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الحمد هلل الذم سخر لي العقؿ ،كىيأ لي الصحة كالقدرة؛ إلتماـ ىذا البحث بتكفيؽ مف اهلل

كرعايتو ،فالحمد هلل حمدان كثي انر عمى نعمو كأفضالو.

()1

كعمبلن بقكلو صؿ اهلل عميو كسمـ( :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل)

فإني أتقدـ بالشكر

كخمؽ األكفياء ،لؤلب كالمربي الفاضؿ أستاذم الدكتكر "صادق
الجزيؿ لمف عيدت فيو تكاضع العمماء ،ي
عبد اهلل أبو سميمان"؛ لتفضمو مشرفان عمى ىذا البحث ،فقاـ بمتابعة الدراسة بصدر رحب ،كمنحني
يقكـ ىذا البحث ،فكاف الناصح األميف ،جزاه اهلل عني أحسف
مف كقتو كنصائحو كارشاداتو القيمة ما ِّ

الجزاء ،كأسأؿ اهلل لو خير الثكاب.

كالشكر الجزيؿ مكصكؿ لكؿ مف الدكتكر "عماد عميان المصري" كالدكتكر "محمد سالم أبو

كبياء.
غفرة"؛ لتفضميما بمناقشة بحثي المتكاضع ،كاسداؿ تكجيياتيما ليكتمؿ البحث بفضميما صحةن
ن

كما أتقدـ بجزيؿ العرفاف لجامعة األزىر التي احتضنتني ،كقدمت لي الفرصة لدراسة

الماجستير ،كمنحتني كقتان ممتعان في صحبة عمماء المغة كاألدب ،كالشكر مكصكؿ لعمادة الدراسات
العميا ،كلقسـ المغة العربية ,لتقديميـ العكف كاإلرشاد خبلؿ دراستي.

كما أشكر عاكمة الدكتور حممي خميل :حرمو المصكف ،كابنو الدكتكر عماد حممي خميؿ ،لما
قدماه لي مف معمكمات عف عمـ الدراسة ،فمكالىما لتعثرت الدراسة ،كنقصيا المدد ،بارؾ اهلل ليما.
كلف أنسى أبدان فضؿ صديؽ العائمة األستاذ "مصطفى النجدي" ،لو كؿ الشكر كالعرفاف

إلمدادم بمصادر المادة ،كارساليا لي مف مصر إلى غزة ،فيسر لي ما تعسر ،أسأؿ اهلل لو الصحة
كالعافية كالفكز في الدنيا كاآلخرة.

كما أشكر أفراد عاكمتي جدم الغالي كجدتي الغالية المذاف لـ يقطعا عني السؤاؿ كالنصيحة
كالدعاء ،كأمداني بالحث كالتشجيع عمى إنجاز الدراسة .أبي كأمي كأخكتي الذيف شاطركني لحظات
الفرح كاأللـ ،كتفطرت قم كبيـ لرؤيتي في ىذا المكاف ،الذيف قدمكا لي كؿ ما يممككف ،كلـ يتكانكا عف
دعمي كمساعدتي .زكجي العزيز الذم تحمؿ تعبي ،كشد أزرم أدامو اهلل لي ،كاهلل كلي التكفيؽ.

الباح ة

) (1الترمذم (أبك عيسى محمد بف عيسى) :الجامع الكبير (سنف الترمذم) ،تحقيؽ :شعيب أرنؤكط ،كىيثـ عبد الغفكر،
دار الرسالة العالمية -دمشؽ ،ط1430 /1ىػ = 2009ـ ،ج /4ص.71

ث

ممخص الدراسة


تعد ىذه الدراسة مف الدراسات المغكية التي تتناكؿ المستكيات المغكية (الصكتية كالصرفية

كالنحكية كالمعجمية كالداللية) ،كالقضايا المغكية في عمـ المغة الحديث ،كاختارت الباحثة الفكر المغكم
عند الدكتكر حممي خميؿ مكضكعان لمدراسة؛ لما خمفو مف مادة لغكية جديرة بالبحث كالدراسة ،إضافة

لككنو عممان لغكيان مف أعبلـ عمـ المغة الحديث في القرف العشريف ،كالذم تميز بنيضة عممية خاصة

في مصر؛ فكانت الدراسة لمكشؼ عف أىـ السمات التي تميز بيا فكره المغكم ،كاضاءة جكانب ميمة

في تراثنا المغكم العربي ،كقد اشتممت الدراسة عمى مقدمة كتمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة ،أما المكدمة،

فتحدثت عف أىمية المكضكع كأسبابو كدكافعو ،كخطة البحث ،كمنيجو ،ثـ التمييد كجاء في قسميف،

أكالن :تحدث عف اتجاىات الفكر المغكم في العصر الحديث حتى زمف حممي خميؿ ،كثانيان :تناكؿ حياة

حممي خميؿ العممية ،كالدرس المغكم عنده .الفصل األول" :الفكر الصكتي" ،ييعنى ىذا الفصؿ بدراسة
الصكت مفردان ،كدراستو في الكممة كفي الجممة ،كجاء ىذا الفصؿ في مبحثيف ،المبحث األكؿ" :عمـ
األصكات كعمـ كظائؼ الصكت" كيتناكؿ أكالن :الفرؽ بيف مفيكمي الفكناتيؾ كالفنكلكجيا ،كثانيان:

"الفكناتيؾ" كثالثان" :الفنكلكجيا" ،كالمبحث الثاني" :قضايا صكتية" يتحدث عف القضايا الصكتية التي

تطرؽ ليا حممي خميؿ ،كبيف مكقفو منيا ،كىي ،أكالن" :الصكت كالمعنى" كثانيان" :النطؽ كالكتابة"،

الفصل ال اني ":الفكر الصرفي" ،كيأتي في مبحثيف ،المبحث األكؿ" :الكممة" ،كيتطرؽ أكالن لتكضيح
مفيكـ (الكممة) عند العمماء القدماء كالمحدثيف ،كثانيان :تكضيح مفيكـ (المكرفيـ) باعتباره أصغر كحدة
لغكية ذات معنى ،المبحث الثاني" :نمك الثركة المغكية" كيتناكؿ المصطمحات" :االشتقاؽ كالنحت

كالمجاز كاالقتراض كاالنقراض كاحياء الكممات" .الفصل ال الث" :الفكر النحكم" ،يتناكؿ ىذا الفصؿ

مبحثيف ،المبحث األكؿ النظرية التكليدية التحكيمية عند تشكمسكي بعنكاف" :النحك التكليدم التحكيمي"،

كالمبحث الثاني" :نشأة النحك كأصكلو" .الفصل الرابع " :الفكر المعجمي كالداللي" ،يتناكؿ ىذا الفصؿ
ثبلثة مباحث ،األكؿ" :عمـ المعاجـ" كيدرس أكالن :المعنى المعجمي ،كثانيان :فف صناعة المعاجـ،

كالمبحث الثاني" :التكليد" يتحدث عف ماىية التكليد كأنكاعو ،كالمبحث الثالث" :الغمكض" كيتناكؿ
مصطمحات الغمكض في البيئات المغكية المختمفة.
كختمت الدراسة بخاتمة أكجزت فييا الباحثة أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا
الدراسة.


ج

Abstract
This study is considered one of linguistic studies that deals with linguistic levels
(phonetic, morphology, grammar, lexical and semantic) and the linguistic issues in the
linguistics.
The researcher has chosen the linguistic thought for Dr. Helmi Khalil as a subject
for study because Helmi Khalil left a rich linguistic material that deserve study and
research, more over that, he was a famous in the field of linguistics in the twentieth
century, that was distinguished of a special scientific renaissance specially in Egypt to
revel the most important advantages that made his linguistic thought distinguished, and to
shed light on many sides in our linguistic heritage. This study includes introduction,
preamble, four chapter and a conclusion. The introduction talks about the importance of
the subject, and the motivations and the reasons for choosing it. The research plan and it's
method then, the preamble that contains two section. Section one: Talkd about the trends
of linguistic thought from the modern age till the age of Helmi Khalil, The other section
talkd about the scientific life of Helmi Khalil and his linguistic lesson.
The first chapter: "The phonetic thought". This chapter is interested in studying
the phone alone, studying the phone in a word and in a sentence. This chapter is divided
into two sections: The first one is phonetics and phonology. And deals firstly with: the
difference between two concepts, then, Phonetic. Finally deals with Phonology.
the second one is phonetic. The third one is phonology. The second Chapter is
about the phonetic issues, that Helmi Khalil talked about, and also gave his opinion about
these issues, the issues are divided into two section, firstly: the phone and the meaning.
Secondly: the pronunciation and writing.
The second chapter: "Morphology thought": contains two sections, The first
section is: "The word" firstly, it is interested in explaining the word concept for old and
modern scientists. Second: It shows the concept of " the morpheme" as the smallest
language unit that has a meaning.
The second section: the growth of language, it deal with terminology (derivation,
carving, metaphor, borrowing, extinction and resurrecting the words).
The third chapter: "Grammar Thought".
This chapter contains two sections. the first one deals with transformation and
generating theory for Chomisky through which is called " Transformational Generative
Grammar". The second section " origination of grammar and its origins"
Chapter four: "Lexical and Semantic Thought"
This chapter deals with three sections, the first section "lexicology" it studies. The
lexical meaning and the lexicography. The second section: "neologism" it talks about what
is neologism and its types. The third section: "ambiguity" that includes ambiguity terms in
different linguistic environments.
The study ended with the most important results and recommendations that study
reached.
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المكدمة


الحمد هلل حمد الشاكريف ،كصبلة اهلل كسبلمو عمى مف أرسمتو رحمة لمعالميف ،بمساف عربي

مبيف ،كعمى آلو كأصحابو أجمعيف ،كبعد.

فمف المعركؼ أف الدراسات المغكية في القرف العشريف قدمت جيكدان مكفقةن في البحث المغكم

بما امتازت بو مف لغكييف كنحاة أغنكا الدرس المغكم بأعماليـ كآرائيـ كفكرىـ ،مف خبلؿ مزجيـ بيف
التراث القديـ ،كالنظريات الغربية الحديثة مثؿ :إبراىيـ أنيس ،كتماـ حساف ،ككماؿ بشر ،كغيرىـ ممف
تضافرت جيكدىـ ليشكمكا الفكر المغكم الحديث.

كحممي خميؿ عمـ مف أعبلـ عمـ المغة الحديث في الكطف العربي ،يشكؿ نمكذجان خصبان في

الدرس المغكم الحديث ،إضافةن إلى تعمقو في الفكر المغكم العربي ،فيك مف أصحاب الفضؿ الذيف

خدمكا العربية ،عزز أفكا انر لغكية قديمة في ضكء نتائج الدرس المغكم الحديث ،كاتسعت دراساتو

المغكية لتشمؿ مستكيات المغة كميا ،كبعض ظكاىرىا كالمكلد في ضكء قكانيف التغير

رؤل جديدةن خبلؿ مسيرتو العممية مؤلفان كمترجمان لمكتب
الداللي  ،semantic changeقدـ مف خبلليا ن
الغربية؛ ليسيـ في تطكير الكاقع المغكم العربي ،كعرضو بصكرة تتماشى كركح العصر.
كمف ىنا كانت ىذه الدراسة رغبةن في متابعة نشاطو المغكم ،كتعقب آ ارئو المغكية ،كلما كانت

محاكر البحث المغكم عند حممي خميؿ قد شممت قضايا كظكاىر في مستكيات الدرس األلسني جاءت

ىذه الدراسة عمى ىذا النحك مف الشمكؿ" :الفكر المغوي عند حممي خميل".
مصادر المادة العممية :مرتبة زمنيان بحسب الطبعة األكلى لمكتاب.
حممي خميل:

 -1المولد في العربية ,دراسة في نمو المغة العربية وتطورىا بعد اإلسالم ،دار النيضة العربية -
بيركت ،ط1985 /2ـ.
 -2من تاريخ النحو العربي ,دراسة ونصوص( :بغداد ,األندلس ,مصر) ,محاضرات جامعية،
1978ـ.

 -3المولد ,دراسة في نمو وتطور المغة العربية في العصر الحديث ،الييئة المصرية العامة لمكتاب-
اإلسكندرية ،ط1979 /1ـ.
 -4الكممة دراسة لغوية معجمية ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط1998 /2ـ،
 -5العربية وعمم المغة البنيوي ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط1988/1ـ.
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 -6عمم المعاجم عند أحمد فارس الشدياق ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط1987 /1ـ.
 -7التفكير الصوتي عند الخميل ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط1988 /1ـ.

 -8المغة والطفل ,دراسة في ضوء عمم المغة النفسي ،دار النيضة العربية  -بيركت ،ط/1
1988ـ.
 -9العربيـــة والغمـــوض ,دراســـة لغويـــة فـــي داللـــة المبنـــى عمـــى المعنـــى ،دار المعرف ػػة الجامعي ػػة-
اإلسكندرية ،ط2013 /2ـ.
 -10مكدمة لدراسة المغة ،دار القمـ  -الككيت ،ط1989 /1ـ.
 -11مكدمة لدراسة عمم المغة ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط2004 /2ـ.
 -12مكدمة لدراسة فكو المغة ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط2003 /2ـ.

 -13مكدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،دار النيضة العربية  -بيركت ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية ،ط2002 /2ـ.
 -14من تاريخ النحو العربي ,دراسة ونصوص ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط/1
1993ـ.
 -15دراسات في المغة والمعاجم ،دار النيضة  -بيركت ،ط1998 /1ـ.

 -16دراسات في المسانيات التطبيكية ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية2003 ،ـ.
 -17لغة الحيوان وطباكعو ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط2009 /1ـ.
الكتب المترجمة:
 -1التعريف بعمم المغة (ترجمة وتعميق) :دافيد كريستؿ ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية ،ط/1
1979ـ.

 -2نظرية تشومسكي المغوية (ترجمة وتعميق) :جكف ليكنز ،دار المعرفة الجامعية  -اإلسكندرية،
ط1985 /1ـ.

دوافع الدراسة:
 -1رغبة الباحثة في دراسة شخصية لغكية حديثة لـ تسبؽ دراستيا.
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 -2تشجيع أستاذم الدكتكر صادؽ أبك سميماف لنا في محاضراتو عمى دراسة جيكد عمماء العربية
المحدثيف ،مثؿ :محمكد السعراف ككماؿ بشر كتماـ حساف كمحمد جكاد النكرم كأمثاليـ ،كجاء

اختيارنا عمى دراسة جيكد العالـ المغكم حممي خميؿ.

 -3يخمك المكتبة العربية  -حسب عمـ الباحثة  -مف الدراسة األكاديمية التي تنصب عمى الجيكد
كالقضايا المغكية التي قدميا حممي خميؿ في أبحاثو كمؤلفاتو.

أىمية الدراسة وأىدافيا:
 -1اتساع مجاالت البحث التي يعني بيا حممي خميؿ مككنان مادةن لغكيةن جديرةن بالبحث كالدراسة.
 -2ككف حممي خميؿ كأمثالو نتاج حمقة مف حمقات الدراسات المغكية الحديثة ،كالتي تميزت في القرف
و
و
و
عممية خاصةن في مصر ،بما تميزت بو مف المزج بيف المناىج غير
ثقافية
بنيضة
العشريف
العربية كالتراث العربي.

 -3تناكؿ مستكيات الفكر المغكم و
لعالـ لغكم عربي حديث حاكؿ أف يقدـ جيدان في الكشؼ عف شيء
مف أسرار العربية ،كالكقكؼ عند القضايا التي اىتـ بيا في فكره المغكم في ضكء معطيات عمـ

المغة الحديث.

منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي في دراسة الجيكد المغكية ،كفي عرض دراسات حممي
خميؿ ،كالتعرؼ عمى فكره المغكم؛ كاستفادت الباحثة مف المنيج التاريخي في ترتيب المعمكمات؛ كمف
المكازنة لمقارنة جيكد حممي خميؿ كالعمماء المحدثيف.

الدراسات السابكة:
رغـ اتساع الجيكد التي بذليا حممي خميؿ في الدرس المغكم ،فإف الباحثة لـ تجد أحدان مف

الباحثيف تطرؽ لجيكده بدراسة خاصة ،ككؿ ما عثرت عميو دراسات لؤلعبلـ المعاصريف لو ،كدراسات

لغكية لمعصر الحديث ،أىميا:

 -1صادؽ عبداهلل أبك سميماف:
-

الدراسات المغوية الحدي ة في مصر (في الفترة  ،)4191-4191رسالة ماجستير ،كمية

اآلداب ،جامعة اإلسكندرية1987 ،ـ.

 اتجاىات الفكر المغوي في مصر العربية منذ بداية العصر الحديث حتى ال ينيات الكرنالعشرين ,رسالة دكتكراه ،كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية1990 ،ـ.
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 -2عبد الرحمف العارؼ :اتجاىات الدراسات المغوية المعاصرة في مصر ( ,)4181-4191رسالة
دكتكراه ،جامعة أـ القرل1994 ،ـ(.)1

تكسيم الدراسة:
جاءت ىذه الدراسة عمى النحك اآلتي :مقدمة كتمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة.
تحدثت المقدمة عف أىمية المكضكع كأسباب اختياره كمنيج الدراسة كتقسيميا ،أما التمييد:
"حممي خميؿ في ضكء الدراسات المغكية الحديثة" ،فجاء في قسميف ،أكالن" :اتجاىات الفكر المغكم في

العصر الحديث حتى زمف حممي خميؿ" ،ثانيان :تحدثت فيو عف حياة حممي خميؿ العممية كأعمالو تحت
عنكاف "الدرس المغكم عند حممي خميؿ".

الفصل األول  -الفكر الصوتي:
ييعنى ىذا الفصؿ بدراسة الصكت مفردان ،كدراستو في الكممة أك الجممة مف خبلؿ مبحثيف،
األكؿ" :عمـ األصكات كعمـ كظائؼ الصكت" ،كيتناكؿ أكالن :الفرؽ بيف مفيكمي "الفكناتيؾ كالفنكلكجيا"،

كثانيان" :الفكناتيؾ" ،كيتناكؿ :إنتاج الصكت المغكم ،كأعضاء النطؽ ،كتصنيؼ الصكامت ،كتصنيؼ

الصكائت؛ كثالثان" :الفنكلكجيا" كيتناكؿ المبلمح الصكتية الفنكلكجية نحك :الفكنيـ كالمقطع كالمفصؿ
كالنبر كالتنغيـ .كالمبحث الثاني" :قضايا صكتية" ،كيتناكؿ القضايا الصكتية التي كردت عند حممي

خميؿ كىي ،أكالن" :الصكت كالمعنى" ،كثانيان" :النطؽ كالكتابة".
الفصل ال اني  -الفكر الصرفي:

قد جاء في مبحثيف ،األكؿ" :الكممة" يتحدث أكالن عف "مفيكـ الكممة" عند القدماء كالمحدثيف مف

نحاة كلغكييف كببلغييف ،كثانيان" :المكرفيـ" ،كيتناكؿ تعريؼ المكرفيـ عند المحدثيف كتصنيؼ المكرفيـ،
كالمبحث الثاني" :نمك الثركة المغكية" كيتناكؿ طرؽ نمك المغة مف اشتقاؽ كنحت كمجاز كاقتراض

كانقراض كاحياء الكممات.
الفصل ال الث  -الفكر النحوي:
يأتي ىذا الفصؿ في مبحثيف ،المبحث األكؿ :يتحدث عف النظرية التكليدية التحكيمية عند

تشكمسكي تحت عنكاف" :النحك التكليدم التحكيمي" ،كالمبحث الثاني" :نشأة النحك كأصكلو" كيتناكؿ
تأسيس النحك كمدارسو كانتقالو بيف األمصار العربية في قسميف ،أكالن" :نشأة النحك" ،كثانيان" :أصكؿ

النحك".

الفصل الرابع  -الفكر المعجمي والداللي:
) (1أصبحت ىذه الدراسة كتابان منشك انر عف :دار الكتاب الجديد المتحدة -ليبيا ،ط2013 /1ـ.
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جاء ىذا الفصؿ في ثبلثة مباحث ،المبحث األكؿ" :عمـ المعاجـ" يتناكؿ داللة الكممة في

المعجـ ،كفف صناعة المعجـ مف نظـ كترتيب المفردات ،كشرحيا ،كطباعة المعجـ حتى كصكلو إلى
أيدم القارئ ،مف خبلؿ قسميف ،أكالن :المعنى المعجمي ،كثانيان" :فف صناعة المعاجـ" ،كالمبحث

الثاني" :التكليد" ،كيتحدث عف ماىية التكليد كأنكاعو كأىميتو ،كالمبحث الثالث" :الغمكض" ،كيتناكؿ
الغمكض في المغة المنطكقة كالمكتكبة ،كمصطمحاتو عند األصكلييف كاألدباء كالنحاة كالمغكييف.

ثـ تبل ذلؾ خاتمة ،عرضت فييا الباحثة أىـ النتائج كالتكصيات التي أفرزتيا الدراسة ،ثـ قائمة

المصادر كالمراجع.

كالحمد هلل الذم أعانني عمى ىذا البحث ،كبمكغو الصكرة التي ىك عمييا ،راجية مف المكلى عز

كجؿ أف أككف قد كفقت في ىذه الدراسة ،كىك جيد ال أزعـ فيو الكماؿ ،لكنني أحسبيا محاكلة إلذكاء
ركح البحث في الدرس المغكم الحديث ،ككصمو بالتراث المغكم العربي القديـ ،فإف أصبت فبفضؿ مف

اهلل ككرمو ،كاف قصرت فحسبي أني اجتيدت اجتياد الباحثة ،سائمة اهلل أال يضيع لي تعبان ،كأف يجعؿ
ىذا العمؿ في ميزاف حسناتي.
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التنهيد
حلني خليل يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة
 أوالً -اتجاىات الفكر المغكم في العصر الحديث حتى زمف حممي خميؿ
 انياً -الدرس المغكم عند حممي خميؿ
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أوالً  -اتجاىات الفكر المغوي في العصر الحديث حتى زمن حممي خميل:
مدخل:
قد يصعب تحديد بداية انتقاؿ الفكر المغكم الغربي الحديث إلى العالـ العربي؛ حيث جاءت

آراء مختمفة في ىذا الصدد( ،)1ككادت جميع الركايات تتفؽ أف بداية القرف التاسع عشر ىي بداية
االنتقاؿ الفعمي لعمـ المغة الغربي الحديث إلى األقطار العربية عامة كببلد الشاـ كمصر خاصة ،ذلؾ

أف بمدانان عربية أخرل كانت تعيش حقبة استعمارية حالت بينيا كبيف العناية الكافية بالفكر كالثقافة ،أما
مصر فتكفر لدييا كثير مف العكامؿ كالركافد التي تعاضدت لتشكؿ تربةن خصبةن إلنبات زرعيا مف
عمماء عمـ المغة الحديث " "linguisticsالذيف نضجت ثمارىـ في جممة مف المؤلفات المسانية غدت
و
باحث في الفكر المغكم الحديث ،كجذبت اىتماـ الباحثيف بالدرس كالتحميؿ(.)2
مرجعان لكؿ

) (1أرجع شكقي ضيؼ انتقاؿ الفكر المغكم الغربي الحديث إلى العالـ العربي إلى الحممة الفرنسية عمى مصر
(1801-1798ـ) ،كما خمفيا مف نيضة عممية كاسعة في كافة المجاالت (أ) ،كبعض المغكييف ينسبيا لعيد محمد
عمي حيف تكليو حكـ مصر (1848 -1805ـ) حيث اىتـ بإرساؿ البعثات إلى الخارج ،كاستقدـ المستشرقيف لتعميـ
المصرييف ،كاىتـ بالترجمة كالتراجمة ،كتمؾ كانت كسائؿ االلتقاء العقمي مع الثقافة الغربية (ب) ،كفي ىذا السياؽ يؤكد

جرجي زيداف أف ىذه النيضة قد بدأت بخركج الفرنسييف مف مصر سنة 1801ـ (ج).

أ -شكقي ضيؼ :األدب العربي المعاصر في مصر ،دار المعارؼ -مصر ،ط1992/10ـ ،ص.14
ب -أحمد ىيكؿ :تطكر األدب الحديث في مصر مف أكائؿ القرف التاسع عشر إلى قياـ الحرب الكبرل الثانية ،دار
المعارؼ -مصر ،ط1994 /6ـ ،ص.27
 -جماؿ الديف الشياؿ :تاريخ الترجمة كالحركة الثقافية في عصر محمد عمي ،دار الفكر العربي -مصر1951 ،ـ،

ص.16

(ج) جرجي زيداف :تاريخ آداب المغة العربية ،مراجعة كتعميؽ :شكقي ضيؼ ،دار اليبلؿ -مصر ،د.ت ،ج 4ص.6
) (2لممزيد حكؿ ىذه الدراسات يينظر:
صادؽ عبد اهلل أبك سميماف:

 الدراسات المغكية الحديثة في مصر (في الفترة 1962-1932ـ) ،رسالة ماجستير ،إشراؼ :عبد المجيد عابديفكحممي خميؿ ،كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية 25،أغسطس1987 ،ـ.
 اتجاىات الفكر المغكم في مصر العربية منذ بداية العصر الحديث حتى ثبلثينيات القرف العشريف ،رسالة دكتكراه،إشراؼ :عبد المجيد عابديف ،كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية 23 ،يكليك1990 ،ـ.

