
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(01) August 2018 
 

Route Educational & Social Science Journal 931 

Volume 5(10) August 2018 
 

Artical History  
 yayınlanma/ineAvailable Onl   Accepted/ Kabul             şGeli eived/cRe 

13/6/2018                          3/7/2018                                      1/8/2018 
 

 النظرية النحوية عند عبد الرحمن الحاج صالح

 أ.د. عبد السالم السيد حامد / جامعة قطر
 الملخص  

(، مؤسس املشروع العمالق للذخرية اللغوية العربية، من اللسانيني العرب الرواد 9171 –7291الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل )   
 له إنتاج علمي كبريو الكبار الذين مجعوا بني الوقوف على الرتاث اللغوي العريب األصيل والثقافة اللسانية الغربية احلديثة يف جتلياهتا املختلفة، 

وإسهام عملي قوي الفاعلية واألثر يستحقان الوقوف عليهما، لبيان أصول إسهامه وفلسفته وجماالته ومآالته، وتأكيد أمهيته العظمى يف 
 جمال خدمة اللغة العربية والتنظري يف علم اللسانيات.

والنحو ميثل عصب هذه النظرية، خاصة  رية اخلليلية"،ومن أهم ما يف هذا اجلهد إسهامه يف تقدمي النظرية النحوية اللغوية املسماة "بالنظ   
هو  -مع ما يتصل به  –أن أهم أصوهلا يتحقق يف: السماع واملنطق الرياضي واخلطاب اجلامع بني الوضع واالستعمال عند العرب، وهذا 

اللساين احلديث وتطوير أحباث هذا اجملال. إن الذي حيتاج إىل البيان وكشف النقاب عنه ونركز عليه هنا؛ ملا له من أمهية كبرية يف التنظري 
كون هذه النظرية تستشرف رؤى لسانية نظرية وعملية معاصرة بالغة األمهية، وتُعّد قراءة عميقة فريدة متوازنة للرتاث النحوي األصيل تكاد ت

ج صاحل ونظريته، ويبدو أهنا ركزت حول  منسّية، هذا على الرغم من إجراء غري قليل من الدراسات واألحباث اليت دارت حول جهود احلا 
 .(1)كيفية اإلفادة من أفكاره يف النظرية دون أن تبني نظريته النحوية بعمق ومشول 

 وسوف نتناول جوانب البحث من خالل عدة حماور رئيسة هي:   

 أهم كتب عبد الرمحن احلاج صاحل ودراساته العلمية. -

 أسس النظرية اخلليلية. -

 النحوية عند احلاج صاحل وأمهيتها.معامل النظرية  -

 مقارنة النظرية اخلليلية عند احلاج صاحل بنظريات غريه من اللسانيني املعاصرين.  -

 اةمة.اخل -

 اللسانيات احلاسوبية. –اخلطاب  –االستعمال  –الوضع  –املنطق واالستدالل  –السماع  –النحو العريب   الكلمات المفتاحية:

                                                           

: د. عادل بوديار: النظرية  – )1( العامل عند (، http://diae.net/45160)اخلليلية احلديثة عند الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل،انظر مثالا
ي ة قاصدالدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، منوذج لربط الرتاث النحوي باللسانيات احلديثة، مذكرة ملتطلبات املاجستري، من إعداد علي بلول، جامع

، اللغة األدبية املشرتكة بإزاء اللهجات العربية بني النحاة احملدثني وأ.د. عبد الرمحن احلاج صاحل، 9177/9179مرباح، ورقلة، اجلزائر العام اجلامعي 
 .28 – 58إعداد د. أمحد حاجي، وأ. سعاد شرفاوي، املنهل. وانظر كذلك: أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، للدكتور حافظ علوي 

http://diae.net/45160
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Abstract 

Dr. Abdul-Rahman Saleh (1927-2017) is the founder of a giant project for Arabic 

corpus. He is one of the great linguistic pioneers who combine a deep knowledge of 

Arabic linguistic tradition with Western modern achievements in linguistics. He made 

huge theoretical and applied contributions that should be studied in order to clarify 

their roots, fields, philosophy, and impact in order to assure his great importance to 

the Arabic language and linguistics. 

Among his important efforts is his grammatical ‘Khalilian Theory’. Grammar is the 

core of this theory which, particularly because it is manifested in the hearing, logical 

math and the discourse of combining usage and forming. We work on these terms and 

others to elaborate on them, as they are very important to the theory of modern 

linguistics. This theory explores important theoretical and applied visions. It is 

considered a unique deep reading of an almost forgotten original grammatical 

tradition in spite of the few studies that tackled Salehs’ efforts and his theory, which 

might concentrate on the usage of his theory instead of explaining deeply and 

comprehensively his grammatical theory. 

We study aspects of research through several main points: 

. The most important books of Abdul- Rahman Saleh and his scientific studies- 

 Khalilian Theory.  Foundations of - 

 .The features of grammatical theory at Haj Saleh and its importance - 

- - The comparison between Khalilian Theory at Hajj Saleh with the theories of other 

contemporary linguists. 

 Conclusion. - 

Keywords: Arabic Grammar, Hearing, Logic and inference, Language Usage, 

Discourse, Computational Linguistics 
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 أهم كتب الحاج صالح ودراساته العلمية: -أوًلا 

معظم إنتاجه املكتوب وأمهه، وهي تنقسم قسمني:  -فيما أعلم  –للدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، ستة كتب جتمع   
 األول: ثالثة كتب منشورة حتت عنوان )سلسلة علوم اللسان عند العرب( وهي:

 السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة. -7
 منطق العرب يف علوم اللسان. -9
 لتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال العربية.اخلطاب وا -3

والقسم الثاين: ثالثة الكتب األخرى، اثنان منها عنواهنما )حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية( والكتاب الثالث    
 . (2)عنوانه )حبوث ودراسات يف علوم اللسان( 

عرض بعمق واضح وحتليل دقيق النظرية اللغوية يف ونستطيع أن نقول إن الكتب الثالثة األوىل اخلاصة بالقسم األول ت 
الرتاث العريب من منظور واسع االطالع على القدمي والنظريات اللسانية احلديثة، مع الرتكيز على النحو العريب يف 

 مصادره املتنوعة ولدى أعالمه الكبار خاصة سيبويه وكتابه.

