حدث كزمف

ليبيف أف داللتو عمى الحدث تأتي عف اشتراكو مع مصدره في مادة كاحدة « فالمصدر ىك
اسـ الحدث فما شاركو في مادة اشتقاقو كالفعؿ كالصفة كاؿميمات البد أف يككف عمى صمة

( )1المغة العربية معناىا كمبناىا.ص.91
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مف نكع ما بمعنى الحدث كالداللة عمى اؽ تراف الحدث بالزماف أك عمى مكصكفا بالحدث
أك عمى مكاف الحدث أك زمانو أك آلتو»(.)1
فقد ركز تماـ حساف عمى "المعنى" في عبلقة الفعؿ مع المصدر،

ك ألف مادة

االشتقاؽ كاحدة ،فبل بد أف يككف بيف الفعؿ كالمصدر "معنى في الحدث"  ،ليتحدث عمى
"مقكلة الزمف" في الفعؿ التي فييا فرؽ بيف الزمف الصرفي الذم ىك كظيفة الصيغة مفردة
خارج السياؽ ،كبيف الزمف النحكم الذم يستفاد مف الص مغة داخؿ السياؽ ،مف حيث أف
الزمف النحكم ىك « كظيفة في السياؽ  ،يؤدمىا الفعؿ أك الصفة أك ما نقؿ إلى الفعؿ مف
()2

أقساـ الكمـ األخرل كالمصادر كالخكالؼ»
فالفعؿ الذم عمى صيغة فعؿ،

-يقكؿ تماـ حساف  -قد يدؿ في السياؽ عمى

المستقبؿ ،كالذم عمى صيغة المضارع قد يدؿ عمى الماضي ،كينتقد النحاةى في قكليـ أف
()3

"الزمف جزء منو" فيقكؿ «:قكؿ مقبكؿ عمى مستكل الصرؼ فقط »

ك قسـ تماـ حساف الفعؿ مف حيث مبناه الصرؼ إلى ماضي كمضارع كأمر ،كبيف
أنيا تختمؼ مف حيث المبنى ،كما أنيا تختمؼ مف حيث المعنى الصرفي الزمني ،ألف
لكؿ صيغتو الخاصة فقد يككف الفعؿ مجردا أك مزيدا( الثبلثي ،الرباعي) كلكؿ فعؿ سماتو
()4

ـ ف حيث الزمف عمى الشكؿ اآلتي:

صيغة فعؿ كنحكىا
الماضي

زمف الفعؿ

صيغة يفعؿ كنحكىا

صيغة أفعؿ كنحكىا

الحاؿ أك االستقباؿ

أطاؿ أك االستقباؿ

()1

تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص.104

()2

المرجع نفسو .ص .240

()3

المرجع نفسو .ص .104

( )4المرجع نفسو .ص .105
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كه ؾذا يبيف لنا تماـ حساف النظاـ الزمني الصرفي في المغة العربية الفصحى ،أم
الزمف الصرفي لمفعؿ ،حيث تتخمص "فعؿ" لمماضي ،كتتخمص "يفعؿ كافعؿ" لمداللة عؿل
الحاؿ أك االستقباؿ  ،كبيف لنا أف الزماف السياؽم التركيبي اليتحدد إال بقرينة في السياؽ ،
سكاء أكانت لفظية أـ معنكية أـ مكقعية ،فالزمف السياقي جزء مف الظكاىر المكقعية
()1

السياقية ،كالشكؿ الذم قدمو تماـ حساف يبيف ذلؾ :
َّ
الزمف

في الصرؼ

في النحك

كظيفة الصيغة

ظاىرة تتكقؼ عمى

المفردة

المكقع كالقرينة

فرؽ بيف الزمف الصرفي
كيشير عدد مف الدارسيف إلى أف تماـ حساف يي ي
عد أكؿ مف ٌ

كالزمف النحكم

()2

 ،كبيف أف الزمف الحقيقي لمصيغة ال يمكف الكصكؿ إليو مف خبلؿ

شكؿ الصيغة حتى تتمكقع في سياؽ معيف يتحدد معو الزمف المراد.
كيمكف أف نضرب مثاال عمى ذلؾ بقكلو تعالى  ﴿ :أىتىى أ ٍىم ير الو فىبلى تً ٍستى ٍع ًجميكه﴾

()3

أف سياؽ اآلية كبما
فالفعؿ "أتى" في اآلية الكريمة صيغتو "فعؿ" التي ىي الماضي ،إال ٌ

تكفر مف قرائف خمٌصت الفعؿ لبلستقباؿ  ،بدليؿ ع ط ؼ الفعؿ " أتى" عمى الفعؿ المضارع
عبر عنو بالماضي،
كلما كاف أمر ا ﵀ آتيا ال محاؿ ٌ
" فبل تستعجمكه" ،أم بمعنى "سيأتي"ٌ ،

حدد ؿنا ىذا الزمف بمبلحظة كظائؼ الكممات
ألنو في حكـ اؿكاؽع فعبل .فالسياؽ ىك الذم ٌ
داخمو.

( )1تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .105
()2

كماؿ رشيد ،الزمف النحكم في المغة العربية .ط :ببل .عماف :عالـ الثقافة لمنشر كالتكزيع .2008 ،ص .55

()3

النحؿ /اآلية .1
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خاص ،حيث يرل أنو ال يدؿ عمى مسمى
ا
 4الضمير :كيفرد لو تماـ حساف قسما
كال عمى مكصكؼ  ،كداللتو تتجو إ ؿل المعاني الصرفية  ،كالضمير مف حيث المبنى
()1

ليست لو أصكؿ اشتقاقية كاألسماء  ،فيك ال ينسب إلى أصكؿ ثبلث.