 عب ػػد ال ػػرحمف الع ػػارؼ :اتجاى ػػات الد ارس ػػات المغكي ػػة المعاصػ ػرة ف ػػي مص ػػر (1985 -1932ـ) ،رس ػػالة دكت ػػكراه،إشراؼ :تماـ حساف ،جامعة أـ القرل1994 ،ـ.
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تكافؽ جميع المغكييف المحدثيف عمى االعتراؼ بفضؿ رفاعة الطيطاكم (1873-1806ـ)

()1

بدكر الريادة في بداية الفكر المغكم في العصر الحديث ،كىك غرة المبتعثيف إلى فرنسا اختار
التخصص في الترجمة ،كقد ساعدتو مكىبتو الفذة كعقمو المتفتح عمى استيعاب العمكـ الغربية ،كال شؾ

أنو أحس بالنقص في الترجمة في مصر ،ناقبلن إلييا كؿ ما اطمع عميو ترجمةن كتأليفان ،ىذا فضبلن عف
ثقافتو األزىرية الدينية ،كلو جيكد طيبة في تنمية المغة العربية أفرد ليا حممي خميؿ صفحات طكاؿ(.)2

كاذا كاف لرفاعة ذلؾ الدكر في االستمداد مف الفكر الغربي ،فإف إنشاء الجامعة األىمية

(1908ـ)  -كىي الجامعة المصرية

()3

التي تعرؼ اليكـ بجامعة القاىرة  -مثٌؿ رافدان أساسيان لبلتصاؿ

بعمكـ المغة الغربية الحديثة لما استكجبتو مف استقداـ المستشرقيف لمتدريس بيا ،ككذلؾ استعانت
الجامعات األخرل بالمستشرقيف ،حيث قاـ منيجيـ عمى االىتماـ بعمـ المغة التاريخي المقارف لمغات

السامية ،كالعناية بترجمة ما نحدثو كما ترجـ العرب ما يحدثكنو( ،)4كمف بينيـ :برنمر ،كبركف،

كسمفستر دم ساسي ،ككارؿ برككمماف ،كفيشر ،كدكزم كغيرىـ(.)5

ىذا كتتمثؿ العكامؿ التي أسيمت في انتقاؿ الفكر المغكم الغربي الحديث إلى مصر في التعميـ

كالبعثات كالترجمة كالطباعة كالصحافة كالمستشرقيف كانشاء مجمع المغة العربية(.)6

) (1لممزيد حكؿ رفاعة الطيطاكم يي ٍنظر:

 جاؾ ت اجر :حركة الترجمة بمصر خبلؿ القرف التاسع عشر ،مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة -مصر ،ط/12014ـ ،ص 53كما بعدىا.

 جماؿ الديف الشياؿ :تاريخ الترجمة كالحركة الثقافية في عصر محمد عمي ،ص  121كما بعدىا. محمد عمارة :األعماؿ الكاممة لرفاعة رافع الطيطاكم ،التمدف كالحضارة كالعمراف ،دار الشركؽ2010 ،ـ ،ج/1ص 39كما بعدىا.
) (2حممي خميؿ :المكلد في العربية ،دراسة في نمك المغة العربية كتطكرىا بعد اإلسبلـ ،دار النيضة العربية -بيركت،

ط1985 /2ـ ،ص  527كما بعدىا.

) (3لممزيد حكؿ الجامعة المصرية يينظر:

جرجي زيداف :تاريخ آداب المغة العربية ،ج /4ص33

) (4لممزيد حكؿ المستشرقيف يينظر:

 نجيب العقيقي :المستشرقكف ،دار المعارؼ  -مصر ،ط1964 /3ـ ،ج /1ص  7كما بعدىا.-

لكيس شيخك اليسكعي :تاريخ اآلداب العربية في القرف التاسع عشر كالربع األكؿ مف القرف العشريف ،دار المشرؽ-
بيركت ،ط1991 /3ـ ،ص  338كما بعدىا.

) (5يينظر :صادؽ أبك سميماف :اتجاىات الفكر المغكم في مصر ،ص.362 -346 ،59 -53
) (6لممزيد يينظر :صادؽ أبك سميماف:

 الدراسات المغكية الحديثة في مصر ،ص  + 29 – 1اتجاىات الفكر المغكم في مصر العربية ،ص.68 -58

نعـ إف ركافد النيضة المغكية الحديثة أمدت الدراسات المغكية في مصر-قمب العركبة النابض-

بالفكر المغكم الحديث المتطمع إليو الشباب الباحث ،لكف باككرة بث دماء جديدة في الفكر العربي
الحديث بصفة عامة تقترف باتصاليا بمناىج الفكر المغكم الغربي الحديث ،كالتي تبمكرت بعكدة
()1

المبتعثيف المصرييف

الذيف تصدركا قاعات الدرس في الجامعات العربية ،كعمى يدىـ بدأ التبشير

بالمنيج الجديد ،مثؿ :عمي عبد الكاحد كافي (1991–1901ـ) ،كابراىيـ أنيس (1977–1906ـ)،
كتماـ حساف (2011–1918ـ) ،كمحمد أحمد أبك الفرج (1967– ...ـ) ،ككماؿ بشر (–1921

2015ـ) ،كمحمكد السعراف (1963–1922ـ) كغيرىـ ،ثـ تبلىـ جيؿ تابع مسيرتيـ في إرساء عمـ

المغة كمده بالبحكث كالمصنفات مثؿ :عبد الصبكر شاىيف (2010–1929ـ) ،كرمضاف عبد التكاب

(2001–1930ـ) ،كحممي خميؿ (2010–1935ـ) ،كعبده الراجحي (2010–1937ـ) ،كمحمكد

فيمي حجازم (1940ـ )... -كغيرىـ كثير ،حيث حمؿ ىؤالء جميعان عمى يعتيقيـ إيجاد شكؿ جديد
لمبحث المغكم العربي ،كقد حاكلكا نقؿ الفكر الغربي إلى الثقافة العربية ،كصبغو بالتراث العربي
كأصالتو ،فشرعكا بإعادة النظر في التراث العربي ،كربطو بما حممكه مف نظريات غربية ،كىي محاكلة

لـ تكف بالشيء السيؿ الذم ييتقبؿ؛ فممعربية إرثيا المقدس عند العرب المرتبط بالنص القرآني،
كالمكتمؿ الغني عف نظريات غربية في نظر المحافظيف.
كبذلؾ تنكعت أنشطة المبتعثيف بيف حركة تأليؼ مصنفات يعنيت بدراسة مستكيات المغة العربية
في ضكء الدراسات المسانية الحديثة ،كأخرل حاكلت تقديـ المسانيات( )2الغربية لمقارئ العربي ،ثـ تمؾ

التي يكِّرست لنقد النحك العربي مف كجية النظر الحديثة ،كبيف حركة الترجمة التي لـ تكف حركة
كاسعة(.)3

فمكال كجكد العقكؿ العربية التي ىضمت فكر أصحاب المناىج الغربية مثؿ دم سكسير،

كبمكمفيمد ،كادكارد سابير ،كفيرث ،كتشكمسكي ،كىممسميؼ كغيرىـ ،كىـ الذيف كانكا أعبلـ الدرس
المغكم في الغرب ،لما تكلدت ىذه الثكرة الفكرية في العالـ العربي عامة كمصر خاصة.

) (1كيؤكد حممي خميؿ ىذا الرأم يقكؿ" :عاد عدد مف المبعكثيف المصرييف الذيف ذىبكا إلى الجامعات األكركبية
لمتخصص في عمـ المغة كمف ثـ بدأ التبشير بالمنيج الجديد كمحاكلة تطبيقو عمى المغة العربية"

حممي خميؿ :العربية كعمـ المغة البنيكم ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط1988/1ـ ،ص.143
) (2تعني المسانيات عمـ المغة  linguisticsكيكثر استخداـ ىذا المصطمح في المغرب العربي ،كيطمؽ عميو في لبناف
مصطمح األلسنية ،كاأللسنيات ،كفي مصر تعارؼ عميو بعمـ المغة أك عمـ المساف.
أحمد مختار عمر :محاضرات في عمـ المغة الحديث ،عالـ الكتب -مصر ،ط1995 /1ـ ،ص27

) (3فاطمة الياشمي بككش :نشأة الدرس المساني العربي الحديث ،دراسة في النشاط المساني العربي ،ايتراؾ لمنشر
كالتكزيع ،مصر ،ط2004/1ـ ،ص.22
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كقد كاف إقباؿ المغكييف العرب عمى المنيج الكصفي ،الذم تكطدت أركانو قبؿ حممي خميؿ في

جممة مف المؤلفات ،كانت باككرتيا عمى يد عمي عبد الكاحد كافي في عاـ 1941ـ ،في كتابيو (عمـ

المغة) ك(فقو المغة)( ،)1ثـ أتى إبراىيـ أنيس؛ ليطبؽ المنيج الكصفي في كتبو ،فدرس األصكات دراسة
كصفية تحميمية في كتابو (األصكات المغكية) ،كتناكؿ الميجات بالمنيج نفسو في كتابو (في الميجات

العربية) ،كدراستو الداللة كقضية مستقمة في كتابو (داللة األلفاظ) ،كىناؾ مف المحدثيف مف بدأ بنقد

التراث ممقيان المكـ عميو في اتباعو المنطؽ كالتعقيدات الفمسفية ،ثـ الدعكة لممنيج الكصفي الذم حمؿ
بعضان مف الصبغة الغربية ،كمف ىؤالء عبد الرحمف أيكب في كتابو (دراسات نقدية في النحك العربي

1957ـ) ،كمف دعاة المنيج الكصفي أيضان محمكد السعراف في كتابو (عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي
1962ـ) كفيو دعا إلى االستفادة مف المناىج الغربية ،كلتحقيؽ ذلؾ يدعك لدراسة عمـ المغة بالعربية
يقكؿ" :عمينا أن نكتب في ىذا العمم بالعربية فمن يكون لنا "عمم لغة" ما اقتصر المتخصصون عمى

دراستو في أصولو األجنبية"( ،)2كضح السعراف في ىذا الكتاب األصكؿ النظرية لمكصفية ،كىذا ما

جعؿ حممي خميؿ يصفو بأنو "الكتاب الوحيد من بين كتب الوصفيين الذي اىتم باإلطار التاريخي

لمفكر المغوي اإلنساني بما لو من صمة بتطور عمم المغة بعامة والبنيوية الوصفية خاصة "(,)3

كيظير تأثره بػ(فيرث)

()4

في كتاباتو خاصة في مجاؿ الداللة كربط العناصر المغكية بالسياؽ ،عمى

حيف استطاع تماـ حساف أف يزاكج بيف نقده لمتفكير المغكم القديـ كنعتو لو بالمعيارية كالمنيج الكصفي
الذم يدعك إليو كىك كصفية تعطي لممعنى أىمية ،حيث كاف متأث انر بمدرسة فيرث التي نظرت إلى
المغة عمى أنيا نشاط اجتماعي يدرس بالمبلحظة كالكصؼ ،كيأتي كتابو (المغة العربية معناىا كمبناىا

1979ـ) في قمة الدراسات المغكية الحديثة إذ يقكؿ عنو" :والغاية التي أسعى وراءىا بيذا البحث أن

) (1ضـ ىذاف الكتاباف مكضكعات عمـ المغة الحديث التي تقكـ عمى المنيج الكصفي ،كدراسة مستكيات المغة كالتفريؽ
بيف المغات الحية كالميتة ،كالتفريؽ بيف المغة المنطكقة كالمكتكبة.
) (2محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط1962 /1ـ ،ص.28
) (3حممي خميؿ :العربية كعمـ المغة البنيكم ،ص.207

)" (4فيرث" أستاذ عمـ المغة بجامعة لندف في الفترة (1944ـ – 1956ـ) كىك صاحب نظرية سياؽ الحاؿ Context
 of situationكمؤسس المدرسة اإلنجميزية االجتماعية في عمـ المغة ،كىك أستاذ الدكتكر محمكد السعراف كمشرفو في
رسالة الدكتكراه عاـ 1951ـ ببحثو المكسكـ " دراسة نقدية لممبلحظات الصكتية لمنحاة العرب( ".محمكد السعراف :عمـ
المغة مقدمة لمقارئ العربي ،تقديـ :حممي خميؿ ،دار الفكر العربي ،ط1997 /2ـ ،ص.)6

كتقكـ نظرية فيرث عمى أف المغة عنصر مف عناصر النشاط االجتماعي كالفردم ،كىي كسيمة الفرد لمدخكؿ إلى
المجتمع ،ككذلؾ يساىـ المجتمع في تحديد معايير االستعماؿ المغكم ،كاف كاف كؿ نشاط اجتماعي يدرس عف طريؽ
الكصؼ؛ فإف المغة نشاط اجتماعي يجب أف تدرس كذلؾ بالمبلحظة كالكصؼ( .تماـ حساف :المغة بيف المعيارية

كالكصفية ،عالـ الكتب -القاىرة ،ط ،2000/4ص +17ديفيد كريستؿ :التعريؼ بعمـ المغة ،ترجمة كتعميؽ :حممي
خميؿ ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط1979 /1ـ ،ىامش ص.158
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ألكي ضوءاً جديداً كاشفاً عمى التراث المغوي العربي كمو منبع اً من المنيج الوصفي في دراسة

المغة"( ،)1أما كماؿ بشر فقد استند عمى المبادئ الكصفية في نقده لممنيج القديـ ،ككصفو أنو خميطه مف
يج مف طرائؽ البحث ،باإلضافة إلى ما فيو مف قصكر( ،)2كسبب ذلؾ غياب
ألكاف التفكير ،كمز ه
النظرية المغكية عند العمماء القدماء ،أك أنيا بحاجة إلى الكشؼ بدليؿ ضخامة التراث العربي.
إذا دعاة الكصفية عند حممي خميؿ كما ذكرىـ في كتابو (العربية كعمـ المغة البنيكم) :عمي عبد
الكاحد كافي ،كتماـ حساف ،كعبد الرحمف أيكب ،كمحمكد السعراف ،ككماؿ بشر ،لكف ىناؾ غيرىـ
الكثير مثؿ محمد أبك الفرج ،محمكد فيمي حجازم كغيرىـ.

ككاف ليذه الدراسات أف تجذب نظر الباحثيف كالمتطمعيف لعربية بعيدة عف الحشك كالتعقيد ،لكف
ىذا المنيج لـ يرؽ لممتشبثيف بالتراث العربي كالنماذج القديمة ،كىـ الذيف أركا أف كؿ جديد ىك ىجكـ

كغزك مف الغرب عمى المغة العربية لغة القرآف.

كفي ىذا الصدد نقؿ تماـ حساف تجربتو مع الصراع الكائف بيف عمماء المغة كعمماء النحك في

دار العمكـ الذيف استخفكا بالعمـ الغربي الجديد(.)3

ككجد حممي خميؿ ىذا اليجكـ عمى الدراسات المغكية الحديثة قد جاء في ظؿ ضعؼ دعاة

الكصفية في كضع نمكذج كامؿ لكصؼ العربية كاعادة قراءة التراث كفؽ نظريات عمـ المغة .قائبلن" :ما

زلنا نفتكر إلى الصورة العممية الكاممة ,بحيث يمكن الكول بأن بين أيدينا اليوم نموذجاً لسانياً
متكامالً ,ناىيك بالوصف العممي لمعربية المعاصرة صوتياً وصرفياً ونحوياً ومعجمياً وأسموبياً"

()4

كاف

الذم يستغربو حممي خميؿ أف أصحاب ىذه الدعكة المضممة يجيزكف األخذ بالعمكـ األجنبية األخرل
كاالنتفاع بيا كالطب كاليندسة كالفمسفة...إلخ( ،)5كىذا الرأم كاف قد سبقو إليو السعراف الذم عجب مف

عممي لم يؤن األوان بعد لالنغماس بو أو
ترف
رمي بعض فركع عمـ المغة كعمـ األصكات مثبلن بأنو " ٌ
ٌّ
التطمع إليو"(.)6
كاف ىذا ىك المكقؼ الفكرم مف الدراسات المغكية الحديثة كالمناىج كالنظريات الغربية التي

فرضت نفسيا عمى الفكر العربي ،كأثبتت كجكدىا كأصبح عمـ المغة الحديث اليكـ عممان مف أرقى عمكـ
العربية ،كتخصصان مستقبلن بنفسو في جامعات الكطف العربي كميا ،برز فيو أعبلـ نيضكا بالفكر

) (1تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،دار الثقافة -المغرب1994 ،ـ ،ص.10
) (2كماؿ بشر :دراسات في عمـ المغة ،دار المعارؼ -مصر ،ط1973 .ـ ،ص.46
) (3تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص 7ك.8
) (4حممي خميؿ :دراسات في المسانيات التطبيقية ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية2003 ،ـ ،ص.12
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.9

) (6محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.22
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المغكم العربي الحديث ،كالفضؿ كؿ الفضؿ في ىذا لممستشرقيف كالمبتعثيف باإلضافة إلى تبلمذة جيؿ
الركاد ،الذيف قامكا بتطبيؽ ما ين ًظر لو مف مناىج البحث كالتحميؿ المغكم ،كاستكماؿ مسيرة مؤلفاتيـ،

كترجمتيـ العديد مف إنتاجات الفكر المغكم الغربي ،كالشؾ في ذلؾ أف حممي خميؿ كاحد مف أىميـ.

أثر في أعماؿ مجامع المغة العربية ،فمجمع
كلعؿ انتشار القكؿ بأىمية المنيج الكصفي كاف لو ه
المغة العربية( )1في مصر مثبلن استفاد في أعمالو مف المبلمح الحديثة في الدرس المغكم ،كحاكؿ

تطكيعيا لخدمة العربية ،كبظيكر كثير مف قضايا عمـ المغة الحديث كانت الحاجة ماسة لكجكد مجمع

لغة عربية؛ ليأخذ زماـ األمكر في كؿ جديد يحدث ،كيتابع حركة البحكث ،كما يط أر عمى المغة مف
دخيؿ في المصطمحات كاأللفاظ ،كيدافع عما يثار حكؿ العربية مف مشاكؿ ليجعميا كافية بمطالب

التقدـ ،فقد ظيرت قضايا جديدة مثؿ الدعكة إلى العامية بدالن مف الفصحى ،كقضية الميجات ،ككضع

المعاجـ ،كالمصطمحات ،كالتكليد ،ككميا تحتاج جيكدان لمنظر فييا ،كبذلؾ أخذ المجمع عمى عاتقو في
ق ارراتو كجمساتو التي أصدرىا منذ إنشائو عاـ 1932ـ الكقكؼ بجانب لغة الضاد كتشجيع الباحثيف في

قضاياىا.

عناصر البحث في عمم المغة الحديث في زمن حممي خميل:
عمم المغة والعموم األخرى:
أصبحت العربية في ضكء الدرس المغكم الحديث لغةن عالميةن يطبؽ عمييا ما يطبؽ عمى غيرىا

مف مناىج كنظريات لغكية ،كبذلؾ ارتبط عمـ المغة بعمكـ أخرل كعمـ النفس ،كعمـ االجتماع ،كقد كتب

حممي خميؿ دراستو في عمـ المغة النفسي( ،)2كما يختص بو مف القدرة المغكية كمشاكؿ النطؽ كالكبلـ
خاصة عند الطفؿ ،إضافة لدراساتو المتنكعة في عمـ المغة االجتماعي لمتنكعات المغكية في مجتمع

) (1لممزيد حكؿ مجمع المغة العربية بالقاىرة يينظر:

 عمر محمد سعيد عبد العزيز :جيكد مجمع المغة العربية بالقاىرة في دراسة العربية المعاصرة ،رسالة دكتكراة -دارالعمكـ1991 ،ـ.
 -عبد العظيـ فتحي خميؿ :جيكد عمماء الكمية في مجمع المغة العربية ،كمية المغة العربية بالقاىرة كثمانكف عامان في

خدمة المغة العربية كحمايتيا ،جامعة األزىر -مصر ،الندكة العممية األكلى بمناسبة اليكـ العالمي لبلحتفاؿ بالمغة

العربية2012 ،ـ ،ص.256

 محمد عمي الزركاف :الجيكد المغكية في المصطمح العممي الحديث ،اتحاد الكتاب العرب1998 ،ـ ،ص.133 أعضاء المجمع :الئحة لمجمع المغة العربية الممكي (أغراض المجمع) ،مجمة مجمع المغة العربية الممكي،المطبعة األميرية -القاىرة1934 ،ـ /ع ،1ص.22

 حممي خميؿ :المكلد في العربية ،دراسة في نمك كتطكر المغة العربية بعد اإلسبلـ ،ص.592) (2حممي خميؿ :المغة كالطفؿ ،دراسة في ضكء عمـ المغة النفسي ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط1988 /1ـ.
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األندلس( ،)1كالمستكيات المغكية كما جاءت عند الجاحظ (ت 255ىػ)( ،)2كما نالت ىذه الفركع اىتماـ
المحدثيف.
مستويات عمم المغة:
ترتبط مستكيات المغة (الصكتية كالصرفية كالنحكية كالمعجمية كالداللية) مع بعضيا ارتباطان

كثيقان بحيث ال يجكز الفصؿ بينيا؛ ألف كبلن منيا يعتمد عمى اآلخر في بحثو كنتائجو( ،)3كىي تشكؿ
مجاالت عمـ المغة .كبذلؾ درج المحدثكف عمى دراسة المغة في مستكيات كفؽ منيجية معينة ،يختار

الباحث نقطة معينة أك مستكل كينطمؽ منو مع المحافظة عمى األسس التي كضعيا كالثبات عمييا،
كتابع حممي خميؿ في ىذه المستكيات في كتابيو "مقدمة لدراسة عمـ المغة" ك"مقدمة لدراسة فقو المغة"،
كاختمؼ عمماء المغة في ترتيب المستكيات ،كلعؿ ما قدمو إبراىيـ أنيس مف أكثر المحاكالت نضجان،
كالتي تناكلت مؤلفاتو كؿ مستكيات المغة (أصكات كصرؼ كتركيب كداللة) ،كتماـ حساف في كتابيو

(مناىج البحث في المغة) ك(المغة العربية معناىا كمبناىا) ،قدـ المستكيات كميا (الصكتية كالصرفية

كالنحكية كالمعجمية كالداللية) ،كىذا التقسيـ يكضح المنيج أماـ الباحثيف ،كيكفي كؿ مستكل بالدراسة

كالبحث خاصة المستكل الصكتي ،كالذم كاف قد اختمط بغيره مف المستكيات كقؿ نصيبو في دراسات

التراث ،عمى حيف غابت بعض المستكيات عند بعض المغكييف مع إدراكيـ ليا ،فمثبلن جعؿ ميدم

المخزكمي المستكيات ثبلثة (صكتية كصرفية كنحكية) كغاب عنو المستكل الداللي كالمعجمي(،)4
كعبده الراجحي كحممي خميؿ يقسماف مستكيات المغة إلى (صكتية كصرفية كنحكية كداللية)( ،)5كلـ

يفردا المستكل المعجمي بمستكل خاص ،إنما تناكال قضاياه في المستكل الداللي ،كالمبلحظ أف أغمب
المغكييف اتبعكا الترتيب الشائع في المستكيات مف حيث البدء بالصكت فالصرؼ فالنحك فالمعجـ

فالداللة.

) (1حممي خميؿ :عربية األندلس ،دراسة في البنيكية المغكية كاالجتماعية ألىؿ األندلس ،الندكة العممية حكؿ (األندلس
الدرس كالتاريخ) ،كمية اآلداب -جامعة اإلسكندرية1994 ،ـ.

) (2حممي خميؿ :إرىاصات في عمـ المغة االجتماعي عند الجاحظ ،الندكة العممية حكؿ (المسانيات كالمغة العربية)،
بكخارست1994 ،ـ.
) (3كماؿ بشر :دراسات في عمـ المغة ،ص 23-22بتصرؼ.
) (4ميدم المخزكمي :في النحك العربي نقد كتكجيو ،دار الرائد العربي -بيركت ،ط1986 /2ـ ،ص.28 -27

) (5عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،دار النيضة العربية -بيركت1972 ،ـ ،ص + 20مقدمة لدراسة عمـ
المغة :ص.37
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دراسة الميجات:
نيضت دراسة الميجات عمى اعتبار أف الميجة ىي نتاج استعماؿ المغة في بيئة معينة ،كالمغة

ظاىرة اجتماعية كانسانية عامة ،حيث جاء التأسيس ليذا النكع مف الدراسات عمى يد إبراىيـ أنيس في

كتابو (في الميجات العربية)( ،)1كىناؾ كتاب عبده الراجحي (الميجات العربية في القراءات القرآنية)(،)2

عمى حيف ظؿ األقدمكف في حيطة مف التطرؽ لدراسة الميجات خكفان مف اختبلطيا بالعربية الفصحى،
إنما كانت دراستيـ في ىذا المجاؿ تتمخص في كتب لغات العرب كلحف العامة ،أما حممي خميؿ فعني
بدراسة الميجات القديمة مف خبلؿ دراستيف األكلى بعنكاف "عربية األندلس دراسة في البنية المغكية

كاالجتماعية ألىؿ األندلس" ،كدراسة أخرل بعنكاف " إرىاصات في عمـ المغة االجتماعي عند الجاحظ".
العمل المعجمي وتنمية المغة:

لـ ً
تؼ المعاجـ العربية بما كضع المكلدكف كالمحدثكف مف مكلد كمعرب كدخيؿ ،فكانت الحاجة

لكضع ألفاظ الحضارة في الحياة العامة كالمصطمحات في مختمؼ العمكـ كالفنكف في المعجـ العربي؛

لتكف عكنان بجانب األلفاظ القديمة ،كقد تناكؿ المغكيكف األلفاظ الجديدة ككضعكا طرقان لنمك المغة ،نحك

عبد القادر المغربي الذم درس قضايا( :االشتقاؽ ،كالنحت ،كالتعريب ،كالمكلد ،كالمحدث ،كالعامي)

في كتابو "االشتقاؽ كالتعريب" ،كعبد اهلل العبليمي تحدث عف( :االشتقاؽ ،كالنحت ،كالتعريب) في كتابو

"مقدمة لدراسة لغة العرب" ،كابراىيـ أنيس الذم حدد طرؽ النمك في (القياس ،كاالشتقاؽ ،كالنحت،
كاالرتجاؿ ،كاالقت ارض) في كتابو "مف أسرار المغة" ،كجرجي زيداف تناكؿ التغير الذم أصاب األلفاظ
في مجاالت مختمفة ككذلؾ األلفاظ الدخيمة كالمكلدة في كتابو "المغة العربية كائف حي" ،فمـ تتكاف جيكد

األفراد في تنمية المغة كاثراء معجميا.
كفي ىذا السياؽ أبدل حممي خميؿ تقديره كاعجابو بالمعاجـ العربية رغـ أنو شابيا بعض

الشكائب في أنيا أىممت الجانب التطكرم التاريخي لؤللفاظ العربية ،فيي عمى حد كصفو "سجل دونت
فيو األلفاظ العربية دون عناية بالترتيب االشتكاقي أو التعميل والتحميل أو المكارنات المغوية"( ،)3كقد

أرجع السبب في ذلؾ إلى منيج القدماء المعيارم الذم تحكمت فيو نظرية االحتجاج التي حجرت عمى
كثير مف النصكص كالمفردات خارج المغة ،كقد رأل حممي خميؿ في عمـ المغة الحديث خير ىاد

لدراسة األلفاظ كتنميتيا ،بما يقدمو مف قكانيف تصدؽ عمى جميع المغات( ،)4كما تناكؿ حممي خميؿ

) (1إبراىيـ أنيس :في الميجات العربية ،مكتبة األنجمك المصرية -القاىرة ،ط1965 /3ـ.
) (2عبده الراجحي :الميجات العربية في القراءات القرآنية ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية1996 ،ـ.
) (3حممي خميؿ :المكلد في العربية ،دراسة في نمك المغة العربية كتطكرىا بعد اإلسبلـ ،ص.334
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص .338 – 333
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طرؽ تنمية المغة العربية مف اشتقاؽ ،كنحت ،كمجاز ،كاقتراض ،كانقراض في كتابو " المكلد في

العربية".

