
  غرزةد. نسيم بو      الحديثة  لنظرية الخليليةافي مادة  المقدمةغير  محاضراتالملخص عن 

  )َعامةٌ  ِلَسانَِياتٌ ( َماستر اْألُوَلى السَنةُ 
  :وما إليها مفهوم االستقامة - 01

مييز "سـيبويه" يف الكتاب بني السالمة الراجعة إىل اللفظ، والسالمة اخلاصة باملعىن، كما ميّيز   
أيضا بني السالمة اليت يقتضيها القياس (أي النظام العام الذي مييز لغة من لغة أخرى) والسالمة اليت 

 ":م واإلحالةكاليفرضــــــــها االســــــــتعمال احلقيقي للناطقني، وذلك يف قوله يف باب "االســــــــتقامة من ال
ســـتقيم فأما امل ،كذبحمال  قبيح، وما هو  كذب، ومســـتقيم  فمنه مســـتقيم حســـن، وحمال، ومســـتقيم«

احلسـن فقولك: أتيتك أمس، وسآتيك غدا، وأما احملال فأن تنقض أول كالمك بآخره فتقول: أتيتك 
وه، وأما ء البحر وحناملســــــتقيم الكذب فقولك: َمحَْلُت اجلََبل، وشــــــربُت ما اغدا، وســــــآتيك أمس. وأم

املســـتقيم القبيح فأن تضــــع اللفظ يف غري موضــــعه حنو قولك: قد زيدا رأيت، وكي زيٌد يأتيك وأشــــباه 
»وف أشرب ماء البحر أمس سهذا. وأما احملال الكذب فأن تقول: 

)1(.  
فواضــــــــــح من هذا الكالم أن "ســــــــــيبويه" حيدد مفهوم الســــــــــالمة وعالقتها باللفظ واملعىن من   

ناحية، والقياس واالســتعمال من ناحية أخرى. فهناك املســـتقيم احلســن، واملســـتقيم القبيح، واملســـتقيم 
  وضوحا:احملال، وميكن صياغة هذه املعاين بشكل آخر أكثر 

  اس واالستعمال مجيعا.فاملستقيم احلسن = السليم يف القي -
  واملستقيم القبيح = السليم يف القياس وغري السليم يف االستعمال. -
  .)2(املستقيم احملال = سليم يف القياس واالستعمال، غري سليم من حيث املعىن اوأم -

ر    ومن مث جـــاء التمييز املطلق بني اللفظ واملعىن، ومعىن ذلـــك أن اللفظ إذا حـــدد أو فســـــــــــــّ
اعتبارات ختص املعىن فالتحليل هو حتليل معنوي، أما إذا حصـــل التحديد والتفســـري على  باللجوء إىل
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ي" صل إليها احملدثون يف اللسانيات ما عدا "شومسك* ههنا معان ميكن صياغتها صياغة رياضية جمردة، وهي معان مل يتو 
عندما ميز بني اجلمل النحوية (القواعدية) واجلمل غري النحوية، فاملتكلم الســـــــــامع املثايل يف لغة ما يدرك من خالل قوانني 

قيمة مل املســـــــتحمددة (هي املعرفة اللغوية أو قواعد إنتاج الكالم وفهمه أو اآللة املولدة... كما يســـــــميها شـــــــومســـــــكي) اجل
ا منهج وتطبيق، حنو اللغة وتراكيبه عمايرة، يفخليل أمحد : نظريُ  .احملالة، واجلمل غري املســــــــتقيمة يف القياس واالســــــــتعمال
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د الرمحن احلاج كما يقول الدكتور عب  -اللفظ دون أي اعتبار للمعىن فهو حتليل حنوي، واخللط بينهما 
 إىلوقد بىن على ذلك النحاة أن اللفظ هو األول، ألن هو املتبادر «يعترب خطأ وتقصـــــــــريا  -صـــــــــاحل 

الذهن أوال مث يفهم منه املعىن، ويرتتب على ذلك أن االنطالق يف التحليل جيب أن يكون من اللفظ 
»يف أبسط أحواله وهو االنفراد

)3(.  

  :مفهوم االنفراد  - 1 - 2
ينطلق النحاة األوائل يف حتليلهم للغة من "االسـم املفرد" باعتباره النواة أو األصل الذي تفرع   

املضمر)، كما  ≠( )4(عنه أشـياء أخرى. وقد أطلق "اخلليل" على هذا املفهوم مصـطلح "االسم املظهر
  .)5(مصطلح اللفظة هـ)686( و"الرضي اإلسرتباذي" هـ)643(ت أطلق عليه "ابن يعيش"

ــــــــــــــواللفظة يف اللســانيات اخلليلية عمادها الوقف واالبتداء، فهي أقل ما يُن   ه مما ينفصــل طُق بـ
ســــكت عنده وال يلحق به شــــيء. أو يـَْبَتِدئ فال يســــبقه شــــيء. فما ينفرد وينطلق، أو ما ينفصــــل فيُ 

بلها أو ق ويبتدئ هو صـــفة االنفراد. ومما جتدر اإلشـــارة إليه، أن كل وحدة لغوية قابلة لالنفصـــال عما
ما بعدها من الوحدات؛ مبعىن أن كل وحدة لغوية ميكن االبتداء ا والوقوف عليها حســـــــــب موقعها 

  يف الكالم.
حضــــــــر "" والغالم  حاضــــــــر" يف حنو قولنا: "الغالمفمن األلفاظ ما ينفصــــــــل ويبتدئ مثل: "  

ــــــــر ئضمكال". ومنها ما ينفصل وال يبتدئ مثل  الغالم إليه يف حنو  و"نا املضاف "تاء الفاعل"املتصلة كـ
والنصــــب جلر ف او حر حروف املعاين كقولنا: "َخَرْجُت" و"كتابُنا". ومنها ما يبتدئ وال ينفصــــل مثل 

  .و"لن حيضَر زيٌد" و"مل حيضْر زيٌد" "يف حنو قولنا: "يف التأين السالمةُ واجلزم 
واة، ل والنمــاذج فتفرع إىل لفظــات هي نظــائر للنثَــ مُ على غريهــا من الْ النواة مــل "اللفظــة" حتُ و   

فرد فيها أجزاؤها، تن أو تعاقب زيادات قبلية وبعدية عليها دون أن تفقد وحدابِ ولكنها أوســـع منها، 
فال خترج عن كوا لفظة (أي قطعة واحدة). ومسى النحاة هذه القابلية للزيادة ميينا ويســارا "التمكن" 

  )6(درجات ترتتب كاآليت:والحظوا أن هلذا التمكن 
املتمكن األمكن، الذي حيمل معناه بداخله وال حيتاج إىل غريه، ويتمثل يف اســــم اجلنس  -أ   

  املنصرف كرجل وفرس وشجرة.
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  املتمكن غري األمكن، ويتمثل يف املمنوع من الصرف. -ب   
  غري املتمكن وال أمكن، ويتمثل يف االسم املبين. -جـ   

  السابق ملفهوم اللفظة حيدد عبد الرمحن احلاج صاحل اللفظة االمسية حتديدا إجرائياوانطالقا من التصور 
  )7(:كما يلي

  

  
  : عالمة االبتداء والوقف أو عالمة االنفصال واالبتداء #حيث ميثل الرمز 

  :)8(يتبني لنا من خالل التحديد اإلجرائي السابق لالسم ما يلي
  التحويل بالزيادة والتعاقب هو الذي حيدد الوحدات يف النظرية اخلليلية.  أن - أ 

فرد أوال نهي نظائر للنواة من حيث إا وحدات تالناجتة عن النواة حبملها عليها أن الوحدات  - ب
الفرع = ( أي أا فروع ألصـــــــــــــل واحد (النواة)، فيتكون التقابل التايل: ومتفرعـة عنهـا بـالزيـادة ثانيا.