 ،كىي ضمائر التكمـ كالخطاب كاإلشارة

كقسـ الضمائر إلى ضمائر حضكر
ٌ

،

()2

كضمائر غيبة كىي ضمائر شخصية مكصكلية.

 5الخوالف :كىي الكممات التي تستعمؿ في أساليب إفصاحية ،كىي قسـ مستقؿ
()3

مف أقساـ الكمـ كما يرل تماـ حساف  ،كىذه الخكالؼ أربعة أنكاع ىي:
أ.خالفة اإلخالة كىك ما مسميو النحاة اسـ الفعؿ .
ب.خالفة الصكت كىك ما مسميو النحاة اسـ الصكت .
ج .خالفة التعجب كىك ما مسميو النحاة صيغ التعجب .
د .خالفة المدح كىك ما مسميو النحاة فعمي المدح كالذـ .
كيرل أف القسـ المشترؾ ىذه الخكالؼ طبيعتيا اإلفصاحية.

.6الظرف :كيرل تماـ حساف « أف الظركؼ مباف تقع في نطاؽ المبنيات غير
()4
عدىا
المتصرفة  ،فتتصؿ بأقرب الكشائج بالضمائر كاألدكات »  ،كالظركؼ األصمية ٌ

لما ،أياف  ،متى  ،كظركؼ المكاف كىي  :أيف ،
حساف كىي :ظركؼ الزماف إذ ،إذا ،إذانٌ ،
أما باقي الظركؼ فيي منقكلة إلى الظرفية فؽط.
ٌأنى ،حيثٌ ،

 7األداة :اعتبرىا تماـ حساف «مبنى تقسيمي يؤدم معنى التعميؽ ،كالعبلقة التي

()1

تماـ حساف  ،المغة العربية معناىا كمبناىا  .ص .108

()2

المرجع نفسو .ص.109

()3

المرجع نفسو  .ص .113

()4

المرجع نفسو .ص.119
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تعبر عنيا األداة إنما تككف بالضركرة بيف األجزاء المختمفة
أصمية كىي حركؼ المعاني كحركؼ الجر كالعطؼ،

مف الجممة»

()1

كقسميا الى

كغير أصمية التي تستعمؿ

استعماالت أخرل.
أف سمات كمميزات تفرؽ بيف ىذه
ككضح تماـ حساف ٌ

األقساـ كمف أىـ ىذه

السمات "الصكرة اإلعرابية كالصيغة ،كالجدكؿ ،كالتضاـ ،كالداللة كالتعميؽ " ،فيذه السمات
ىي التي تحدد التبايف بيف أقساـ الكمـ،

فاالسـ مثبل يقبؿ الجر ك التشاركو األقساـ

األخرل إال الصفات ،كالفعؿ مثبل ينفرد بالجزـ –المضارع منو-كال يشاركو ؽسـ آخر.
إف ىذه السمات منيا ما يتعمؽ با ؿمبنى كمنيا ما يتعمؽ بالمعنى  ،كالسمات التي
تتعمؽ بالمبنى بينيا ابف مالؾ في قكلو في ألفيتو
الج ًر كالتىٍن ً
أؿ
كيف ىكالنًدا ك ٍ
بً ى

و
ص ٍؿ
لبلسًـ تى ٍم ه
كم ٍسىند ٍ
ييز ىح ى
ي
كنكف أ ٍقبًمف ًف ٍع هؿ ىي ٍن ىج ػؿم

ت  ،كيا ا ٍف ىعمي
ًا
بت فى ىعمىت كأتى ٍ

تميز بيف اإلسـ كالفعؿ كما ىك كاضح مف البيتيف تـ يم از مف حيث المبنى
كىذه الفركقات ي
فقط  ،كلكف الكضع الذم ارتآه تماـ حساف تجاكز ذلؾ ،فأدخؿ في تقسيمو لمكمـ سمات

تميز بيف أقساـ الكمـ مف حيث المعنى كىذا كالتعميؽ مثبل ،حيث يقكؿ  « :كسنحاكؿ فيما
يمي أف نفرؽ بيف كؿ كاحد مف ىذه األقساـ كبيف األقساـ األخرل مف حيث المبنى (أم
مف حيث الصكرة اإلعرابية أك الرتبة أك اؿ صفة أك الجدكؿ أك اإللصاؽ أك التضاـ أك
الرسـ اإلمبلئي) كمف حيث المعنى( أم مف حيث التسمية أك الحدث أك الزمف أك التعميؽ
()2

أك المعنى الجممي)».

( )1ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .123
( )2المرجع نفسو .ص. 90
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المبحث الثالث :تضافر القرائن والتعميق
يتفؽ المغكيكف كالببلغيكف كالمفسركف في تعريفيـ لمقرينة بأنيا كؿ ما يدؿ عمى
ً
ض المدلكؿ كتصرفو إلى المراد كتمنع غيره مف الدخكؿ
المراد؛ أم ىي «:الداللة التي تي ىمح ي

فيو»( ،)1فالقرائف بيذا المعنى نكعاف :قاطعة كغير قاطعة  ،كالقاطعة ىي التي تحتاج إلى
الم ىمحضة" ،أما غير القاطعة فيي التي
ما يعيف لمكصكؿ إلى الداللة المرادة أم ىي " ي

تحتاج إلى تضافرىا معا لمكصكؿ إلى الداللة المرادة ،كمف ىذا المفيكـ استقى تماـ حساف