كقد كانت ق اررات المجمع تحث الجيكد في مسايرة النيضة العممية كالفنية تكليدان كاشتقاقان كقياسان

كتعريبان كنحتان ،لتزيد مف ثركة المغة كتفي بمطالب العصر الحديث ،كمف معاجـ ىذه الفترة (المعجـ
الكسيط) الذم أصدره مجمع المغة بالقاىرة في مطمع ستينيات القرف العشريف ،كعده الخبراء

كالمختصكف معجمان استثنائيان بكؿ المقاييس لما يتضمنو مف مميزات منيجية سكاء في ترتيب عناصره
المغكية أـ في تسجيمو مفردات كتراكيب ليست مكجكدة في كتب المغة كالمعاجـ السابقة لو ،كما جاءت
الدعكات الستكماؿ المعجـ التاريخي الذم بدأ بو فيشر ،كأسيـ المجمع في نشر الجزء الكحيد منو

كتصحيحو في طبعتو األكلى ،كما أف الصناعة المعجمية أخذت مكانيا مف عمـ المغة نظريان كتطبيقيان.

15

انياً  -الدرس المغوي عند حممي خميل:
حياتو(:)1
عمـ مف أعبلـ الدراسات المغكية في مصر الحديثة بؿ في الكطف العربي ،اسمو (خميؿ حممي

السيد خميؿ) يعرؼ بحممي خميؿ ،عمؿ أمينان لمكتبة جامعة اإلسكندرية ،ثـ أستاذان لمعمكـ المغكية في
جامعة اإلسكندرية ،فكاف أستاذان كعالمان لغكيان كباحثان عمميان كأدبيان كمعرفيان ،كما أشرؼ عمى كثير مف
الرسائؿ الجامعية لمحصكؿ عمى درجتي الماجستير كالدكتكراه في الجامعة ،كشارؾ في مناقشة العديد

منيا في جامعات القاىرة كطنطا كقنا كبنيا ،كما اشترؾ في فحص اإلنتاج العممي؛ لترقية أعضاء ىيئة
التدريس لدرجة أستاذ ،كأستاذ مساعد

()2

في جامعات مصر كاليمف كالسكداف كاألردف كليبيا.

يكلد في محافظة (كرمكز) في محافظة اإلسكندرية في الثالث كالعشريف مف ديسمبر لعاـ ألؼ
كتسعمائة كخمسة كثبلثيف ميبلدية (1935ـ) ،كتكفي في العاشر مف مايك لعاـ ألفيف كعشرة
(2010ـ) ،عاش في أسرة متكسطة الحاؿ ،تحرص عمى العمـ ،كاف طالبان متفكقان خبلؿ تعميمو
المدرسي ،إضافةن إلى ذكائو الممحكظ منذ صغره ،برع في تخصصو المغكم ،فقد ارتاد جامعة

اإلسكندرية ،كحصؿ منيا عمى درجة الميسػػانس في المغة العربية كآدابيا مف قسـ المغة العربية كالمغة

الشرقية كآدابيا بتقدير عاـ جيد جدان عاـ 1961ـ ،كناؿ درجة الماجستير بتقدير ممتاز عاـ 1971ـ

مف جامعة اإلسكندرية ببحثو " لغة أبي العبلء في رسالة الغفراف" ،كاستحؽ درجة الدكتكراه بمرتبة
الشرؼ األكلى عاـ 1975ـ ببحثو المكسكـ "المكلد في العربية" ،تتممذ خبلؿ ىذه السنكات عمى يد ركاد

عمـ المغة الحديث ،مثؿ :حسف ظاظا ،كمحمكد السعراف ،كبخاطره نصر الشافعي ،كغيرىـ ،نيؿ مف
عمميـ كأكمؿ مسيرتيـ في ريادة ىذا العمـ(.)3

كلتمكنو في عممو كخبرتو في مجالو ،استعانت بو جامعات في الكطف العربي حيث عمؿ أستاذان

زائ انر بجامعة (سكتك) بنيجيريا عاـ 1983ـ ،كأستاذان معا انر في جامعة اإلمارات العربية المتحدة في

الفترة 1991–1986ـ ،كفي جامعة بيركت العربية في الفترة 1998–1995ـ ،إضافة إلى عطائو
اإلدارم الذم قاـ بو مف خبلؿ الكظائؼ كالمناصب التي سبؽ ذكرىا.
) (1حصمت الباحثة عمى ىذه السيرة الذاتية الخاصة بحياة حممي خميؿ كأعمالو مف خبلؿ مياتفة عائمتو القاطنة في
مصر ،كبمساعدة مف أستاذنا الدكتكر صادؽ أبك سميماف في إبريؿ مف عاـ 2016ـ.

)( (2أستاذ مساعد) يقابميا في فمسطيف (أستاذ مشارؾ).
) (3كىك صديؽ حميـ لؤلستاذ غازم محمد عكدة الدعبمة المحاضر في الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر بغزة ،كزميمو
في مصاحبة الدكتكر حسف ظاظا ذلؾ الرجؿ الكطني المعركؼ بفكره العركبي ،كحممي خميؿ كما ذكر عنو تمميذه
الدكتكر صادؽ أبك سميماف رجؿ كطني غيكر عمى عركبتو كمتحمس لنصرة القضية الفمسطينية ،كمؤازرة أىميا ،فيو

الحمية الصعيدية التي ترتد أصكؿ عائمتو إلييا.
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شارؾ بأبحاثو المؤتمرات العربية ،فاستحؽ عضكية الجمعية المعجمية العربية في تكنس ،كما

ناؿ عضكية المجمع الثقافي العربي في بيركت ،كعضكية جماعة المغكييف في القاىرة.

ىذا النشاط إضافة إلى مؤلفاتو التي سأذكرىا في السطكر اآلتية ينـ عمى حذؽ صاحبو،

كتبصره في عممو ،كىذا ما دفعني بتشجيع مف أستاذم إلى اختيار حممي خميؿ مكضكعان لمجاؿ

دراستي الماجستير ،لتخرج أعمالو بالشكؿ الذم يميؽ بو كينصفو.
جيوده في الدرس المغوي:

تنكعت أعماؿ حممي خميؿ في مجاؿ التأليؼ في العمكـ المغكية ما بيف كتب مؤلفة كمترجمة

كعنيت بقضايا عمـ المغة الحديث ،كستقدـ الباحثة كصفان
كبحكث مؤتمرات ،تناكلت مستكيات المغة ،ي
لكؿ منيا حسب االتجاه البحثي ليا:
في الفكر الصوتي:
 التفكير الصوتي عند الخميل(:)1يختص بدراسة الجانب الصكتي عند العالـ التقي الخميؿ (ت 175ىػ = 791ـ) ،عقده في

( 117صفحة) ،كىي دراسة لغكية صكتية قاـ بيا الخميؿ في مقدمة كتابو العيف كمتنو منذ أكثر مف
ألؼ عاـ  -في حيف عرفتيا الدراسات الغربية حديثان  -فيو يسمط حممي خميؿ الضكء عمى منيج

الخميؿ الخاص في دراسة األصكات العربية في ثبلثة أقساـ ،األكؿ "الخميؿ كدراسة الصكت معزكالن"،

كالثاني "الصكت كالبنية عند الخميؿ" ،يدرس الصكت في عبلقتو مع األصكات األخرل داخؿ البنية،
كبما ليذه األصكات مف صمة بالعمؿ المعجمي مف جانب ،كبالدرس الصكتي مف جانب آخر ،كفي

القسـ الثالث "ظكاىر فنكلكجية عند الخميؿ" يتكقؼ عند الظكاىر الفنكلكجية التي كجد لمخميؿ نظ انر
كاضحان فييا.

في الفكر النحوي:
 من تاريخ النحو ,دراسة ونصوص (بغداد – األندلس – مصر)(:)2كىك كتاب يتككف مف ( 84صفحة) عبارة عف مذكرة لسمسمة محاضرات جامعية صدرت في

جامعة اإلسكندرية عاـ 1987ـ؛ فالمؤلؼ لـ ينشر محاضراتو كما قدميا لمطمبة ،بؿ قاـ بكثير مف
) (1حممي خميؿ :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،ط1988 /1ـ.
) (2حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي ،دراسة كنصكص (بغداد ،األندلس ،مصر) ،محاضرات جامعية1978 ،ـ.

كىي مذكرة غير منشكرة حصمت عمييا مف مكتبة أستاذم د .صادؽ أبك سميماف ،كيأتي ىذا الكتاب بمثابة تكممة لكتاب

مف تاريخ النحك العربي ،دراسة كنصكص.
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الحذؼ كالتعديؿ عميو ليصدر الكتاب اآلتي ،كالذم يتناكؿ مدرستي البصرة كالككفة فقط ،كبذلؾ تعتبر

ىذه المذكرة تكممة لو.

كفي ىذه المذكرة ال يتحدث المؤلؼ عف ىذه األمصار( :بغداد ،األندلس ،مصر) باعتبار كؿ

منيا مدرسة؛ فيك ال يعترؼ إال بمدرسة البصرة مقارنة بغيرىا ،لكنو في الفصؿ األكؿ "البصرة كالككفة

في تاريخ النحك العربي" يجمع الحديث عف نحك البصرة كالككفة ،كفي الفصؿ الثاني "بغداد" يتحدث
عف بدايات ظيكر النحك في بغداد ،كأعبلمو كمبلمح الدرس النحكم ،كمدل تأثره بنحك البصرة أك
الككفة في اتجاىاتو ،كي ً
ضمنو بنص البف يعيش مف كتاب شرح المفصؿ ،كفي الفصؿ الثالث
ي
"األندلس" ينيج النيج نفسو بالحديث عف نحك األندلس مضمنان إياه نصان البف مضاء مف كتابو "الرد
عمى النحاة" ،أما الفصؿ الرابع كاألخير "مصر في تاريخ النحك العربي" فيتحدث عف انتقاؿ النحك إلى

مصر مضمنان إياه نصان البف ىشاـ مف كتابو "مغني المبيب عف كتب األعاريب" معمقان عمى كؿ ذلؾ،

مظي انر الرأم فيو.

 من تاريخ النحو العربي دراسة ونصوص(:)1كتاب مف ( 177صفحة) يستعرض نشأة النحك ،كالظركؼ التي أحاطت بو مف خبلؿ حديثو
في الباب األكؿ "بداية التفكير النحكم العربي" ،كالباب الثاني "الككفة في تاريخ النحك العربي" عف نحك

البصرة ،كنحك الككفة ،كأكائؿ النحاة في كؿ مذىب كفي الباب الثالث كاألخير "الخبلؼ بيف البصرة

كالككفة" يتناكؿ الخبلؼ بيف المدرستيف يمرجعان الفضؿ لمبصرة في ريادتيا النحك العربي عمى أصكلو
التي ىك عمييا اليكـ ،كأف الككفة سارت عمى نفس النظرية التي قامت بالبصرة ،غير أنو ينتصر
لمككفييف في أكثر مف مكضع لقرب تصكرىـ مف طبيعة المغة كالذم يقترب مف تصكر عمماء المغة

كيضمف في ىذا الكتاب نصكصان مف كتاب سيبكيو ،ككتاب
المحدثيف ليا ،كلممنيج الكصفي الحديث ،ي
"معاني القرآف" لمفراء ،ككتاب "اإلنصاؼ" ألبي البركات األنبارم ،تاركان تعميقو كشرحو عمى كؿ نص.
كبذلؾ حذؼ حممي خميؿ مف ىذا الكتاب ما كاف قد ذكره في المذكرة مف انتقاؿ النحك كبداياتو
في (بغداد كاألندلس كمصر) كاكتفى بذكر النحك في البصرة كالككفة ،كأضاؼ إلييما نصكصيما مف
كتابي سيبكيو كالفراء في حيف لـ يذكر ىذه النصكص في المذكرة ،كىذا التعديؿ لممذكرة الطبلبية

كالكتاب المنشكر يدؿ عمى كعي حممي خميؿ بأف ىناؾ فرقان بيف محاضراتو لطمبتو مختمفي المستكيات،
كباحثيف متخصصيف سيطمعكف عمى مضامينيا في كتاب متخصص.

) (1حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي ،دراسة كنصكص ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،ط1993 /1ـ.
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في تنمية المغة:
 المولد في العربية ,دراسة في نمو المغة العربية وتطورىا بعد اإلسالم(:)1دراسة مف ( 726صفحة) ،قدميا حممي خميؿ ليناؿ بيا درجة الدكتكراه ثـ غدت مرجعان

كمصنفان فريدان كرائدان في مجاؿ التكليد ،كقد قسمو إلى أربعة أبكاب؛ الباب األكؿ "التطكر المغكم كنمك

الثركة المغكية" يتككف مف أربعة فصكؿ ،تتناكؿ عكامؿ التطكر كالنمك الذم أصاب العربية في مراحميا
المختمفة بعد الفتح اإلسبلمي مف اشتقاؽ كنحت كمجاز كاقتراض كانقراض ،كيكلي بحثو أىمية لظاىرة

التكليد لفضميا في النمك المغكم في المجاالت االجتماعية كالفكرية كالحضارية ،فيفرد ليا الباب الثاني
"العربية كعكامؿ التكليد كالنمك المغكم" كبو ثبلثة فصكؿ ،يحدد ماىية التكليد كقيمتو كصمتو بطرؽ
النمك األخرل ،أما الباب الثالث "التكليد في األلفاظ كالتراكيب كخصائص العربية المكلدة" فيعقده في

ثبلثة فصكؿ دراسة لغكية لبعض المفردات كالتراكيب المغكية المكلدة قديمان ،كالمكلدة بالترجمة؛ ليصؿ
إلى نتائج حكؿ العربية المكلدة في ىذا الباب كالباب الرابع كاألخير "العربية كالنمك المغكم في العصر

الحديث" يتككف مف خمسة فصكؿ ،يذكر التكليد في العصر الحديث مشي انر لجيكد األفراد كالمجامع
المغكية في التكليد ،كيعتبر ىذا المصنؼ بحثان قيمان كاضافة لعمـ المغة الحديث.
 المولد ,دراسة في نمو وتطور المغة العربية في العصر الحديث(:)2اجت أز حممي خميؿ ىذا الكتاب مف الكتاب السابؽ أعبله في ( 242صفحة) ،كاختصو لدراسة
المكلد في العصر الحديث ،متتبعان في الفصؿ األكؿ "عكامؿ كأسباب النمك المغكم في العالـ العربي

الحديث" المراحؿ التي مر بيا تطكر المغة أثر العكامؿ الفكرية كاالجتماعية كالسياسية ،كأفرد الفصؿ

الثاني "الجيكد الفردية في التكليد" لدراسة الجيكد الفردية في التكليد بينما انتقؿ في الفصؿ الثالث
"الجيكد الجماعية المنظمة لمكاجية النمك المغكم" لدراسة الجيكد الجماعية المتمثمة في المجامع المغكية
كمساىمتيا في نمك المغة ،كقد خص مجمع المغة العربية في مصر بالفصؿ الرابع مف الكتاب "مجمع

المغة العربية في مصر كقضية التكليد"؛ لفضمو في قضية التكليد ،كفي الفصؿ األخير "التكليد المغكم

المعاصر في الصحافة كاألدب" يمحؽ بالكتاب ألفاظ كتراكيب مكلدة في لغة الصحافة كاألدب كالترجمة

كيبيف أثر التكليد فييا ،كقد كانت أكسع دراسة لحممي خميؿ في كتابيو المكلد قدـ فييا تتبعان تاريخيان

لمفردات المغة العربية كتراكيبيا.

) (1حممي خميؿ :المكلد في العربية ،دراسة في نمك المغة العربية كتطكرىا بعد اإلسبلـ ،رسالة دكتكراه ،جامعة
اإلسكندرية ،ط1978 /1ـ.
كستعتمد الباحثة الطبعة الثانية المنشكرة في 1985ـ.

) (2حممي خميؿ :المكلد ،دراسة في نمك كتطكر المغة العربية في العصر الحديث ،الييئة المصرية العامة لمكتاب-
اإلسكندرية ،ط1979 /1ـ.
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 الكممة ,دراسة لغوية معجمية(:)1خصص ىذا الكتاب لدراسة الكممة في جانبييا المغكم كالمعجمي ،في ( 181صفحة)،

و
استيدؼ رسـ المبلمح الدقيقة ليا سكاء في المغة العربية أك في غيرىا ،لما لمكممة مف و
كتأثير في
سحر
الكبلـ ،فيي عنده كحدة لغكية معقدة ليا خصائصيا الذاتية التي تميزىا ،كمف أجؿ ذلؾ تناكؿ الكممة
في بابيف ،األكؿ بعنكاف "بنية الكممة" يقسمو إلى خمسة فصكؿ مرتبة كما يمي :الكممة ،الجانب

الصكتي ،الصيغة كالكظيفة ،الجذر كاالشتقاؽ ،النطؽ كالكتابة ،كفي الباب الثاني "داللة الكممة" خمسة
فصكؿ ىي عمى الترتيب :رمزية الكممة ،المعنى المعجمي ،العبلقات الداللية ،المجاالت الداللية،
الداللة كالسياؽ .فالكممة في نياية األمر مبنى كمعنى ،كفي ىذا الكتاب جيد كبير أظيره المؤلؼ،

كاصبلن نظريات عمـ المغة الحديث بالتراث العربي.
 عمم المعاجم عند أحمد فارس الشدياق(:)2كتاب في ( 118صفحة) يتناكؿ جيد الشدياؽ (ت1887ـ) في صناعة المعجـ دراسةن كنقدان

مف خبلؿ كتابيو "سر المياؿ" ك"الجاسكس عمى القامكس" ،فالشدياؽ ترؾ بصمةن في تصكره الدقيؽ

لترتيب المعجـ كشرح معانيو ،كلو آراء كاضحة في تنمية المادة المعجمية ،مكضحان الجيد الدؤكب الذم
بذلو الشدياؽ في الجانب التطبيقي لممعاجـ في ثبلثة فصكؿ ،ىي" :الشدياؽ كدراسة المعنى المعجمي"،
"الشدياؽ كفف صناعة المعاجـ"" ،الشدياؽ كتنمية المادة المعجمية".
 مكدمة لدراسة التراث المعجمي العربي(:)3جذبت المعاجـ قمب المؤلًؼ ،كقد كاف تأثيرىا عميو كاضحان في إىداء الكتاب إلى ركح الخميؿ

بف أحمد الفراىيدم كاضع متف أكؿ معجـ في تاريخ العربية.

كتاب تعميمي بالدرجة األكلى ،مف ( 558صفحة) ،قدـ فيو حممي خميؿ عمـ المعاجـ بشقيو

النظرم كالتطبيقي؛ ليكشؼ الغطاء عف التراث المعجمي الغني بالقيمة المغكية ،كيبيف جيد أسبلفنا مف
عمماء المغة في صناعة المعاجـ ،كدكرىـ في حفظ لغتنا كحضارتنا في ستة أبكاب؛ كلكي يتـ لو ذلؾ
) (1حممي خميؿ :الكممة دراسة لغكية معجمية ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط1998 /2ـ ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،ط1980/1ـ.

كستعتمد الدراسة الطبعة الثانية حيث ال تختمؼ عف سابقتيا إال في تصحيح األخطاء اإلمبلئية فييا كما ذكر حممي

خميؿ في مقدمة ىذه الطبعة.
) (2حممي خميؿ :عمـ المعاجـ عند أحمد فارس الشدياؽ ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط1987 /1ـ.
كأصمو بحث قدمو في الندكة العممية حكؿ (مائكية أحمد فارس الشدياؽ كبطرس البستاني كدكزم) ،تكنس1986 ،ـ.

) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط1997 /1ـ.

ط ،2دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية2002 ،ـ ،كستعتمد الدراسة الطبعة الثانية مف الكتاب كىي المتكفرة.
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اليدؼ النبيؿ بدأ الباب األكؿ مف الكتاب بالتعريؼ بعمـ المعاجـ كفف صناعة المعجـ كالمعنكف بػ "عمـ

المعاجـ كفف صناعة المعجـ" كبو ثبلثة فصكؿ( :عمـ المعاجـ ،الكممة كالمعجـ ،المعنى المعجمي).

الباب الثاني "العربية كأكؿ معجػـ عربػي" يعػرض البػدايات األكلػى لتكػكف المػادة المعجميػة ،التػي

انتيػػت بكضػػع "كتػػاب العػػيف" لمفراىيػػدم ،كبػػو ثبلثػػة فصػػكؿ" :العربيػػة بػػيف السػػماع كالتػػدكيف"" ،المعػػاجـ
العربيػػة بػػيف الجمػػع كالكضػػع"" ،معجػػـ العػػيف كمدرسػػة الترتيػػب الصػػكتي" ،كفػػي األبػكاب األربعػػة المتبقيػػة
يسػيـ بعػػرض المػػدارس المعجميػػة األلفبائيػػة كالتقفيػة كال يفكتػػو منيػػا المعػػاجـ المكضػػكعية كالمتخصصػػة،

ذاك ػ انر أىػػـ معػػاجـ المػػدارس كطػػرؽ جمػػع مادتيػػا ،كشػػرح مفرداتيػػا ،كلحرصػػو أف يبم ػ مػػا أراده ييضػػمف
الكتاب بعضػان مػف مػادة ىػذه المعػاجـ ،بػؿ ي ً
محػؽ بػو مػادة مصػكرة لتثيػر الرغبػة لػدل الػدارس فػي البحػث
ي
كاالطبلع ،ففي الباب الثالث "مدرسة الترتيب األلؼ بائي مع األبنيػة" كبػو ثبلثػة فصػكؿ" :جميػرة المغػة"
ك"معجـ مجمؿ المغة" ك"مقاييس المغة" ،كالباب الرابع" مدرسة التقفية" بػو ثبلثػة فصػكؿ أيضػان ىػي" :تػاج
المغة كصحاح العربية"" ،لساف العػرب"" ،القػامكس المحػيط" ،كالبػاب الخػامس (المعػاجـ المكضػكعية) بػو

خصػص"" ،المعػاجـ المكضػكعية
"الم ٌ
أربعػة فصػكؿ" :الغريػب المصػنؼ"" ،األلفػاظ الكتابيػة"" ،فقػو المغػة" ،ي
كنظرية المجاؿ الداللي" ،كالباب السادس كاألخيػر "المعػاجـ المتخصصػة" كىػك خمسػة فصػكؿ" :العربيػة
لغ ػػة العم ػػـ كالحضػ ػارة"" ،المف ػػردات ف ػػي غري ػػب القػ ػرآف"" ،النياي ػػة ف ػػي غري ػػب الح ػػديث كاألث ػػر"" ،أس ػػاس

الببلغة"" ،مفاتيح العمكـ".