كما   –لعرب بوصفه أكرب وأول عملية مساع لغوي يف التاريخ والكتاب األول يتعلق بتحليل السماع اللغوي عند ا    
مع تفنيد بعض املقوالت الشائعة يف هذا اجملال، والكتاب الثاين خيص احلديث عن البىن اللغوية ومنطق  –ذكر هو 

 يُعىن العلماء العرب الدقيق يف دراستهم للنحو، ومن مث يتحدث عن القياس والباب واللزوم والتكافؤ، وكال الكتابني
بدراسة املنهجية العلمية لدى القدماء يف مجع املعطيات وتصفحها والوسائل العقلية لتحليلها. والكتاب الثالث يبني 

 . (3)النظرية النحوية اللغوية العربية يف ضوء جانيب الوضع واالستعمال  

 اللسانيات العربية، واألول له أربعة حماوره يف –كما ذكرنا   –وأما سلسلة كتب القسم الثاين الثالثة، فاالثنان األوالن    
 هي: 

 الدراسات والبحوث اخلاصة بعلم العربية وعالقتها باللسانيات احلديثة وتكنولوجيا اللغة. -

 يف قضايا اللغة العربية وترقيتها. -

 النظرية اخلليلية احلديثة. -

 قضايا الرتمجة واملصطلح. -

                                                           

 .9179 –اجلزائر  –الكتب الستة صادرة عن موفم للنشر  – (2)

 .313 -317انظر: منطق العرب يف علوم اللسان  – (3)
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 له ثالثة حماور هي:والكتاب الثاين من سلسلة البحوث والدراسات 

 النظرية اخلليلية احلديثة. -

 يف بعض قضايا اللغة العربية )كقضايا تأثري اإلعالم والتعريب واملعجم واحلوسبة(. -

 يف قضايا الصوتيات العربية والفنولوجية.    -

وأما الكتاب الثالث من القسم الثاين )حبوث ودراسات يف علوم اللسان(، فهو يشتمل على حبوث بالعربية وغريها، 
 وخالصة حماوره هي: 

 مدخل إىل علم اللسان احلديث: حتليل ونقد ألهم مفاهيمه ومناهجه. -

 مدخل إىل علم اللسان احلديث: نشأته وأطواره. -

 .(4)مدرسي اللغة العربية أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى  -

تُتلمس من الكتابني األولني  –والنظرية النحوية عصبها وأهم جوانبها  –إذن بيان النظرية اللغوية عند الدكتور صاحل 
 اخلاصني باألحباث، وما قبلهما من كتب القسم األول اخلاصة بسلسلة علوم اللسان عند العرب.

 أسس النظرية الخليلية: –ثانياا 

األسس النظرية اليت اعتمد عليها الدكتور احلاج صاحل يف بناء نظريته املسماة "بالنظرية اخلليلية" ميكن أن نقول إهنا    
قسمان: أصول منهجية، وأصول علمية. فاألصول املنهجية هي ضوابط املنهج يف تناول املسائل والقضايا، واألصول 

النحوية اللغوية من خالهلا، وهي: السماع ومنطق العرب، واخلطاب  العلمية هي أمهات القضايا اليت درس النظرية
 والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال.

 األصول المنهجية:  - أ

ضوابط املنهج عند الدكتور صاحل يف تناول املسائل والقضايا، منها بينه هو عندما حتدث أصول البحث العلمي يف    
 جهة نظره، وخالصتها:الرتاث اللغوي كما ينبغي أن تكون يف و 

بضوابط اجلرح والتعديل يف  –يف رأينا  –ضوابط وقواعد خاصة بالرواية ومدى ثقة الباحث فيها. وهذا يُذّكر  -
 علم احلديث وضوابط روايته.

                                                           

 . 938انظر: حبوث ودراسات يف علم اللسان  – (4)
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ضوابط خاصة بفهم ما يقصده بالفعل أصحاب النصوص. وقد بنّي يف هذا أنه يستعمل طريقة املقارنة   -
(، كما يفهمه علماء Distributionيرتبط هبا من التذكري مبفهوم االستغراق )القياسية الداللية وما 

 .(5)اللسانيات احلديثة، ويسميه النحاة العرب بـ "قسمة املوقع أو املواقع"

 ةمحيص النظريات اللسانية: -

ديثة مبدأ ضرورة اجلمع بني األصول العلمية اليت امتازت هبا علوم اللسان عند العرب والنظريات اللسانية احل
عام عند الدكتور احلاج صاحل جيب األخذ به، لكن شريطة ةمحيص هذه النظريات وتبين ما صح منها دون ما 
عداه، ودون اعتساف. ويف سبيل بيان ذلك اكتفى يف هذا بذكر مثال خاص يتعلق حبقيقة املعيار اللغوي 

ر اللسانيات معياراا معيناا لالستعمال ليس أمراا وماهيته من الناحية العلمية.  وخالصة ما قاله يف هذا أن اختيا
موضوعياا يف اللسانيات أو علوم اللسانيات احلديثة، ومع ذلك فوضع النحاة العرب للنحو لسبب ديين 
اجتماعي )وهو احملافظة على اللغة( وكذلك وضع قواعد اللغة السنسكريتية حلفظ النصوص املقدسة عند 

ا للهجات  اهلنود، أو فرض فرنسوا األول هلجة باريس لغة رمسية يف فرنسا كلها يف القرن السادس عشر توحيدا
كل هذا يُعّد من األمور املشروعة أو قرارات اجتماعية من حق الشعوب أو األمم أن تتخذها.  واملهم يف   –

 يكون هناك خلط بني التحليل أو الوصف املوضوعي والغرض الذي يدفع بعض العلماء إىل مثلذلك أال 
هذه القرارات. وقد خّلط اللسانيون التابعون لسوسور أو السلوكية األمريكية بني حتصيل املعرفة املوضوعية 
العامة والوصف اجملرد للظواهر، وحصروا العلم فيه، وعّدوا العلم احلق هو الوصف فقط، وأنه ال حُيّصل إال من 

ينبغي أن يكون هناك وصف لألعمال خالله. وهذا غري صحيح؛ وذلك ألنه إىل جانب وصف الظواهر، 
اليت تلزم من أجل الوصول إىل نتيجة معينة، مثل: املنطق الصوري واحلساب واجلرب وعلم ضبط العمل اآليل 
وعلم احلاسوب، فكل هذا ينبغي أن يكون من البحث العلمي   واملعرفة املوضوعية؛ ألنه يسهم يف الوصول 

علماء. ويدخل يف ذلك أيضاا البحث يف النحو التعليمي، من حيث إن إىل أجنع الطرق الستغالل ما أثبته ال
املعرفة بالنحو العلمي ال ينبغي أن تقتصر على معرفة تصنيفية تقتصر على حتديد األوصاف، بل جيب أن 

 . (6)جتاوز هذا إىل معرفة كيفية جمراها يف استعمال املتكلم؛ ألن اللغة جتمع بني النظام واستعماله

وأما قضية الصواب واخلطأ، فليست خطأ يف ذاهتا، بل اخلطأ يف حتديد ماهية الغرض، وزبدة القول أن    
"ضوابط النحو ليست تعسفية؛ ألهنا ترسم مسار العمل املؤدي إىل كالم عامة الناطقني باللغة املعينة، إذ  

عريب ليس إال". وهذه الضوابط كانت مستنبطة من عامتهم حقيقة وهو املعيار الذي قصده علماء النحو ال
قوانني وُمُثل تتحد على منطها العمليات اليت حتدثها وهي أحداث الكالم املنطوق أو املسموع. وهذه 
ُثل 