ىذا المبدأ  ،كنظر إليو بكصفو البديؿ الذم مغني عف العكامؿ.
كالكصكؿ إلى المعنى يككف كفؽ عدة قرائف تشارؾ فييا األنظمة المغكية ككؿ
"النظاـ الصكتي ،النظاـ الصرفي ك النظاـ النحكم" ،فميما قكيت القرينة ال يمكنيا لكحدىا
أف تقكدنا لممعنى النحكم ( ،)2كمف ثـ ركز تماـ حساف عمى فكر ة التضافر لتكتمؿ عنده
نظرية حمت محؿ نظرية العكامؿ التي كثر الجدؿ حكليا.
كبيذا المفيكـ َّ ،
عدت القرينة عامبل مساعدا عمى جمب المعنى كالكصكؿ إليو.
ك قسـ تماـ حساف القرائف أقساما ثبلثة ىي القرائف المادية كالقرائف العقمية كقرائف
التعميؽ( ،)3التي ىي أىـ قرينة ارتكز عمييا الكصؼ الذم قدمو تماـ حساف لمفيكـ مبدأ
" تضافر القرائف ".
جاءت فكرة تظافر الق ار ئف إليضاح المعنى الكاحد المتمثؿ أساسا في تفكيؾ
اإلنسا د كبياف عبلقات الكممات فيو كميمة مف ميمات اإلعراب كما ىك معركؼ في
( )1محمد سمير نجيب البمدم ،معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية .ط ،1:بيركت ،عماف :مؤسسة الرسالة ،دار
الفرقاف .1985 ،ص .186 -185
( )2ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا،ص .192
( )3المرجع نفسو .ص .190
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كبيذا المفيكـ ،تتعدل القرائف مجرد االىتماـ بالعامؿ كمدل أثره في تحديد

العبلمات اإلعرابية لمباني مككنات اإلسناد  ،إلى التعامؿ مع مجمكعة مف المعطيات
()2

األخرل بما فييا القرائف المعنكية كالقرائف المفظية.

كيؤكد تماـ حساف عمى الصمة الكثيقة بيف اإلعراب كالمعنى الكظيفي ،حث يعتمد
اإلعراب عمى دكر التحميؿ المغكم  ،أك ما أسماه بالمعنى الكظيفي

( ،)3كاصفا إياه بأنو

« يحدد الفيـ صكتيا مف حيث إف الحرؼ مقابؿ استبدالي ،كصرفيا مف حيث إف المبنى
إطار شكمي يتحقؽ بالعبلمة  ،كنحكيا مف حيث َّ
إف العبلقة السياقية تكشؼ لنا عف ترابط
()4

المباني التي تحققت بالعبلمات في سياؽ النص»

كيشدد تماـ حساف عمى ضركرة النظر إلى المعنى الكظيفي كالمعنى المعجمي
لمجممة ،إذ ال يمكننا بحاؿ مف األحكاؿ االكتفاء بالعبلمة اإلعرابية أك االلتفات إلى أحدىما
مف دكف اآلخر ،كيعطي مثاال عمى ذلؾ جممة صحيحة نحكيا كتركيبيا كتحمؿ معنى
كظيفيا ،أم كؿ الكممات تؤدم كظيفة في ىذا النص ،كلكف تجاىؿ ا العتبارات المعجمية
يؤدم إلى انحراؼ النسؽ النطقي عف الجممة العربية بالرغـ مف أننا نستطيع إعراب
()5

النص.

أقاـ تماـ حساف منيجو عمى فكرة التعميؽ أك العبلقات السياقية ،ك

ىي الفكرة

ائف
الؽر ػ ػ
قسـ ػ ػ
قا مف الجرجاني( ،)6حيث ػ ػ
المركزية في النحك العربي ،كقد استموػ ػـ ػ ػ

( )1ينظر خالد عبد الكريـ بسندم " ،نظرية القرائف في التحميؿ المغكم "  .مجمة اتحاد الجامعات العربية لآلداب.
المجمد ، 4العدد .2007 ،2ص .4
()2

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص .185

( )3المرجع نفسو .ص.182
( )4المرجع نفسو .ص .184
()5

المرجع نفسو .ص.183

( )6المرجع نفسو ،ص.189
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" قرائف التعميؽ" إؿل(:)1

قرائن حالية :كىي التي تعرؼ مف المقاـ ،كالمقاـ ىك مف يحدد الزمف "السياؽ الخارجي".
قرائن مقالية :كىي ما يعرؼ بالسياؽ المغكم أك الداخمي ،كتككف في المقاؿ ،متأث ار بذلؾ
بنظرية السياؽ عند فيرث  ،التي عالج فييا جميع الفركؽ المغكية لتحديد المعنى  ،كحاكؿ
مف خبلليا إثبات صدؽ المقكلة بأف المعنى كظيفتو السياؽ ،كاستطاع تماـ حساف أف
يربط ىذه النظرية "نظرية السياؽ " عند فيرث كالتعميؽ النحكم عند عبد القاىر الجرجاني
(المقاؿ ) ،كانتيى ىذا التأثير عنده

فيما يسمى بسياؽ الحاؿ كالسياؽ المغكم

بالمنيج

الكصفي الكظيفي الذم تبناه ،كبنى عميو فكرة القرائف بعد قراءتو عبد القاىر الجرجاني
()2

كفكرة التعميؽ النحكم عنده.