كفي الكتاب تظير قدرات المؤلًؼ كعممو الكاسع بالتراث ،كيظير تصكره لما ينبغي أف يككف

عميو المعجـ العربي ،فكتابتو كتابة العالـ الخبير بالمعاجـ كعمميا.
-

دراسات في المغة والمعاجم(:)1
جمع في ىذا الكتاب الظكاىر المغكية التي تتصؿ بعممي المغة كالمعاجـ في ( 519صفحة)،

غير أف كثي انر مف ىذه الدراسات سبؽ تقديميا بحكثان في مؤتمرات عربية ،كفي كتب أخرل لممؤلًؼ،
جمعيا في كتاب كاحد كما يقكؿ لسببيف :األكؿ لمتدليؿ عمى مبدأ تداخؿ العمكـ في الدراسات كاألبحاث

العممية بعامة كفي المغة بصكرة خاصة ،كالسبب اآلخر إتاحة الفرصة لمشباب الباحثيف طبلب

الدراسات العميا في حقؿ عمـ المغة االطبلع عمييا(.)2

) (1حممي خميؿ :دراسات في المغة كالمعاجـ ،دار النيضة ،بيركت ،ط1998 /1ـ.
) (2حممي خميؿ :دراسات في المسانيات التطبيقية ،ص.14
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قسـ الكتاب إلى شقيف :األكؿ "الدراسات المغكية" ،كفيو ىذه الدراسات" :عمـ األصكات عند

الخميؿ"" ،المغة كالطفؿ دراسة في ضكء عمـ المغة النفسي"( ،)1كفيو يمقي ضكءان كبي انر عمى عمـ المغة
االجتماعي خاصة في التراث العربي ،فيضيؼ دراستيف جديدتيف ،األكلى "عربية األندلس دراسة في

البنية المغكية كاالجتماعية ألىؿ األندلس" ،تتناكؿ البنية المغكية كاالجتماعية ألىؿ األندلس كما أضاؼ

أىميا بعد الفتح اإلسبلمي مف مستكل لغكم لو خصائصو المميزة ،كالدراسة األخرل "إرىاصات في عمـ
المغة االجتماعي عند الجاحظ" يرصد معالجة الجاحظ لمدراسة المغكية كالتي كانت ال تخرج عف النطاؽ

االجتماعي.
كلعناية حممي خميؿ بعمـ المعاجـ ،اختص القسـ الثاني مف الكتاب لعمـ المعاجـ كعنكانو "عمـ

المعاجـ" تناكؿ فيو "عمـ المعاجـ عند الشدياؽ ،ك"المعرب كالدخيؿ في المعجـ المغكم التاريخي"(،)2
ك"عمـ المعاجـ عند أحمد بف فارس بيف النظر كالتطبيؽ" ،كجدير بالذكر أف ىناؾ بحثان قدمو لكنو لـ
المكلىد في تاج العركس"(.)3
يذكره في أم مف كتبو كىك "المعرب كالدخيؿ ك ى

فما ضمو الكتاب مف دراسات عديدة ذات قيمة كبيرة بعممي المغة كالمعاجـ إنما كليمفت النظر إلى

جكانب أصيمة مف التراث المغكم العربي.

كقد اشتركت جميع ىذه الدراسات باالىتماـ بقضايا عمـ المغة مثؿ( :الدراسة الصكتية كعمـ

المغة النفسي كعمـ المغة االجتماعي كالميجات) ،كاالىتماـ أيضان بالمعاجـ العربية القديمة كالحديثة؛

لذلؾ كاف عنكاف الكتاب "دراسات في عمـ المغة كالمعاجـ" معب انر عف نصو.
في الفكر المغوي:
 -العربية وعمم المغة البنيوي دراسة في الفكر المغوي العربي الحديث:

يعد ىذا الكتاب مرجعان أساسيان في عمـ المغة الحديث ،كأفضؿ ما قدمو حممي خميؿ درسان

كتأصيبلن لفترة ازدىار الدراسات المغكية في مصر ،عقده في ( 261صفحة) في بابيف األكؿ "التفكير

المغكم العربي قبؿ البنيكية" اختص بالتفكير المغكم العربي قبؿ البنيكية فكاف الفصؿ األكؿ فيو "التفكير

المغكم عند العرب :نشأتو كأصكلو "دراسة لمفكر المغكم العربي مف حيث النشأة كالتأصيؿ ،كانتقؿ في

الفصؿ الثاني "العربية كدعكات اإلصبلح كالتيسير" إلى دعكات اإلصبلح كالتيسير مبينان صمتيا بالفكر
) (1ىذاف الفصبلف مف الكتاب أعبله ىما في األصؿ كتاباف مستقبلف ،كال فرؽ في مضمكف محتكاىما في كتب مستقمة
كبيف كجكدىما ضمف الكتاب.
) (2حممي خميؿ :المعرب كالدخيؿ في المعجـ المغكم التاريخي ،الندكة العممية حكؿ (المعجـ العربي التاريخي :قضاياه

ككسائؿ إنجازه) ،تكنس1989 ،ـ.

المكلىد في تاج العركس ،ندكة تاج العركس ،الككيت2002 ،ـ.
) (3حممي خميؿ :المعرب كالدخيؿ ك ى
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المغكم الحديث ،كقد عقد الباب الثاني "الفكر المغكم العربي الحديث كالبنيكية" ليذا الفكر المغكم بعد
اتصالو بعمـ المغة الحديث ،فيدرس في الفصؿ األكؿ "البنيكية الكصفية" عمـ المغة البنيكم المتمثؿ في
المدارس المغكية حتى ظيكر نظرية تشكمسكي عاـ 1958ـ ،معتب انر إياىا حدان فاصبلن بيف جيؿ كجيؿ
مف عمماء العربية المحدثيف ،كالفصؿ الثاني "العربية كبداية االتصاؿ بالفكر المغكم الغربي" يتناكؿ

بدايات ظيكر جيؿ الركاد في الفكر المغكم العربي الحديث مبينان دكر عمي عبد الكاحد كافي كابراىيـ

أنيس ،كفي الفصؿ الثالث "العربية كالبنيكية الكصفية" تناكؿ الجيؿ الثاني جيؿ الكصفية كما أسماه

حممي خميؿ كىـ الركاد الذيف كانكا مف تبلمذة فيرث كىـ عنده تماـ حساف كعبد الرحمف أيكب كمحمكد
السعراف ككماؿ بشر ،مستعينان بالشرح كالتعميؿ إلى بعض منيـ ،كمستعرضان لكتبيـ التي ظير فييا
آثار الفكر المغكم الجديد ،كال يمكف لباحث المغكيات أف يتخطى ىذا الكتاب الثميف ،كال أف يجحد

فضؿ مؤلفو.

 العربية والغموض ,دراسة لغوية في داللة المبنى عمى المعنى(:)1كتاب مف ( 197صفحة) يتناكؿ في ستة فصكؿ ظاىرة غمكض المعنى في الكبلـ كالنص

القرآني كاألدبي مف كجية نظر المفسريف كاألصكلييف كالمغكييف كالنحاة كالببلغييف ،في إطار الدراسة
المغكية الحديثة ،كما استعممو كؿ منيـ مف مصطمحات لمداللة عمى الغمكض كمظاىره عمى مستكل

النطؽ كالكتابة أك المفردات كالتراكيب ،ككيؼ استثمرت ىذه الظاىرة عند الشعراء كال يكتاب استغبلالن

فنيان ،كيؤكد في كتابو أف الغمكض ظاىرة قديمة ،لكف تناكليا العرب بشكؿ متناثر ،كيشترؾ المحدثكف
معيـ في االىتماـ بيا كاف اختمفت طرؽ التعميؿ ليا ،كالفصكؿ الستة معنكنة بالترتيب "الغمكض بيف
غريب القرآف كمشكمو" ك"األصكليكف كالغمكض" ك"الغمكض بيف المغكييف كالنحاة" ك"الببلغيكف

كالغمكض" ك"الغمكض بيف النطؽ كالكتابة" ك"الغمكض كالتركيب النحكم".

) (1حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،دراسة لغكية في داللة المبنى عمى المعنى ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية،
ط2013 /2ـ ،ط1989 /1ـ.
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 -مكدمة لدراسة المغة(:)1

 -4مكدمة لدراسة عمم المغة(:)2
تتناكؿ فصكلو بطريقة منيجية كاضحة مستكيات عمـ المغة المعركفة في ستة فصكؿ معنكنة

بالترتيب "عمـ المغة " ،"linguisticsالمغة بيف النطؽ كالكتابة"" ،النظاـ الصكتي & phonetics
 "phonologyك"النظاـ الصرفي  "Morphologyك"النظاـ النحكم  "syntaxك"النظاـ الداللي

 ،"Semanticمكضحان النظريات الحديثة في كؿ مستكل منيا ،كال يفكتو أف يربط كؿ ذلؾ بالتراث كما
يفعؿ في كؿ مؤلفاتو.

 -1مكدمة لدراسة فكو المغة(:)3
يتناكؿ الكتاب اإلطار النظرم لفقو المغة كالمصطمحات المرتبطة بو ،كفيو نقد كمقارنة لفقو

المغة عند العرب كالغرب دكف إلحاؽ الضيـ بالعربية كأصكليا ،ففي الباب األكؿ "الدراسات المغكية بيف
فقو المغة كعمـ المغة" يتحدث بمطكلة عريضة تنطمؽ مف التراث إلى المعاصرة عف ىذا العمـ ليكضح
مبادئ البحث المغكم الحديث كالمعاصر في خمسة فصكؿ ىي" :فقو المغة عند العرب"" ،عمـ المغة

عند العرب"" ،فقو المغة عند األكركبييف " ،"philologyعمـ المغة " ،"linguisticsفقو المغة كعمـ المغة
في العالـ العربي الحديث" كفي الباب الثاني "مف مكضكعات فقو المغة" يتناكؿ بطريؽ مباشر
مكضكعات فقو المغة في خمسة فصكؿ" :نشأة المغة اإلنسانية كأصميا"" ،العائبلت المغكية كالمغات

السامية"" ،المشترؾ المفظي"" ،الترادؼ"" ،األضداد" ،فكبل الكتابيف السابقيف متمـ لآلخر كيعداف مرجعان
ثريان لدارس العمكـ المغكية الحديثة.

 المغة والطفل ,دراسة في ضوء عمم المغة النفسي:كتاب مف ( 105صفحة) يسميو المؤلؼ بحثان ،كيتناكؿ بعضان مف مكضكعات عمـ المغة

النفسي ،كىك عمـ حديث نسبيان في العمكـ المغكية ،كفيو يتخذ مف دراسات األستاذ محمد خمؼ اهلل في

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة المغة ،دار القمـ -الككيت ،ط1994/2ـ ،كقد ظيرت طبعتو األكلى عند دار القمـ-
الككيت1989 /ـ.

قسـ ىذا الكتاب إلى كتابيف ىما" :مقدمة لدراسة عمـ المغة" ك"مقدمة لدراسة فقو المغة" ،كقد أشار إلى ىذا الجمع أستاذم
د .صادؽ أبك سميماف في كتابو قطكؼ مف كتب المغة ،دار المقداد لمطباعة -غزة ،ط2011/3ـ ،حاشية ص.68
) (2حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط2004 /2ـ ،ط1991 /1ـ .كستعتمد
الطبعة الثانية.

) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة فقو المغة ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط1992 /1ـ ،ط2003/2ـ .كستعتمد
الطبعة الثانية.
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بحثيو "الطفؿ مف الميد إلى الرشد 1939ـ" ك"الطفؿ كالمغة القكمية 1970ـ" ،مادة ينطمؽ منيا في
كتابو ،حيف يبرز حممي خميؿ رأيو في التقميؿ مف شأف عممية التقميد في اكتساب المغة.

تناكؿ فيو خمسة مباحث بشرح بسيط ىي" :عمـ النفس المغكم كعمـ المغة النفسي" ،كالثاني

"طرؽ كمناىج دراسة المغة عند الطفؿ" ،كالثالث "تعريؼ المغة ككظيفتيا" ،كالرابع "اكتساب المغة كنمكىا
عند الطفؿ" ،كالخامس "التقميد كدكره في اكتساب المغة".

كتبلحظ الباحثة في ىذا الكتاب ،شح الرجكع إلى التراث ،عمى العكس حالو في باقي مؤلفاتو

األخرل كلعؿ ذلؾ كاف في جدة المكضكع في عمـ المغة.
 -دراسات في المسانيات التطبيكية:

كيستبدؿ ىنا مصطمح "عمـ المغة" الذم ذاع في المشرؽ بمصطمح (المسانيات) ،كيريد

بالمسانيات التطبيقية تمؾ المسانيات التي تستخدـ أساليب كاجراءات عممية لحؿ مشكمة معينة ذات صمة

بالمغة( ،)1كىك مرادؼ لمصطمح "عمـ المغة التطبيقي" ،الذم جاء في التأليؼ جزء مف عنكاف ألحد
كتب قرينو الدكتكر عبده الراجحي(.)2

كتاب مف ( 317صفحة) بو ستة فصكؿ الفصؿ األكؿ كالثاني "المسانيات النظرية" ك"المسانيات
التطبيقية" تعريؼ بالمسانيات النظرية كالتطبيقية ،بينما الفصكؿ المتبقية ىي دراسات كبحكث سابقة
جمعيا مرة أخرل في ىذا الكتاب ففي الفصؿ الثالث يتضمف كتابو "المغة كالطفؿ دراسة في عمـ المغة

النفسي" أما الفصكؿ الثبلثة المتبقية ،فيي بحكث حممي خميؿ في المؤتمرات العربية كىي "عمـ المغة

االجتماعي عند الجاحظ" ،ك"عربية األندلس دراسة في البنية المغكية كاالجتماعية ألىؿ األندلس"،

ك"عمـ المعاجـ عند أحمد فارس الشدياؽ بيف النظر كالتطبيؽ".
 -لغة الحيوان وطباكعو(:)3

أحدث مؤلىؼ صدر عف حممي خميؿ ،معقكد مف ( 205صفحة) ،يتناكؿ لغة الحيكاف كيصؼ
طباعو في بابيف ،األكؿ" مف التراث العربي في عمـ الحيكاف" يعرض أربعة كتب مف التراث العربي
شكمت مصد انر لحياة الحيكاف كذكرىا في أربعة فصكؿ األكؿ " الجاحظ كحياة الحيكاف" معتمدان عمى
كتاب " الحيكاف" لمجاحظ ،كالفصؿ الثاني " إخكاف الصفا كعمـ الحيكاف" معتمدان عمى " رسائؿ إخكاف
الصفا" (القرف الرابع اليجرم) ،كالفصؿ الثالث " أبك حياف التكحيدم كطبائع الحيكاف" معتمدان عمى
كتاب أبي حياف التكحيدم (ت 414ىػ) " اإلمتاع كالمؤانسة" في كصفو ألخبلؽ الحيكاف كطبائعو،
) (1حممي خميؿ :دراسات في المسانيات التطبيقية ،ص.77

) (2عبده الراجحي :عمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية1995 ،ـ ،ص.14-7
) (3حممي خميؿ :لغة الحيكاف كطبائعو ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط2009 /1ـ.
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كالفصؿ الرابع" القزكيني كعجائب الحيكاف" ،مف كتاب القزكيني (ت 682ىػ) " عجائب المخمكقات
كغرائب المكجكدات" ،كالذم تميز عف سابقيو في تكسعو في كصؼ حيكاف البحر مما رآه أك سمع
عنو ،مكشحان سرده بالقصص كاألساطير.
كفي الباب الثاني "الدراسات العممية لمغة الحيكاف كطبائعو" يتحدث عف تناكؿ الدراسات العممية
لمغة الحيكاف كسمككو فيما يسمى ) ،)1((Ethologyكما اختصت بو ىذه المغة عف لغة اإلنساف ،ذاك انر

رأيو في أف ىذا االختبلؼ بيف المغتيف يكمف في تطكر جياز النطؽ لدل اإلنساف ،باإلضافة إلى المخ
البشرم الضخـ الذم يتمتع بو اإلنساف ،كيخمص إلى أف لمحيكاف لغتو التي يتكاصؿ بيا مع أمثالو
كتظير نتائجيا في سمككو ،كأف ىذه المغة ال تقؿ تعقيدان عف لغة اإلنساف ،مف خبلؿ ثبلثة فصكؿ
ىي ":المغة بيف اإلنساف كالحيكاف" ك"طرؽ االتصاؿ عند الحيكاف" ك"المغة كالسمكؾ عند الحيكانات
االجتماعية".
الكتب المترجمة:
 -1التعريف بعمم المغة:

ترجـ حممي خميؿ ىذا الكتاب كأضاؼ إليو شرحو كتعميقو ،كقد انتقى ىذا الكتاب ألىمية
ترجمتو لمطالب العربي الذم يدرس عمكـ المغة أكالن ،ثـ إلى المثقؼ العربي الذم يريد معرفة ماىية عمـ
المغة كميادينو( ،)2كىذا يتضح مف عناكيف الفصكؿ الثبلثة التي يضميا الكتاب كىي" :مكضكعات
ليست مف عمـ المغة" ك"مكضكعات عمـ المغة" ك"عمـ المغة كمجاالت تطبيقو".
 -2نظرية تشومسكي المغوية(:)3
ترجـ حممي ىذا الكتاب ليككف تعريفان لمنظرية التكليدية التحكيمية التي كضعيا تشكمسكي ،كقد
قاـ حممي خميؿ بشرح مبسط كسمس ليذه النظرية ،بالترجمة كالتعميؽ ،كمحاكلة الربط بينيا كبيف
تطبيقيا عمى المغة العربية ،كقد قدـ المؤلؼ (جكف ليكنز) الكتاب في عشرة فصكؿ ىي :الفصؿ
األكؿ" :مقدمة" ،كالثاني" :عمـ المغة الحديث :أىدافو كاتجاىاتو" ،كالثالث" :مدرسة بمكمفيمد" ،كالرابع:
"أىداؼ النظرية المغكية" ،كالخامس" :النحك التكليدم :صكرة مبسطة" كالسادس" :قكاعد تركيب أركاف
الجممة" كالسابع" :النحك التحكيمي" ،كالثامف" :التطكرات المعاصرة لممدارس التشكمسكيف في عمـ المغة"
كالتاسع" :األصكؿ النفسية لمنحك التحكيمي" كالعاشر" :فمسفة المغة كالعقؿ".

) (1اإليثكلكجيا أك عمـ السمكؾ الحيكاني Ethologyىك الدراسة العممية لسمكؾ الحيكانات كفرع مف عمـ الحيكاف.
(عمـ_سمكؾ_الحيكاف_(اإليثكلكجيا) .)https://ar.wikipedia.org/wiki
) (2التعريؼ بعمـ المغة :المترجـ ،ص.10

) (3جكف ليكنز :نظرية تشكمسكي المغكية (ترجمة كتعميؽ) :حممي خميؿ ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية ،ط/1

1985ـ.
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الفصل األول


الفكر الصوتي

 المبحث األول -عمم األصوات وعمم وظاكف الصوت.
أوالً  -بيف الفكناتيؾ كالفنكلكجيا.
انياً  -الفكناتيؾ.
ال اً  -الفنكلكجيا.

 المبحث ال اني -قضايا صوتية.
أوالً  -الصكت كالمعنى.
انياً  -النطؽ كالكتابة.
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المبحث األول
عمم األصوات وعمم وظاكف الصوت


أوالً  -بين الفوناتيك والفنولوجيا:
يعد الصكت أصغر كحدة لغكية كىك يشكؿ المادة الخاـ لمكبلـ اإلنساني ،كمف ىنا كانت دراسة

األصكات عند عمماء المغة المحدثيف تصعد أكؿ خطكة في السمـ المغكم ،بينما اختمط المستكل
الصكتي مع غيره مف المستكيات عند العرب القدماء ،كالحؽ أف الفكر الصكتي الحديث قدـ صكرة

حقيقية عف اتصاؿ العرب بالفكر الغربي ،كاف كاف فيو بصمات مف التراث المغكم العربي الذم ال
يمكف نكرانو ،كالدرس الصكتي عند حممي خميؿ يبرز خصائص ىذا الفكر الحديث التي يمكف أف

نستقييا مف مباحثو في ىذا المجاؿ ،كذلؾ مف خبلؿ دراسة ما جاء عنو في ىذا الجانب مف الدرس

المغكم.

كافػ ػػؽ حممػ ػػي خميػ ػػؿ سػ ػػابقيو فػ ػػي تقسػ ػػيـ عمػ ػػـ األص ػ ػكات إلػ ػػى فػ ػػرعيف رئيسػ ػػيف ىمػ ػػا :الفكناتيػ ػػؾ

) ،(phoneticsكالفنكلكجيا ).)1()phonology

قاـ حممي خميؿ في البداية بترجمة المصطمح األجنبي  phoneticsإلى (عمـ الصكت)

(عمـ األصكات)( ،)3ثـ آثر بعد ذلؾ تعريبو إلى (فكناتيؾ)
()5

إبراىيـ أنيس

()4

()2

أك

كالذم تداكلو كثير مف المغكييف ،مثؿ

كآخريف جمعكا بيف التعريب كالترجمة مثؿ تماـ حساف ،إذ أطمؽ عميو (األصكات)(،)6

ككماؿ بشر ترجمو إلى (عمـ األصكات) ك(عمـ األصكات العاـ)( ،)7في حيف فضؿ جمعه مف عمماء
المغة ترجمة ىذا المصطمح إلى (عمـ األصكات العاـ) ك(الصكتيات) مثؿ السعراف( ،)8كترجمو أحمد

مختار عمر إلى (عمـ األصكات)(.)9

) (1حكؿ استخداـ المغكييف المصرييف ليذه المصطمحات يينظر:

صادؽ أبك سميماف :الدراسات المغكية الحديثة في مصر ،ص.159 –147

) (2حممي خميؿ :الكممة ،ص .172
) (3حممي خميؿ :دراسات في المغة كالمعاجـ ،ص  + 514التعريؼ بعمـ المغة ،ص .212
) (4حممي خميؿ :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،ص  +110كمقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص .44
) (5إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،مطبعة نيضة مصر ،د.ت ،ص .3

) (6تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،مكتبة األنجمك المصرية -القاىرة1990 ،ـ ،ص .59
) (7كماؿ بشر :عمـ األصكات ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع -القاىرة2000 ،ـ ،ص  + 58دراسات في عمـ
المغة ،ص .12

) (8محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.370
) (9أحمد مختار عمر :دراسة الصكت المغكم ،عالـ الكتب -القاىرة1997 ،ـ ،ص .427
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أما الشؽ اآلخر مف عمـ األصكات ( )phonologyحصد كاف انر مف الترجمات كالكممات المعربة

لو ،فقد ارتضى حممي خميؿ ترجمتو إلى (عمـ كظائؼ األصكات)( ،)1كىي ترجمة مف عمؿ محمد أبك
()3

الفرج في كتابو (فقو المغة)( ،)2كعربو حممي خميؿ أيضان إلى (الفنكلكجيا)

ك(الفكنكلكجي)( ،)4كقد أخذ

عمى مصطمح ( )phonemicsكبديؿ لمصطمح فنكلكجيا أنو مأخكذ مف كممة  ،phonemeمما يكىـ
أف مباحثو مقصكرة عمى دراسة الفكنيمات ،كىك أشمؿ مف ذلؾ( ،)5كقد عرب أنيس  phonologyمف

قبؿ إلى (الفكنكلكجي)( ،)6كترجمو تماـ حساف إلى (التشكيؿ الصكتي لمغة) إضافة إلى مصطمح

التعريب (فكنكلكجيا)( ،)7كالسعراف يفضؿ التعريب إلى (فكنكلكجيا كفكنكلكجي كفكنكلكجية) حتى يظير
مصطمح "عربي محدد مرف" حسب قكلو( ،)8كترجمو عبد الصبكر شاىيف (عمـ األصكات التشكيمي) أك

(عمـ األصكات في سياقيا)( ،)9كترجمو الراجحي إلى (عمـ األصكات التنظيمي) إضافة إلى ترجمة

أخرل (عمـ األصكات الكظيفي)( ،)10كترجمو أحمد مختار عمر إلى (مستكل األصكات)

()11

ك(عمـ

األصكات)( ،)12ثـ آثر تعريبو إلى (فكنكلكجي)( ،)13كمحمكد فيمي حجازم يترجمو إلى (التحميؿ
()15

الفكنكلكجي)( ،)14كبشر يعربو إلى (الفنكلكجيا)

كيترجمو أيضان إلى (عمـ كظائؼ األصكات) أك (عمـ

األصكات التنظيمي)( ،)16كمف الكاضح أف حممي خميؿ اتبع التعريب لممصطمحات الصكتية المغكية في

كبل المصطمحيف الصكتييف المغكييف فيما بقي جانب الترجمة محصك انر لديو في بعض المكاضع مف
) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص .43
) (2عرؼ أبك الفرج  phonologyبعمـ كظائؼ األصكات أنو" :دراسة طريقة تأدية األصكات اإلنسانية لكظائفيا في
المغات المختمفة ،كطريقة تناسقيا في أنماط خاصة بكؿ لغة كتتسع دائرتو لتشمؿ دراسة المقاطع كالنبر كالنغـ...إلخ".

محمد أحمد أبك الفرج :مقدمة لدراسة فقو المغة ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط1966/1ـ ،ص.123
) (3حممي خميؿ :الكممة ،ص .172
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص .33
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص34
) (6إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.3

) (7تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص .111
) (8محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص .194
) (9عبد الصبكر شاىيف :في عمـ المغة العاـ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط1993/6ـ ،ص .103
) (10عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،ص .20

) (11ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ترجمة :أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب -القاىرة ،ط1998 /8ـ ،ص.43
) (12المرجع السابؽ نفسو :ص.281
) (13أحمد مختار عمر :دراسة الصكت المغكم ،ص.65
) (14محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،دار قباء -القاىرة ،د.ت ص.36
) (15كماؿ بشر :عمـ األصكات ،ص .58
) (16المرجع السابؽ نفسو :ص.12
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كتبو خاصة في أكؿ عيده بالكتابة ،أما الكممات المعربة كالتي فضؿ اإلبقاء عمييا ،فقد كانت
مستخدمة مف قبؿ لغكيي عصره ،كمف السيؿ تعرؼ الباحث في عمـ المغة عمى مفيكميا أكثر مف
الترجمات العديدة التي تختمؼ مف لغكم آلخر ،فيك لـ يخرج عف المألكؼ في تعريؼ ىذه

المصطمحات .فالتعريب لمصطمح كاحد متفؽ عميو في رأم الباحثة أفضؿ مف إشكاليات الترجمة.