ُ
األحداث هي ظواهر ال يكفي أن نصفها على أهنا ظواهر، بل ال بد أن نعرف على أي مثال حتُدث "وامل

                                                           

 .  71، 2انظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب  – (5)

 . 97-72انظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب  – (6)
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وز للعلم الواصف. وعلى ذلك "فاجلانب العلمي الضابط من أهم ما يتكون منه العلم "الضابط" املتجا
حلدوث األحداث املستهدفة وخاصة اليت حيدثها اإلنسان )كمجموع أفعاله ومنها الكالم( ال تقل أمهية عن 

 .        (7)اجلانب الوصفي كحدوث األحداث"

فهم أغلبه إال على أنه رد على وما قاله الدكتور احلاج صاحل هذا عن حقيقة املعيار اللغوي ال ميكن أن يُ    
اللسانيني العرب الوصفيني وعلى رأسهم الدكتور ةمام حسان الذين انتقدوا املعيارية يف النحو العريب انتقاداا 

 .  (8)واضحاا خاصة يف أول عهدهم، وكانوا من أكرب الدعاة إىل الوصفية 

 األصول العلمية: - ب

 )السماع اللغوي العلمي عند العرب(اج صاحل أوىل حلقات سلسلته العلمية بناء على هذه املعايري يبدأ الدكتور احل   
ببيان أول أصل ُبين عليه صرح العربية وقواعدها وأقواها وهو السماع، مقدماا تناوالا دقيقاا خمتلفاا عمن سبقه، يعتمد على 

ة كتاب سيبويه، وكذلك يعتمد على مراجعة الروايات والشواهد يف كتب اللغة والنحو وغريها يف الكتب املختلفة خاص
النظر يف أحوال الرواة والعلماء ليصف كيف مت السماع يف الزمان واملكان، وهلذا يتحدث يف الباب األول من كتاب 

السماع عن )العربية ومعيارها اللغوي: حماولة حتديده مبقاييس موضوعية( ويف الثاين يتحدث عن )اللغة العربية وأسطورة  
شرتكة األدبية" بإزاء اللهجات العربية( فيحاول أن يدحض هذه املقولة بالقول بأن االختالفات اليت كانت "اللغة امل

قائمة مثلت تنوعات ال هلجات وأن العربية كانت واحدة، ويف الباب الثالث الذي عنوانه )السماع اللغوي( يتعرض 
من احلقائق اليت يبينها يف هذا  أن اعتماد النحاة  لبيان حمتوى املسموع وخصائصه ومقاييس صحته وشواهد السماع، و 

كان على النثر أكثر من اعتمادهم على الشعر، ويف الباب الرابع واألخري )التحريات اللغوية امليدانية ومناهجها( 
يتحدث عن املشاهدة املباشرة: كيف مت السماع من أفواه العرب؟ ويتحدث عن هذا أعالماا وبيئة وعنصراا بشرياا 

، جند (10).  إننا عندما نقارن هذا بدراسات أخرى مثل "االستشهاد واالحتجاج باللغة" للدكتور حممد عيد(9)نهجيةوم
 فرقاا كبرياا وعمقاا يف التناول ورداا على بعض املقوالت الشائعة. 

، علوم اللسان" "منطق العرب فيفهو الكتاب الثاين يف سلسلة علوم اللسان عند العرب، وهو  وأما األصل الثاني   
حيث يبني يف بابه األول عالقة النحو العريب مبنطق أرسطو بني اإلثبات والنفي، مث يف الثاين يتحدث عن )املفاهيم 
األساسية للتحليل اللغوي العلمي( وهي احلس والنظر يف النحو العريب، والتعريف والتصنيف ومراتب اللغة، والقياس، مث 

صول العربية: منهجه ووسائله التقنية ومقتضياته( يَرِد احلديث عن مفاهيم اللزوم يف الباب الثالث )استنباط أ
                                                           

 . 99السماع اللغوي العلمي عند العرب  – (7)

 انظر: اللغة بني املعيارية والوصفية، للدكتور ةمام حسان.  – (8)

 . 381 - 338انظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب  – (9)

 –القاهرة  –مد عيد )عامل الكتب انظر: االستشهاد واالحتجاج باللغة: رواية اللغة واالحتجاج هبا يف ضوء علم اللغة احلديث، للدكتور حم – (10)
 م(.7255
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واالستمرار، واالطراد والشذوذ، واإلحصاء واالستقراء، مث مثة حديث عن اخلالف النحوي بني حناة البصرة وحناة الكوفة، 
ُثل العربية وخصائص االستدالل يف عل

ُ
وم العربية( يرد ذكر التجريد التمثيلي عند ويف الباب الرابع )التمثيل العلمي مل

 . (11)النحاة، والقياس بوصفه استدالالا ومن خالل صوره عند النحاة واألصوليني واملتكلمني 

ولعل ذكر بعض التفاصيل اخلاصة يكون فيه زيادة إيضاح هلذه املسائل املتعلقة مبنطق العرب يف علوم اللسان، كما    
 . فمن ذلك املسائل اآلتية:حلله الدكتور احلاج صاحل

أن منطق النحاة األوائل منطق متميز مل يُسبقوا إليه، وهو ليس منطق أرسطو، وال يكفي يف ذلك أن حُيتج  -
بالشبه بني التقسيم الثالثي للكلم عند سيبويه وما يقال بأنه نظريه عند أرسطو الذي مل يبدأ تأثريه إال يف 

سراج والفارايب، واملنطق األرسطي منطق عقيم ألنه يؤكد ما يف املقدمات وال هناية القرن الثالث يف زمان ابن ال
ا. والكارثة اليت نزلت بالنحو العريب حدثت ابتداءا من القرنني الرابع واخلامس عندما أولع بعض  يُنتج جديدا

منتج  –صة العلماء هبذا املنطق التصنيفي بسبب وضوحه ويسره، بالرغم من أن القياس العريب والفقهي خا
 [.   383، 383وجيمع اليقني واخلصوبة ]انظر: منطق العرب 

األسس اليت بىن عليها النحاة األوائل ما توصلوا إليه من علم العربية قسمان مها: أصول ختص مجع املعطيات  -
واملشاهدة، وأصول أخرى ختص النظر يف هذه املعطيات وكيفية حتليلها. وأولوية املسموع عندهم مطلقة 
خاصة عند سيبويه وأكثر شيوخه وزمالئه. وقد ةميز منهجهم باجلمع بني االعتماد الكبري على املنقول 

 [.383، 388واللجوء الواسع على االستنتاج والتنظري. ]انظر: منطق العرب 

اة مما ةميز به الفكر النحوي العريب "التصنيف" وهو يعتمد بالضرورة على "التعريف"، ومثة طريقان عند النح -
له: أحدمها: التعريف والتحديد عن طريق املعىن، والثاين: النظر إىل طريقة توليد اللفظ، وهو يتصل باجلانب 
ا إجرائياا. وهذا احلد  اللفظي ألنه مييز الشيء بالعمليات اليت يتم هبا صوغه. وبناء على ذلك يكون هذا حدا

ملنطق بدءاا من القرن الرابع وعدوه أقل دقة  وأدخلوه اإلجرائي مل يدرك أمهيته وفحواه النحاة الذين تأثروا با
فرعاا يف احلد على املعىن، بل إهنم احتقروا هذا احلد اإلجرائي؛ ألهنم مل يعرفوا دور العمليات يف البحث، بل 
جعلوها صفات، وهذا ختليط كبري وفظيع ابُتلَي به الفكر العريب ناتج عن عدم االلتفات إىل ركن من أركان 

العلمي وهو إجراء العمليات ال على ذوات األشياء، بل حىت على العالقات. ]انظر: منطق العرب  العمل
338 ،318 .] 