كتنقسـ القرائف المقالية بدكرىا إلى(:)3
 معنوية  :تدرؾ بالذىف كاإلسناد كالتخصيص كالنسبة كالتبيعية كالمخالفة.
 لفظية  :تظير عمى السطح ،كالعبلمة اإلعرابية كالرتبة كالصيغة كالمطابقة كالربط
كالنظاـ كاألداة كالتنغيـ.
كيرل تماـ حساف أف التعميؽ «ىك إنشاء العبلقات المعاني النحكية
دعاه القرائف المفظية كالحالية

بكساطة ما

»( ،)4كىي الفكرة التي استخمصيا مما كجده عند

الم ىحرر لمعاني األبكاب النحكية
الجرجاني(ت471ىػ) كما أشرنا سابقا ،فالتعميؽ بذلؾ ،ىك ي
في السياؽ ،كىك اإلطار الضركرم لمتحميؿ النحكم(اإلعراب) ،كىكذا ،نجد أف تماـ

حساف تطرؽ بالتفصيؿ لفكرة التعميؽ النحكم مف خبلؿ القرائف المقالية (المفظية كالمعنكية)
( )1تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .190
( )2ينظر خالد بف عبد الكريـ البسندم  "،نظرية القرائف في التحميؿ المغكم"  .ص6
()3

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .190

( )4أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات .ط .3:دمشؽ  :دار الفكر .2008 ،ص.283
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كالقرائف الحالية ،مستمدا تمؾ القرائف مف مصادر خمس ىي النظاـ الصكتي كالنظاـ
النحكم كداللة السياؽ كالداللة الحالية ،كىي ما قاـ بدراستو في فصكؿ كتابق "المغة العربية
معناىا كمبناىا".
حاكؿ تماـ حساف بناء عمى ىذه الفكرة تغيير العبلقات النحكية التي تعتمد عمى
أف «فيـ التعميؽ عمى كجيو و
القرائف المعنكية كالمفظية لتكضيح المبنى النحكم  ،كأكد َّ
كاؼ
كالعكامؿ النحكية ،ألف التعميؽ ي ً
حدد بكاسطة
ي

كحده لمقضاء عمى خرافة العمؿ النحكم

القرائف معاني األبكاب في السياؽ ،كيفسر العبلقات بينيا عمى صكرة أكفى كأفضؿ كأكثر
نفعا في التحميؿ المغكم ليذه المعاني الكظيفية النحكية»(.)1
كبيذا ،فإف التعميؽ يرتبط بالقرائف المقالية كالحالية ،كما تتيحو لتجمية المعنى،
فالقرائف الحالية ىي التي تخص المقاـ كعناصره

االجتماعية كالثقافية  ،كالقرائف المقالية

()2

تفيـ مف السياؽ المغكم ،كقسميا تماـ إلى:

 1قرائن معنوية :كىي معاني النحك أك العبلقات السياقية  ،كفي مقدمتيا:
أ اإلسناد :كىك العبلقة التي تربط بيف طرفيف في الجممة مثؿ

"المبتدأ كالخبر" أك

"الفعؿ كالفاعؿ/نائب الفاعؿ" ،كىذه العبلقة تصبح عند فيميا قرينة عمى أف ىذا مبتدأ
إف
أف ىذا فاعؿ كذاؾ مفعكؿ ،كىذا ماال يكجد في المغات األكركبية ،إذ ٌ
كذاؾ خبر ،أك ٌ

ىذه المغات تستخدـ "األفعاؿ المساعدة" (كاف ). ..التي ىي نكع مف القرائف المفظية ،فيذه
األفعاؿ تحمؿ معنى اإلسناد كالزماف ،ليذا فجمؿ ىذه المغات

تخمك مف الزمف عند

كصفيا ،كاإلسناد كما يرل تماـ حساف قرينة معنكية ال تخمك مف فيـ الزمف عند كصفيا،

()1

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .189

()2

ينظر أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات.ص.283
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كاإلسناد كما يرل تماـ حساف قرينة معنكية ال تعيف لكحدىا عمى فيـ المعنى ،بؿ تحتاج
()1

إلى قرائف لفظية تعينيا عمى تحديد نكعيا.

ب التخصيص « :ىك قرينة معنكية ،تضـ مجمكعة مف المعاني التي تقيد اإلسناد بجية
خاصة » كىذه القرينة تتعدد إلى تسعة أنكاع نذكر منيا

()2

:

التعدية كالغائية كالظرفية

كاإلخراج.
 التعدية :قرينة معنكية صغرل تقيد اإلسناد  ،كتعبر عف جية خاصة في فيـ معنى
يد
يد" ىنا اإلسناد مطمؽ غير مقيد  ،لكف قكلنا "
الحدث( ،)3فقكلنا مثبل":
ضرب ز ه
ضرب ز ه
ى
ى

عؿ كالفاعؿ.
قيد لئلسناد بيف الؼ
نا
عمر" فالمفعكؿ بو "عم ار" ه

 الغائية :كتشمؿ المفعكؿ ألجمو الذم يخصص كيقيد اإلسناد ،فإسناد الفعؿ دكف
()4
أتيت رغبةى في لقائؾ".
سبب أعـ منو كىك مسبب  ،كمثاؿ ذلؾ " ي

 الظرفية :التي تخصص اإلسناد بتقييده زمانا كمكانا ( ،)5كمثاؿ ذلؾ "أتيت إذ تبدأ
المحاضرةي" .
أف اإلسناد ال يشمؿ المستثف ل ألنو أ ً
يخرج
 اإلخراج :كىك االستثناء  ،الذم يدؿ عمى ٌ

منو ( ،)6مثؿ "جاء الطبلب إال عميان " ،لذلؾ فيك تقييد لئلسناد كتخصيص لو.

ج النسبة :كىي مف القرائف الكبرل ،كتدخؿ تحتيا معاني حركؼ الجر كاإلضافة.
د التبعية :كفييا التكابع مف نعت ك عطؼ ك تككيد ك بدؿ  ،كىي التي يفيـ بيا ارتباط
()1

ينظر أحمد محمد قدكر ،مبادئ المسانيات.ص.284

( )2المرجع نفسو .ص .285
()3

تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .194

()4

ينظر أحمد قدكر ،مبادئ المسانيات .ص .285

()5

المرجع نفسو .ص .285

( )6المرجع نفسو .ص .285
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التابع بالمتبكع.
هـ المخالفة :كىي مظير مف مظاىر استخداـ القيـ الخبلفية ،فتككف قرينة معنكية عمى
اإلعرابات المختمفة ،لذا ؼىي تدؿ عمى طائفة مف المنصكبات كالمختص في أسمكب
الرقى ً
اب ﴾(،)1
ب ِّ
ض ٍر ى
اإلختصاص ،كالمتعجب منو كالمصدر بمعنى األمر ،كقكلو تعالى ﴿ :فى ى

كىذه ىي أبكاب المرفكعات كالمنصكبات كالمجركرات ،التي لبست ثكبا جديدا يمكف أف

يضفي عمييا بيانا ،ألنو يعيف عمى فيـ العبلقة بيف اإلعراب كالكظيفة ،ليذا ،فالمتصفح
()2

لكتاب "المغة العربية معناىا كمبناىا"كالمتمعف فيو ،يجد نفسو أماـ شيء جديد.