  ).األصل + زيادة
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أن الوحدات احملمولة بعضـــــــــــها على بعض تكّون جمموعة ذات بنية تســـــــــــمى يف االصـــــــــــطالح  - ج
  .(structure de groupe)الرياضي بالزمرة 

  :مفهوم الكلمة واللفظة - 2 - 2

النحاة األوائل يف حتليلهم للغة من مســـــتوى اللفظة باعتبارها أصـــــغر وحدة من الكالم مما  انطلق     
فعل، أو مبنيا  وأينفصـل ويبتدئ، وهي أقل ما ميكن أن ينطق به مما يصلح أن يكون مبنيا على اسم 

جل ر  فعل. وبناء على هذا املفهوم فإن العبارات التالية: رجل، الرجل، مع الرجل، وآخر أعليه اســـــم 
الغــد، رجــل قــام أبوه أمس، الرجــل الــذي قــام أبوه أمس... كــل واحــدة منهــا مبنزلــة اســـــــــــــم واحــد أي 

  بتعبري "الرضي" ال كلمة. )9("لفظة"
   عنهـــا يف أمـــاكن عـــديـــدة من "الكتـــاب" بعبـــارة ولقـــد َعر َف "ســـــــــــــيبويـــه" هـــذه الوحـــدة وعرب

فأما « النعت:"كاالســـــــم الواحد" أو "مبنزلة االســـــــم الواحد"، ومن ذلك قوله عندما تعرض ملوضـــــــوع 
النعـت الـذي جرى مع املنعوت فقولـك: مررت برجـٍل ظريٍف قبـُل، فصـــــــــــــار النعـت جمرورا مثل ارور 

»لواحــدألمــا كــاالســـــــــــــم ا
مث راح ميثــل للنعــت الــذي يقــابــل الزيــادة على املنعوت النواة بزيــادات  .)10(

  متفاوتة، على النحو:
 .مررُت برجل عاِقٍل َكرٍمي ُمْسلمٍ  -

ا رجلٍ  - مررُت برجٍل أَمي. 

 .مررُت برُجٍل َحْسِبك من رُجلٍ  -

 .مررُت برُجٍل كافيك من رجلٍ  -

 . مررُت برُجٍل َمهك من رجلٍ  -

 .ناهيك من رجلٍ  مررُت برُجلٍ  -

 .مررُت برجٍل ما شئَت من رجلٍ  -

 .مررُت برجٍل َشْرِعك من رجلٍ  -

 .مررُت برجٍل َهدك من رجلٍ  -

  .فهذا كله على معًىن واحدٍ 
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ضع الذي حتدد باملو  "، إذأما الكلمة عند النحاة األوائل فهي أدىن عنصر ترتكب منه "اللفظة  
مونيما (فالكلمة كاصطالح حنوي ليست دائما مورفيما  تظهر فيه يف داخل املثال (احلد). وعلى هذا

حيذف  بل هي العنصـــر الدال الذي ميكن أن . أقل ما ينطق به مما يدل على معىنمبفهوم الوظيفيني) 
من (اللفظة) دون أي ضـــــــــــــرر أو تغيري للعبارة، كاحلذف حلرف اجلر من لفظة "بالرجل". فخروجه ال 

  يسبب تالشي االسم.
دال الذي إذا ُحِذَف أو استبدل بشيء آخر أدى إىل تالشي العبارة اليت يدخل أما العنصر ال  

ا عناصـــــــر من أل؛ وليســـــــت كلما فيها "كالنون" يف "َنْذَهُب" و"التاء" يف "افْـتَـَعَل"، فهذه مورفيمات
وميكن أن منثل هلا  .)11(الكلمة، فهي داخلة يف صيغتها وليس هلا االستقالل النوعي الذي للكلم بنية

الصـريف يف حنو: رجع وأرَجع ورضـاَجَع ورجع واسرتَجع وتراَجَع. ومن هنا  نحبروف الزيادة يف الــــــــــــــميزا
ميكن التفريق بني تلك الزيادات الداخلة على النواة ببقاء هذه األخرية دون تغريها أو تالشـيها فيكون 

لية كان زائدا على األصــل ويدخل يف بنيتها األصــما يدخل وخيرج فتبقى اللفظة األصــل كلمًة، أما ما  
  فهو مورفيم.

  نص للتحيل:

يبَـَوْيهِ  يـَُقولُ  نٍ  ِبَرُجلٍ  َمَرْرتُ : «ســــِ َبهَ  َماوَ  َأُخوُه، َكرِميٍ  ِبَرُجلٍ  َوَمَرْرتُ  أَبُوُه، َحســــَ ِلمِ : َحنْوَ  َهَذا، َأشــــْ  اْلُمســــْ
اِلحِ  ْيخِ  َوالصــ َوالشــ  اب َا. َوالشــ َفاتُ  َهِذهِ  ُأْجرَِيتْ  َوِإمن لِ  َعَلى الصــحَ  اْألَو اَرتْ  ىت  َقدْ  ِألَنكَ  َلهُ  َكأَنـَها صــَ
ُعَها عِ  ِيف  َتضـــَ وبًا فـََيُكونُ  امسِْهِ  َمْوضـــِ  بِاْلَكرِميِ  َمَرْرتُ : قـَْوُلكَ  َوَذِلكَ . ِغْريِهِ لِ  َوالنـْعتُ  َوَمْرُفوًعا، َوَجمُْرورًا َمْنصـــُ

ًعا َوَلِقيتُ  أَبُوُه، نـَْيا، َعَلْيهِ  ُمَوســــــ َنةُ  َوأَتَاِين  الد رُ  أَتـَْيتَ  َوالِذي تَاكَ أَ  فَالِذي َأْخَالقُُه، احلَْســــــَ اِحبِ  َغيـْ  صــــــَ
َفِة، كَ  ِفيِه، َعاِمًال  َكانَ  َما ِفيهِ  َوَعِملَ  امسِْهِ  َمْوِقعَ  َوَقعَ  َوَقدْ  الصــــــــَوَلِقيتُ  بِاْلَكرِِمي، َمَرْرتُ : ْلتَ قُـ  وََكأَن 

  ).02/22( اْلِكَتابُ . »َفِتهِ صِ  َجمَْرى َجَرى َكَذِلكَ  امسِْهِ  َجمَْرى َجَرى َفَكَما احلََْسُن، َوأَتَاِين  َعَلْيِه، ُمَوسًعا

  :مفهوم الموضع والعالمة العدمية - 3
، بعمليات النواة (أي االســم املفرد)مع إن املواضــع اليت تتعاقب عليها الكلم، وترتتب فيها     

، هي خــانــات حتــدد بــالزيــادة التــدرجييــة، إذ متثــل هــذه الزيــادات )simple concaténation()12(الوصــــــــــــــل 
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التحويالت التفريعية اليت يتم من خالهلا االنتقال من األصل إىل خمتلف الفروع أو العكس (رّد الفروع 
 تظهر يتإىل أصــــلها)، وعلى الرغم من االختالف املوجود، من حيث الطول والقصـــــر بني العبارات ال

؛ (رجــل، الرجــل، بــالرجــل، رجــل (schème générateur)بــالتحويــل التفريعي يف داخــل املثــال املولــد للفظــة 
رجها ذلك ضي، وال خياصطالح الريالالغد، رجل قام أبوه أمس..اخل.) إال أا تُعد عبارات متكافئة با

املثال، كما يف  ل عنصر يف داخلعن كوا لفظة. وذه العمليات التحويلية اخلليلية يتحدد موضـع ك
   )13(:الرسم التايل

  
وية)، تدخلها الزوائد (العناصــــــر اللغ ولإلشــــــارة فإن املواضــــــع اليت هي حول النواة االمسية ميينا ويســــــارا

توي ألن املوضع شيء وما حي ؛وخترج منها بعمليات الوصـل، وقد تكون فارغة، أي خالية من العنصـر
عليه شــــــيء آخر. فكل تلك املواضــــــع ُتكون مثال االســــــم، وحىت ال يقع القياس من االســــــم َكَكلمة 

جمردة مما يدخل عليها، وبني االسـم مع الزوائد الداخلة عليه أطلق عبد الرمحن احلاج صــاحل  مفردة أي
وهذا  .ةالفعليأو  اللفظة االســـميةهو ورد عند "الرضـــي" و"ابن يعيش" و  اعلى هذا األخري مصـــطلح

اخللو من العنصــــــــــر مع بقاء أو ثبات املوضــــــــــع هو ترك للعالمة وخلو منها. ويطلق عبد الرمحن احلاج 
وختتفي هذه العالمة يف موضع ملقابلتها  ، )Expression zéro()14( العالمة العدميةصاحل على هذا املفهوم 

عـاملــة).  –لعالمـة ظــاهرة يف موضــــــــــــــع آخر، فعالمــة التـذكري العـدميـة تقـابلهــا عالمـة ظــاهرة يف املؤنــث (عـامل 
وعالمـة املفرد العـدميـة تقـابلهـا عالمـة ظاهرة يف التثنية واجلمع. وعالمة االبتداء العدمية (التجرد من العوامل) 

ية ظاهرة. وتنطبق العالمة العدمية أيضــــــا على التقابل بني احلروف الصــــــوتية، كعدم غّنة تقابلها عالمات لفظ
  الباء يف مقابل غّنة امليم وكالمها له خمرج واحد.