من املفاهيم الرياضية يف النحو العريب مفهوم "الباب" و"النظري"، ومثال ذلك )باب فُعل، أو باب أفعل(،  -
مها مفهومان إجرائيان رياضيان أساسهما وهذا يتعلق بقسمة الرتكيب أيضاا، وكذلك مفهوما "األصل والفرع" 

عالقة الرتكيب. فاألصل دائماا منطلق لعملية حتويل، وهي تصريف الشيء عندهم، وخيضع لضوابط دقيقة 
تضبط هبا العمليات التحويلية، وإجراء هذه التحويالت على الوحدات اللغوية هو نوع "من احلساب 

                                                           

 .323 - 323 انظر: منطق العرب يف علوم اللسان – (11)
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.. فهذا التفريع الرياضي ُبين عليه نظام اللغة كله". وهناك )ويسميه النحاة عمالا ( على هذه الوحدات .
نوعان من التفريع يدخل فيهما األصل والفرع النحويان، مها: األول: التحويل من حكم إىل آخر بزيادة 
عالمة كاالنتقال من اإلفراد إىل غريه ومن املذكر إىل املؤنث وكتصريف الفعل. والثاين: هو االشتقاق وهو 

كلمة بتحويل صيغتها، وقد يكون التحويل للتخفيف كاإلعالل والقلب واإلدغام. "ومن أهم تصريف ال
املفاهيم اليت يلجأ إليها النحاة: القياس، وهو مع مفهومي الباب والنظري ومفهومي األصل والفرع األساس 

 [. 385، 381الذي بنوا عليه حتليلهم للعربية". ]انظر: منطق العرب 

علماء القدامى على اإلحصاء، وقد قاموا عند السماع بأكرب عملية إحصاء ومجع لكل ما اعتمد النحاة وال -
ميكن أن يكون موضوع تعداد يف اللغة، من جذور وصيغ وأمناط وتراكيب ومعاٍن وحقول داللية ومرتادفات 

يبويه يف كتابه وأضداد ومشرتك لفظي، وأبنية خاصة باملقصور واملمدود واملصادر واملذكر واملؤنث. وقد قدم س
ما يتجاوز ثالمثائة وزن. وأبرز عمل يف هذا هو عمل اخلليل احلسايب اخلاص حبصر ما يدخل يف الثالثي 
والرباعي واخلماسي من اجلذور وحتديد األبنية حبسب ما تقتضيه قسمة الرتاكيب، وهو ما يسمى اآلن باسم 

كان هذا هو األساس يف وضع معجم العني. اجلرب، وقد مكن هذا من التفريق بني املهمل واملستعمل، و 
ومفهوم اإلحصاء عند قدامى النحاة أدق من مفهوم االستقراء الذي اشتهر باستعماله ابن السراج  يف كتابه 
)أألصول(، وهو أقرب إىل الرياضيات من االستقراء الذي ال يتجاوز جمرد التصفح، لكن إحصاء النحاة يقوم 

يدل على وعي النحاة هبذا استعماهلم ملفهوم غلبة الظن وةمييزهم بني استقراء على تعميم عالقة التكافؤ، و 
 . (12)أرسطو والتجربة العملية 

ومما يدل على احتفاء الدكتور صاحل باجلانب اإلجرائي يف النحو العريب دقة وصفه له، إذ بني أنه بعد سيبويه 
النحاة بعلماء الكالم واألصوليني، وهذا جعلهم  تأثر -باستثناء الرضي االسرتاباذي من املتأخرين  –وجيله 

يعنون أكثر بالعلة ودفعهم إىل اخللط بني القياس النحوي والقياس الفقهي، وكل هذا أفقد النحو جانبه 
 [.  332اإلجرائي الرياضي. ]انظر: منطق العرب 

بالكلية على كتاب ما شاع من خالف كبري بني هنج البصريني والكوفيني وهم وخطأ أتيا من االعتماد  -
وهو   –)اإلنصاف يف مسائل اخلالف( لألنباري، مع أنه غري موثوق فيما يصرح به. فقد ثبت أن الكسائي 

كان يلجأ كثرياا إىل االستدالل ويعتمد على القياس، ومعلوم أن سيبويه احتفى بالسماع احتفاء ال   –كويف 
 [.333، 338يقل عن احتفاء الكوفيني به. ]انظر: منطق العرب 

، فهو كتاب )اخلطاب والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال( وهو يشتمل يف بابه األول على وأما األصل الثالث   
)مفهوم الوضع اللغوي عند النحاة وعلماء األصول( ويف الثاين على )االستعمال يف مقابل الوضع: الكالم ومكوناته 

ة لألوضاع خاصية تنفرد هبا اللغة عند النحاة( ويف الرابع على )اللفظ اخلطابية( ويف الثالث على )اإلهبام كصفة الزم

                                                           

 .. وانظر: األصول، للدكتور ةمام حسان333، 337انظر: منطق العرب يف علوم اللسان  – (12)
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واملعىن يف كل من الوضع واالستعمال( ويف اخلامس على )اخلرب واإلنشاء كمعاٍن للكالم وكأفعال للمتكلم يف كالمه أو 
 .   بكالمه( ويف السادس على )نظرية اخلطاب العربية والنظريات الغربية احلديقة يف اخلطاب( 

ومن مجلة التفاصيل املهمة يف هذا الشأن أن أساس النظرية اللسانية اليت بُنيت عليها علوم العربية مقابلتهم بني اللغة    
واستعماهلا. وهي من وضع النحاة األولني مثل اخلليل وسيبويه، وهم هبذا يُعّدون أول من أثبت يف التاريخ الفرق بني 

الوضع، أي بني الوضع واالستعمال، ولئن كان هذا هو األساس الذي بىن عليه دي الكالم املستعمل بالفعل وأصل 
( فإن النظرية العربية هي أعمق وأسع من نظرية العامل السوسريي. وقد parole( و )langueسوسري مقابلته بني )