إف ليذه القرائف أثر ميـ في التعرؼ عمى األبكاب النحكية حتى
 2قرائن لفظيةٌ :
()3

إنيا؛تعد مف قرائف فيـ القرائف المعنكية ،كتضـ القرائف المفظية:

أ العالمة اإلعرابية :ككىي قرينة لفظية ميمة؛ إذ يتكقؼ عمييا المعني أحيانا ،كقد أكالىا
النحاة القدامى أىمية خاصة ،إذ كانت تعد عندىـ ىي األصؿ كالباقي فركع عمييا.
ب الرتبة  :كيقصد بيا تمؾ العبلقة بيف جزأيف مرتبيف مف أجزاء السياؽ ،يدؿ مكقع كؿ
منيما عف اآلخر عمى معناه ،فيعرؼ الباب النحكم بذلؾ ،كالرتبة قد تككف محفكظة

أك

غير محفكظة ،كيرل تماـ حساف ،أف عدـ كجكد قرينة العبلمة اإلعرابية ،يمزميا بالجنكح
إلى قرينة الرتبة التي تأتي مع األدكات كالظركؼ خاصة

 ،كالتي تصير صاحبة األثر

الميـ في تمييز المعنى.
ج مبنى الصيغة :البنية ىي داللة صكرة الكممة عمى المعنى النحكم ،كىي إطار ذىني
لمكممة المفردة ،كليست ىي الكممة ذات المعنى المفرد ،فميا مفيكـ صرفي ال ينطؽ ،أما
( )1محمد /اآلية .4
()2

ينظر محمد صبلح الديف " ،النظاـ المغكم بيف الشكؿ كالمعنى مف خبلؿ كتاب تماـ حساف لمغة العربية معناىا

كمبناىا" .حكليات الجامعة التكنسية ،العدد .1979 ،17ص .281
()3

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .205
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()1

ىي فمفيكـ معجمي منطكؽ ،كيقدـ تماـ حساف مثاال يبيف فيو الفرؽ بيف ىذه المفاىيـ.
 ،كىي ذات معنى كظيفي صرفي

صيغة فاعؿ :بنية عامة لعدد مف الكممات

.

كممة "كاتب" ىي كممة منطكقة بالقكة ال بالفعؿ.
كتككف الصيغة قرينة لفظية عمى الباب الصرفي ،فمؤلسماء صيغيا ،كلمصفات كاألفعاؿ
صيغيا ،كداللتيا ذكات أثر نحكم ( ،)2كيتمثؿ في العبلقات السياقية التي تقكـ فيما بينيا،
فمعنى الصيغة الصرفية ينبئ عف تمؾ العبلقات.
د المطابقة :كىي تحصؿ بيف أجزاء التركيب ،فتككف الصمة بينو

ـ ا كثيقة كتصبح

الكممات متراصة ،كليذا تككف المطابقة قرينة عمى الباب الذم تقع فيو ،كالمطابؽ ة يقصد
()3

بيا المشاركة في أحد المعاني العامة ،كتتأتى بػ:

-1العالمة اإلعرابية " :كتككف لؤلسماء كالصفات ،كلمفعؿ المضارع"
-2الشخص " :كتككف لضمائر التكمـ ،الخطاب كالغيبة"
-3العدد " :لئلفراد كالتثنية كالجمع"
التكير كالتأنيث"
-4النوع " :ذ
-5التعيين ":التعريؼ كالتنكير"
فكظيفة المطابقة ىي اإلعانة عمى إدراؾ العبلقات التي تربط بيف العناصر
المتطابقة كالتبلزـ بيف المتطابقيف كرتبتييما األصمية ،كالمطابقة قرينة لفظية تتضافر مع
قرائف أخرل إلبراز المعنى المقصكد مف الكبلـ ،فمف دكنيما تتفكؾ العرل عمى حد تعبير
تماـ حساف.
( )1ينظر تـ ا ـ حساف ،البياف في ركائع القرآف .ط .1:القاىرة :عالـ الكتب .1993 ،ص .17
()2
( )3

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .209
المرجع نفسو .ص.212-211
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هـ-الربط :كه م مف القرائف المفظية التي تدؿ عمى اتصاؿ أحد المترابطيف باآلخر،
أف الربط ينبغي أف يتـ بيف المكصكؿ كصمتو  ،كبيف المبتدأ كخبره  ،كبيف الحاؿ
كالمعركؼ ٌ

كصاحبو  ،كبيف المبتدأ كخبره  ،كبيف المنعكت كنعتو  ،كبيف القسـ كجكابو  ،كبيف الشرط
()1

كجكابو.

ك يتـ الربط بالضمير العائد ،كيشـ ؿ ضمائر األشخاص"أنا ،أنت ،ىك كفركعيا "
ضى ىرٌبؾ
مثؿ ؽكلو تعالى ﴿ :ىكقى ى
باس
كفركعيا" ،كقكلو تعالى ﴿ :كلً ي

أم المكصكلية"
كفركعيا ،مف ،ما ك ُّ

َّ
َّ
أال تى ٍع يب يدكا إال ىإياهي
ؾ ىخ ٍير﴾ ( )3كالضمائر المكصكلة "الذم ،التي
التىقكل ىذلً ى

﴾( ،)2كضمائر إشارة " ذا ،ذم...