  وميكن متثيل هذا التقابل كما يلي:
  ــاتمسلمــــ / ـ  ـــونمسلمــــ / ـ  ـــانمسلمــــ/   ـــةمسلمـــ /   ∅مسلم/ 
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ن عدم وجود العالمة هي يف حد ذاا عالمة. ، وتعين عدم وجود العالمة الظاهرة، والواقع أ∅) ويرمز هلا بالعالمة  14
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 .384-383ص العريب،اخلليلية احلديثة والدراسات اللسانية احلالية يف العامل 



إن هذه الطريقة يف حتليل الكالم، واكتشـــــــــــــاف البنية اجلامعة للكمية الكبرية من األحناء، قد   
بناها النحاة األولون على عدد من املفاهيم والتصـــــــــــــورات، وعدد من األســـــــــــــاليب يف عالج الكالم، 

طعة، قفالنحاة العرب ينطلقون من اللفظ يف ظاهره، ولكن ال يتناولون الكالم مجلة مجلة، وقطعة بعد 
بينها إلظهار الفوارق من حيث صـــــــفاا الذاتية كما هو الشـــــــأن عند البنويني (االنطالق يف  نفيقابلو 

التحليـــل من ظـــاهر الكالم فقط)، بـــل حيملون هـــذا النحو على ذاك حىت يظهر الرتتيـــب والنظم (ال 
اللســـــــــانيات  الصـــــــــفات الذاتية فقط). وعليه فإن مفهوم املوضـــــــــع، وكذلك املثال ال يوجد مثلهما يف

  )15(.الغربية إطالقا، وهو أعظم فارق يفرتق فيه النحو العريب عن اللسانيات الغربية احلديثة

  للتحليل:  وصنص

 فالوجه. وعمرو يدز  غريُ  أتاين ما: جيوز أنه مجيعا ويونس اهللا رمحه اخلليل زعم«قال سيبويه:  .1
  : لقا كما املوضع على فحملوه معناه، ويف زيدٌ  إال موضع يف زيد غري أن وذلك. اجلر

  الَحديَدا وال بالجبال فلسنا

 إذا أنك لكذ على والدليل .املوضع على محلوه كمعناه، معناه وكان زيدٌ  إال موضع يف كان فلما
 فال مٌرو،ع وإال زيد غريُ  أتاين ما: تقول أنك ترى أال. زيد إال قلت قد فكأنك زيد غريُ  قلت
  ).02/334. الكتاب (»عمرو وإال زيد إال أتاين ما: قلت كأنك الكالم، يقبحُ 

 َمنْ  َوالنصارى الصابُِئونَ وَ  هاُدوا َوالِذينَ  آَمُنوا الِذينَ  ِإن « قال أبو حيان يف تفسري قوله تعاىل. و 2
 َوقـَرَأَ  «[املائدة]:  »)69( نُونَ َحيْزَ  ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفال صاِحلاً  َوَعِملَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  آَمنَ 

 .َكِثريٍ  اْبنُ  قـَرَأَ  َوَِا: الزَخمَْشرِي  الَ قَ . َوالصابِِئنيَ : َواجلَْْحَدرِي  ُجبَـْريٍ، َواْبنُ  َوَعاِئَشُة، َوُأَيب  ُعْثَماُن،
: َكِقرَاَءةِ  اْهلَْمزِ  َختِْفيفِ  نْ مِ  َوُهوَ  اْلَياِء، َوَضم  اْلَباءِ  ِبَكْسرِ  والصابئون: َوالزْهرِي  احلََْسُن، َوقـَرَأَ 

َعةُ  اْلُقراءُ  َوقـَرَأَ . َيْستَـْهزُِئونَ   تـَْوِجيهِ  َوِيف . َواجلُْْمُهورُ  اْألَْمَصاِر، َصاِحفُ مَ  َوَعَلْيهِ  بِالرْفِع، َوالصابُِئونَ : السبـْ
  :اْلَبْصَرةِ  َوُحنَاةِ  ْخلَِليلِ َوا ِسيبَـَوْيهِ  َمْذَهبُ : َأَحُدَها: ُوُجوهٌ  اْلِقرَاَءةِ  َهِذهِ 

 قَائِمٌ  َزْيًدا ِإن : التقدير قائم، وعمرو ًداَزيْ  ِإن : َوَنِظريُهُ  التْأِخُري، بِهِ  َمَنِوي  َوُهوَ  بِاِالْبِتَداِء، َمْرُفوعٌ  أَنهُ 
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 َوَيُكونُ . التْأِخريُ  َوَعْمٌرو،: َقْولِهِ بِ  َوالنـيةُ  َعَلْيِه، ِإن  َخَربِ  ِلَدَالَلةِ  َعْمرٍو َخبَـرُ  َفُحِذفَ  قَاِئٌم، َوَعْمٌرو
 ِمنَ  لَهُ  َمْوِضعَ  َال  وَِكَالُمهَا اِئٌم،قَ  َزْيًدا ِإن  ِمنْ  اجلُْْمَلةِ  َعَلى َمْعطُوفًا اْلُمَقدرِ  َهَذا ِخبََربِهِ  قَاِئمٌ  َعْمٌرو

ْعرَابِ   َمْوِضعِ  ِيف  َكانَ  ِإن  ُدُخولِ  لَ قـَبْ  ِألَنهُ  ِإن  اْسمِ  َمْوِضعِ  َعَلى َمْعطُوفٌ  أَنهُ : الثاِين  اْلَوْجهُ . اْإلِ
 َسَواءٌ  اْلَمْوِضعِ  َعَلى اْلَمْعطُوفِ  عَ َرفْ  َأَجازَ  فَِإنهُ  اْلِكَساِئي  أَما. َواْلَفراءِ  اْلِكَساِئي  َمْذَهبُ  َوَهَذا َرْفٍع،
ْعرَاُب، ِفيهِ  َخِفيَ  ِمما اِالْسمُ  َكانَ   َخَفاءِ  ِبَشْرطِ  َذِلكَ  َأَجازَ  ِإنهُ فَ  اْلَفراءُ  َوأَما. ِفيهِ  َظَهرَ  ِمما َأوْ  اْإلِ

ْعرَابِ  ْعَرابُ  ِفيهِ  َخِفيَ  ُهَنا ِإن  َواْسمُ . اْإلِ  الضِمريِ  َعَلى َمْعطُوفٌ  ُفوعٌ َمرْ  أَنهُ : الثاِلثُ  اْلَوْجهُ . اْإلِ
 ا،تـََهوُدو  الصابِِئنيَ  َأن  يـَْقَتِضي هِ َعَليْ  اْلَعْطفَ  بَِأن  َوُرد . اْلِكَساِئي  َعنِ  َهَذا َوُرِويَ  :َهاُدوا ِيف  اْلَمْرُفوعِ 
 َمْرُفوعٌ  بـَْعَدهُ  َوَما َواٍب،جَ  َحْرفُ  نـََعمْ  ِمبَْعَىن  ِإن  َتُكونَ  َأنْ : الراِبعُ  اْلَوْجهُ . َكَذِلكَ  اْألَْمرُ  َولَْيسَ 