الكالم يف نظرية سوسري وجد احلاج صاحل أن مثة وجهي اختالف أو فارقني بني الوضع واالستعمال عند العرب واللغة و 
وأتباعه، ووجه االختالف األول: أن دي سوسري وأصحابه وصفوا نظام اللغة على أساس الصفات املتباينة، والعرب 
األولون مل يقتصروا على ذلك، بل جتاوزه إىل ذكر التباين بالصيغ واألبنية. والثاين: أن سوسري وأصحابه وحلقة براغ 

م أنه غري قابل للتحليل العلمي الذي يراعي ما يعم دون ما هو خاص، وهذا غري صحيح ألن استهانوا بالكالم ظناا منه
الكالم هو استعمال له قوانني خاصة باجملتمع، وكان هذا موضع اهتمام كبري من النحاة األولني، مث األصوليني 

ميز من الغربيني بني داللة اللفظ وداللة والبالغيني. وأقرب اللسانيني الغربيني إىل العرب يف هذا هو كيوم ألنه أول من 
املعىن.  وأقرب نظرية غربية بعد كيوم إىل ما قاله العرب يف الوضع واالستعمال ما أثبته اللساين الفرنسي بنفينيست من 

ة والداللة ربط بني املتكلم والواقع، وةمييزه بني الوضعي واملعنوي العقلي يطابق ةماماا التمييز العريب بني الداللة الوضعي
املعنوية العقلية. ومن الفروق بني العرب والغربيني يف الربامجاتيك أن العرب أشاروا إىل أن عناصر اللغة مبهمة وغري 

 . (13)خمتصة يف أصل الوضع، مث مع اختالف درجة اإلهبام، والوحيد من الغربيني الذي أثبت ذلك هو جان كالينوبان

لكتاب موضوع صفة اإلهبام من منطلق كوهنا صفة أساسية تتصف هبا الدالئل وقد تناول احلاج صاحل يف هذا ا   
اللفظية. وتناوله لإلهبام شامل، يف األمساء واألفعال واحلروف. كما تعرض أيضاا لقضية اللفظ واملعىن ألهنما مسألتان 

ما قضية خطاب يف املقام األول. تتعلقان يف املقام األول بالفرق بني الوضع واالستعمال، فوجود التقابل بينهما جيعله
ويف جمال قضية اللفظ واملعىن تأيت مسائل كثرية منها االتساع واجملاز والنظم، والفائدة أو النكتة البالغية مفهومها أو 
داللتها خطابية؛ ألهنا ال حتصل إال يف اخلطاب. وقد أمجع العلماء يف مجيع العلوم اإلسالمية على وجوب تقدمي الداللة 

 .  (14) ضعية أو داللة الظاهر وهي ما يسميه النحاة احلمل على اللفظ، وذلك يف فهم النصوص وإثبات الغرض منهاالو 

 ومن اخلالصات املهمة يف هذه املسألة:    

 أن اعتناء العرب بالقرائن يف اخلطاب ليس له نظري. -

                                                           

 .931 - 933، 989انظر: منطق العرب يف علوم اللسان  – (13)

 .985 – 983اللسان  انظر: منطق العرب يف علوم  – (14)
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يقاع، ويف هذا يأيت التفريق بني من أركان اخلطاب استعمال املتكلم الكالم حلمل املخاطب على الفعل واإل -
 قسمي اإلنشاء ومها الطليب واإليقاعي.

من جاء بعد سيبويه مل يدرك بعض املفاهيم فهماا صحيحاا. ومن ذلك أهنم حصروا الفائدة فيما يؤديه خرب  -
 [. 928املبتدأ أو الفعل فقط، مع أن املفرتض أن يكون املخاطب هو مرجع حصول الفائدة. ]

 كبري اهتمت به فروع علمية كثرية عند الغرب حديثاا وقدمياا خاصة علماء اللغة والنحو.  اخلطاب موضوع -

النظرية العربية اليت ةميز بني الوضع واالستعمال بُنيت على وجود أصل تتفرع عنه الفروع املختلفة، وهذا  -
 موجود يف علوم النحو واللسان وغريمها.

رته احلديثة؛ ألهنا تقوم على العمليات التحويلية من منطلق األصل هذه النظرية أقرب إىل املنطق الرياضي بصو  -
 [. 917 – 932وعلى عالقات اللزوم. ]السابق: 

 تعقيب:

نالحظ من تأمل الكتب الثالثة السابقة عن السماع ومنطق العرب واخلطاب أن احلاج صاحل يُعىن كثرياا باملنطق    
الرياضي وكل ما يتصل به من قياس عريب غري عقيم وتصنيف ومثُل وعالقة تكافؤ ولزوم وإحصاء. ونستطيع أن نقول 

 إن هذا من أهم ما تتميز به نظريته النحوية. 

 معالم النظرية النحوية عند الحاج صالح وأهميتها: -ثالثاا 

من العناوين اآلتية اليت أدرجها د. صاحل حتت مفهوم "النظرية اخلليلية احلديثة" نستطيع أن نعرف مبادئ هذه النظرية    
 وأن نلم مببادئها عنده: 

 املدرسة اخلليلية احلديثة والدراسات اللسانية احلالية يف الوطن العريب.  -

 درسة اخلليلية احلديثة ومشاكل عالج العربية باحلاسوب.امل -

 تكنولوجيا اللغة والرتاث اللغوي العريب األصيل. -

 اجلملة يف كتاب سيبويه. -

 أول صياغة للرتاكيب العربية: نظرية العمل العربية. -

 منطق النحو العريب والعالج احلاسويب للغات. -

 . (15)التحليل العلمي للنصوص -
                                                           

 .335، 331انظر: حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، اجلزء األول  – (15)
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 "أقائم أخواك" وطريقة تفسريه عند سيبويه والرضي باالعتماد على مفهومي املوضع واملثال.     -

 النحو العريب والبنوية: اختالفهما النظري واملنهجي. -

 مستقبل البحوث العلمية يف اللغة العربية وضرورة استثمار الرتاث اخلليلي. -

 لرتاث اخلليل وسيبويه. "تعال حني علم اخلليل" أو اجلوانب العلمية املعاصرة -

 .(16)دور النظرية اخلليلية احلديثة يف النهوض بالبحوث احلاسوبية اخلاصة باللغة العربية -

 يقول الدكتور احلاج صاحل يف التعريف هبذه النظرية: 

"تعرضنا يف هذه الدراسة ألول مرة لتقومي النظرية اللغوية العربية اليت كانت أساساا ألغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه، وال 
سيما اخلليل وكيفية مواصلة هذه اجلهود األصيلة يف الوقت الراهن. نبدأ بوصف املبادئ املنهجية اليت بنيت عليها هذه 

ئ اليت تأسست عليها اللسانيات احلديثة وخاصة البنوية والنحو التوليدي التحويلي وبني النظرية وذلك باملقارنة بني املباد
هذه النظرية. وبذلك تظهر يف نظرنا الفوارق األساسية اليت ةمتاز هبا كل نزعة منها مبا فيها النظرية العربية القدمية. 