ؿفظا كرتبة  ،أك ؿفظا دكف رتبة (،)4

كحيف يعكد الضمير يككف عكده عمى مذككر

كيعكد بعض الضمائر عمى متأخر ؿفظا كرتبة كضمير الشأف ،كقد يعكد عمى مفيكـ  ،فإذا
عاد عمى مذككر ،طابقو مف حيث الشخص كالعدد كالنكع ،كمف ىنا كاف الضمير في قكلو
اب لً يك ًؿ ىب و
تعالى  ﴿:لىيا ىس ٍب ىعةي أ ٍىبك و
اب ًم ٍنييـ يج ٍزهء ىم ٍقسكـ﴾

()5
()6

باب ،كلك أعاده عمى األبكاب لقاؿ "منيا "
عائدا عمى الكافريف ال عمى األ ك

و التضام  :إف متكمـ المغة ،إنما يضع كبلمو كفؽ مبادئ كقكاعد ،ليحقؽ بذلؾ الفائدة
بيف ما يحكـ مفردات التركيب مف سبؾ كت ار ص كتضاميا فيما بينيا ،يقكؿ تماـ حساف
مكضحا كمبينا معنى التضاـ « :أف يستمزـ أحد ا ؿعنصريف التحميمييف النحكييف عف ص ار

()1

ينظرتماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا.ص .213

( )2اإلسراء/اآلية .23
( )3األعراؼ /اآلية .26
()4

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .215

( )5الحجر/اآلية .44
()6

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .215
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آخر فيسمى التضاـ" التبلزـ" أك يتنافى معو فبل يتبلقى بو كيسمى "التنافي "»( ،)1كبيذا،
فإف تعريؼ تماـ حساف يشمؿ جيتي التضاـ "جية التضاـ كجية سمب التضاـ"
تارد المعجمي ،الذم استدركو تماـ عمى جزأيف سابقيف
يكجد التضاـ بمعنى اؿك
كما ى
()2

"التبلزـ كالتنافي"  ،كىذا بعد أف تجاىمو في مكاضع سابقة.

ي األداة :كىي الكممة التي تستعمؿ لمربط بيف الكبلـ أك لمداللة عمى معنى في غيرىا ،
كىي أعـ كأكسع مدل مف الحركؼ ،إذ كؿ حرؼ أداة  ،كليست كؿ أداة حرؼ ،فاألد كات
النحكية ليس ليا معنى في نفسيا ،فيي كممات فارغة مف مضمكنيا المعجمي ،كال يظير
صؿ بغيرىا ،لذا كاف التعميؽ باألداة أشير أنكاع التعميؽ في المغة
معناىا إال حيف تك ى
العربية ،ك األداة قرينة لفظية تنقسـ إلى قسميف(:)3

األداة األصمية :كىي حركؼ المعاني كحركؼ اؿجر كالنسخ كالعطؼ.
األداة المحولة :كىي المنقكلة عف الظرفية "

كاستعماؿ الظركؼ في تعميؽ جمؿ

االستفياـ " ،أك إسمية كاألسماء المبيمة مثؿ :كيؼ  ،كـ أك فعمية "كاف كأخكاتىا ك كاد
كأخكاتيا" ،أك ضميرية كنؽؿ " ىم ٍف" ك"ما" ك" أم" إلى معاني الشرط كاالستفياـ كالـ صدرية
كالظرفية كالتعجب.

ن النغمة :كىك اإلطار الصكتي الذم تقاؿ فيو الجـ ؿة في السياؽ ( ،)4كعرفو تماـ حساف
بكصفو « ارتفاع الصكت كانخفاضو أثناء الكبلـ  ،كلو كظيفة نحكية ىي تحديد اإلثبات
كالنفي في جممة لـ تستعمؿ فييا أداة االستفياـ»( ،)5كبيذا فإنو يستحيؿ تعبير عف مشاعر
ؼع كغضب كنفي كاثبات كتيكـ كسخرية...
الفرد المختمفة مف ر
( )1تماـ حساف ،المغة العربية معناىا ك مبناىا.ص. 217
( )2المرجع نفسو .ص . 217
( )3المرجع نفسو .ص . 125
( )4المرجع نفسو .ص . 226

( )5مناىج البحث في المغة . 164 .
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فيذه القرينة تعيف عمى معرفة ما إذا كانت ىذه الجممة مثبل " :ما ىذا ؟ " استفياما
حقيقيا أك أنو خرج عف مقتضاه إلى أغرض أخرل  ،كبيذا فالقرينة ىذه تعيف عمى معرفة
أسمكب معيف بذاتو .
  3فكرة تضافر القرائن عند تمام حسان:
يعد التضافر أساسا تقكـ عميو القرائف في تكضيح عممية التعميؽ كتحديد المعنى
الكظيفي لؿتركيب ،فالقرينة لكحدىا عاجزة عمى ذلؾ التحديد ،كانما مجمكعة مف القرائف
ىي التي تتضافر بحسب طبيعة كؿ تركيب كتككينو في أداء ىذه الكظيفة  ،كمف الممكف
سقكط القرينة عند اغناء غيرىا عنيا ،كاذا أدركنا ذ ؿؾ أمكننا تفسير كثير مما اعتبره النحاة
يمكننا مف
شاذا أك قميبل أك ناد ار أك خ طأ  ،كا ٌف تضافر القرائف كاغناء بعضيا عف بعض ى
إدراؾ َّ
أف المناسبة المكسيقية الصكتية دعت إلى إىماؿ العبلمة اإلعرابية في قكلو
()1
اف ً
أف لفظ
لسح ىراف﴾  ،فقرينة الرتبة ،كاقتراف الخبر بالبلـ ،أكضحا ٌ
ق ىذ ً ى
تعالى ﴿:قىاليكا إف ػى
"ىذاف" ال يمكف أف يككف اسـ " َّ
إف"  ،كمف ثـ أىممت العبلمة اإلعرابية ،كلـ يعد ليا
()2

أىمية.