كالفكناتيؾ كىك يدرس أصكات المغة كىي معزكلة بعيدة عف البنية المغكية مف حيث طبيعة
الصكت المغكم كمصدره ككيفية حدكثو كمكاضع نطقو كالصفات النطقية كالسمعية المصاحبة لو ،بينما

الفنكلكجيا ىك العمـ الذم يدرس الصكت المغكم في داخؿ البنية المغكية مف حيث كظيفتو كتكزيعو
كعبلقة ذلؾ بالمعنى كالقكانيف العامة التي تحكـ ذلؾ.
كتكزعت الدراسات بيف ىذيف الفرعيف حيث يختص كؿ فرع بجانب معيف مف البحث ،أما عف

حممي خميؿ فيك ال يجد فاصبلن بيف ىذيف الفرعيف كيعمؿ ذلؾ قكلو" :ألننا في التحميل الفنولوجي ألي
لغة البد لنا من التحرك بصورة مستمرة بين التحميل الفوناتيكي والتحميل الفنولوجي"( ،)1كىك في
تفريقو ىذا بينيما يشارؾ ديفيد كريستؿ في تفريقو بيف الفنكلكجيا كالفكناتيؾ في أف الفكناتيؾ يدرس
األصكات دكف االلتفات إلى أم لغة بعينيا ،عمى حيف ال يتعامؿ الفنكلكجي مع األصكات إال مف
خبلؿ كجكدىا في سياؽ لغة محددة ،كرأل أف في التحميؿ الفعمي ألم لغة ال بد لنا مف التحرؾ بصكرة

مستمرة بيف التحميؿ الصكتي كالتحميؿ الفنكلكجي( ،)2كما يكافؽ كؿ مف إبراىيـ أنيس كمحمكد السعراف،

فاألكؿ رأل أف ىذيف الفرعيف قد يمتقياف في ميداف كاحد ،كيشتركاف معان في البحث في نقاط عدة،

فحدكدىما متشابكة يصعب تحديد الفكاصؿ بينيما تحديدان دقيقان( ،)3كاألخير نظر إلى الفرعيف عمى
أنيما متكامبلف ال يغني أحدىما عف اآلخر ،كيقترح أف تجمع الدراستاف تحت المفيكـ العاـ (عمـ

األصكات المغكية)(.)4

ككجد كماؿ بشر بيف المصطمحات الصكتية عمكـ كخصكص في ميداف البحث ،فقد يطمؽ

الباحثكف مصطمح (عمـ األصكات العاـ) في مقابؿ الفنكلكجيا( ،)5كأنيس كالسعراف كبشر ال يعني أنيـ

ال يفرقكف بيف المصطمحيف ،كانما جاء عدـ التفريؽ مف ككف المصطمحاف يعنياف بمادة كاحدة أك

مدلكؿ كاحد ىك الصكت ،بينما يخالؼ حممي خميؿ تماـ حساف الذم فرؽ بيف ىذيف الفرعيف ،فأطمؽ

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.43
) (2ديفيد كريستؿ :التعريؼ بعمـ المغة ،ص.111-110
) (3إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.3

) (4محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.201
) (5كماؿ بشر :عمـ األصكات ،ص.60
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عمى الفكناتيؾ (األصكات)( ،)1كعمى الفنكلكجيا (التشكيؿ الصكتي)( ،)2كجاء تفريقو بيف ىذيف الفرعيف
في نطاؽ تفريقو بيف المغة كالكبلـ( ،)3كاف كاف تماـ حساف يفرؽ بينيما فإنو يستدرؾ ذلؾ حيف يعتبر
دراسة األصكات (الفكناتيؾ) مقدمة لدراسة التشكيؿ الصكتي (الفنكلكجيا) ،كىناؾ تداخؿ في استعماؿ
مصطمحات التشكيؿ الصكتي مع األصكات ،فبلبد مف الفرعيف؛ لتتكامؿ عممية الكصؼ ثـ التقعيد

لممكصكؼ( ،)4كىك ما يؤكده بعد ذلؾ كماؿ بشر في أف الفكناتيؾ خطكة مميدة لمفنكلكجيا ،فاألكؿ
يجمع المادة الخاـ ،كالثاني يخضعيا لمتقعيد باستخبلص القكاعد الكمية منيا(.)5

كمما سبؽ يتضح أف الفرعيف كاف كاف كؿ منيما يختص بحيز مف الدراسة الصكتية فإنيما
متكامبلف كمتداخبلف ،كال يمكف لمباحثة أف تتصكر كجكد فاصؿ بينيما فكبلىما يشكؿ عمـ األصكات

الحديث.

) (1تماـ حساف :مناىج البحث في المغة :ص.59
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص111
) (3لممزيد حكؿ التفريؽ بيف المغة كالكبلـ عند تماـ حساف ينظر :تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.32
) (4تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص .111
) (5كماؿ بشر :عمـ األصكات ،ص.10
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انياً  -الفوناتيك :phonetic
قسـ عمماء الصكت – كتابعيـ حممي خميؿ  -الفكناتيؾ ثبلثة فركع رئيسة كىي:
 -1عمم األصوات النطكي (الفسيولوجي)  :Articulatory Phoneticsيدرس عممية إنتاج
الصكت كمعايير تصنيؼ األصكات.

 -2عمم األصوات األكوستيكي (الفيزياكي)  :Acoustic Phoneticsييتـ بدراسة الخصائص
المادية لؤلصكات أثناء انتقاليا في اليكاء مف المتكمـ إلى السامع.

 -3عمم األصوات السمعي  :Auditory Phoneticsيدرس ما يحدث في األذف عندما تستقبؿ
الصكت المغكم.
كقد عد حممي خميؿ الفركع الثبلثة األكلى فركعان ثابتة كمعركفة ،كىناؾ مف المغكييف مف اكتفى

بيا في تقسيـ عمـ األصكات مثؿ محمكد فيمي حجازم( ،)1كىناؾ فرع رابع يسمى عمـ األصكات

التجريبي (اآللي أك المعممي)  ،Experimental Phoneticsيقكـ عمى استخداـ األجيزة كاآلالت في

الدراسة الصكتية( ،)2لـ يغب عف حممي خميؿ ،ككاف قد أضافو كماؿ بشر كاعتبره فرعان ميمان تعتمد
عميو فركع عمـ األصكات (الفيزيائي كالسمعي) مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج صحيحة يمكف االعتماد

عمييا( ،)3كاستطرد أحمد مختار عمر في تكضيح اآلالت المستخدمة في دراسة األصكات( ،)4كالذم
ييـ المغكم الفرع األكؿ (عمـ األصكات النطقي) كفيما يمي جكانبو بالتفصيؿ:
أوالً  -إنتاج الصوت المغوي (آلية النطق):
تناكؿ حممي خميؿ عممية إنتاج الكبلـ كالتي تتـ خبلؿ عممية التنفس حيث تقكـ ىذه العممية

عمى ركائز ىي:

 -1تيار اليكاء الناتج عف عمميتي الشييؽ كالزفير.

 -2اعتراض ىذا التيار بكاسطة النكاطؽ في مكضع معيف مف جياز النطؽ.
 -3تذبذب الكتريف الصكتييف أك عدـ تذبذبيما(.)5

) (1محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.35
) (2حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص .174–173
) (3كماؿ بشر :عمـ األصكات ،ص.55

) (4أحمد مختار عمر :دراسة الصكت المغكم ،ص.53
) (5حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.55
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كأضاؼ حممي خميؿ إلى ذلؾ الرنيف الذم يحدث أك الذم يصحب بعض األصكات سكاء في

التجكيؼ الفمكم أك األنفي أك الصدرم كينتج عنو تمكيف الصكت كتضخيمو( ،)1كالذم تحدثو حركؼ
الغنة كاإلطباؽ  ...إلخ
أما عف أعضاء النطؽ التي تعترض تيار اليكاء ليتككف الصكت فيي إما متحركة؛ ألنيا تؤثر

في مجرل اليكاء حيث أطمؽ عمييا السعراف مصطمح (النكاطؽ) كىي ترجمة عربية لكممة

( ،)2((Articulatorsكاما ثابتة يتخذ منيا كسائؿ لمداللة عمى حركة األعضاء المتحركة ،كىناؾ
()3

(مكضع النطؽ  )Point of Articulationىكذا اصطمح المحدثكف

عمى تسميتيا إضافة إلى

استعماؿ المسميات القديمة حيث أطمؽ عمييا القدماء( :مدرج ،مكضع ،مخرج ،مقطع ،مجرل ،محبس)
اء أكاف متحركان أـ ثابتان ،كيشكؿ مكضع النطؽ
كىي نقطة التماس كالتقاء النكاطؽ بعضك آخر سك ن
أىمية كبيرة في تصنيؼ األصكات ،فيك األساس الذم ينبني عميو تصنيؼ األصكات إلى شفكية أك
لثكية أك حمقية  ...إلخ ،كما أف لقكة اندفاع تيار اليكاء عند مبلمسة أعضاء النطؽ أث انر في تصنيؼ
األصكات إلى انفجارية كاحتكاكية ،كعند إنتاج الصكت قد يتذبذب الكتراف الصكتياف ،فتنتج األصكات

المجيكرة ،كقد يتباعداف مف غير تذبذب ،فينتج ما يسمى بالحركؼ الميمكسة.

كيعقب حممي خميؿ عمى ذلؾ بأف المخ البشرم ىك الذم ينسؽ بيف ىذه العمميات جميعيا

بكاسطة إشارات كتعميمات يرسميا عف طريؽ الجياز العصبي إلى أعضاء النطؽ أك إلى جياز السمع،
كيمثؿ عمى ذلؾ برسـ تكضيحي يظير بو المتكمـ كىك يستخدـ المخ كأعضاء النطؽ لتنتقؿ المكجات

الصكتية في اليكاء إلى السامع حيث يستخدـ بدكره جياز السمع كالمخ(.)4
انياً  -أعضاء النطق:

الجياز النطقي ) (Speech Apparatusىك اآللة التي تخرج بكاسطتيا األصكات ،كتمثؿ
تمثيبلن صحيحان ،كالحؽ أف جياز نطؽ األصكات يقكـ بكظائؼ حيكية مثؿ التنفس كتناكؿ الطعاـ ،أما
الباحث المغكم فيحتاج لقدر مف المعمكمات ليمـ بأعضاء النطؽ ،كىذه المعرفة بالجياز الصكتي يعدىا

حممي خميؿ حجر الزاكية في كصؼ األصكات المغكية كصفان كتصنيفان عمميان ،كما أف ىذا القدر مف

المعرفة كالمراف عمييا يتيح لمباحث االنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرل يككف فييا قاد انر عمى إحداث

أصكات المغة أك تذكقيا.

) (1حممي خميؿ :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،ص.11
) (2محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.142
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.90

) (4حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.55
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كقد تناكؿ حممي خميؿ أعضاء النطؽ بشيء مف اإليجاز بعد أف رتبيا مف الحجاب الحاجز

إلى الشفتيف كذلؾ طبقان لخركج تيار اليكاء المنبعث مف الرئتيف مرك انر بأعضاء النطؽ محدثة الصكت
المغكم ،بينما اكتفى أغمب المغكييف بتناكؿ األصكات بدءان مف الرئتيف؛ ألنيـ كما يصفيـ كماؿ بشر ال
يستطيعكف الدخكؿ إلى ىذا الجانب الكاسع المعقد كيتفقكف عمى ىذا الجزء (مف الرئتيف إلى الشفتيف)

رغـ إدراكيـ أف ذلؾ الجزء مف البطف (الحجاب الحاجز) يصيبو نكع مف الحركة الخفيفة( ،)1كبذلؾ
كانت نظرة حممي خميؿ أكثر دقة كشمكالن ،حيف عد الحجاب الحاجز كالرئتيف مف أعضاء جياز

النطؽ.

بعض منيا لو
رتب حممي خميؿ أعضاء النطؽ في شكؿ تكضيحي إلى خمسة عشر عضكان،
ه
أعضاء فرعية كقدـ شرحان مكج انز لكؿ منيا( ،)2كأعضاء جياز النطؽ المعركفة عند المغكييف تتمثؿ في
الحنجرة كالكتريف الصكتييف كلساف المزمار كالحمؽ كالمياة كسقؼ الحنؾ كالمساف كالمثة كاألسناف

كالتجكيؼ األنفي كالشفتيف.

بدأ حممي خميؿ بالحديث عف الحجاب الحاجز ،ثـ انتقؿ إلى الكتريف الصكتييف ،كىما أشبو
بشفتيف تمتداف داخؿ الحنجرة أفقيان مف الخمؼ إلى األماـ ،كليما القدرة عمى اتخاذ أكضاع متعددة تؤثر

في األصكات الكبلمية ،كاختمؼ المغكيكف في عدد ىذه األكضاع فجعميا رمضاف عبد التكاب ثبلثة،

الكضع األكؿ كضع االرتخاء التاـ الخاص بالتنفس كينتج األصكات الميمكسة ،كالكضع الثاني كضع

الذبذبة كينتج األصكات المجيكرة ،كالكضع الثالث في حالة تككيف ىمزة القطع( ،)3كىي عند حممي

خميؿ مثمما ىي عند كماؿ بشر

()4

أربعة أكضاع بإضافة كضع آخر إلى األكضاع السابقة كىك كضع

الكشكشة ،كىك كضع ال يحدث أم ذبذبة كىك كضع ال ييتـ بو عمـ األصكات(.)5

كقد كاف القدماء بمنأل عف معرفة الكتريف الصكتييف فما ذكركه عف اليمس كالجير لـ ينسب
إلييـ ،ربما لعدـ تكفر األدكات الحديثة في الكصكؿ إلييما.
ثـ يقسـ سقؼ الحنؾ أك (الحنؾ األعمى) أك (سقؼ الفـ) كىك العضك الذم يتصؿ بالمساف في

أكضاع مختمفة ،كمع كؿ كضع تتككف مخارج كثيرة لؤلصكات ،كىك ثبلثة أقساـ :الحنؾ الميف ،كالحنؾ
الصمب ،كمقدـ الحنؾ ،كىك تقسيـ ذكره أنيس كمف سار بعده مف المغكييف.
) (1كماؿ بشر :عمـ األصكات ،ص .131
) (2حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص  47كما بعدىا.
) (3رمضاف عبد التكاب :المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،مكتبة الخانجي -القاىرة ،ط1997/3ـ،
ص.27

) (4كماؿ بشر :عمـ األصكات ،ص.135
) (5حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.49
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كيكرر حممي خميؿ ما جاء عف المغكييف بأىمية المساف لمركنتو كحركتو ،لذلؾ يسميت المغات
بو فيقاؿ المساف العربي أك لساف العرب كيقصدكف بذلؾ المغة العربية ،كقد استعممو القرآف بمعنى المغة
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
س ٍ
سٍان َع َرِب ٍّي ُم ِب ٍ
سِ
ين (.)2
ان قَ ْو ِمو
ك ِبم َ
ول إَِّال ِبم َ
س ْم َنا من َّر ُ
في قكلو تعالىَ :و َما أ َْر َ
اتفؽ المغكيكف كتابعيـ حممي خميؿ عمى ضركرة إلماـ دارس عمـ األصكات بأعضاء النطؽ

كمعرفة كظائفيا ،كذيؿ حديثو بنتائج أف أعضاء النطؽ منيا المتحركة كمنيا الثابتة ،كقد تشترؾ
العضك مع عضك آخر أك مجمكعة مف األعضاء في عممية إحداث األصكات المغكية.
ال اً  -تصنيف الصوامت:
ينتمي أم صكت لغكم إلى قسـ مف الصكامت أك الصكائت ،فعند نطؽ الصكامت يندفع اليكاء

مف الرئتيف ما انر بمجرل أعضاء النطؽ ليعترضو عائؽ أثناء مركره محدثان الصكت ،بينما يخرج ىذا
اليكاء في مجراه دكف أف يعترضو حائؿ في الصكائت.

كالعربية جميع حركفيا صامتة ماعدا الصكائت ،كقد استند المغكيكف كمنيـ حممي خميؿ في

تصنيفيـ لمصكامت إلى ثبلثة معايير يجب األخذ بيا(:)3

 -1مخرج الصكت أك مكضع النطؽ كىك الجانب الفسيكلكجي مف النطؽ.
 -2صفة الصكت أك طريقة النطؽ.

 -3الجير كاليمس كىك الجانب السمعي.
كىذه الثبلثة السابقة تقكـ عمى أساسيف :نطقي كفيزيقي ،كىناؾ أساس ثالث تحدث عنو حممي
()4

خميؿ ىك (الكظيفي)

المعركؼ بػ (التطريز المغكم) كىك بذلؾ يكافؽ تماـ حساف الذم لـ يقتصر

عمى األساسيف األكليف؛ ألنيما حسب رأيو ال يفياف بغرضو في تصنيؼ الصكامت ،بينما المكقع
كالكظيفة عامبلف مف أىـ عكامؿ التشكيؿ الصكتي(.)5

كيعكد الفضؿ لمخميؿ في جعؿ (مخرج الصكت)

()6

عامبلن ميمان لمتفريؽ بيف األصكات منذ أف

رتب الكممات في معجمو العيف حسب مخارج األصكات ،كأطمؽ عمى كؿ مجمكعة مف األصكات اسمان
) (1سكرة إبراىيـ :آية (.)4
) (2سكرة إبراىيـ :آية (.)4
) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص  56كما بعدىا.
) (4حممي خميؿ :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،ص .22
) (5تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص.113
) (6ذكر الخميؿ مصطمح (الحيز) بجانب مصطمح (المخرج) ،كالحيز عنده أكسع مف المخرج؛ ألنو قد يحتكم عمى
أكثر مف صكت ،أما المخرج فيك يدؿ عنده عمى مكضع المكضع .point of articulation
حممي خميؿ :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،ص.23
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مشتقان مف تمؾ المخارج فيقكؿ" :الخاء كالغيف في حيز كاحد كميف حمقية ،ثـ القاؼ كالكاؼ

ليكيتاف"...

()1

كسار عمى دربو القدماء كالمحدثكف في جعؿ المخرج معيا انر أساسيان لمتفريؽ بيف

األصكات ،كما أف مخرج الصكت يعد العبلمة الفارقة بيف الصكامت كالصكائت ،كجاءت آراء القدماء

كالمحدثيف حكؿ عدد المخارج متباينة ،كقد قسـ حممي خميؿ المخارج إلى عشرة متبعان التقسيـ الشائع
()3

عند المحدثيف مف مثؿ تماـ حساف( ،)2كرمضاف عبد التكاب

ككذلؾ صبحي الصالح( ،)4كاألخير

ينعت ىذا التقسيـ بأنو "أكثر شيكعان كأدؽ تفصيبلن"( ،)5كمنيـ مف أنقص عف عشرة مخارج ،كمنيـ زادىا
في التقسيـ لتصؿ أحد عشر كأربعة عشر كستة عشر كسبعة عشر( ،)6كفي الحؽ أف مكاضع
االختبلؼ كانت متقاربة كمتداخمة بيف مخارج النطؽ ،فميس ىناؾ حدكد فاصمة بيف ىذه المخارج ،فقد

ينسب أحدىـ صكتان معينان أك أكثر إلى مخرج معيف بينما ينسبو آخر إلى مخرج قريب منو ،كيعزك ذلؾ
إلى احتماؿ كقكع تطكر مف نكع ما لؤلصكات العربية مف حيث مكاضع نطقيا.

ابتداء مف الحنجرة كصعكدان إلى األماـ حتى
رتب حممي خميؿ مخارج األصكات ترتيبان تصاعديان
ن
الشفتيف إلى حنجرية كحمقية كليكية كطبقية أك (حنكي قصي) كغارية أك (حنكي كسيط) كلثكية،
كأسنانية لثكية ،كأسنانية ،كشفكية أسنانية ،كشفكية ،كىك ترتيب يتكافؽ مع ترتيب القدماء مف الداخؿ

إلى الخارج ،كتصنيؼ األصكات حسب المخارج كجده حممي خميؿ تصنيفان يقدـ لنا المصطمحات
األساسية التي تستخدـ في تصنيؼ أصكات العربية ،لكف أخذ عميو أنو تصنيؼ عاـ كربما غير دقيؽ
حسب تعبيره؛ كذلؾ ألنو لـ يراع إال مكضع النطؽ دكف الصفات األخرل التي تصاحب الصكت عند

نطقو ،كما لـ يحدد بدقة األعضاء األخرل التي تشترؾ معيا في النطؽ(.)7

كيستحكذ إعجابو تصنيؼ تعميمي آخر ،يفضمو عمى التصنيؼ السابؽ؛ ألنو يتبلفى عيكب ذلؾ
التقسيـ ،كيقكـ تصنيفو عمى أكثر مف ناحية ،حيث يأخذ في اعتباره المعايير الثبلثة مف حيث مكضع
النطؽ ،كصفة الصكت ،كالتفريؽ بيف المجيكر كالميمكس.

) (1الفراىيدم (عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد) :كتاب العيف ،تحقيؽ :ميدم المخزكمي كابراىيـ السامرائي ،د.ت،
ص58
) (2تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص.86

) (3رمضاف عبد التكاب :المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،ص.30
) (4صبحي الصالح :دراسات في فقو المغة ،دار العمـ لممبلييف -بيركت ،ط2009 /3ـ ،ص.277
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص277
) (6لممزيد حكؿ تقسيـ مخارج األصكات كالفرؽ بينيا عند القدماء كالمحدثيف ،يينظر :صادؽ أبك سميماف :الدراسات
المغكية الحديثة في مصر ( ،)1962-1932ص.184-182
) (7حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.60
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يقكـ ىذا التصنيؼ بترتيب األصكات ألفبائيان دكف ذكر تفاصيميا الفسيكلكجية التي تحدث أثناء

النطؽ مثؿ (]ب [ :صامت شفكم انفجارم ميمكس)؛ ألنو تصنيؼ تعميمي ال يخكض في ذكر
تفاصيؿ أخرل غير ذات أىمية لمطالب المبتدئ في عمـ األصكات( ،)1في حيف استطرد كثير مف

المحدثيف في ذكر الجكانب الفسيكلكجية لنطؽ األصكات في زخـ عممي ،كأخص منيـ السعراف كبشر،

فقد تأثر حممي خميؿ بتصنيفيما لؤلصكات الذم راعى كثي انر مف الصفات ليا ،كيدرؾ حممي خميؿ أف
ىذا التصنيؼ قائـ عمى نطؽ العربية كما ىي اآلف ،كىك مختمؼ عف النطؽ القديـ لبعض الحركؼ،

كيعزك السبب في ذلؾ إلى تطكر صكتي حدث لبعض األصكات عمى مر الزماف.
كال ينكر حممي خميؿ أىمية عممية (ذكؽ الحركؼ) التي فعميا الخميؿ بكضع سككف عمى
الصكت المراد النطؽ بو مسبكقان بيمزة مفتكحة أك مكسكرة ،ثـ نطؽ الصكت مع كضع السبابة أك

اإلبياـ عمى تفاحة آدـ لمعرفة الصكت مجيك انر أك ميمكسان ،بحيث تحدث ذبذبة مع الجير كتختفي ىذه
الذبذبة مع اليمس بينما أصبحت العمكـ المغكية اآلف تستعيف بعمـ التشريح كاألحياء؛ لتكثيؽ نتائجيا.

مما تقدـ يبدك أف حممي خميؿ متجو لكؿ ما ىك بسيط في تصنيؼ الصكامت ،حيث يتسـ

أسمكبو بأنو تعميمي ،يقدـ المعمكمة محاكالن تسييميا كتبسيطيا عمى الباحث ،كما يظير اعت اززه بكؿ ما
كرثو مف معمكمات صكتية مثؿ التصنيؼ حسب المخرج ،كعممية ذكؽ الحركؼ.

رابعاً  -تصنيف الصواكت:
شيء تابعه لمحركؼ ليس ليا استقبلؿ خاص ،فقد كانت
تناكؿ القدماء الصكائت عمى أنيا
ه
اإلشارة دائمان إلييا سطحية ،فالكتابة العربية مر عمييا زمف مف دكف أف تدكف الحركات بؿ اكتفت
بكتابة الصكامت( ،)2كقد أدرؾ ابف جني (ت392ىػ) أف ىناؾ حركات قصيرة (الفتحة كالضمة كالكسرة)
كحركات طكيمة كىي ما أسمكه حركؼ الميف فيقكؿ" :اعمم أن الحركات أبعاض حروف المد والمين

وىي األلف والياء والواو  ...فالفتحة بعض األلف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو"(,)3
كيرجح حممي خميؿ أف القدماء أدرككا أف لمشفتيف دخبلن كبي انر في تشكيؿ الصكائت كىك ما كضعو أبك

أسكد الدؤلي (ت69ىػ) مف نقط القرآف حسب كضع الشفتيف.