يزة هلا عن مجيع العناصر، فاإلطار املنطقي فالبنوية تكتفي بالكشف عن عناصر اللغة وحتديد هويتها بصفاهتا املم
األساسي هو ههنا التحديد باجلنس والفصل وما ينجر عن ذلك من اشتمال شيء على شيء. وهذا ال يكتفي به 
النحاة العرب ألهنم حيملون الشيء على الشيء جبامع بينهما فيستنبطون البنية اليت يشرتك فيها عدد من الوحدات 

لمة( ومثل البنية الرتكيبية: عامل + معمول أول +معمول ثاٍن + خمصص، فهي ناجتة عن محل )كبناء أو مثال الك
األجناس املختلفة بعضها على بعض وكلها جتيء على هذه البنية العامة )وهي أعم وأكثر جتريداا من فعل + فاعل + أو 

لتحويلية أن أدخلت يف التحليل مفهوم . ويقول يف موضع آخر: " وكان فضل املدرسة التوليدية ا (17)مبتدأ + خرب( 
التحويل، وبذلك وّسعت النظرة األوىل بأن جعلت بني كل شجرة عالقة غري اندراجية بل مباشرة، إال أهنا مل هتتم إال 
بنوع واحد من التحويالت التقديرية، كما سنراه. أما النحو العريب اخلليلي فهو ال يقتصر على التحديد باجلنس والفصل 

(. وبالتايل ال يكتفي بعملية االشتمال، بل يتجاوزها بإجراء Traits pertinentsاكتشاف الصفات املميزة  )أي ب
الشيء على الشيء أو محل العنصر على اآلخر .... وخالصة القول أن النحو العريب قد وضع على أسس 

اليت بنيت عليها حتليالته. وهذا وليس إبستمولوجية مغايرة ألسس اللسانيات البنوية، وخصوصاا يف املبادئ العقلية 
االختالف متوقفاا على هذا اجلانب فقط بل هناك أيضاا اختالف آخر يف النظرة إىل البحث باللغة وتدوين الكالم من 

 .     (18)أجل التحليل" 

                                                           

 .951انظر: حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، اجلزء الثاين  – (16)

 .911حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، اجلزء األول  – (17)

 .973، 979السابق:  – (18)



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(01) August 2018 
 

Route Educational & Social Science Journal 911 

Volume 5(10) August 2018 
 

لعلماء كما وردت عند ا  –وبناء على ذلك يحدد الدكتور الحاج صالح المفاهيم األساسية للنظرية الخليلية    
 وكيفية استغاللها فيما يأتي: -العرب وزعيمهم في ذلك الخليل 

مفهوم االستقامة وما إليها وما يرتتب على ذلك من التفريق املطلق بني ما يرجع إىل اللفظ وبني ما هو خاص  -
 باملعىن.

 مفهوم االنفراد يف التحليل وما يتفرع من هذا املفهوم. -

  مفهوما املوضع والعالمة العدمية. -

 مفهوما اللفظة والعامل. -

 التفصيل:

 االستقامة وما إليها:  -7

يُنبين ذلك على النص الشهري الذي يف أول كتاب سيبويه الذي ورد فيه "فمنه )أي الكالم( مستقيم حسن وحمال 
 .  وعلى كالمه يكون التمييز بني األقسام املذكورة هبذه الكيفية: (19)ومستقيم قبيح وما هو حمال كذب" 

 مستقيم حسن = سليم يف القياس واالستعمال. -

 مستقيم قبيح = غري حلن ولكنه خارج عن القياس وقليل. -

حمال = قد يكون سليماا يف القياس واالستعمال ولكنه غري سليم من حيث املعىن. ]حبوث  -
 [.   9/975ودراسات

 االنفراد وحد اللفظة: -9

تدأ به فهو اسم له صفة االنفراد واالستقالل وميكن أن يكون يقوم هذا على أساس أن كل ما ينفصل وجيوز أن يُب   
أصالا ألشياء أو صور تتفرع عنه، وهو نواة مساها النحاة باالسم املفرد وما هو مبنزلته، وأطلق عليها بن يعيش والرضي 

م "وهلذا ينطلق اسم "لفظة"، واالنفصال واالبتداء ميكنان الباحث من استكشاف احلدود احلقيقية اليت حتصل يف الكال
الباحث من اللفظ أوالا وال حيتاج إىل أن يفرتض أي افرتاض كما يفعله التوليديون وغريهم عندما ينطلقون من اجلملة 
قبل حتديدها . وال بد من املالحظة أن هذا املنطلق هو يف نفس الوقت وحدة لفظية ... ال حيددها إال ما يرجع فقط 

بتداء، ووحدة إفادية ... ألهنا ميكن أن تكون مفيدة )فقد اكتشفت يف الكالم إىل اللفظ، وهو االنفصال واال
[.  7/972احلقيقي(. وعلى هذا فهي حتتل مكاناا يتقاطع فيه اللفظ مع املعىن أو البنية باإلفادة" ]حبوث ودراسات: 

فقد وحدهتا أو أن خترج عن كوهنا وقد الحظ النحاة أن هذه النواة ميكن أن تتسع وتقبل زوائد مييناا ويساراا، دون أن ت
                                                           

 . 7/9الكتاب لسيبويه:  – (19)
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"لفظة"، وقد مسوا هذه القابلية للزيادة بالتمكن، وهو درجات، فهناك اسم اجلنس املتصرف، وهو املتمكن األمكن، مث 
املمنوع من الصرف )املتمكن غري األمكن( مث املبين وهو غري متمكن وغري أمكن. وبناء على ذلك يكون التحويل أو 

فاا عن التحويل أو التفريع عند البنويني؛ ألنه يعتمد على ما ميكن زيادته دون جتاوز اللفظة، فالتحويل التفريع هنا خمتل
"هو الذي حيدد الوحدات يف النظرية اخلليلية وال حتتاج يف التحليل إىل "املكونات القريبة" وهي ما صاغه تشومسكي 

 .      (20)على شكل شجرة 

 املوضع والعالمة العدمية ومفهوم اللفظة:  -3

بيان هذا أن " املواضع اليت حتتلها الكلم هي خانات حتدد بالتحويالت الفرعية، أي االنتقال من األصل إىل   
خمتلف الفروع بالزيادة التدرجيية، وهذه الزيادة هي نفس التحويل )يف هذا املستوى(. وإذا أردنا أن نعرب عن هذا 

رياضيات فيمكن أن نقول بأن ما يظهر بالتفريع يف داخل املثال املولد للفظة هي عبارات متكافئة باصطالح ال
 [.  9/997حىت ولو كانت بعضها أطول بكثري من البعض اآلخر وذلك ال خيرجها عن كوهنا لفظة" . ]البحوث 