عدت أفضؿ طريقة لؿقضاء عمى مشكمة العكامؿ في النحك
كبيذا ،فإٌف فكرة تضافر القرائف ٌ
العربي ،كىي القضية التي شغمت اؿميتميف بالنحك ،كقد كضح تماـ حساف كيفية التكصؿ
إلى المعنى اعتمادا عمى تضافر القرائف.
حاكؿ تماـ حساف أف يعاكد صياغة النظاـ النحكم كمٌو كفؽ فكرة تضافر القرائف
المغكية في تحديد المعنى ،كعدـ انفراد العبلمة اإلعرابية بو ،حيث اعتبره

ا مجرد قرينة

كاحدة ال نستطيع تحديد المعنى مف خبلليا ( )3ألنيا يمكف أف تختفي في بعض األحكؿ،

( )1ط ػ ػػو  /اآلية . 63

( )2ينظر تماـ حساف  ،المغة العربية معناىا ك مبناىا  .ص . 234
( )3المرجع نفسو .ص . 192
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كما َّ
ألف مف طبيعة القرينة أف تدخؿ في
أف « اإلدراؾ اإلنساني ال تسعفو القرينة الكاحدةٌ ،
تحالؼ مع عدد مف القرائف األخرل»

()1

ؾػؼيمة بإيضاح المعنى كتبييػفق
اؿنظرية التي ػ ػمراىا ػ
قذه ػ
كىذا ما صاغ ع ػػؿيو ػتـ ػاـ ح ػساف ػ
كمعنى ىذا  ،أف المعاني

النحكية ال يمكف الكصكؿ إلييا إال ب تضافر مجمكعة مف
()2

القرائف ،فالفاعؿ يككف فاعبل ألنو:
- 1اسـ

( قرينة البنية)

- 2مرفكع

( قرينة العبلمة العربية)

- 3تقدمة فعؿ

( قرينة الرتبة)

- 4الفعؿ مبني لممعمكـ

( قرينة البنية) في الفعؿ

- 5أسند إليو القياـ بالفعؿ أك اإلتصاؼ بو

( قرينة اإلسناد)

كالقرائف المتقدمة قرائف لفظية ،عدا القرينة األخيرة فيي قرينة معنكية (ذىنية)
يد" في
كما نستطيع بفضؿ تضا ر
أف "ز ه
ؼ مجمكعة أخرل مف القرائف أف نتكصؿ إلى ٌ

عمر" فاعؿ ،كذلؾ ألنو (:)3
يد نا
جممة "ضرب ز ه
- 1ينتمي إلى مبنى اإلسـ

( قرينة الصيغة)

-2مرفكع

( قرينة العبلمة اإلعرابية)

-3العبلقة بينو كبني الفعؿ الماضي ىي عبلقة اإلسناد

( قرينة التعميؽ)

-4أنو ينتمي إلى رتبة التأخر

( قرينة الرتبة)

-5أف تأخره عف الفعؿ رتبة محفكظة

( قرينة الرتبة)

( )1تماـ حساف ،مقاالت في المغة ك األدب .ط  .1 :القاىرة :

عالـ الكتب ، 2006 ،ج  ، 2ص . 205

( )2يفظر أحمد خضير عباس عمي" ،أثر القرائف في تكجيو المعنى في تفسير بحر المحيط"( .رسالة دكتكراه) .قسـ
األدب العربي كمية اآلداب كالمغات جامعة الككفة .2010 ،ص.17
()3

ينظر تماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا .ص .181
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( قرينة الصيغة)

-6أف الفعؿ معو مبني لممعمكـ

-7أف الفعؿ معو مسند إلى المفرد الغائب( كىذا إسناده مع االسـ الظاىر دائما) ( قرينة
يد" ىك الفاعؿ ،ثـ ننظر بعد ذلؾ في
المطابقة) ،كبسبب كؿ ىذه القرائف فصؿ إلى أف " ز ه
"عم انر" كنبلحظ أنو :
- 1ينتمي إلى مبنى اإلسـ

( قرينة الصيغة)

- 2منصكب

( قرينة العبلمة اإلعرابية)

- 3العبلقة بينو كبيف الفعؿ ىي عبلقة اإلسناد

( قرينة اؿتعميؽ)

- 4رتبتو مف كؿ الفعؿ كالفاعؿ ىي رتبة التأخر

( قرينة الرتبة )

-5ىذه الرتبة غير محفكظة

( قرينة الرتبة)
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خالصة الفصل
م نياية ىذا الفصؿ نخمص إلى النتائج التالية
ؼ
تجمت الكصفية في بحكث تماـ حساف ؼم كيفية تناكلو لغة  ،كالتي قامت عمى
نظرة تختمؼ عمى نظرة ا ؿنحاة القدامى  ،الذيف لـ يكلكا لممعنى أية أىمية ،ب ؿ كانت
دراساتيـ كميا مقامة عمى اعتبار المبنى فقط ،كجاءت دراستيـ لممعنى تبعا لدراسة المبنى
فقط.
كما اعتبر تماـ حساف أف المغة نظاـ يحكم أنظمة فرعية ىي النظاـ اؿ

صكتي

كالنظاـ الصرفي كالنظاـ النحكم ،كبتفاعؿ ىذه األنظمة فيما بينيا يتشكؿ المعنى ،كقد
تطرؽ بالدراسة لكؿ نظاـ عمى حد ة ،كتحدث عف النظاـ اؿ صرفي كقضية إعادة تقسيـ
الكمـ  ،كالتي كصؿ بيا عمى سبعة أنكاع