) (1يينظر تصنيؼ األصكات تصنيفان تعميميان :المرجع السابؽ :ص.61 – 60
) (2إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.38

) (3ابف جني (أبك الفتح عثماف) :سر صناعة اإلعراب ،تحقيؽ :حسف ىنداكم ،دار القمـ -دمشؽ ،ط1993 /2ـ،
ج /1ص.17
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بينما نالت الصكائت القدر الكبير مف اىتماـ الباحثيف المحدثيف لما تتميز بو مف كضكح في

السمع ككضكح الفركؽ بينيا في المغات عامة ،إضافةن إلى أف نسبة شيكعيا في الكبلـ كبيرة( ،)1كقد

الحظكا أف الصكائت تختمؼ دراستيا في الفصحى عنيا في العامية( ،)2كقد جعؿ حممي خميؿ دراستو

لمصكائت تبعان لمعربية الفصحى المتحدث بيا اآلف.
أما عف تحديد الصكائت مف كجية نظر حممي خميؿ ،فيرل أف األمر في غاية البساطة إذ

باإلمكاف مبلحظة حركة المساف مف خبلؿ النظر في المرآة عند النطؽ بيا ،فيستطيع المرء أف يدرؾ

إف كاف الجزء األمامي أك الكسط أك الخمفي مف المساف ىك المتحرؾ كالى أم درجة يرتفع المساف نحك

الحنؾ( ،)3كىذه الحركة لمساف غدت معيا انر بنى عميو أنيس قاعدةن في تصنيؼ الصكائت إلى :صكائت
أمامية كصكائت خمفية( ،)4كقسميا حممي خميؿ إلى صكائت أمامية ككسطى كخمفية ،ثـ تصنؼ حسب
درجة رفع المساف إلى :ضيقة كنصؼ ضيقة كنصؼ مفتكحة(.)5

بينما اتبع المحدثكف في كيفية إنتاج الصكائت تصكر معركؼ كضعو (دانياؿ جكنز) ،حيث

حدد منطقة الصكائت داخؿ الفـ كىي التي ال تتجاكز أعمى نقطة في المساف عند النطؽ بالصائت ،كقد
كاف إبراىيـ أنيس أكؿ مف طبؽ ىذا المقياس عمى المغة العربية( ،)6كىذا التحديد لـ ينؿ استحساف

حممي خميؿ؛ ألنو ال يصؼ شكؿ المساف كمو عند إنتاج صائت ما ،إضافة ألنو يذكر كضع النقطة
العميا بالتقريب دكف تحديدىا بالدقة.
يتضح أف حممي خميؿ صنؼ الصكائت تبعان لحركة المساف دكف الخكض في الصفات النطقية،
كيتسـ تصنيفو بأنو عاـ كبسيط كتعميمي ،يصمح لمغة العربية فقط لكنو غير ك و
اؼ ،حيث تجنب الحديث
عف السككف في دراستو ،كاف كاف ليا قيمة ككظيفة في المكقع كاإلعراب ،كما أنو أشار بإيجاز أف
ىناؾ صكائت تقع بيف الصكائت كالصكامت كىي ما تعارؼ عميو المحدثكف بػ (أشباه الصكائت أك

()7
حكض)
أنصاؼ الحركات أك األصكات االنزالقية)  semi vowelكىما الياء كالكاك في مثؿ ٍ
(بيتٍ -
رغـ إشارتو لتناكؿ المحدثيف ليا في غير مكضع(.)8

) (1إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.31
) (2تماـ حساف :مناىج البحث ،ص.108
) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.65-64
) (4إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.38

) (5حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.65
) (6إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.35 – 32
) (7كىي الصكت الذم يحدث فيو أف تبدأ األعضاء بتككيف صائت ضيؽ كالكسرة مثبلن ،ثـ تنتقؿ بسرعة إلى صائت
أشد برك انز كال يدكـ كضع الصائت األكؿ زمنان ممحكظان .محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.179

) (8حممي خميؿ :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،ص.25
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ينتيي حممي خميؿ إلى نتيجة مفادىا أف جياز النطؽ لديو القدرة عمى إنتاج عدد مف الصكامت

كالصكائت المختمفة ،تستخدـ كؿ لغة عددان منيا محدكدان كمختمفان عف غيرىا.

يبلحظ أف حممي خميؿ اتجو في فكره الصكتي نحك تبسيط الحقائؽ الصكتية ،كاالعتماد بدرجة

أكلى عمى المبلحظة النظرية كالسمعية في تذكؽ األصكات كالحكـ عمييا ،فمـ يرؽ لو تصنيؼ دانياؿ

جكنز كباقي المغكييف الذيف أخذكا بو ،إنما استحكذ إعجابو الدرس الصكتي القديـ الذم لـ يكف ينقصو

سكل التنسيؽ كاإلخراج عمى نحك مكتمؿ.
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ال اً  -الفنولوجيا :phonology
أما الفنكلكجيا فيتناكؿ األصكات ككظائفيا في التركيب الصكتي كالفكنيـ كالنبر كالمقطع كالتنغيـ

كالمفصؿ ،كدكر كؿ منيا في تحديد معنى الكممة أك العبارة ،كىذه الدراسة لؤلصكات ضمف سياؽ لغكم
تنبو إلييا المحدثكف أكثر مف القدماء؛ ألف دراسة معنى الصكت كتكزيعو ككظيفتو داخمة في صمب

الدراسة المغكية لمكممة ،كبذلؾ كاف لمجانب الفنكلكجي أىمية كبيرة في عمـ األصكات ،كالمصطمحات

الفنكلكجية ىي:

أوالً -الفونيم :phoneme
الفكنيـ ىك أصغر كحدة صكتية يمكف عف طريقيا التفريؽ بيف الكممات(.)1
قاـ حممي خميؿ بتعريب المصطمح األجنبي  phonemeإلى (فكنيـ) كما أطمؽ عميو مصطمح

(صكت) ،ككاف الخميؿ مدركان لقيمة الفكنيـ ،ككاف يطمؽ عميو (الحرؼ)()2؛ لمداللة عمى مفيكـ الصكت

()3
كعمى مفيكـ الفكنيـ  ،ككاف مدركان أيضان اختبلؼ نطؽ األصكات لحرؼ كاحد فيما أطمؽ عميو حديثان

(األلكفكف) ،أما العمماء المحدثكف فقد اختمفكا في ترجمة مصطمح  phonemeفتماـ حساف كاف متأث انر
()5

بالخميؿ كأطمؽ عميو (الحرؼ)( ،)4كترجمو السعراف (كحدة صكتية)
()6

المعرب ،كسار عمى ترجمتو كؿ مف عبد الصبكر شاىيف

مع اإلبقاء عمى المصطمح
()7

كأحمد مختار عمر

كمحمكد فيمي

حجازم( ،)8أما كماؿ بشر فقد شايع الترجمة األخيرة باإلضافة إلى ترجمة أخرل (الصكرة الذىنية

لمصكت)( ،)9كىناؾ ترجمات أخرل كردت لمفكنيـ مثؿ( :صكتيـ -صكت -صكت مجرد -صكتية-
مستصكت -فكنيمية -الفظ)(.)10

كعندما أطمؽ حممي خميؿ عمى الفكنيـ مصطمح (صكت) كضعو بيف قكسيف معقكفيف ] [
لمداللة أنو يتحدث عف الصكت في مستكاه الصكتي أم أنو فكنيـ ،بينما استخدـ خطيف مائميف  //ليدؿ
) (1حممي خميؿ :الكممة ،ص.37
) (2الخميؿ بف أحمد :كتاب العيف ،ص .57
) (3لممزيد حكؿ الفكنيـ عند الخميؿ ،يينظر :حممي خميؿ :التفكير الصكتي عند الخميؿ ،ص 66كما بعدىا.
) (4تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص .78
) (5محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص .195

) (6عبد الصبكر شاىيف :في عمـ المغة العاـ ،ص .115
) (7ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ص .281
) (8محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص .261
) (9كماؿ بشر :عمـ األصكات ،ص .74

) (10أحمد مختار عمر :دراسة الصكت المغكم ،ص + 165محاضرات في عمـ المغة الحديث ،ص.33
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أنو يتحدث عمى المستكل الفنكلكجي ،فيقكؿ مثبلن أف ]ف[ ىي فكنيـ /ف /يشترؾ مع الفكنيمات األخرل

في كممة مثؿ (ناـ) لتحديد معناىا.

كيؤكد حممي خميؿ ما تكصؿ إليو الغربيكف أمثاؿ كرامسكي كتركبتسككم كفاشيؾ( ،)1كشايعيـ

عمماء المغة العرب أف الصكت لو معنياف:

األول :تجريدم عاـ يقصد بو النكع ال اإلف ارد مثؿ :النكف أك الفتحة.
ال اني :معنى خاص يطمؽ عمى الصكت الجزئي مع مراعاة صفاتو النطقية كالسمعية مثؿ :النكف
المختمفة في (نير كمنؾ كعنؾ).
كبذلؾ يككف الفكنيـ قاد انر عمى التفريؽ في المعنى إف تغير ىذا الصكت إلى صكت آخر

كاستبداؿ الداؿ بالنكف في (نير) فتصير (دىر).

كبناء عمى ذلؾ تكصؿ عمماء الغرب ككافقيـ حممي خميؿ إلى أف الفكنيـ لو كظيفتاف إحداىما
ن
إيجابية األساسية كذلؾ حيف يساعد الفكنيـ في تحديد معنى الكممة ،مثؿ الفكنيـ /ف /يشترؾ مع
الفكنيمات األخرل في كممة مثؿ "ناـ" ،كاألخرل كظيفة سمبية كقصد بيا كظيفة ثانكية ،كذلؾ حيف
يحتفظ بالفرؽ بيف كممة ما مف حيث المعنى كالكممات األخرل ،مثؿ كممة " ناـ" تختمؼ عف الكممات

مثؿ :قاـ ،صاـ ،حاـ ،عاـ(.)2

كيذكر حممي خميؿ أف القدماء قد أدرككا كظيفة الفكنيـ كأثره في اختبلؼ المعنى فالخميؿ رصد
االحتماالت التبادلية مف حيث مكضع الفكنيـ داخؿ البنية؛ لتحديد المستعمؿ كالميمؿ مف التقاليب،

حيث تتغير الداللة بتغير مكقع الفكنيـ ،مستخدمان مصطمح الحرؼ بدالن مف الفكنيـ( ،)3كسار ابف جني

عمى نيجو في فكرة التقاليب مطمقان عمييا (االشتقاؽ األكبر) ،كقد أشار ابف جني إلى أستاذه أبي عمي

الفارسي لمجرد أنو استيكاىا(.)4

أما عمماء المغة المحدثكف فقد استفادكا مف نظرية الفكنيـ في:
( -1فكرة المبلمح المميزة) كىي الخصائص التي تميز فكنيمان عف فكنيـ آخر ،كقد استفيد مف ىذا
االختبلؼ في تحديد المبلمح المميزة لكؿ صكت مف حيث الطكؿ كاالرتكاز كالنبر كالتنغيـ ،كالتي

عدت نكعان مف الفكنيمات سيتـ ذكرىا الحقان.

) (1حممي خميؿ :الكممة ،ص38 ،37
) (2حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.69

) (3الخميؿ ابف أحمد الفراىيدم :كتاب العيف ،ص 59كما بعدىا.
) (4ابف جني :الخصائص ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،دار الكتب المصرية ،د .ت ،ج ،2ص.133
41

 -2التقاببلت الفكنيمية كانت مميمة لمتحميؿ البنيكم لؤلدب كيذكر أف (البنيكية) مف حيث ىي نظرية
نقدية كفمسفية كاجتماعية كسياسية قامت عمى أساس التحميؿ الفنكلكجي.

فقد كصؼ حممي خميؿ نظرية الفكنيـ "وكأنيا صيغت من معدن نفيس ال يصدأ أبداً"(.)1
انياً  -المكطع :syllable
تختمؼ المغات في النظاـ المقطعي مما صعب أف يككف ىناؾ تعريؼ لممقطع يصدؽ عمى كؿ

المغات ،كيراه حممي خميؿ في أبسط أشكالو كصكره أنو" :تتابع عدد الفونيمات في لغة ما"( ،)2كلـ
تعرؼ العرب المقطع كلـ يتحدثكا بو إال ما كرد عند الفارابي (ت 339ىػ) بقكلو" :وكل حرف غير

مصوت أتبع بمصوت قصير بو فإنو يسمى المكطع الكصير والعرب يسمونو الحرف المتحرك ...

وكل حرف غير مصوت قرن بو مصوت طويل فإ ّنا نسميو المكطع الطويل"(.)3
()4

يكافؽ حممي خميؿ أحمد مختار عمر

في تحديده المقطع كمعالجتو لو عند الغربييف ،كأيضان

في العربية ،حيث اعتمد عمى معياريف أك اتجاىيف :فكناتيكي كفنكلكجي ،االتجاه األكؿ باعتبار المقطع
كحدة صكتية صغيرة ،كاالتجاه اآلخر يككف خاصان بمغة معينة أك مجمكعة مف المغات ألف كؿ لغة ليا
نظاميا المقطعي العاـ(.)5

كالمقطع في العربية الفصحى البد أف يبدأ بصامت يرمز لو بالرمز (ص) يميو حركة يرمز ليا

(ح) ،كيرمز حممي خميؿ لممقطع كاضعان إياه بيف عبلمتيف ىكذا > ص ح < كىك أصغر المقاطع مثؿ

ب ،ىج  ..،كالمقطع الثاني > ص ح ص < مثؿ (قى ٍد) ،كالثالث > ص ح ح< مثؿ (ما) كالرابع>
حرؼ ى
ص ح ح ص < مثؿ (نار) كالخامس كاألخير > ص ح ص ص < مثؿ (بحر)( ،)6كلكف حممي خميؿ
كاف قد ذكر المقطع الخامس بصكرة أخرل في كتابو الكممة كىك بيذه الصكرة (ص ح ح ص ص)
كبعض المغكييف يذكره عمى أنو مقطع سادس لكنو بعد ذلؾ لـ يعده مف أنكاع المقاطع ،ربما لمبلحظتو

أف العربية تيجر المقاطع الطكيمة( ،)7فإبراىيـ أنيس يذكر المقاطع الثبلثة األكلى فقط ،كتماـ حساف
أضاؼ مقطعان يبدأ بصكت عمة كجعمو مقطع (ح ص) قصير مغمؽ كمثٌؿ لو بأداة التعريؼ (أؿ) كىك
) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.74
) (2حممي خميؿ :الكممة ،ص.40

) (3الفارابي (أبك نصر محمد بف محمد بف طرخاف) :المكسيقى الكبير ،تحقيؽ :غطاس عبد الممؾ خشبة ،مراجعة:
محمكد أحمد حفني ،دار الكاتب العربي -القاىرة ،د.ت ،ص.1075
) (4أحمد مختار عمر :دراسة الصكت المغكم ،ص .284
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.286

) (6حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.77
) (7حممي خميؿ :الكممة ،ص.42
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ال يعدك أف يككف المقطع الثالث ؼ (أؿ) التعريؼ تبدأ بيمزة كىك صكت صامت ،ككذلؾ اختمؼ

المغكيكف في تحديد عدد المقاطع تبعان لشيكع استخداميا في الكممات العربية ،فالمقطع األكؿ كالثاني

أكثر شيكعان في العربية مف غيرىما بينما المقطع األخير أقؿ كقكعان في العربية كيمكف تصنيفيا حسب

معياريف:

 األول :طبيعة الصكت األخير في المقطع إف كاف منتييان بحركة يسمى مفتكحان كاف كاف منتييانبصامت يسمى مغمقان.

 ال اني :طكؿ المقطع بناء عمى عدد الصكامت كالصكائت التي تؤلفو ،فالمقطع األكؿ قصير،الثاني كالثالث متكسطاف ،الرابع كالخامس طكيبلف.
ال اً  -النبر :stress
يذكر لساف العرب أف النبر بالكبلـ (اليمز)( ،)1فالعرب استخدمت النبر داللة عمى اليمز كليس
بمعناه االصطبلحي كىك يعني أف مقطعان مف بيف مقاطع متتابعة يعطي مزيدان مف الضغط أك العمك أك

يعطي زيادة أك نقصان في نسبة التردد( ،)2كيكرد حممي خميؿ تعريفات عمماء المغة لمنبر ،كالتي الحظ

اتفاقيا جميعيا بكجكد طاقة زائدة أك جيدان عضميان إضافيان عند النطؽ لممقطع المنبكر ،بينما يجد كؿ
()3

مف إبراىيـ أنيس

()4

كتماـ حساف

بناء عمى نكع مقاطع الكممة.
قانكنان يحدد بو مكضع النبر ن

كيعد النبر فكنيمان؛ ألنو يستخدـ في التفريؽ بيف الكممات ،كذلؾ في بعض المغات كاإلنجميزية

كالفنمندية كالتشيكية كالبكلندية كالفرنسية كغيرىا ،كيذكر حممي خميؿ أف النبر يقع في العربية العامية

فكممة (نعـ) إذا أردنا بيا اإلثبات كالتأكيد نطقت بالنبر عمى المقطع األكؿ ،أما إذا أريد بيا االستفياـ
أك االستنكار انتقؿ النبر إلى المقطع الثاني( ،)5كىذا يحدث في العربية الفصحى أيضان ،أما تماـ حساف
فتحدث عف نكعيف مف النبر ،أحدىما :النبر الداللي أك السياقي كىك الذم يقع في الجمؿ كالسياقات،

كصنؼ آخر كجده تماـ حساف في الكممات كىك النبر الصرفي كىك مكجكد في صيغتي (فاعؿ
كمفعكؿ) حيث يقع النبر في الفاء ،مع أف التمييز بيف ىاتيف الصيغتيف يتـ باختبلؼ الحركة أك

الصيغة كليس بنبر صكت معيف ،أما حممي خميؿ فتحدث عف ىذيف النكعيف في إطار حديثو عف

نكعي التنغيـ المذيف سيرد ذكرىما.

) (1ابف منظكر :لساف العرب ،مادة (ف .ب .ر).
) (2ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ص.93
) (3ينظر :إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.100–99

) (4تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص  172كما بعدىا.
) (5حممي خميؿ :الكممة ،ص.45
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كيكتفي حممي خميؿ بمبلحظة النبر مف عمك الصكت دكف تطبيقو ألم مف القكانيف عميو

كيخمص حممي خميؿ إلى نتيجة مفادىا أف النبر مميز صكتي في التعرؼ عمى حدكد الكممات ،يأتي

دكره بعد الفكنيـ كالمقطع(.)1

رابعاً  -التنغيم :Intonation
كىك في عرؼ المغكييف كحممي خميؿ ارتفاع الصكت كانخفاضو في الكبلـ( ،)2كأسماه أنيس

(مكسيقى الكبلـ)( ،)3كيككف ذلؾ لمداللة عمى المعاني المختمفة لمكممة أك الجممة الكاحدة كبذلؾ يعتبر
التنغيـ فكنيمان؛ ألنو يؤدم معنى أصكاتيان كنحكيان كدالليان يتغير مع كؿ نغمة كلـ يتناكؿ القدماء شيئان
"سير عميو الميل وىم
بيذا المعنى ،لكنيـ أدرككا اختبلؼ المعاني في الكبلـ فجاء في آثار ابف جني َ
يريدون ليل طويل ,وكأن ىذا إنما حذفت فيو الصفة لما دل من الحال عمى موضعيا ,وذلك أنك
تحس في كالم الكاكل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يكوم مكام قولو :طويل ,أو

نحو ذلك"( .)4كىناؾ نكعاف مف التنغيـ ذكرىما حممي خميؿ ،األكؿ صرفي تقكـ بو درجات الصكت
المختمفة بدكرىا المميز عمى مستكل الكممة كيسمى بالنغمة أك التكف  ،Toneأما الثاني فيؤدم نفس

الدكر عمى مستكل الجممة ،مثؿ الجمؿ التأثرية  exclamatoryالمختصرة نحك( :نعـ) ك(بمى) ،عندما
تنطؽ بنغمات متعددة لمعاف الفرح أك الحزف أك االستفياـ كغيرىا .كيسمى ىذا النكع مف الجمؿ

المنغمة عندما تنطؽ الجممة بنغمتيف مختمفتيف لمداللة مثبلن عمى الفرح كالتأنيب بػ (اليوموجراف
 )Homographكىي ظاىرة تقكـ عمى االتفاؽ في اليجاء كاالختبلؼ في النطؽ كفي المعنى(.)5

تحدث تماـ حساف عف ىذيف النكعيف في إطار النبر كقسمو إلى نبر (صرفي كسياقي) ،كربما

كاف ىذا الخمط لدل المغكييف بيف النبر كالتنغيـ العتبار النبر جزءان مكسيقيان مف تنغيـ الكممة.

كقد حاكؿ تماـ حساف كضع رمكز تبيف نطؽ التنغيـ ،غير أف المغكييف لـ يكلكىا العناية

الكاممة ،أما عف حممي خميؿ فيذىب إلى أنو بإمكاف الشخص أف يتعرؼ مف خبلؿ سماعو ليذه

الكممات عمى المغة المتكممة أمامو كاف لـ يميز فعبلن كممة كاحدة مف كمماتيا(.)6

) (1المرجع السابؽ :ص.46 ،45

) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.46
) (3إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص .103
) (4ابف جني :الخصائص ،ج /2ص .371 –370
) (5لممزيد حكؿ ظاىرة (اليكمكجراؼ) يينظر :حازـ عمي كماؿ الديف :دراسة في عمـ األصكات ،مكتبة اآلداب -القاىرة،
ط1999 /1ـ ،ص + 104حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.78
) (6حممي خميؿ :الكممة ،ص.48
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خامساً  -المفصل :juncture
المفص ػ ػ ػػؿ كترجم ػ ػ ػػو حمم ػ ػ ػػي خمي ػ ػ ػػؿ إل ػ ػ ػػى (فاص ػ ػ ػػمة)( )1كأطم ػ ػ ػػؽ عمي ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػاريك ب ػ ػ ػػام (االنتق ػ ػ ػػاؿ
 ،)2()Transitionعمػػى حػػيف غػػاب ىػػذا المصػػطمح عنػػد غيػػرىـ مػػف المغػػكييف ،كىػػك سػػكتة خفيفػػة بػػيف
كممات أك مقاطع في حدث كبلمي بقصد الداللة عمى مكاف انتياء لفظ ما أك مقطع ما كبداية آخػر(،)3

كيعد المفصؿ فكنيمان أل ف بو يتـ الفصؿ بيف الكممات ،كالتمييز بيف المعنى ،كيذكر حممي خميػؿ نػكعيف
لممفصػػؿ يعتمػػداف عمػػى درجػػة االنتقػػاؿ مػػف كممػػة إلػػى أخػػرل ،فػػإذا كػػاف االنتقػػاؿ حػػادان سػػمي المفصػػؿ
مفتكحان  open junctureكرمز لو بعبلمة ( ،)+كاذا كاف االنتقاؿ خفيفان سمي المفصؿ ضػيقان close
 junctureكرم ػػز ل ػػو بعبلم ػػة ( ،)-كق ػػد يس ػػتغنى ع ػػف مث ػػؿ ى ػػذه الرم ػػكز بت ػػرؾ فػ ػراغ ب ػػيف الكممت ػػيف أك
المقطعيف(.)4
كيذكر حممي خميؿ أف الخمط في مكضع المفصؿ أدل إلى بعض التغيرات المغكية التي ظيرت
في العامية مثؿ الفعؿ (جاب) في قكلنا (جاب األكؿ) إذ إف أصميا (جاء باألكؿ)(.)5
()6

عدت ىذه الفكنيمات فكؽ التركيبية  segmental phonemeأك الفكنيمات الثانكية
 secondary phonemeأك المبلمح الصكتية كما أطمؽ عميو حممي خميؿ كعرفيا بأنيا" :مالمح
صوتية ال تدخل أو تشترك في بنية الكممة ,وانما تظير وتالحظ فكط حين تستعمل الكممة بصورة
معينة ,أو حين تضم كممة إلى أخرى ,وتكون مصاحبة لمنطق وتمتد عبر أطوال متنوعة"( )7كىي
المقطع كالنبر كالتنغيـ كالمفصؿ غير أنيا تختمؼ في درجة قكتيا عمى الكممة مثؿ عدد الفكنيمات أك
المقاطع أك المفصؿ ،كبعضيا ال يمكف االعتماد عميو كحده مثؿ النبر كالتنغيـ ،كما أنو مف الممكف
التعرؼ عمى ىذه المبلمح في أم لغة سكاء كنا نعرفيا أك ال كذلؾ عف طريؽ الدراسة التحميمية لمكبلـ
كاستخداـ أجيزة خاصة في المختبرات الصكتية لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة ككافية.
يتضح أف دراسة حممي خميؿ لمجانب الفنكلكجي مف أجؿ تحديد بنية الكممة كرسـ المبلمح
المميزة ليا ما كاف ابتكا انر لعمـ جديد بؿ تبسيطان لمقكاعد المكجكدة ،كصياغة أخرل لمجكانب الصكتية،
ذاك انر البرىاف عمى ذلؾ بأمثمة مف المغة العربية كالمغة اإلنجميزية كالفرنسية أحيانان ،محاكالن ربط ذلؾ
بالتراث المغكم القديـ ،كتظير براعة حسو كتذكقو لؤلصكات كالكممات العربية كقكتو المغكية كتذكقو
السميـ لمعربية كأصكاتيا.
) (1المرجع السابؽ :ص.170

) (2ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ص .95
) (3أحمد مختار عمر :دراسة الصكت المغكم ،ص.364
) (4حممي خميؿ :الكممة ،ص .48
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.49

) (6لممزيد مف الترجمات يينظر :صادؽ أبك سميماف :الدراسات المغكية الحديثة في مصر ،ص.233
) (7حممي خميؿ :الكممة ،ص .44
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المبحث ال اني
قضايا صوتية


أوالً  -الصوت والمعنى:
ال شؾ أف في المغة العربية ميزةن تجمب أنظار الباحثيف كتأسر قمكبيـ كتستحكذ عمى تفكيرىـ،
أال كىي تقابؿ األصكات كالمعاني في تركيب األلفاظ ،كاألثر الذم تتركو ىذه األصكات في تقكية
المعنى أك إضعافو فتسيـ في تجسيد المعنى المراد لمفكر ،كقد لمح العرب القدماء أف كؿ صكت يعبر
عف غرض أك معنى ،كتعريؼ ابف جني لمغة بأنيا "أصوات يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم"( .)1كأف
الكممة العربية مككنة مف مجمكع مف األصكات كالتي يعبر عنيا برمكز كتابية ،فكؿ حرؼ منيا لو

قيمتو التعبيرية ،ككؿ صكت لو صداه ككقعو في النفكس.