َلهُ  َما َعَلى َمْعطُوفًا َوالصابُِئونَ  فـََيُكونُ  بِاِالْبِتَداِء،  َأن  ثـُُبوتَ  ِألَن . َضِعيفٌ  َوَهَذا ،اْلَمْرُفوعِ  ِمنَ  قـَبـْ
 ءٍ َشيْ  ِإَىل  فـََتْحَتاجُ  اْلَعَربِ  ِلَسانِ  ِمنْ  ِلكَ ذَ  ثـُُبوتِ  تـَْقِديرِ  َوَعَلى النْحوِيَني، بـَْنيَ  ِخَالفٌ  ِفيهِ  نـََعمْ  ِمبَْعَىن 

ُمَها ةً  جتَِيءُ  َوَال  َلُه، َتْصِديًقا َيُكونُ  يـَتَـَقدلَ  اْبِتَدائِيَساِبقٍ  ِلَكَالمٍ  َجَوابًا َتُكونَ  َأنْ  َغْريِ  نْ مِ  اْلَكَالمِ  َأو .
 َأْسِئَلةً  َوَأْوَردَ  النْحِو، ِعْلمِ  ِيف  َمْذُكورٌ  َوَذِلكَ  َوُنْصَرتِِه، ِسيبَـَوْيهِ  َمْذَهبِ  تـَْقِديرِ  ِيف  الزَخمَْشرِي  َأطَالَ  َوَقدْ 

  ).04/325. البحر احمليط (»ِإْعرَابِيةً  اْآليَةِ  ِيف  َوَجَوابَاتٍ 

  :مفهوم األصل والفرع - 4 
األصـــــــل والفرع.  مفهوم هو النحو العريب ومنهاعليه علوم العربية كلها  نبىنتاملفهوم الذي  إن  

، أي ةوالفرع هو األصـــل مع زيادوقد جعل "اخلليل" و"ســـيبويه" النظام اللغوي كله أصـــوال وفروعا، 
 ،ط منهاأبســــــــتعد مع شــــــــيء من التحويل، وحيصــــــــل ذلك بتفريع بعض العبارات عن عبارات أخرى 

ل الشـــــيء ما يســـــمونه محوبالتايل أصـــــوال هلا. ويبني ذلك النحاة العرب باللجوء إىل منهج علمي هو 
ه عليه بغية اكتشـــــــــاف اجلامع الذي جيمعها، وهو البنية اليت جتمع بني األنواع ءعلى الشـــــــــيء أو إجرا

  )16(، كما توضحها املتتاليات من اجلمل اليت أوردها سيبويه:الكثرية من اجلمل
  مررت برجٍل راكٍب وذاهٍب. -
 مررت برجٍل راكٍب فذاهٍب. -

 ذاهٍب.مررت برجٍل راكٍب مث  -

 مررت برجٍل راكٍع أو ساجٍد (مبنزلة إما وإما...). -
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  اخل..مررت برجٍل راكٍع ال ساجد (إما غلط فاستدرك وإما نسي فتذكر) .. -
نطلق"، ؛ "زيد ممســــــند ومســــــند إليه وينطلقون يف ذلك من أبســـــطها وهي اليت تتكون من عنصــــــرين 

ذلك كيفية جلملة البســـــيطة، حبيث تظهر بفيحملون عليها مجال أخرى تكون فيها زيادة بالنســـــبة إىل ا
حتّول النواة بالزوائد، وهي يف احلقيقة مقارنة بنوية أســاســها تطبيق جمموعة على جمموعات أخرى طردا 

واملصّغر  أصل فرع عليه، واملكّرب  واجلمع وعكسـا. فاملذكر مثال أصل واملؤنث فرع، واملفرد أصل واملثىن
  ل أصل للجملة املبنية للمفعول.فرع عليه، واجلملة املبنية للفاع

مـا ُبين عليـه ومل ينب على غريه، وال حيتاج إىل عالمة ليتميز ا عن هو واألصـــــــــــــل عنـد األئمـة النحـاة 
 )17(.(Marque zéro) ∅فروعه فله العالمة العدمية  

والنحو العريب العلمي، ال التعليمي أو الفلسفي، هو جمموع املثل والقواعد اليت ميكن أن تفرع   
ا وعليها مجيع اإلمكانات التعبريية اخلاصـــــــــــة بالوضـــــــــــع العريب. فهذا اجلانب الديناميكي للغة جتهله 

ا وباالعتماد ألا تركز كل اهتمامها على تشــــــــــخيص الوحدات يف ذا ؛اللســــــــــانيات البنوية التقليدية
  )18(.على تقابل الصفات الذاتية اليت متيزها عن غريها

  :والسكون مفهوم الحركة - 5
احلركـة مفهوم غـامض يف أذهــان كثري من املســـــــــــــتشـــــــــــــرقني واللغويني العرب الـذين مل  مفهوم   

ملفهوم ايتجردوا بعد من التصـــــورات اليت ورثها الغربيون عن احلضـــــارة اليونانية. ووجه الغموض يف هذا 
) ال يقوم مقام احلرف voyelleراجع إىل عدم متييز هؤالء بني احلركة كصــــوت مســـــموع (أي مصـــــوت=

ولكنه من جنســـــه، ولذلك مسيت حروفا صـــــغرية، واحلركة اليت متكن من إخراج احلرف ووصـــــله بغريه، 
 شرحه اين يفواخلروج منه إىل حرف آخر. وهذا هو املفهوم الذي يقصده القدماء من احلركة. قال الرم

وإذا «وقال أيضا :  »احلركة متكن من إخراج احلرف، والسكون ال ميكن من ذلك« ":لكتاب "سـيبويه
»حترك احلرف اقتضــــــى اخلروج منه إىل حرف آخر

عىن ذلك أن احلرف ال حيدث إال يف مدرج م، و )19(

                                                           

 .1993، اجلزائر، 2) عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه، املربز، العدد  17
 ) عبد الرمحن احلاج صاحل، األسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية. 18
  عبد الرمحن احلاج صاحل، منها: ركة عند علماء العرب يف حبوث مفهوم احل عن نظريُ )  19

  تكنولوجيا اللغة والرتاث اللغوي العريب األصيل. - 
  األسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية. - 
 .01ج ت يف اللسانيات العربيةوث ودراساحب - 



  .)20(صويت، أي يف سياق متسلسل
»إْذ كانت احلركة ســــببا له وعونا عليه... ألن أصــــل اإلدراج للمتحرك « جين:وقال ابن   

)21( .
وعلى هذا األســـــــــاس، فإن احلركة عند العلماء األوائل هي الدفعة والنقلة العضـــــــــوية واهلوائية اليت يئ 
املتكلم ملــا بعــدهــا، إذ حيتــاج إليهــا لالنتقــال من خمرج حرف إىل خمرج حرف آخر، وكــذلــك من كلمــة 

حبس، عكس السكون الذي هو وقف ال يستلزم االنتقال إىل . فهي إطالق بعد )22(إىل كلمة أخرى
  حرف آخر.

رفٌ  اْحلُُروف« ويقول اخلليل: َها صـــــــــــَ ُروَن حرفا لكل حرف ِمنـْ َها َكَالم اْلَعَرب َمثَانَِية َوِعشـــــــــــْ  الِيت ُبين ِمنـْ
ْرف فـَُهَو حَ  ُكون احلَْْرف. َوأما الصــّ ْوت ِيف ســُ ذيب ». احلَْْرف.ة رَكَ َوجرس. أّما اجلرس فـَُهَو فـَْهم الصــ

َا ِهَي َجْرس مدٍة ب فـََأمـا اْأللف«مث يبني ذلـك يقول  ).01/41اللغـة ( ْرف َهلَا، ِإمن عد اللينـة َفَال صـــــــــــــَ
ُعفت َعن احتماهلا واســـــــتنامت ِإَىل اْهلمزَة أَو اْلَياء أَو  َها صـــــــروف احلركات ضـــــــَ فـَْتحة، فَِإذا َوقعت َعَليـْ

-01/42لغة (ذيب ال .»وعصائب، َكاِهل وكواهل، ِسعالة َوَثَالث سعليات اْلَواو، َكَقْوِلك ِعَصابَة
، وهو ما يدرك منه بالســــمع، وهذا خيص الصــــوت الجرس الحرف). ومن هنا ميكن التمييز بني 43

يف حد ذاته، وهو هوية احلرف لصـوتية والسمعية، وبني صرف احلرف، وقد فسره باحلركة، وهو خيص 
  )23( إحداث احلرف واخلروج منه إىل حرف آخر.