باعتبار المبنى كالمعفل ،بعد أف كاف التقسيـ

ثبلثيا باعتبار كاحد ىك المبني .
م البديؿ عف نظرية العامؿ التي كثر الجدؿ حكليا ،
كقاـ تماـ حساف أيضا بتقد ـ
كىي نظرية "تضافر القرائف كالتعميؽ" كالتي قاؿ بأف ىذه الدراسة لـ يسبقو أحد إلييا ،كقدـ
تحميبل كفيا يجعؿ مف ىذه الدراسة ذات أىمية في الدراسات المسانية الحديثة.
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الــــخــــــــاتـــــمــــــة

نخمص مف خبلؿ ما تـ عرضو في فصكؿ ىذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:
طبع المنيج الكصؼم دراسات المغة في القرف العشريف  ،كأصبح أساسا ألم دراسة
أف الدراس ة العممية لمغة ترتكز أساسا عمى الكصؼ  ،الذم
ة
عممي ،كقد أكد دم سكسير ٌ
يعد مف أىـ السمات التي تميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ،حيث يعتمد المنيج

الكصفي عمى المغات المنطكؽة كالميجات ،كيعتبرىا الكاقع الذم يبحث فيو المغكم كيصؼ
كيضع مبلحظاتو كما تجمت كبدت في كاقعيا.
ؿؽد تأثر عدد مف الدارسيف العرب بالمنيج الكصفي الذم ظير في الغرب ،كذلؾ
ألنو يتخذ المغة مكضكعا لمكصؼ ،فحاكلكا نقؿ األفكار الغربية إلى المغة العربية عف
طريؽ تأليؼ كتب في ىذا االتجاه ،فظيرت بعض المحاكالت تدعك إلى التجديد في منيج
النحك ،كعمى الرغـ مف الخمط الذم صاحب ظيكر ىذا المنيج في الدراسات العربي ة  ،إال
أف أكثر المشتغميف في ىذا المجاؿ نجحكا في تبني األنمكذج الكصفي ،كاستطاعكا رسـ
صكر كاضحة المعالـ لمسارات المسانيات العربية الحديثة .
أف االتجاه الذم ساد في الدراسات المغكية في تاريخ العربية ىك اتجاه
تبيف لناٌ ،

معيارم بعد أف كاف كصفيا ،إذ إف العناية التي نشأ النحك العربي مف أجميا كىي ضبط
المغة كايجاد األداة التي تعصـ البلحنيف مف الخطأ  ،فرضت عمى ىذا النحك أف يككف في
جممتو نحكا تعميميا ال نحك عمميا .
بعد د راسة لعمىـ مف أعبلـ المسانيات العربية كىك "تماـ حساف" الذم يعد شيخ
المغكييف العرب ،كاستعراض آثار المنيج الكصفي في بحكثو  ،تبيف لنا أف الباحث حاكؿ
ابتكار منيج جديد لدراسة المغة العربية يربط بيف التراث النحكم كالببلغي

باالتجاىات

المسانية المعاصرة كعمى رأسيا االتجاه البنيكم ،ك ما تفرع عنو مدارس ،كفي مقدمتيا
المدرسة السياقية.
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ككاف تماـ حساف يصؼ النظاـ المغكم العربي بداية مف الصكت ،كيقتفي آثار
أف
الكظيفة في كؿ عنصر مف عناصر النظاـ ،محاكال أف يقيـ كزنا كبير لممعنى ،ذلؾ ٌ

قدمكا المبنى عمى حسابو كىك ما
المعنى في رأيو أىمؿ مف قبؿ المغكييف القدامى  ،حيث ٌ
ذىب إليو أصحاب المدرسة المغكية التي ال ترل الداللة مكتممة إال بالسياؽ

االجتماعي،

كىك ما مسميق تماـ حساف المقاـ كيقابمو المقاؿ الذم ىك السياؽ المغكم ،متأث ار في ذلؾ
بمالينكفسكي الذم يمميو سياؽ الحاؿ ،كلكي يتـ إجبلء المعاني الكظيفية البد مف االعتماد
عمى تضافر جممة مف القرائف المفظية كالمعنكية ،إذ ىي األساس في إظيار كؿ عبلقة
كظيفية قائمة بيف كممف المبنى كالمعنى.
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تأثر المغكيكف العرب بالمنيج الكصفي الذم طبع الدراسات المغكية في القرف
 حيث سئـ النحاة المحدثكف، كحاكلكا إعادة كصؼ المغة العربية كفؽ ىذا المنيج،العشريف
مف النزعة المعيارية التي قاـ عمييا النحك العربي بعدما كاف كصفيا في القركف األكلى
لميجرة؛ إذ استطاع عمماء العربية المحدثكف ك عمى رأسيـ "تماـ حساف" التكصؿ إلى
 كما كقفكا كذلؾ عمى أكليات الطريقة الكصفية،نتائج باىرة ساىمت في إثراء المغة العربية
 محاكليف في الكقت نفسو إعادة ىيكمة نظاـ المغة،في أعماؿ قدامى المغكييف العرب
.العربية كفؽ ما يقتضيو عمـ المغة الحديث

The Arabic linguists were influenced by the descriptive language
methodology which charaterized the language studies in the 20st
centery, They tried to redexribe the arabic language according to
this method, which is used now by the resent arabic grammar
linguists among them « Tamam hassen » however the D.L.M was
used at the begining of the 1st hegira century , they were able at
that time to get better results and develop the arabic language.
They could bet the priorities of the D.L.M in old linguists works
trying to rebuild the language system study according to the
new language sciene.