لعؿ ىذه المقدمة المكجزة تكحي بتفضيؿ الباحثة لنظرية (حكاية الصكت) كتعني أف ىناؾ

عبلقة طبيعية بيف الصكت كالمعنى كما سيأتي تكضيحو في ىذا المبحث ،كىي عبلقة مكجكدة في

لغات أخرل مثؿ اليندية كاليكنانية ،كشغمت األلباب منذ القدـ بما أكسبتو لمصكت مف سحر كايحاء،
في حيف رأل آخركف منيـ بأف العبلقة بينيما اصطبلحية عرفية مكتسبة ،كتراكحت اآلراء ما بيف

طبيعية كعرفية ،فتحدث القدماء كالمحدثكف ،الفبلسفة كالمغكيكف حكؿ طبيعة العبلقة بيف الصكت
كالمعنى ،أيضان كاف لؤلدباء نصيب مف ىذا األمر ،فيـ مف أكثر الناس الذيف يستشفكف ما في الكممات
مف دالالت كيتخيمكف في أصكاتيا معاني جادت بيا قرائحيـ كسعة آفاقيـ المفقكدة عند غيرىـ.

بناء عمى دراسة عممية آلية
كبيف ىذا كذاؾ كاف مكقؼ حممي خميؿ في تفسيره ليذه الظاىرة ن
اتبعيا جؿ محد ثي عصره كشفت صدره في الخركج برأم سميـ ،يؤكد حممي خميؿ أف الصكت كالمعنى
ىما الثنائية التي تقكـ عمييا المغات اإلنسانية ،كجكىر المغة يكمف في فيـ طبيعة العبلقة بينيما ،فيي
()2

كما يراىا عبلقة اعتباطية

عرفية ،يتفؽ كؿ مجتمع عمى أف أصكاتان معينة تشير إلى أشياء أك أفكار

أك أحداث معينة ،كليس ثمة ارتباط طبيعي بيف الصكت كما يدؿ عميو ،كلذلؾ اختمفت المغات
اإلنسانية في اإلشارة إلى الشيء الكاحد بأصكات متباينة(.)3

فاألصؿ في المغة أف يككف لكؿ لفظ داللة كاحدة محددة حتى ال يقع الغمكض أك ينتفي
كي ًعد
االتصاؿ ،أما الظكاىر المغكية كالترادؼ كالمشترؾ المفظي كاألضداد فيي خركج عف ىذا األصؿ ي
) (1ابف جني :الخصائص ،ج /1ص.33

) (2حممي خميؿ :لغة الحيكاف كطبائعو ،ج/1ص.139
) (3حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.14
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حممي خميؿ تمؾ الظكاىر مف أسباب الغمكض كخفاء الداللة ،كألنيا أصكات لغكية منطكقة يقمؿ مف
تأثيرىا حركة الجسـ المصاحبة لمكبلـ كالتمكيف في األداء الصكتي ،فقد يقع الغمكض في المغة

المنطكقة بسبب مف المتكمـ أك الكبلـ أك السامع ،كقد تحدث الجاحظ عف المثغة كالحبسة كالمكنة بما
ليا مف صمة عمى البياف ككقكع الغمكض.

يشيد حممي خميؿ بعمؿ ابف فارس (ت 395ىػ) في المقاييس بتميزه عف غيره مف بقية المعاجـ
العربية ،كمحاكلتو الجادة في إرجاع الدالالت المختمفة إلى أصؿ حسي كاحد ،كفي الكقت نفسو يرل أف

فكرة ابف فارس غير دقيقة؛ ألف ىذه الفكرة أصبلن لـ تكف معركفة في عصر ابف فارس ،كانما اكتشفيا
عمماء المغة في القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر في دراساتيـ التاريخية عند األكركبييف ،فمكحظ عمى

عمؿ ابف فارس االضطراب أحيانان في اكتشاؼ بعض األصكؿ ،كقد أرجع حممي خميؿ ذلؾ إلى

ارتجاؿ العرب كعدـ اشتقاقيـ لبعض الكممات ذات األصؿ الكاضح ،فالكممات العربية ليست كميا
مشتقة كالحركؼ كالضمائر كأسماء اإلشارة كنحكىا ،كيجد حممي خميؿ العذر البف فارس؛ ألنو لـ

يعرؼ عبلقة المغة العربية بغيرىا مف المغات السامية ،فربما كاف لبعض الكممات العربية جذ انر

ساميان( ، )1كيبدك أف حممي خميؿ قد أغمض عينو عف سبؽ ابف فارس لمدراسات الحديثة في إرجاع
الدالالت المختمفة إلى أصؿ حسي كاحد ،كيكفي أف ابف فارس أدرؾ ما أدرؾ.

كفي مكضع آخر لـ ينؼ حممي خميؿ كجكد بعض الكممات ذات الصمة الطبيعية كغيره مف
المغكييف الذيف لـ يستطيعكا الخركج مف ىذا السحر.
نظر حممي خميؿ ليذه الصمة مف الكجية المعجمية ،فربط العبلقة بيف الصكت كالمعنى
بالدراسة المعجمية ،حيث الكحدة المعجمية تقسـ في ثبلثة عبلقات:
 -1المجموعة األولى :كىي الكممات ذات الداللة الطبيعية كالتي يطمؽ عمييا "حكاية الصكت" أك
onomatopoeic

()2

أك  echo-wordsمثؿ الصميؿ كالخرير كنحكىا ،كىي مجمكعة ضئيمة في

المغة.

 -2المجموعة ال انية :كيتمثؿ في العبلقة الطبيعية بيف الرمز كما يدؿ عميو كالربط بيف لكف السحابة
الداكف كتكقع المطر ،كىك ربط منطقي يخضع لنكع مف االستقراء العقمي.

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص.217
) (2كممة يكنانية كأصميا  onomaكتعني اسـ  +كممة ،ك poesisكتعني حدث ،ينظر:
محمكد فيمي حجازم :أسس عمـ المغة العربية ،دار الثقافة -القاىرة2003 ،ـ ،ص ،13كعرفيا حممي خميؿ بأنيا:

"الكممات التي تحمؿ داللتيا أك جزءان مف داللتيا في أصكات الفكنيمات المككنة ليا( .نظرية تشكمسكي المغكية:
ص.)258
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 -3المجموعــــة ال ال ــــة :كىػ ػػي الكممػ ػػات التػ ػػي ت ػ ػرتبط بمعناىػػػا بعبلقػ ػػة رمزي ػػة اص ػػطبلحية عش ػ ػكائية
.)1(arbitrariness

كالمجمكعة الثالثة تشكؿ الكـ األكبر مف مادة المعجـ ،كمف لغة االستعماؿ المتداكلة ،كيقكؿ

حممي خميؿ عنيا" :ىذا النوع من العالقة يتصل بالمغة أك ر من النوعين األول وال اني ,فالعالقة بين

الكممة وما تدل عميو ىي عالقة غير طبيعية وال منطكية وانما ىي عالقة اصطالحية عرفية ويطمق
عمييا عمماء المغة العالقة االعتباطية "Arabitrarness

()2

كتتميز بطبيعتيا الرمزية أم أف كؿ

كممة تشير إلى شيء خارج المغة كاألشياء المادية ،أما األشياء المعنكية كصفات الخير كالحؽ كغيرىا،
فقد اكتشؼ اإلنساف إحضارىا كتقريبيا إلى الذىف عف طريؽ إحداث بعض األصكات مف خبلؿ اليكاء

الذم يتنفسو ،كبعض أعضاء جسمو كخاصة الفـ كالمساف ،فأصبح لكؿ صكت أك كممة معادؿ لتمؾ

األشياء ،كىك ما يطمؽ عميو عمماء المعاجـ كالمغة  denotationكأحيانان  designationكالمقصكد بو

(الشيء المادم) أك (المعنى األصمي)( ،)3كآثر عمماء المعاجـ المصطمح األخير لداللتو الرمزية بيف

المفظ كمدلكلو في الخارج ،حيث إف الشيء في الخارج ثابت لكف داللتو نسبية بيف المجتمعات ،فمثبلن
كممة (الصباح) ترمز لمفترة بيف الفجر كالظير ،كفي لغة أخرل ترمز لجزء مف ىذا الكقت بينما في

العربية ترمز لمصباح الباكر( ،)4كىذه الداللة النسبية يتفؽ عمييا أفراد المجتمع ،كبذلؾ تصبح العبلقة
بيف الصكت كالمعنى متعارؼ كمتفؽ عمييا ،فالعبلقة بيف الصكت كالمعنى عند حممي خميؿ ليست

كميا طبيعية بؿ ىي أيضان "عالقة اعتباطية عرفية يتفق فييا كل مجتمع عمى أن أصواتاً معينة تدل

أو تشير إلى أشياء أو أفكار أو أحداث معينة"( ,)5كدلؿ عمى صحة رأيو باختبلؼ المغات اإلنسانية
في اإلشارة إلى الشيء الكاحد بأصكات متباينة(.)6

كىك في فيمو ىذا يشترؾ مع جؿ المغكييف القدماء كالمحدثيف في إثبات أف قمة مف األلفاظ ذات

داللة طبيعية ،عمى حيف يختمؼ عنيـ في تحديد طبيعة العبلقة بيف الصكت كالمعنى في باقي األلفاظ
كما سيذكر في الصفحات اآلتية.

كفي الحقيقة أف العبلقة بيف الصكت كالمعنى كاف قد أدركيا منذ القدـ الفبلسفة اليكناف

كيذكر أف أفبلطكف كأستاذه سقراط كانا يتمنياف أف تككف
كتناكلكىا بما يعرؼ عنيـ مف جدؿ كنقاش ،ي
) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص + 75مقدمة لدراسة المغة :ص.142-141
) (2حممي خميؿ :مقدمة لدراسة المغة ،ص.142
) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة الت ارث المعجمي العربي ،ص.76
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.76

) (5حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.14
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.14
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ىناؾ صمة طبيعية بيف الصكت كالمعنى ،كتكمفا الكثير مف العنت كالمشقة إليجاد سبيؿ لتمؾ الصمة

الطبيعية ،دفعيـ ذلؾ إيمانيـ بسحر المغة كرمزيتيا كقكتيا الكامنة( ،)1كحيف تكمـ أرسطك عف الفرؽ بيف
الصكت كالمعنى كفرؽ بيف ثبلثة مفاىيـ كىي :األصكات كتعبر عف الرمكز ،التصكرات كتعبر عف

المعاني ،كىناؾ الشيء الحقيقي المكجكد في العالـ الخارجي( ،)2كىذا الفيـ في رأم حممي خميؿ قد أثر

عمى تقسيميـ لمكمـ ،فقد كضع التقسيـ المنطقي لمكمـ مف حيث إنو ليس مجرد أصكات منطكقة ،كانما

عد المعنى جزءان ال يتج أز منيا ،كمف ثـ فاالسـ كالفعؿ ليما معنى في نفسيما ،أما الحرؼ فميس لو

معنى في نفسو ،كالفرؽ بيف االسـ كالفعؿ يرجع أيضان إلى الداللة فاالسـ لو داللتو بعيدان عف الزمف،
بخبلؼ الفعؿ المرتبط بالزمف ،كىك تقسيـ يقكـ أساسان عمى العبلقة بيف الكممة كمعناىا(.)3

كبذلؾ اتجو الفبلسفة اليكناف في طريقيف مضكا فييما زمنان طكيبلن ،ككبل الفريقيف لـ يكف لديو ما

يسنده كيدعـ فكرتو سكل شطحاتيـ الفكرية.

أما حاؿ عممائنا العرب القدماء فمـ يكف ببعيد عف حاؿ اليكناف في تفكيرىـ كانقساميـ شطريف،

األكؿ :يؤيد الصمة الطبيعية بيف الصكت كالمعنى ،كاآلخر ينتصر لمصمة العرفية االصطبلحية.

كقد خالؼ حممي خميؿ عمماء العربية القدماء الذيف دفعيـ اعتزازىـ باأللفاظ العربية كحرصيـ

عمى الكشؼ عف معانييا كأسرارىا إلى إثبات الصمة الطبيعية بيف الصكت كالمعنى مثؿ الخميؿ(،)4
()6

كسيبكيو( ،)5كأبك عمي الفارسي ،كابف جني

الذم استطرد بحديثو عف ىذه الصمة بيف األصكات

كالمعاني كأسمى ألفاظيا بػ (األصكات المسمكعات) كقد كاف باب (االشتقاؽ األكبر) الذم تحدث عنو

مميمان العرب ليذه الصمة بيف الصكت كالمعنى ،كابف دريد (ت321ىػ) في مصنفو (االشتقاؽ) يتكبد

كيشؽ عمى نفسو أف يجد ىذه الصمة في أسماء القبائؿ كاألشخاص مف خبلؿ إرجاعيا إلى أصميا(،)7

كممف تنبو لبلشتقاؽ كفسره بالصمة الطبيعية بيف الصكت كالمعنى ابف فارس إذ أجرل ىذا القياس
()8

االشتقاقي في معجمو "مقاييس المغة" ،ككتب الثعالبي

(ت 429ىػ) في كتابو "فقو المغة كسر العربية"

) (1إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،مكتبة األنجمك المصرية -القاىرة ،ط1978/6ـ ،ص.141
) (2أحمد مختار عمر :عمـ الداللة ،ص.17
) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.143
) (4ابف جني :الخصائص ،ج /2ص.152

) (5سيبكيو (أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر) :الكتاب ،ج /4ص.14
) (6ابف جني :الخصائص ،ج /2ص.152
) (7ابف دريد (أبك بكر محمد بف الحسف) :االشتقاؽ ،تحقيؽ كشرح :عبد السبلـ ىاركف ،دار الجيؿ -بيركت،
ط1991/1ـ ،ص.536

) (8الثعالبي :فقو المغة كسر العربية ،تحقيؽ :إبراىيـ اإلبيارم كزميميو ،شركة مصطفى البابي الحمبي ،ط1938 /1ـ،
ص.216
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فصكالن عف حكاية أصكات الناس في أقكاليـ كأحكاليـ ،أما السيكطي (ت 911ىػ) في مزىره فأثنى

جزيؿ الثناء عمى ابف جني في ىذا المجاؿ ،كعقد فصكالن تحدث فييا مطكالن عف الداللة الصكتية ،فكـ
كاف يركؽ لو ىذا الحديث( ،)1ناىيؾ عف عرضو لعمماء الفقو كتناكليـ ليذه الصمة(.)2

أما عمماء العربية المحدثكف فقد انقسمكا بيف مؤيد كرافض لكجكد صمة طبيعية بيف الصكت

كالمعنى ،كقد كاف حممي خميؿ كما ذكرت مف أصحاب الفريؽ الثاني ،كيأتي الشدياؽ

()3

(ت1888ـ)

في مقدمة الفريؽ األكؿ كجرجي زيداف( ،)4كعمي عبد الكاحد كافي( ،)5كيأتي صبحي الصالح في كتابو
"دراسات في فقو المغة" مثنيان عمى جيكد عمماء العربية القدماء الذيف أقركا بالصمة الطبيعية بيف
الصكت كداللتو كأسماىا (المناسبة الطبيعية) مبديان إعجابو الشديد بتفكيرىـ حتى كصؼ ىذه الظاىرة
في المغة بأنيا " فتحان مبينان في فقو المغات عامة"( ،)6كمحمد المبارؾ في كتابو "قضايا المغة كخصائص

العربية" يذكر تأثر المغكييف المحدثيف بما جاء بو ابف جني فيما أسمكه نظرية (القيمة التعبيرية أك

البيانية لمحرؼ في األلفاظ العربية)( ،)7كأكلئؾ فئة مف المغكييف كلـ يككنكا بالقميؿ ،ككانت متأثرةى بآراء
العرب القدماء خاصة ابف جني ،كلـ ً
تأت بجديد عنيـ سكل ما تميزت بو مف الدراسة العممية المكثقة
باألدلة كلـ تكف محض خطرات فكرية.

أمػػا الفريػػؽ اآلخػػر فمػػـ تػػرؽ لػػو فكػرة حكايػػة الصػػكت كلػػـ تكػػد تقنعػػو ،رغػػـ إيمانػػو بكجػػكد قمػػة مػػف

األصكات التي تحاكي الطبيعة ،كفي ىذا الفريؽ كاف حممي خميؿ متأث انر ،كمنو إبراىيـ أنػيس الػذم يػرل

أصحاب فريقو أنيـ "أقرب الفريكين إلى فيم الطبيعة المغوية ,فيم الذين يجردون الظواىر المغوية من

كــل غمــوض ,وال يــرون فييــا أمــو ارً ســحرية فــوق المــدارك واألذىــان كمــا كــان يحــاول الكــدماء أن
يظيروىا لنا"( ،)8فقد كاف يرل أف الصػمة مكتسػبة متكاضػع عمييػا بػيف البشػر فػأم لفػظ يصػمح أف يتخػذ
تعبيػ انر عػف المعػاني إذا اتفػػؽ النػاس عميػو( ،)9أمػا تمػػاـ حسػاف فقػد سػبؽ حممػػي خميػؿ فػي ذكػره لمعبلقػػات
الثبلثة بيف المفظ كالمعنػى كىػي العبلقػة الطبيعيػة كالمنطقيػة كاالصػطبلحية العرفيػة ،كىػي تتصػؿ بالمغػة

أكثر مف السابقتيف فالعبلقػة بػيف الكممػة كمػا تػدؿ عميػو ىػي عبلقػة غيػر طبيعيػة كال منطقيػة ،كانمػا ىػي
) (1السيكطي :المزىر ،ج /1ص.53
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص .47
) (3الشدياؽ (أحمد فارس) :الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ ،مكتبة المصطفى اإللكتركنية ،د.ت ،ص2

) (4جرجي زيداف :الفمسفة المغكية كاأللفاظ العربية ،مطبعة القديس جاكرجيكس -بيركت1886 ،ـ ،ص  76كما بعدىا.
) (5عمي عبد الكاحد كافي :فقو المغة ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط2004 /3ـ ،ص 136كما بعدىا.
) (6صبحي الصالح :دراسات في فقو المغة ،ص.151
) (7محمد المبارؾ :فقو المغة كخصائص العربية ،ص 103كما بعدىا.
) (8إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.144
) (9المرجع السابؽ نفسو :ص.72
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اصػ ػػطبلحية عرفيػ ػػة( ،)1كمػ ػػف ىػ ػػذا الفريػ ػػؽ أيض ػ ػان حسػ ػػف ظاظػ ػػا

الراجحي(.)4

()2

كمحمػ ػػكد فيمػ ػػي حجػ ػػازم( ،)3كعبػ ػػده

كيقترب مكقؼ حممي خميؿ أيضان مف حاؿ الجامعات األكركبية ،فقد عبل بيا شأف دراسة

األصكات ،كأصبح النظر لظكاىر المغة أقرب ما يككف مكضكعيان بعيدان عف أم مؤثرات كاعتقادات،
فيي دراسة عممية آلية ،فقد اتفؽ حممي خميؿ مع ما ذىب إليو ماكس ميمر كدم سكسير ،كفندريس
كغيرىـ مف إنكار كجكد عبلقة طبيعية بيف الصكت كالمعنى ،فربما يدؿ الصكت الكاحد عمى أكثر مف

معنى أك العكس؛ كبذلؾ تنتفي العبلقة بينيما ،ثـ افترضكا لك كانت ىذه النظرية صحيحة لتشابيت
حكاية األصكات بيف لغات البشر ،كلتكمـ الناس لغة كاحدة( ،)5كقد كانت ىذه اآلراء مف قبؿ لغكيي

الغرب مرتبطة بنظريات نشأة المغة

()6

التي تقكؿ بأف األصكات نشأت نتيجة لتقميد أصكات الطبيعة

كىك ما فسره ابف جني ،كبذلؾ كانت آراؤىـ في أف العبلقة اصطبلحية يتعارؼ عمييا البشر ،رغـ ذلؾ
لـ يستطيعكا إنكار أف قمة مف األلفاظ ليا دالالت طبيعية ،حيث لـ يستطع أحد منيـ أف ينكر كجكد

بعض الكممات التي تكحي بالصمة الطبيعية كاف كانت شيئان قميبلن في المغة ،فالعالـ (جسبرسف) انتصر
لكجكد عبلقة بيف الصكت كالمعنى رغـ ذلؾ حذر مف المغاالة فييا(.)7

كيتضح أف نظرة حممي خميؿ لتكضيح العبلقة بيف الصكت كالمعنى كانت ناضجة تعتمد عمى

فيمو لمكحدة المعجمية كادراكو لنكعيف مف العبلقات بيف الصكت كالمعنى ،إحداىما طبيعية كاألخرل
تقكـ عمى إدراؾ الفرد لمكاقع ،فقد كاف رأيو مقنعان ،مدعمان باألدلة كالبراىيف ،كما أنو أكثر شمكلية كادراكان
لطبيعة المغة ،استفاد ممف سبقو مف عمماء العربية لكنو بنى رأيو عمى أساس عممي.

كلعؿ الباحثة تعتقد بأف العبلقة الطبيعية كانت كاضحة في أكؿ نشأة المغة ،ككانت األصكات
تحاكي الطبيعة ،كما إف تشعبت المغة بالنحت كاالشتقاؽ ككثرت بيا الميجات كالتنكعات ،كبمغت طكر

الكماؿ ،حتى أصبحت الداللة الطبيعية ال تكاد تيرل إال لمبيب كبدأت داللة الكممة ترتبط بظركؼ النشأة
كالعرؼ.

) (1تماـ حساف :المغة بيف المعيارية كالكصفية ،ص.111-110

) (2حسف ظاظا :المساف كاإلنساف ،دار القمـ -دمشؽ ،ط1990/2ـ ،ص.34-32
) (3محمكد فيمي حجازم :أسس عمـ المغة العربية ،ص.13-12
) (4عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،ص.69 ،68
) (5ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ص.41

) (6لممزيد حكؿ نظريات نشأة المغات يينظر :حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص 106كما بعدىا.
) (7إبراىيـ أنيس :داللة األلفاظ ،ص 68كما بعدىا.
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انياً  -النطق والكتابة:
األصؿ في المغة أف تككف منطكقة جارية عمى األلسنة ،كمكثت منطكقة سنكات طكاؿ ،بينما

جاءت الكتابة في مرحمة الحقة ،كبذلؾ ماتت كثير مف المغات التي لـ تسجؿ في بطكف الكتب ،كيؤكد

تعريؼ حممي خميؿ لمكتابة عمى سبقيا النطؽ ،فالكتابة عنده" :رموز مركية لألصوات المغوية

المسموعة"( ،)1كابف جني أخرج الكتابة مف تعريفو لمغة بأنيا" :أصوات يعبر بيا كل قوم عن

أغراضيم"( ،)2كيفسر ىذا التعريؼ منيج القدماء في جمع المغة كاستقرائيا عف طريؽ المشافية في

حديثيـ عف السماع ،كمنيجيـ في عمـ القراءات ،كتدكيف كتبيـ التي عالجت أخطاء الكتابة

كالتصحيؼ كالتحريؼ( ،)3كيبدك إعجاب حممي خميؿ بيذا المنيج مف خبلؿ رفضو ما مضت بو

دراسات عمـ المغة التاريخي كالتي أكلت عناية بالمغة المكتكبة كاىماؿ المغة الحية المنطكقة( ،)4ىذا
كيؤكد حممي خميؿ ما سار فيو السابقكف مف أصالة دراسة المغة المنطكقة عندىـ كسبقيا المغة

المكتكبة ،كىك ما سار فيو تطكر الفكر المغكم الغربي الذم بدأ بالنصكص المكتكبة لينتيي إلى عمـ

المغة المنطكقة أك المسمكعة(.)5

كألف الكتابة رمكز مرئية لؤلصكات المغكية المسمكعة ،فإف المغة المنطكقة أكثر تعبي انر لكسائؿ

التعبير المختمفة لمصاحبتيا لمغة الجسد ،كتعبيرىا عف بعض المبلمح الصكتية para-linguistic

كالتنغيـ كالنبر كتدعميا مبلمح أخرل كالسرعة كاإليقاع كارتفاع الصكت( ،)6بينما تعبر الكتابة عف ىذه

المبلمح بكسائؿ ناقصة مثؿ استخداـ عبلمات الترقيـ ككسائؿ الطباعة .كبذلؾ تبقى المغة المنطكقة
ىي األسبؽ في ممارسة البشر ليا ،كاألكثر استخدامان ،كمف الممكف تحكيميا إلى لغة مكتكبة دكف

تبذير.

أما عف الغمكض في الكتابة فيك أمر كاقع؛ ألف الكتابة عاجزة عف تصكير كافة الخصائص

الصكتية في المغة كما يذكر حممي خميؿ أف المغة المكتكبة تسقط مف حسابيا عكامؿ كثيرة كعامؿ

السرعة كالزمف كالبعد كالميجات كنطؽ األفراد ،مما يؤدم الختبلؼ نطؽ الصكت الكاحد كالذم يسمى

األلكفكف( ،)7األمر الذم جعؿ المغكيكف يستخدمكف الكتابة الصكتية .phonetical alphabet
) (1حممي خميؿ :الكممة ،ص.75

) (2ابف جني (أبك الفتح عثماف) :الخصائص ،ج /1ص.33
) (3عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،ص.63
) (4حممي خميؿ :مقدمة لدراسة فقو المغة ،ص.43
) (5حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.113

) (6بالمر :عمـ الداللة إطار جديد ،ترجمة :صبرم السيد ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية1995،ـ ،ص.22
) (7حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.150
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كما أف الصكرة الخطية لمفكنيـ ليا عدة صكر تسمى (ألكجرافيـ  )allographemeبفعؿ تغير

مكضع الحرؼ مف الكممة.