 العامل -3

بعدة عمليات محلية أو إجرائية، حيث  فكرة العامل تقوم على أن وحدة أساسية يكون هلا مستوى جتريدي يقوم   
حُيمل أقل الكالم مما هو أكثر من لفظه بالزيادة مع إبقاء النواة، وهنا ال حظوا أن الزوائد على الناحية اليمىن تغري اللفظ 
 واملعىن وتؤثر يف الرتكيب، من ذلك التأثري يف اإلعراب، وينتج عن ذلك مصفوفة تتكون من أعمدة وسطور، على النحو

 اآليت:

1 2 3 

Ø 

 إنّ 

 كان

 حسبتُ 

 أْعلمُت عمراا

 زيد  

ا  زيدا

 زيد  

ا  زيدا

ا  زيدا

 قائم  

 قائم  

 قائماا

 قائماا

 قائماا

                                                           

 .997 - 972انظر: حبوث ودراسات، اجلزء األول،  – (20)
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وينطلق النحاة من هذه الصيغ األصلية للنظر يف ظاهرة التداخل مما ُيسّمى بالتكرار أو اإلطالة، وقد أظهروا براعة    
كبرية يف ذلك، على النحو الذي يبدو يف مستوى تركييب أعلى مثل األدوات اليت تتصدر اجلملة كحوف االبتداء 

 .  (21)وأدوات االستفهام والشرط

أهنا مأخوذة من النظرية العربية القدمية، ومن حيث  –كما يقول الدكتور احلاج صاحل   –واخلالصة يف هذه النظرية    
استغالهلا فهو "حاصل بالفعل. أوالا ألننا نعتقد أنه ال توجد لغاية اآلن نظرية أخرى استخرجت من النظر يف اللغة 

هبا وبأخواهتا اللهم إال النظرية التوليدية التحويلية اليت جتاوز فيها صاحبها العربية أو على األقل اعتدت اعتداداا كبرياا 
وهي  –التقطيعية والتصنيف الساذج ... والسبب الثاين هو من جهة اختبارنا هلا عند صوغنا هلا الصياغة الرياضية 

 ميكن استعماهلا على الرتّاب أطوع نظرية، يف اعتقادنا هلذا النوع من الصياغة ومن مث تشكيلها اخلوارزمي ... حىت
 .  (22))احلاسب اإللكرتوين( . ومن جهة أخرى استغالهلا يف االكتشاف اآليل لصيغ العربية اإلفرادية والرتكيبية

وهذا الذي يذكره الدكتور صاحل من أن هذه النظرية تكاد تكون أول نظرية أخذت من الرتاث اللغوي العريب باستثناء    
م حيتاج إىل مراجعة ونظر، لكنه ال ينتفي عنه بعد غوره يف البحث عن األصول العربية لنظرية لسانية كال  –ما استثناه 

حديثة، وذلك كما ذكر يف موضع آخر حتت عنوان "تعال حُني علم اخلليل أو اجلوانب العلمية املعاصرة لرتات اخلليل 
 . (23)وسيبويه 

 الح بنظريات غيره من اللسانيين المعاصرين:مقارنة النظرية الخليلية عند الحاج ص -رابعاا 

إذا كنا قد بينا أصول نظرية احلاج صاحل ومعاملها من أعماله وكالمه هو، فإن صورة ذلك ال تكتمل إال باملقارنة مع     
للسانيات النظريات النحوية أو اللسانية والرؤى اللغوية األخرى لغريه من اللسانيني املعاصرين أو احملدثني، ممن تلقوا ا

الغربية وحاولوا أن يقدموها بزاد عريب أو مبنظور حديث وهم ميثلون أكثر من جيل، ويف مقدمة هؤالء ةمام حسان ومازن 
الوعر وأمحد املتوكل وسعد مصلوح وعبد القادر الفاسي الفهري وهناد املوسى وغريهم. ووجه املقارنة الذي ينبغي أن 

، (24)لسانيات إىل تراثية أو ةمهيدية أو وصفية أو توليدية أو وظيفية أو غري ذلك يُقدم ال يكون بالنظر إىل تصنيف ال
 بل ينبغي أن يكون املعيار هو خالصة النظرية اليت قدمها صاحبها من حيث مساهتا وأسسها وعالقتها بالرتاث واحلداثة.  

وميكننا أن نقدم خالصة مقارنات عاجلة بني النظرية اخلليلية عند احلاج صاحل وكل من ةمام حسان، والفاسي الفهري    
 وأمحد املتوكل.

 ةمام حسان: -
                                                           

 .998 – 993السابق:  – (21)

 ، وانظر: العربية، حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية، للدكتور هناد املوسى.993السابق:  – (22)

 وما بعدها. 85/ 9حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  – (23)

 .338 – 332انظر: اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، للدكتور حافظ إمساعيلي  – (24)
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تقوم نظرية ةمام حسان على تقدمي اللغة العربية يف إطار وصفي تبىّن نظرية القرائن بنوعيها )اللفظية واملعنوية( ونقد    
عريب من منطلق كونه حنو حتليل ال تركيب أو حنو مفردات ال تراكيب، وأن أمن اللبس غاية االستعمال وِقوام النحو ال

 .(25)النظام، بناء على أن املعىن هو الغاية من التواصل اللغوي 

د صاحل إن الفرق هنا بني مذهب عبد الرمحن احلاج صاحل ونظريته ومذهب ةمام حسان ونظريته أن النحو العريب عن   
هو األساس واملنطلق وقوام النظرية اليت تبلورت يف الفكر املنطقي الرياضي، أما ةمام حسان فنظريته تقوم على وضع 
بديل وصفي االنطالق والرؤية للنحو العريب، مع انتقاد هذا النحو يف بعده املعياري )خاصة يف كتابة "اللغة بني املعيارية 

وقد زاد ةمام حسان على ذلك أنه طور نظرته للنحو العريب فوصفه بأنه حنو مجلة ال  والوصفية(، وهذا ما رفضه صاحل،
 حنو نص.

 الفاسي الفهري: -

منطلق الفاسي الفهري منطلق توليدي، وهو من أهم من ميثلون احملاوالت الشمولية يف الكتابة اللسانية التوليدية   
اللسانيات: لسانيات ظواهر تفرز خصائص أحناء اللغات العربية، بناء على دعوته لضرورة الفصل بني صنفني من 

الطبيعية، ولسانيات حماور تؤرخ ملنجزات النحو القدمي بتوظيف آليات نظرية وحتليلية ناضجة إبستمولوجياا، وبناء أيضاا 
للغوي على وضعه لربنامج عمل يف اخلطاب اللسان العريب يتجاوز الكالم اإليديولوجي املكرور يف علم االجتماع ا

 واللسانيات التطبيقية وما شابه ذلك إىل أن يستبدل به برنامج خطوطه العريضة هي: 

بناء مناذج آلية وحاسوبية إلدراك اللغة واستعماهلا هتتدي بالنماذج النفسية يف إطار إدراك آليات اكتساب  -
 اللغة وتعلمها.