  :مفهوم العامل - 6
الفكرة اجلوهرية اليت تتأســــــــس عليها نظرية النحاة العرب،  )24(يعد العامل، أو العمل النحوي  

ويعين القدماء بالعامل العنصــــــــــــر اللغوي الذي يؤثر لفظا ومعىن على غريه كجميع األفعال العربية وما 

                                                           

) قال "اخلليل" يوما وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردمت أن تلفظوا الكاف اليت يف لك، والكاف اليت يف مالك،  20
والباء اليت يف ضرب؟ فقيل له: نقول باْء، كاْف، فقال هلم: إمنا جئتم باالسم ومل تلفظوا باحلرف. وقال: أقول َكْه، وبَْه، 

 .320، ص3اب، جالكت» ِملَ أحلقت اهلاء، فقال: رأيتهم قالوا: َعْه فأحلقوا هاء حىت صّريوها يستطاع الكالم افقلنا: 
 .58، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب، بريوت(د.ت) ص1ابن جين، اخلصائص، ج ) 21
 .71-70ص 1986بريوت ، 5الزجاجي، اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، ط)  22
 . 180ص، 02) عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج 23
مبعىن َعِمَل يف اللفظ اإلعراب. ومنها  Regereم إىل الالتينية 13) ترجم األوربيون مصطلح "عمل" العريب، يف القرن  24

لسانيات ذا املفهوم حىت أحياه من جديد "شومسكي" يف النحو األورويب، مث قّل اهتمام ال Rectionجاءت كلمة 
 عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه.ينظر: . Governmentباسم 



. فكــل حركــة من احلركــات اإلعرابيــة اليت تظهر على أواخر )25(يقوم مقــامهــا، فهو معقول من منقول
وال إال دث يف املبىن واملعىن إمنا جييء تبعا لعامل يف الرتكيب، فال جند معمالكلم، وكذلك كل تغيري حي

وتصــور له العلماء األوائل عنصــرا لفظيا أو معنويا هاما هو العامل الذي يكون مع معموله زوجا مرتبا 
(couple ordonné)ملية اإلجرائية (محل الشـــــــــيء على الشـــــــــيء. وههنا ينطلق النحاة من العمليات احل( 

كما   ،وينطلقون من اجلملة اليت تتكون من عنصـــرين ةفيحملون مثال أقل الكالم مما هو أكثر من لفظ
 زيد منطلق، مث يشرعون يف حتويلها بالزيادة مع إبقاء النواة (كما فعلوا باللفظة) حنو: ،سبق وأن أشرنا

ة بل الّالمتناهية من الكثري للبحث عن العناصــــــــر املتكافئة، أي البنية اليت جتمع وتشـــــــــرتك فيها األنواع 
  .)26(اجلمل

هذا ويصرح "سيبويه" يف "الكتاب" أن عنصرين اثنني ال تكاد ختلو منهما أبدا البنية اللفظية للجملة، 
  .)27(ومها العامل واملعمول األول

وجتدر اإلشارة أن موضع العامل ليس له مكان معني يف مدرج الكالم، بل هو موضع يف   
داخل املثال أو احلد. فالعامل شيء، وحمتواه شيء آخر (كما أن املوضع شيء، وما يدخله من الزوائد 

موضع العامل "فعل تام" أو "فعل ناسخ" أو "إن وأخواا" أو تركيب يف شيء آخر). فقد يكون 
  كما يف املصفوفة الرتكيبية اآلتية:  )28(آخر

  
                                                           

، 1976، القاهرة 1) الســــــيوطي، االقرتاح يف علم أصــــــول النحو، حتقيق د. أمحد حممد قاســــــم، مطبعة الســــــعادة، ط 25
 .03ص

 .388-384ليلية احلديثة والدراسات...، صاخل) عبد الرمحن احلاج صاحل، املدرسة  26
 .23، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 27
 .13اجلملة يف كتاب سيبويه، ص ) عبد الرمحن احلاج صاحل، 28



  يلي:اجلدول احلملي ما  هذا نستنتج من خالل
يالت بالزيادة فيجري النحاة حتو  احلملية،أن النظريـة النحويـة العربية القدمية تنطلق من العمليات  – أ 

  على النواة (أقل الكالم) كما فعلوا باللفظة للكشف عن العناصر املتكافئة داخل املصفوفة (الزمرة).
وحمتواه شــــــيء آخر، ففي العمود األول يدخل عنصــــــر قد  ،أن العامل أو املعمول األول شــــــيء – ب

  بناء، لذلك مسي عامال.يكون كلمة أو لفظة أو تركيبا وله تأثري على بقية ال
أول ما « :على عامله، إذ إن عبارة "ســـيبويه" املعمول األولإثبات قانون مهم وهو امتناع تقدمي  – ج

»ل به الفعل تشـــــغّ 
تســـــتلزم شـــــيئا آخر وهو اســـــتحالة تقدم املعمول األول على عامله مهما كان، ) 29(

  .)30(فإذا تقدم تغّريت بنية اجلملة دون معناها الوضعي
  مول األول بالنسبة إىل عامله ويف حدود معينة.عجواز التقدمي والتأخري ما عدا امل – د 
ــــــــــــــه  ، فهذا هو الذي يســـــميه النحاة ∅قد خيلو موضـــــع العامل من العنصـــــر املشـــــار إليه بالعالمة  –ـ

  .لدارسنيا باالبتداء، ومعناه عدم التبعية الرتكيبية، وليس معناه بداية اجلملة كما يعتقد بعض
كن أن تفرع عليــه وبــه مجيع اإلمكــانــات التعبرييــة ميفمفهوم العمــل إذن، هو مفهوم إجرائي   

اخلاصــــة بالوضــــع اللغوي العريب. وقد تفطن "شــــومســــكي" إىل أمهية مفهوم العامل النحوي يف املنهج 
  .)31(التحويلي على صورة ال تبتعد كثريا على الصورة اليت جاءت يف النحو العريب

  نص للتحليل:
 عُ الرفْ  فـََقاَل: أَنـُْفُسُهَما، َأُخوهُ  أَتَاِين وَ  ِبَزْيدٍ  َمَرْرتُ  َعْن: -اهللاُ  َرِمحَهُ - اْخلَِليلَ  َوَسأَْلتُ «: ِسيبَـَوْيهِ  يـَُقولُ 
 بِِه. ُميَْدحُ  ِمما لَْيسَ  ِألَنهُ  ؛ِفيهِ  َمْدحَ  َوَال  أَْعِنيِهَما، َعَلى ْصبُ َوالن  أَنـُْفُسُهَما، َصاِحَبايَ  ُمهَا َعَلى

 َوْجهٍ  ِمنْ  اْرتـََفَعا ِألَنـُهَما اِحلَاِن؛الص  َأُخوكَ  َوَذاكَ  اهللاِ  َعْبدُ  َوَهَذا ُمْنطَِلَقاِن، َواْمرَأَتُهُ  َرُجلٌ  َهَذا َوتـَُقوُل:
 اْرتـََفَعا ِألَنـُهَما الصاِحلَاِن؛ ُخوكَ أَ  َوَمَضى اهللاِ  َعْبدُ  َواْنطََلقَ  ُمْبَتَدأَْيِن، َعَلى بُِنَيا اْمسَانِ  َوُمهَا َواِحٍد،

 زَْيدٌ  َوَهَذا اهللاِ  َعْبدُ  َمنْ  َجيُوُز: َال  أَنه َواْعَلمْ  اْحلَِليَماِن. الرُجَالنِ  وَعْمرٌ  َوَقِدمَ  َأُخوكَ  َوَذَهبَ  ِبِفْعَلْنيِ،
 ِلطَ ختَْ  َأنْ  َجيُوزُ  َوَال  َوَعِلْمَتُه، أَثـَْبتهُ  نْ مَ  َعَلى ِإال  تـُْثِين  َال  ِألَنكَ  َنَصْبَت؛ َأوْ  َرفَـْعتَ  الصاحلَِْنيِ، الرُجَلْنيِ 

َا َواِحَدٍة، ِمبَْنزَِلةٍ  فـََتْجَعَلُهَما تـَْعَلمُ  َال  َوِمنْ  تـَْعَلمُ  َمنْ  َفةُ  َوِإمنَلمٌ عَ  الص  اْلِكَتاُب  .»َعِلْمَتهُ  َقدْ  فـََيُمن
)02/60.(  

                                                           

  .80، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 29
اهللا قام، انظر ما رّد به "املربد" على األخفش والكوفيني الذين أجازوا تقدمي املعمول األول  عبد ≠) فجملة قام عبد اهللا  30

  .128ص ،دت ، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت4على عامله، انظر املربد، املقتضب، ج
  .148، ص1966لعربية، بريوت ) عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث؛ حبث يف املنهج، دار النهضة ا 31



  :الواضح بين الكالم كبنية والكالم كخطاب التمييز - 7
مل يقتصــــر الفكر النحوي اخلليلي يف حتليالته للغة وتفســــري ظواهرها على اجلوانب الشــــكلية (اللفظية) 
فحسب، بل جتاوز ذلك إىل اجلوانب الوظيفية اإلبالغية، فتحدث النحاة عن الكالم الذي حتصل به 

احـــب اخلطـــاب من طرق متنوعـــة للتعبري عن املعـــاين الفـــائـــدة، وعن معـــاين النحو ومـــا يتيحـــه لصـــــــــــــ
. فمادة الدراسة النحوية عندهم هي احلديث (ال احلكم) من حيث هو تبادل لفظي ذو )32(املقصودة

فائدة، يتم بني قطبني أســـــاســـــيني مها املتحدث واملتحدث إليه. ولقد ربط "ســـــيبويه" والنحاة األوائل، 
ن واهر الصــــــــــرفية والنحوية (اإلفرادية والرتكيبية) مبا ميكن أعند وصــــــــــفهم للغة، بني كل ظاهرة من الظ

تؤديه من معىن، ال من حيث اللغة، ولكن من حيث البالغة والفائدة. وأوضـــــــــح دليل على ذلك هو 
اهتمـــامهم (أي النحـــاة) مبفهوم اجلملـــة، ومتييزهم الصـــــــــــــريح واحلـــاســـــــــــــم بني الكالم كبنيـــة والكالم  

  .)33(كخطاب
وما  فهوم الجملةتنبيه الباحثين إلى متمت ا النظرية اخلليلية احلديثة، ومن اجلوانب اليت اه  

يقتضـــــيه التصـــــور العريب هلا. إذ خيطئ، يف رأيها، من يعتقد أن "الكتاب" الذي اشـــــتمل على أمهات 
من  . فخلو الكتاباملســـــائل اللغوية، وشـــــهد له العلماء بالنضـــــج واالكتمال، خال من مفهوم اجلملة

أبدا  خلو كتاب "سوسري" من كلمة بنية ال يعين عين بالضرورة خلوه من املفهوم، كما أناملصطلح ال ي
  .يتضمن مفهوم البنية نظامفاستعماله ملصطلح  ،إمهاله ملفهوم البناء

حقيقة إن "ســــيبويه" مل يســــتعمل مصــــطلح مجلة، ولكن العلماء الحظوا أنه يســــميها كالما،   
ومعىن،  قطعة الكالم املســتقلة لفظا به:وإذا دقق القول اســتعمل مصــطلح "الكالم املســتغىن" ويقصــد 

، ا معيناألا تشكل وحدة تبليغية يستفيد ا املخاطب علم ؛حيسن باملتكلم أن يسكت عند انتهائها
  .)34(فمقياس اجلملة املفيدة أو عالمتها عند "سيبويه" هو الفائدة (اإلفادة)

ومعلوم أنــه ال فــائــدة إال إذا كــان الكالم تــامــا، أمــا الكلم املفردة فال تتعلق ــا الفــائــدة وإن   
وال حيصل  …االسـم يدل على مسـماه «  الزجاجي:تعلقت ا الداللة على معىن مفرد (لفظي). قال 

دة مفردا حىت نقرنـه بـاســـــــــــــم مثلـه، أو فعل أو مجلة، وإال كان ذكرك له لغوا وهذرا غري مفيد، منـه فـائـ
وكذلك احلرف إذا ذكرته دل على املعىن املوضــــــــوع له، مث مل تكتمل الفائدة بذكرك إياه حىت تقرنه مبا 

                                                           

، 6) عبد الرمحن احلاج صاحل، التحليل العلمي للنصوص بني علم األسلوب وعلم الداللة والبالغة العربية، جملة املربز  32
  .1995ديسمرب 

  .1993، ديسمرب 2عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه، املربز، العدد : نظري)  33
  .9-8، صاملرجع نفسه)  34



 »تكمل به فائدته، فهو واالسم يف هذا سواء، ال فرق بينهما
)35(.  

كالم" كمــا الحظ العلمــاء كــافيــة الــداللــة على مفهوم اجلملــة املفيــدة عنــد وعليــه فــإن لفظــة "  
ومن يرجع إىل "الكتاب" يالحظ أا تواترت عشرات املرات من خالل العناصر األساسية  ."سـيبويه"

  .)36(لتكوا ومها املسند واملسند إليه، واملبتدأ واملبين عليه
ــــــــــ)285(ت:   للمربد "املقتضب" وعلى الرغم من ظهور مصطلح "اجلملة" يف كتاب    )37(هـ

إال أن لفظة كالم ظلت ســــــائدة تنافس املصــــــطلح اجلديد، حيث اســــــتعملها بعض اللغويني والنحاة، 
الذي  كل لفظ مسـتقل بنفسه، مفيد ملعناه وهو« ومن ذلك مثال قول ابن جين عند تعريفه للكالم :

، وَمهْ  ،هْ وصَـــ  ،ويف الدار أبوك ،ب ســـعيدٌ رِ وضُـــ  ،حنو، زيٌد أخوك، وقام حممد ،ن اجلملو يســـميه النحوي
»...ورويد

 الكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع  «. وقال "ابن آجروم" يف مقدمة "اآلجرومية": )38(

«
  ، وهذا الذي يسميه النحويون ُمجلة.)39(
انبني اثنني، جومن مظاهر األصــالة واإلبداع، أيضــا، يف الفكر النحوي اخلليلي هو متييز القدماء بني  

انبان عبد الرمحن احلاج صـــــــاحل، ويتمثل هذان اجل عند حتليلهم للغة، ليس بينهما أي تناظر كما يقول
  يف :

اجلانب اللفظي الصوري الذي خيص اللفظ يف ذاته وهيكله وصيغته، أي املعىن املوضوع له بقطع  – 1
  )40(النظر عما يؤديه من وظيفة يف اخلطاب غري الداللة الوضعية (داللة اللفظ).

كيفيـة اســـــــــــــتعمـال تلـك األلفاظ ومدلوالا يف عملية اإلفادة، أي   ويتمثـل يف  وجـانـب اخلطـاب – 2
خاطبة وتبليغ األغراض بني ناطق وســـــــــــامع يف موقف اجتماعي حّي يُعترب "املتكلم" جزءا اإلعالم وامل

                                                           

  .49زجاجي، اإليضاح يف علل النحو، ص) ال 35
  .124-91-90-88، ص2. وج240-239-238-126-125-23، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 36
ا َكاَن اْلَفاِعل رفعا ألَنه ُهَو «) حيث يقول :  37 َهَذا بَاب اْلَفاِعل. َوُهَو رَْفع َوَذِلَك قـَْولك قَاَم عبُد اهللا َوجلَس زيٌد وإمن

َها السُكوت، َوجتب َا الفائدُة للمخاطب   .08، ص1. ج»َواْلِفْعل مجلٌة حيسن َعَليـْ
  .17، ص1) ابن جين، اخلصائص، ج 38
  .06جرومية يف مبادئ علم العربية، صاآل ) ابن آجروم املغريب، 39
) وتتصف هذه الداللة الوضعية بالتعدد والتنوع واالحتمال، عندما تكون خارج السياق فالكلمة املرفوعة مثال، قد  40

  تكون مبتدأ وخربا وفاعال ونائب فاعل واسم كان وخرب إن وتابعا للموصوف.