 دها هولتون.التأريخ للنحو العريب القدمي بتوظيف منهج احملاور اليت اعتم   -

 .(26)استثمار نتائج اللسانيات النظرية يف قضايا تدريس العربية -

ومن ذلك نستنتج أن الرؤية اللسانية العامة للفاسي الفهري تلتقي يف بعض احملاور مع النظرية اخلليلية عند احلاج    
مث تفرتق عنها يف نقطة االطالق، صاحل، يف جزئية ضرورة استثمار اللسانيات والنحو يف تقدمي مناذج آلية وحاسوبية، 

 فهي عند احلاج صاحل عربية تراثية خليلية، وهو عند الفهري لسانية توليدية تشومسكية حديثة.

 أمحد املتوكل:  -

                                                           

 – 918وما بعدها ، ويف اللسانيات العربية املعاصرة، دراسات ومثاقفات، للدكتور سعد مصلوح  711انظر: اللغة العربية معناها ومبناها ص  – (25)
979. 

 . 959ربية املعاصرة، للدكتور حافظ إمساعيلي انظر: اللسانيات يف الثقافة الع – (26)
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أمحد املتوكل معروف باجتاهه الوظيفي يف دراسة العربية، ويعرب عن هذا قوله: "نتناول هنا بعد التقدمي لصياغة 
وتنظيمه ودوره بالنظر إىل باقي مكونات  المدخل المعجمي، أربع قضايا كربى: )أ( النحو الوظيفي اجلديدة

النحو حيث نثري إشكاالت مل تُثر بعد يف إطار هذا النحو كإشكال التمثيل للمشرتك اللفظي وللمعاين 
ادية حيث لغوية ع اًللتباس كظاهرةاجملازية وللعبارات املتحجرة وإشكال تنظيم مداخل املعج املزدوج و)ب( 

الوجوه نسائل نظرية النحو الوظيفي عن اإلواليات اليت توفرها لتأويل العبارات امللتبسة جبميع أمناطها و)ج( 
اليت ميرر هبا املتكلم موقفه من فحوى خطابه حيث حناول أن نرصد أمناط الوجوه املتحققة يف اللغة القضوية 

العربية والوسائل )املعجمية والصرفية والرتكيبية والتنغيمية( اليت تسخرها هذه اللغة للتعبري عنها مثريين، 
يم أخرى غالباا ما ختتلط به و)د( باملناسبة، إشكاالت عامة ةمس تعريف مفهوم الوجه وما مييزه عن مفاه

التداولية  –ودوره يف عملية الرتمجة حيث نتبني أن البنية التحتية الداللية  التداولي –مجال التمثيل الدًللي 
اهلدف وأن أْقدر أمناط البنيات التحتية على  –املصدر إىل العبارة  –تشكل جسر العبور من العبارة 
التداولية اليت من قبيل ما تقرتحه نظرية النحو الوظيفي   –ثيالت الداللية االضطالع هبذه املهمة هي التم

 .  (27)كبنيات حتتية"

إننا نستطيع أن نقول إن التحليل النحوي الوظيفي الذي قدمه املتوكل مبنطلقاته املعجمية والداللية    
لغوية عملية قالبية، وهو تناول والتداولية تناول شامل يصب يف سبيل نظرية تعتمد على أن تأويل العبارات ال
، واالختالف الواضح بني (28)حياور الرتاث حواراا فيه أخذ وعطاء واعرتاض وجسور ممدودة يف االجتاهني 

نظرية احلاج صاحل ونظرية املتوكل اختالف يف املنطلق أيضاا، فهو تراثي عريب أصيل مستوعب للنظريات 
 يب وحديث املنطلق، وإن كانت فكرة القولبة جتمع بني الرؤيتني.احلديثة لدى احلاج صاحل، وعند املتوكل غر 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

                                                           

 .99، 97قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، للدكتور أمحد املتوكل  – (27)

 . 383 - 332انظر: اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، للدكتور حافظ إمساعيلي  – (28)
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 إن خالصة النظرية النحوية عند احلاج صاحل ميكن ذكرها فيما يأيت: 

مثة أصول حنوية عربية أصيلة ثالثة هلذه النظرية هي: السماع اللغوي العلمي، ومنطق العرب يف علوم  -7
 نظرية الوضع واالستعمال.اللسان، واخلطاب والتخاطب يف 

يف رأي  –تقوم هذه النظرية على الوعي الكامل بالرتاث العريب األصيل والزاد اللساين احلديث، وهي  -9
 تفوق بعض النظريات احلديثة وحتل إشكاالهتا. -صاحبها 

ومفهوما  املفاهيم األساسية هلذه النظرية هي: االستقامة، واالنفراد، ومفهوما املوضع والعالمة العدمية، -3
 اللفظة والعامل.

امللمح الرئيس هلذه النظرية هو املنطق الرياضي الذي من أهم مواضع استثماره استشراف رؤى معاصرة  -3
 متوازنة للنحو العريب أهم معطياهتا توظيفها يف اللسانيات احلاسوبية.

ت الشائعة يف بعض املقوال -مبا فيها من عمق ودقة حترٍّ  -تدحض هذه النظرية يف بعض معطياهتا  -8
 دراسة الرتاث اللغوي العربية وترد عليها وتبني حقيقتها.

 مقارنة هذه النظرية بنظريات اللسانيني العرب احملدثني تثبت جدواها وتبني مكانتها وأمهيتها. -3

 أهم المصادر والمراجع

 .9173بريوت، د. أمحد املتوكل: قضايا اللغة العرية يف اللسانيات الوظيفية، منشورات ضفاف،   -

 د. ةمام حسان:  -

 .7213اللغة العربية معناها ومبناها، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 

 .7259األصول، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 

 اللغة بني املعيارية والوصفية.

 د. حافظ إمساعيلي:  -

 .9112، 7ت، طأسئلة اللغة، أسئلة اللسانيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريو  -

 .9112، 7اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، ط

 (.9179 –اجلزائر  –د. عبد الرمحن احلاج صاحل: كتبه، من نشر )موفم للنشر    -

 السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة. 
 منطق العرب يف علوم اللسان. 

 والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال العربية.اخلطاب 
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 .9حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية: ج!، ج
 حبوث ودراسات يف علوم اللسان.

 .9113، 7د. سعد مصلوح: يف اللسانيات العربية املعاصرة، عامل الكتب القاهرة، ط -

 .7255، 3ة، طسيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهر  -

 د. عادل بوديار: النظرية اخلليلية احلديثة عند الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل: -

-  (http://diae.net/45160) 

تطلبات علي بلول، العامل عند الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، منوذج لربط الرتاث النحوي باللسانيات احلديثة، مذكرة مل -
 .9177/9179املاجستري، من إعداد علي بلول، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر العام اجلامعي 

 –القاهرة  –االستشهاد واالحتجاج باللغة: رواية اللغة واالحتجاج هبا يف ضوء علم اللغة احلديث )عامل الكتب د. حممد عيد،  -
 م(.7255
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