  .)41(…والكالممنه إىل جانب السامع 
هو عجز النحويني  )42(وأوضـــــــح دليل على ســـــــالمة هذا التصـــــــور، يف منظور احلاج صـــــــاحل،  

 املتفلســـفني عن حتديد مفهوم االســــم يف مقابل الفعل واحلرف، حيث حددوه بتعريفات كثرية، تأتلف
  )43(.علم تعريف سلم من املعارضة والنقدوختتلف أحيانا، وال يُ  حينا

ولكي يضـــــــــــــبط تعريف االســـــــــــــم ضـــــــــــــبطـا دقيقـا، فيســـــــــــــلم حتديده من التناقض يرى بعض   
  من مراعاة ما يلي: أنه ال بد )44(اللسانيني

حتديد نوع االسم، هل هو اسم مطلق، أم اسم مضارع للفعل واحلرف، وهل هو متمكن جتري  أوال:
  .)…عليه حركات اإلعراب، أو هو مستحق هلا (أي متمكن أمكن أو متمكن غري أمكن

حتديد اجلانب الذي حيدد فيه، هل حيدد يف اجلانب الوظيفي الداليل اخلاص باإلفادة، أم حيدد  ثـانيا:
يف اجلانب اللفظي الصــوري اخلاص بالبنية واهليكل. فاالســم من حيث وظيفته الداللية واإلفادية (أي 

ســـــم من حيث داللته على معىن) "هو لفظ يدل على شـــــيء ال يكون حدثا مع زمان"، مث هناك "اال
املطلق" واالســم املضــارع للحرف والفعل. "فاالســم املطلق" يدل على ذات أي على كل شــيء يصــح 

  (مبعىن قابل أن يكون متحدثا عنه). )45(اإلخبار  عنه
أما من اجلانب اللفظي الصوري، فاالسم كلمة أو عنصر قابل أو حيتمل دخول الزوائد عليه ميينا 

حروف اجلر والتنوين "ال"  و إذ يصلح أن تدخل عليه  )46(نهومشاال حبسب درجة متكنه أو عدم متك
 والشكل التايل يوضح ذلك: …واإلعراب، وميكن أن يضاف وأن يوصف

                                                           

ظم خطأ يرتكبه النحو العريب التقليدي (حنو ابن مالك)، وكذلك املدرسة ) وبناء على هذا التمييز يرى العلماء، أن أع 41
البنوية يف اللسانيات الغربية احلديثة هو انطالقها يف دراسة اللغة، وفحص معطياا من الكالم الذي ّمت إنتاجه، أي بعد أن 

ر، د/ عبد أحوال إحداث اخلطاب. انظيكون منتوجا لسانيا حقيقيا، فتهتم بسلوك السامع دون أي عناية بسلوك املتكلم و 
. وكذلك التحليل العلمي للنصـــــوص بني علم األســــــلوب 19، ص2الرمحن احلاج صـــــاحل، اجلملة يف كتاب ســـــيبويه، املربز 

  .27، ص6وعلم الداللة والبالغة العربية، املربز 
  .10-9صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه، ص) عبد الرمحن احلاج  42
  .51-48ح يف علل النحو، صزجاجي، اإليضا ) ال 43
  .10-9بق، ص) عبد الرمحن احلاج صاحل، املرجع السا 44
الزجاجي،  :نظريُ عنه،  ) كما يقول األخفش سعيد بن مسعدة: "ما جاز فيه نفعين وضرين"، يعين ما جاز أن خيرب 45

  .49اإليضاح، ص
) ألن العالمات اليت حيتمل دخوهلا عليه (السوابق واللواحق) ال تصلح جمتمعة جلميع أنواع األمساء، فبعضها قد يصلح  46

لبعض األمساء دون البعض اآلخر، فاجلر مثال يصـــــــــلح عالمة ظاهرة للكثري من األمساء، ولكنه ال يصــــــــــلح لضــــــــــمائر الرفع 
  بنيات.من األمساء املعربة ولكنه ال يصلح للمنوع من الصرف وكثري من امل "كالتاء يف جنحُت"، والتنوين كذلك يصلح لكثري



  
يتضح من خالل الرسم السابق أن زوائد اللفظة االمسية ختتلف عن زوائد اللفظة الفعلية، فاألوىل، كما 

سني، ف. والثانية قابلة لدخول اليواْل التعر رأينا، تقبل دخول حروف اجلر، والتنوين، واإلضافة، 
  :يتكما يف الشكل اآل،  وسوف، وأدوات النفي، والضمائر املتصلة، وتاء التأنيث، وحركة اإلعراب

  
ويبدو تعمق القدماء يف هذه املســــألة (اللفظ الدال ومدلوالته الوضــــعية من جهة، واســــتعمال 

  ليلهم لوحــدات تبــدو يف الظــاهر، وألول وهلــة قطعاللفظ ومــدلوالتــه يف عمليــة اإلفــادة) من خالل حت
كالمية غري قابلة ملزيد من التحليل والتفكيك لشــــدة التحام عناصــــرها املكونة هلا، ومن ذلك مثال ما 
استدّل به "ابن جين" من أصناف الدالالت اللفظية والصناعية واملعنوية لتحليل الكلمة لفظا وصيغة، 

أال ترى إىل  … «تعيني وحداا الدالة الدنيا يف كل منها حيث يقول: ســــــــواء كانت فعال أو امسا، مث 
مث يتبع هذه  » قـام وداللـة لفظـه على مصـــــــــــــدره، وداللـة بنائه على زمانه، وداللة معناه على فاعله...

  وكذلك اسم الفاعل، حنو قائم وقاعد؛ … «الفكرة بعد انتهائه من شرحها بفكرة أخرى فيقول: 
  الذي هو القيام والقعود.لفظه يفيد احلدث  -
  وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل.  -

َر، فنفس اللفظ ههنا يفيد احلدث، وصـــــــورته [أي صـــــــيغته وبناؤه] تفيد شـــــــيئني:  َع وَكســـــــوكذلك َقط
  أحدمها املاضي، واآلخر تكثري الفعل. 

اَرَب يفيد بلفظه احلدث، وببنائه املاضــــي وكون الفعل من اثنني [أ لى املشــــاركة] ي يدل عكما أن ضــــَ



 »ومبعناه على أن له فاعال
)47(.  

نســــتنتج من هذا التحليل العميق، أن الكلمة، ســـــواء كانت امسا أو فعال، تشـــــمل وحدات دنيا دالة، 
  هي املادة األصلية والصورة (أي الوزن والصيغة).

  )(املعىن الوضعي مادة (ف.ت.ح) اليت تدل على احلدث                                     
         فكلمة "مفتاح" مثال تتكون من 

  صيغة (مفعال) اليت تدل على اسم اآللة.    
ُروب، تتكون من مادة أصلية هي (ض.ر.ب) اليت تدل على احلدث  اِرب، وَمضـْ َرَب، وضـَ وكذلك ضـَ

  وزان أو صيغ هي: أ(الضرب) يف الوضع اللغوي، ومن 
  فـََعَل اليت تدل على حدث منقطع. -
  وفَاِعل اليت تدل على اسم الفاعل.  -
  وَمْفُعول اليت تدل على الذي وقع عليه الفعل (اسم املفعول).  -

ض.ر.ب) غري صيغة  xض.ر.ب) غري صـيغة (يفعل  xإن صـيغة (فـََعَل  القول:وبناء على هذا ميكن 
يغة كما والصـــــــض.ر.ب)، وأن الكلمة أو اللفظة هي نتيجة لرتكيب هاتني الوحدتني، املادة  x(فاعل 

  يف الرسم البياين اآليت:

  
وجتدر اإلشارة أن متييز النحاة األوائل بني اجلانب اللفظي البنوي وبني اجلانب الوظيفي اإلبالغي مل 
 يقتصر على املستوى اإلفرادي فحسب، بل تعداه إىل املستوى الرتكييب، ليشمل اجلملة املفيدة املستغىن

  "سيبويه". عنها مبصطلح
، هي ســـياق من العامل زائد املعمول )48(احلاج صـــاحل اجلملة العربية اللفظية، يف رأيفصـــيغة   

األول، يكونـان زوجـا مرتبا هي اللفظة املبين عليها، اليت يبتدئ ا الكالم، ويبىن عليها املعمول الثاين 

                                                           

  .100-98، ص3) ابن جين، اخلصائص، ج 47
  .13-12) عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه، ص 48



  (الذي يشغل موضع اللفظة املبنية). كما ميثلها الرسم اآليت:
  )49()بناء(

  
  
  

  2م              )            1ع               م (    
  أصغر ما يبىن من الكالم (نواة).   

وتدخل على هذه النواة زوائد مثل اليت تدخل يف بنية الكلمة، وميثل األســــــــــتاذ احلاج صــــــــــاحل للعالقة 
  الصيغة:القائمة بني هذه الوحدات الرتكيبية (النواة + الزوائد) ذه 

  )50((البناء)                                 
  
  
  
 

  )…4+م3(م2م               )             1م ←) نح/ف//∅( (ع   
  

ويتبني ذا الشـــــكل أن العناصـــــر الرتكيبية هي عناصـــــر خاصـــــة جمردة، كما أن هناك عناصـــــر 
(تــدخــل وخترج) على النواة الرتكيبيـة، وتتمثــل يف املخصـــــــــــــصــــــــــــــات كــاملفــاعيـل واحلــال أو زوائــد أخرى 
 . ولإلشارة فإن هذه البنية اللفظية هي اليت يعرب عنها النحاة مرة برتتيب اللفظ ومرة بالتغيري)51(وغريها

  .)52(اإلعرايب
احلاج صـــــــــــــاحل من خطر التخليط يف التحليل بني هذه البنية اللفظية (اهليكل  دكتوروحيـذر الـ

البنوي للجملة) وصـــيغة اخلطاب اليت تتكون من مســـند ومســـند إليه (ومها ما ال يســـتغىن واحد منهما 

                                                           

  ) (ع = عامل) و(م = معمول). 49
  حرف). االبتداء املطلق)، (ف = فعل)، (ن = ناسخ)، (ح =  ∅) (ع = عامل)، ( 50

  .115م، ص2000ينظر: خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 
  .386-385) املرجع نفسه، ص 51
  .16) عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه، ص 52



، وإال ملا احتاج النحاة األوائل إىل تسمية أخرى مثل، املبتدأ )53(عن اآلخر، وال جيد املتكلم منه بّدا)
  ا إىل تصور عنصر لفظي هام هو العامل وما يتعلق به من معمول.و "البين عليه"، وملا احتاجو

  
وعليه، إذا كانت الصــــــيغة اخلاصــــــة باللفظ تُوظف فيها مصــــــطلحات العامل واملعمول األول 

، فإنه يســـــــــتعمل للحديث عن الصـــــــــيغة اخلاصـــــــــة باخلطاب املســـــــــند واملســـــــــند إليه فضـــــــــلةوالثاين وال
ويظهر هذا التصـــــــــور جبالء من خالل حديث النحاة عن اجلملة "ذات الرتكيب  …خصـــــــــصـــــــــاتوامل

"كالشــــــرط" مثال، فإنه من اجلانب اللفظي، تعّد "مجلة الشــــــرط" أو مجلة "جواب الشــــــرط" ، املزدوج"
  .)55() ناقصتانا، ولكن من حيث اخلطاب واإلفادة فهما (كل مبفرده)54(تامتني تتوفر فيهما الشروط
خنرج ــا من خالل حــديثنــا عن متييز النحــاة األوائــل بني الكالم كبنيــة وبني واخلالصــــــــــــــة اليت 

الكالم كخطاب، أن هناك فرقا بني األوضــــــــــــاع اللغوية اإلفرادية والرتكيبية (الصــــــــــــرفية والنحوية) وبني 
ظواهر االســــــــــتعمال هلذه األوضــــــــــاع، وإن تفســــــــــري بنية اللفظ باللجوء إىل اعتبارات ختص اإلفادة أو 

تفســري ظواهر اإلفادة والتبليغ باالعتماد على اعتبارات ختص اللفظ هو غلط فادح، وســبب العكس؛ 
، ألن اللفظ يف الوضـع اللغوي يدل على معناه املوضوع )56(احلاج صـاحل"د. ألوهام كثرية كما يقول "

اص له وعلى أكثر من معىن (أي أنه متعدد ومتغري وحمتمل خارج السياق)، أما يف اخلطاب الواحد اخل

                                                           

  .23، ص1) سيبويه، الكتاب، ج 53
  .16-15، ص2اج صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه، املربز ) ملزيد من املعلومات انظر الدكتور عبد الرمحن احل 54
) وهو ما دفع ببعض احملدثني إىل اعتبار الشرط وجوابه أسلوبا لغويا ُيَكون مجلة واحدة تعرب عن فكرة تامة، "فمهدي  55

لتحليل املنطقي ل املخزومي" مثال يرى أن تقســـيم اجلملة ذات الرتكيب املزدوج (الشـــرط) إىل مجلتني عند القدماء هو نتيجة
  .57الفلسفي الذي اصطبغ به حبثهم. انظر، كتابه يف النحو العريب نقد وتوجيه، ص

  .19-16) عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلملة يف كتاب سيبويه، ص 56



  فإن املتكلم ال يريد باستعماله إال معىن واحدا.
وما ميكن استنتاجه من خالل عرضنا للمفاهيم األساسية للنظرية اخلليلية احلديثة هو قيمة 
"اللفظة" يف جمال حتليل النظام اللغوي العريب وتشخيص وحداته، فهي أصغر وحدة يف اخلطاب أو 

زي اللفظية بالوحدة اإلعالمية (اإلفادة)، فهي املستوى املرك احلديث، وعلى مستواها يتم احتاد الوحدة
أو املنوال اللساين الذي انطلق منه النحاة األوائل يف التحليل والتفسري إىل مستويات أخرى أكثر أو 

   أقل (من اللفظة)، واجلدول اآليت يبني املستويات اليت توجد حتتها وفوقها:

  
وجتدر اإلشارة، ههنا، إىل أن الوحدات اللغوية املندرجة يف كل مستوى من مستويات التحليل 

  .)57(هي نتاج بناء لعناصر ووحدات املستوى األدىن، تركب على شكل تفريعي إجرائي
إن هلذا اإلقرار "بقيمة اللفظة" يف التحليل اللغوي العريب نتائج عظيمة ليس فقط على صعيد التحليل 

ين النظري، بل أيضا على مستوى تطبيقاته الرتبوية، إذ ميكن أن تستثمر نتائج هذا املفهوم عند اللسا
رض ا على عاختيار املادة النحوية املراد تعليمها وكذلك عند ترتيبها وحتديد الكيفية اليت ينبغي أن ت

  .)58(املتعلمني

" ملفاهيم والتصورات األساسية للنظرية اخلليلية، أن النحو عند "سيبويهاعرض وما ميكن استنتاجه من 

                                                           

  .95) خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، ص 57
  .99) املرجع نفسه، ص 58



رة أوضاع ومقاييس من واقع االستعمال. فهو مثوفق وشـيوخه وتالميذه منطق رياضـي خاص مسـتنبط 
أصـــــول عديدة تفرعت منها فروعه وفصــــــوله. وإن وجود هذا األثر املنطقي لدليل على مكانة اجلانب 

ب كان موجودا إىل اجلانب النقلي، وقد عاد هذا اجلانب ضـــــــــــــروريا يف البحث العقلي فيـه، وهو جـان
ألنه أداة أصيلة من أدوات بناء العلم، بدونه يتحول علم النحو إىل جمرد مجع  ؛اللغوي عند التحويليني

  وتصنيف.
 

 