كفي العصر الحديث أدل االستغناء عف الحركات في الكتابة إلى تفشي ليجات العرب فالكممة

الكاحدة المكتكبة تيق أر بأكثر مف ليجة ،فإف تكخي ضبط الحركؼ يخدـ كثي انر االختبلفات الميجية،
ناىيؾ عف األخطاء الصرفية كالنحكية التي خمفيا إىماؿ كتابة الصكائت ،كذلؾ عيب مف عيكب
الكتابة العربية قد يككف راجعان إلى قصكر في فيـ عممية النطؽ ،كأف يعتقد أف الحركات ما ىي إال
صي مختمفة لنطؽ الحركؼ ،كأرجع حممي خميؿ العمة في ذلؾ أف القدماء تكىمكا الصكائت تابعة

()1
لمحرؼ الصامت  ،بينما كجد تماـ حساف تفسير ىذه الظاىرة أف لمقدماء نظامان صكتيان معركفان

رمز كتابيان يدؿ عمى الحرؼ في
كمشيك انر في المغة العربية كمطكعان في كتابتيا يعتمد أف لكؿ حرؼ ان
عمكمو دكف النظر إلى ما يندرج تحتو مف أصكات بحيث تككف ىذه األصكات صفات لمحرؼ كأف

إخفاء أك إمالة أك غير ذلؾ( ،)2كعند كتابة الصكائت فإنيا ال تخمك مف
تككف إدغامان أك إقبلبان أك
ن
بعض الصعكبات في رمكزىا كالفتحة القصيرة كيرمز ليا رمز فكؽ الحرؼ (ى ) ،كالفتحة الطكيمة القائمة
(ا) ،كالمينة (ل).
فالصكائت العربية تكتب الرمكز مختمفة كما أنو يصعب تدكينيا في الكتابة العربية.
ككضع العرب عبلمات فكؽ الحركؼ لتعبر عف الظكاىر الصكتية يؤكد تنبيـ إلى الفركؽ بيف

النطؽ كالكتابة ،مف مثؿ ذلؾ عبلمة الشدة (ٌ ) نسبة إلى لفظ شديد( ،)3إذا كضعت عمى الحرؼ أفادت
تك ارره مف ناحية الكتابة ،أما في النطؽ فيستغرؽ الصكت المراد مقدار صكتيف مف غير تشديد ،كىذا

ما أطمؽ عميو مصطمح اإلدغاـ كىك "أن تصل حرفاً ساكناً بحرف م مو من غير أن تفصل بينيما

بحركة أو وقف قصير فيصيران لشدة اتصاليما كحرف واحد"( ,)4كيذكر حممي خميؿ أف مصطمح
()5

(التشديد) في ظاىرة اإلدغاـ يدؿ عمى الفرؽ الكاضح بيف النطؽ كالكتابة

كغيرىا مف الرمكز

كالسككف مثؿ رأس خاء صغيرة (ۡ) إشارة إلى خفيؼ بمعنى غير محرؾ ،أك ىاء صغير (ٍ ) تختص
الكقؼ الذم يمزـ تسكيف المتحرؾ( ،)6كاليمزة (ء) التي اقتطعت مف رأس العيف فسميت القطعة ،كقد

) (1حممي خميؿ :الكممة ،ص.79
) (2تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.50
) (3الداني (أبك عمرك عثماف بف سعيد) :المحكـ في نقط المصاحؼ ،تحقيؽ :عزة حسف ،دار الفكر العربي -لبناف،

ط1960/1ـ ،ص.49

) (4ابف يعيش (مكفؽ الديف أبي البقاء) :شرح المفصؿ ،تصحيح كتعميؽ :مشيخة األزىر ،الطباعة المنيرية -مصر،
د.ت ،ج /10ص.121

) (5حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي ،ص.63
) (6الداني :المحكـ في نقط المصاحؼ ،ص.52
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كاف الخميؿ أكؿ مف كضع رمكز اليمز كالتشديد كرمكز الحركات القصيرة؛ لتستكمؿ الكتابة العربية

عدتيا في تمثؿ النطؽ الصحيح.

ففي كؿ المغات لغة الكتابة ال تمثؿ المغة المنطكقة تمثيبلن دقيقان ،إذ ىي عاجزة عف تصكير

كافة الخصائص الصكتية خاصة مف ناحية اختبلؼ النطؽ بيف األفراد كالميجات ،فكؿ الكتابات

المتداكلة في العالـ قديمان كحديثان ىي محاكالت تقريبية لتسجيؿ الكاقع الصكتي ليذه المغات فالقارئ

ينظر إلى الرمز المكتكب ،فيتذكر الكممة كينطؽ بيا لسانو ،حيث ال يمكنو أف يق أر الكممة المدكنة حرفان

حرفان ،كما يؤكد ىذه الحقيقة أننا نستطيع أف نق أر الكممات غير مضبكطة كاألغرب مف ذلؾ أف العرب

القدماء قرأتيا دكف نقاط.

كيرل تماـ حساف أف "العبلقة بيف الرمز الكتابي كبيف مدلكلو عبلقة عرفية"( ،)1فإف تغير

العرؼ في المجتمع كتغيرت الرمكز الكتابية فإف ىذا ال يغير مف كضكح المعنى ،األمر الذم أدل
بالكثير أف ينادكا باستخداـ الرمكز البلتينية في كتابة العربية؛ ألف الرابطة بيف الرمز كالحرؼ العربي

تقتصر عمى العرؼ كالتاريخ كما ليا في النفس مف قيمة(.)2

إذف ارتباط النطؽ بالكتابة مكجكد في كؿ كجبة لغكية ،فما ثمة مائدة في المغة إال ككجد

االختبلؼ بينيما حاض انر فيو ،كحضكره في المعاجـ العربية بال األثر فالمعجمي احتار في استخداـ
تيجئة صكتية تبيف داللة النطؽ لكثرة التيجئات المتباينة في الكصؼ الصكتي الذم يتبناه المغكم حيث

إف معظـ التيجئات المعركفة

()3

تختمؼ في كثير مف الرمكز التي تضعيا لؤلصكات المينة كالحركات

المدغمة كالمركبة ،كىذه األصكات أصبلن تختمؼ في طكليا كقصرىا كفي نكعيتيا( ،)4كاستخداـ أكثر

مف تيجئة يسبب اإلرباؾ في المعاجـ ،فبلبد لممعجمي مف استخداـ تيجئة تمتاز بالكضكح كاليسر؛

ليسيؿ عمى القارئ فؾ رمكزىا.

) (1تماـ حساف :المغة بيف الكصفية كالمعيارية ،ص.126
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص ،126بتصرؼ.
) (3ىناؾ عدة تيجئات صكتية استخدميا المعجميكف في تمثؿ النطؽ مثؿ األبجدية الفكنيمية ،فتستعمؿ األبجدية
االصطبلحية العادية كتستخدـ في تمثيؿ لغة معينة ال تصمح لمغة أخرل غيرىا كرمكز الفكنيمية تكضع بيف خطيف
مائميف ىكذا  / /في حيف تكضع رمكز األبجدية الدكلية بيف قكسيف معقكفيف ىكذا ] [ مثؿ الفتحة التي تكضع عمى
كثير مف الحركؼ يرمز ليا برمز كاحد ،بينما في األبجدية الدكلية يرمز لكؿ حرؼ برمز ،كلذلؾ كانت األبجدية
الفكني مية أقؿ في عدد الرمكز كأيسر في االستعماؿ إال أنيا تمزـ بمغة كاحدة أما األبجدية الدكلية معقدة أكثر لكنيا دقيقة
كعالمية .كىناؾ أبجدية ثالثة تسمى أبجدية أطمس الميجات بنيت عمى األبجدية الصكتية مع إضافة رمكز كثيرة
لممساعدة في تسجيؿ خصائص الميجات األمريكية المتعددة كحفظيا (ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ترجمة :أحمد مختار
عمر ،ص.)52 ،51
) (4عمي القاسمي :عمـ المغة كصناعة المعاجـ ،ص.58
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كقد اعتاد المعجميكف ذكر تمؾ الرمكز المستعممة في مقدمة معاجميـ؛ ليبيف كيفية االستفادة

منيا عمى أفضؿ كجو ،كيحبذ أف يككف ليا التمفظ نفسو في جميع الميجات الكبرل كتصؿ الكسيمة

غايتيا حيف إلحاؽ المعجـ بأسطكانة أك شريط مسجؿ يحتكم كممات مفتاح المفظ كعباراتو(.)1

كفي سياؽ الحديث يؤخذ عمى معاجمنا القديمة التصحيؼ ،فالكتابة تحتاج إلى إشارات مضافة

إلبانة نطؽ الحركؼ ،كمف الممكف أف تقع ىذه اإلشارات المضافة في غير مكقعيا الصحيح بسبب
إىماؿ الكاتب أك تعبو فتسبب الخطأ ،كىذا األمر كاف متفشيان في المعاجـ القديمة كبقي خطر تصحيؼ

الحركات ،كلكنيا أرغمت المؤلؼ أف يذيؿ كؿ كممة بأخرل أك بكممات قد تصؿ إلى خمس؛ ليبيف

ضبطيا فشغؿ ىذا فراغان كبي انر مف المعاجـ ،كقد حاكؿ المغكيكف المحدثكف كضع مقترحات مختمفة

لمتصحيؼ مف كتابة بالحركؼ البلتينية ،كتغيير صكرة الحرؼ الكاحد مع الحركات المختمفة ،كضبط

بعض الحركؼ بالحركات كاىماؿ بعضيا اآلخر مما يسيؿ معرفتو ،كلـ يتفؽ عمى رأم لحؿ ىذه
المعضمة إلى يكمنا ىذا ،إف المتأخريف مف أصحاب المعاجـ كقعكا أيضان في التصحيؼ فأحمد فارس
الشدياؽ يعقد النقد الثالث كالعشريف لتصحيؼ الفيركز آبادم كاألب أنستاس الكرممي يخصص أكثر

مما في كتابو (أغاليط المغكييف) لتصحيؼ مدرسة اليسكعييف مف المعجميف.
مما سبق يتجو فكر حممي خميل في النطق والكتابة إلى:
 أقاـ حممي خميؿ دراستو لمنطؽ كالكتابة عمى الكممة؛ فتبيف لو أنيا كحدة لغكية تبدأ مف الصكتمرك انر بالصيغة الكظيفية ثـ الجذر كاالشتقاؽ كأخي انر النطؽ كالكتابة.

 -الكتابة في أم لغة ال تعكس طريقة النطؽ بشكؿ دقيؽ.

 -أشار إلى ضركرة كجكد أبجدية صكتية تعتبر تعبي انر رمزيان لكؿ كحدة منطكقة.

 أدرؾ محاكالت العرب القدماء في الخركج مف ىذا المأزؽ في كضع عبلمات الشكؿ كبعضعبلمات الترقيـ.

 اعتمد بدرجة كبيرة عمى المبلحظة لممفاصؿ كالفكنيمات في الكممة لتحديد النطؽ السميـ أكثر مفاعتماده عمى رمكز غريبة عف الكممة.

) (1المرجع السابؽ :ص.62
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الفصل الثاني


الفكر الصريف

 المبحث األول -الكممة:
أوالً  -مفيكـ الكممة.
انياً  -المكرفيـ .morpheme

 المبحث ال اني -نمو ال روة المغوية:
أوالً  -االشتقاؽ.
انياً  -النحت.
ال اً  -المجاز.
رابعاً  -االقتراض.
خامساً  -االنقراض.
سادساً  -إحياء الكممات
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المبحث األول
الكممة


مفيوم الصرف:
يعني حممي خميؿ بدراسة الكممة كأحكاليا كخصص ليا كتابو" الكممة دراسة لغكية معجمية"،
كالعناية ببنية الكممة كما يط أر عمييا مف تغير عمـ قديـ يعرؼ عند العمماء العرب بػ (التصريؼ)

ك(الصرؼ)( ،)1كاقترف ىذاف المصطمحاف العربياف في العصر الحديث بمصطمح (المكرفكلكجيا

 )morphologyحيث يختص بكؿ تغيير يط أر عمى الكممة ،كيغير مف داللتيا ،كقد فضؿ حممي خميؿ

تعريب المصطمح مع ترجمتو لمعربية بػ (عمـ الصرؼ)( ،)2كىي ترجمة اختارىا مجمع المغة العربية
()3

كسار عمييا كؿ مف بشر

()4

كحجازم

كالراجحي( ،)5إضافة لترجمات أخرل ظيرت عند المغكييف مثؿ
()7

عمي كافي ترجمو إلى :عمـ البنية( ،)6كتماـ حساف ترجمو إلى "الصرؼ أك البنية"
()9

الصرفي( ،)8كرمضاف عبد التكاب ترجمو إلى "دراسة البنية"

كالنظاـ

كمحمكد فيمي حجازم إلى "عمـ بناء

الكممة"( ،)10كمحمد أبك الفرج إلى "عمـ الصي "( ،)11عمى حيف آثر السعراف االكتفاء بتعريبو إلى
(المكرفكلكجيا)( ،)12كىكذا جمع ىذا المصطمح (المكرفكلكجيا) الكثير مف الترجمات بيف المغكييف(.)13

) (1ينظر دراسة مفيكـ التصريؼ كالصرؼ عند القدماء كالمحدثيف:
 كماؿ بشر :دراسات في عمـ المغة ،ص.249 -219 صادؽ أبك سميماف :الدراسات المغكية الحديثة ،ص.255 -236) (2حممي خميؿ :الكممة ،ص .171
) (3كماؿ بشر :دراسات في عمـ المغة ،ص.219

) (4محمكد فيمي حجازم :أسس عمـ المغة العربية ،دار الثقافة -القاىرة2003 ،ـ ،ص.30
) (5عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،ص .144
) (6عمي عبد الكاحد كافي :عمـ المغة ،نيضة مصر ،ط2004 /9ـ ،ص.8
) (7تماـ حساف :مناىج البحث ،ص.170

) (8تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.81
) (9رمضاف عبد التكاب :المدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.10
) (10محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص + 89أسس عمـ المغة العربية :ص.30
) (11محمد أحمد أبك الفرج :مقدمة في دراسة فقو المغة ،ص.124
) (12محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.37

) (13يينظر :صادؽ أبك سميماف :الدراسات المغكية الحديثة في مصر ،ص.249-247
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كالحؽ أف عمـ الصرؼ العربي يختمؼ عف المفيكـ الحديث ،كثمة فركؽ بيف الصرؼ

كالمكرفكلكجيا تنبو إلييا حممي خميؿ في أف الصرؼ يختص بتحميؿ النظاـ الصرفي لمغة العربية كحدىا
أك لمغات تشبييا كالسامية ،أما المكرفكلكجيا فيي أعـ مف ذلؾ إذ تتصؿ بتحميؿ النظاـ الصرفي في
أم لغة ،كقد يقترب كؿ منيما في منيج التحميؿ أحيانان كاف اختمفت المصطمحات( ،)1كيفرؽ أستاذم
الدكتكر صادؽ أبك سميماف بيف الصرؼ في الدراسات المغكية الحديثة (المكرفكلكجيا) كعمـ الصرؼ

المعركؼ عند القدماء فيذكر أف" :ظيكر اتجاه جديد عند عمماء المغة " "linguistsيختصكف فيو
()2

الصرؼ بكؿ تغيير يصيب الكممة في اشتقاقيا أك تصريفيا كيؤدم إلى تغير في معناىا

كعمى ىذا

فيـ ال يحصركف مجاؿ عمـ الصرؼ في االسـ المتمكف كالفعؿ المتصرؼ كما فعؿ القدماء"(.)3

كبناء عمى ذلؾ أصبح الفكر الصرفي الحديث أدؽ في النظر لبنية الكممة؛ ألنو يأخذ بالحسباف
ن
كؿ تغير يصيبيا كينتج عنو تغيير في المعنى.

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص .87
) (2كقد أطمؽ د .صادؽ عمى ىذه التغيرات التي تصيب الكممة (الدراسة الصكرفية) ك(التغيرات الصكرفية) كىك
مصطمح منحكت مف :صكت كصرؼ (الدراسات المغكية الحديثة في مصر :ىامش ص.)265

) (3صادؽ أبك سميماف :التثقيؼ في المغة العربية" ،النظرية كالتطبيؽ" ،دار المقداد -غزة ،ط2013 /5ـ ،ص–85
.86
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أوالً  -مفيوم الكممة:
تتبكأ الكممة مكانة فريدة في النظاـ المغكم ،مما أغرل الباحثيف بكضع تعريؼ محدد ليا ،أما

حممي خميؿ فيقكؿ في كتابو الكممة" :وفي ظني أن فكرة تعريف جامع مانع لمكممة في كل المغات قد

تأتي في مرتبة تالية لدراسة الكممة أوالً ,وبيان ىذه المالمح بصورة واضحة انياً ,يضاف إلى ذلك

أن تعريف الكممة من حيث ىي وحدة لغوية معكدة تنفرد بخصاكص تميزىا في كل لغة تبعاً النفراد
كل لغة بخصاكصيا الذاتية ,قد يكون وراء صعوبة وضع تعريف عام ليا"(.)1

فكجد بعض الصعكبة في كضع تعريؼ جامع مانع في كؿ المغات لمكممة؛ النفراد كؿ لغة

بخصائصيا الذاتية رغـ اشتراؾ كثير مف الخصائص العامة لمكممات بيف المغات( ،)2كقد كاف ىذا رأم

()4
()3
تعرؼ تعريفان مختمفان في كؿ لغة ،أيضان رأل حممي
فندريس كتماـ حساف في أف الكممة البد أف ٌ
خميؿ أف ىكذا تعريؼ يأتي في مرتبة تالية لدراسة الكممة كبياف مبلمحيا(.)5

أراد حممي خميؿ مف دراستو لمكممة كما يقكؿ" :إنني ال أدرس الكممة في ىذا البحث كي أنتيي

إلى تعريف عام ليا ,كما فعل بعض الباح ين ,وانما أدرسيا بيدف رسم المالمح الدقيكة لمكممة,
سواء في المغة العربية أو في غيرىا"

()6

فيك يحاكؿ رسـ المبلمح الدقيقة لماىية الكممة كحقيقتيا سكاء

في المغة العربية أـ في غيرىا؛ لتصبح دراسة الكممة مف حيث ىي مبنى كمعنى( ،)7كقد أشار حممي

خميؿ لدكر القدماء في تحديد الكممة ،حيث إنيـ أكلكا أىميةن لمصطمح الكممة كأدرككا أف الكممة ىي ما

دلت عمى معنى( ،)8أما ما ائتمؼ مف حركؼ كلـ يحمؿ معنى فيك (لفظة) كىك ما انتبو إليو الخميؿ في

) (1حممي خميؿ :الكممة ،ص.10
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.10
) (3فندريس :المغة ،ترجمة :عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص ،مكتبة األنجمك1950 ،ـ ،ص.124-122
) (4تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص.225
) (5حممي خميؿ :الكممة ،ص .10
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.10
) (7المرجع السابؽ نفسو :ص.10
) (8قامت تعريفات القدماء عمى ربط الكممة بالمعنى مثؿ:
المبرد" :الكبلـ اسـ كفعؿ كحرؼ جاء لمعنى" (أ) ،كالزمخشرم" :المفظة الدالة عمى معنى بالكضع" (ب) كالسيكطي:
"قكؿ مفرد مستقؿ أك منكم منو" (ت).
(أ) المبرد (أبك العباس محمد بف يزيد) :المقتضب ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة ،ك ازرة األكقاؼ -القاىرة،
1994ـ ،ج /1ص .141
(ب)الزمخشرم(أبك القاسـ محمكد بف عمر) :المفصؿ في عمـ العربية ،مطبعة التقدـ -القاىرة ،ط1323 /1ىػ ،ص.6
(ت)السيكطي (اإلماـ جبلؿ الديف) :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف كعبد العاؿ سالـ
مكرـ ،مؤسسة الرسالة -بيركت1992 ،ـ ،ج /1ص.3
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تفريقو بيف الميمؿ كالمستعمؿ مف الكبلـ ،كما فرؽ بو ابف يعيش بيف الكممة كالمفظ( ،)1ثـ إنيـ أدرككا

أف ىذا المعنى لمكممة جزئي يكتمؿ بكضعو في تركيب ،كدليؿ ذلؾ مف ألفية ابف مالؾ:
ِ
ـــــــم
كاســــــــــــتَ ِكم
كالم َنــــــــــــا لَ ْفــــــــــــظٌ ُم
ـــــــر ٌ
ٌ
فيــــــــــــد ْ
ـــــــم حـ ْ
ف ,ال َكمـ ْ
ُ
ـــــــم وفعــــــــ ٌلُ ,ـ َ
واسـ ٌ
()2
اح ُ ِ
وِ
ـــــــــؤ ْم
َو َكممـــــــــ ٌة بيـــــــــا
ــــــــــــم
كـــــــــالم قـــــــــد ُي َ
َ
ــــــــــــده َكم َمـــــــــــــ ٌة ,والكــــــــــــو ُل َعـ ّ
ٌ

تنبو حممي خميؿ لمتشابو بيف إدراكو ىك كادراؾ عمماء المغة المحدثيف لمكممة ،كادراؾ القدماء

لمعايير الكممة المتمثمة في الصكت كالبنية كالداللة المفردة كاالستقبلؿ كالكظيفة النحكية( ،)3كيبدك أف
تصكر حممي خميؿ لمكممة ىك تصكر القدماء ليا مف حيث المبنى كالمعنى ،دكف كضع تعريؼ عاـ

يصدؽ عمى كؿ المغات ،إنما كانت تعريفاتيـ مقصكرة عمى مبلمح الكممة العربية.

أما أصحاب المعاجـ فيرل حممي خميؿ أف ماىية الكممة عندىـ تتحدد بإدراؾ األشياء المحيطة

بناء عمى
أك المتصمة بيا سكاء في العالـ الخارجي أـ في النظاـ المغكم ،كلذلؾ تعاممكا مع الكممة ن
الجذر كاالشتقاؽ كالسكابؽ كالمكاحؽ كما إلى ذلؾ( ،)4كال يذكر عندىـ إال تعريؼ ابف منظكر كىك ليس
تعريفان نحكيان بؿ ذكر مجاالت الكممة ،يقكؿ" :الكممة تقع عمى الحرؼ الكاحد مف حركؼ اليجاء كتقع

عمى لفظة مؤلفة مف جماعة حركؼ ذات معنى ،كتقع عمى قصيدة بأكمميا ،كخطبة بأسرىا"(،)5
كيظير في تعريفو التأثر بالنحاة العرب كباألخطاء التي كقعكا فييا مثؿ إدراكيـ لكجكد فرؽ بسيط بيف

الصكت كالحرؼ ،غير أنو فرؽ بيف تعريؼ النحكم كالمعجمي لمكممة ،كبذلؾ كانت نظرة عمماء
المعاجـ مختمفة عف غيرىـ تبعان لما يتطمبو فف صناعة المعاجـ.
أما المحدثكف مف عمماء المغة فأخذتيـ الحيرة في تحديد الكممة بيف القدماء كالمحدثيف كقميؿ

منيـ مف كضع تعريفان لكنو بقي محصك انر في مفيكـ الكممة العربية دكف كضع تعريؼ عاـ ليا يصدؽ
عمى كؿ المغات كيعكد السبب في ذلؾ الختبلؼ الخصائص الذاتية لكؿ لغة ،كرغـ أف قكاعد عمـ

المغة الحديث تصدؽ عمى كؿ المغات ،فإف تحديد الكممة بقي مكضع حرج لمكثير مف المغكييف ،كمنيـ
حممي خميؿ.
كاكتفى إبراىيـ أنيس بذكر شرح مفيكـ الكممة دكف تقييده بحد كىي عنده كؿ ما كضح في لفظو

كفي داللتو ،كتتميز بيف العناصر المغكية في كؿ المغات البشرية؛ لما تتضمف مف داللة اجتماعية
) (1ابف يعيش (مكفؽ الديف أبي البقاء) :شرح المفصؿ ،ج/1ص.70
) (2ابف مالؾ (أبك عبد اهلل محمد جماؿ الديف بف عبد اهلل) :ألفية ابف مالؾ في النحك كالتصريؼ) ،تحقيؽ :سميماف بف
عبد العزيز بف عبد اهلل العيكني ،مكتبة دار المنيج -الرياض ،د.ت ،ص.69
) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي ،ص.44
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.53-52

) (5ابف منظكر :لساف العرب ،مادة (ؾ .ؿ .ـ).
61

معركفة مألكفة بيف جميكر المتكمميف مف أبناء المغة( ،)1كىك يقع فيما كقع فيو القدماء مف ربط الكممة
بالمعنى ،أما تماـ حساف فيكاد يضع حدان كنصان لمكممة ،كجدير بالذكر أنو تفرد بكضع تعر و
يؼ لمكممة

العربية في كتابو "مناىج البحث في المغة" كىي" :صيغة ذات كظيفة لغكية معينة في تركيب الجممة،

تقكـ بدكر كحدة مف كحدات المعجـ ،كتصمح ألف تفرد أك تحذؼ أك تحشى ،أك يغير مكضعيا أك

يستبدؿ بيا غيرىا ،في السياؽ؛ كترجع في مادتيا غالبان إلى أصكؿ ثبلثة ،كقد تمحؽ بيا زكائد"( ،)2ففي

تعريفو يرل أف الكممة قيمتيا داخؿ السياؽ ،فقد اتخذ مف السياؽ معيا انر في تعريفو لمكممة ،إضافةن إلى
أنيا كحدة مستقمة مف كحدات المعجـ ،كىك تعريؼ يكاد يتكافؽ مع ما كضعو عمماء الغرب مف اختبار

يمكف مف خبللو تبيف معالـ الكممة ،كذلؾ بإفراد الكممة بالنطؽ أك حذفيا مف الكبلـ أك إقحاميا فيو أك

االستعاضة عنيا بأخرل ،كما أف تعريفو جامع كيصمح أف يككف عامان بعد تخميصو مف آخر جممة

فيو.

أما حممي خميؿ فكصؼ تعريؼ تماـ حساف بأنو ينقصو الناحية الصكتية ،ككأف التعريؼ تمثؿ

لغة النصكص المكتكبة دكف الكبلـ المنطكؽ( ،)3مع أف عدـ التقييد يجعؿ النص مطمقان؛ ألف تماـ

حساف لـ ينص عمى المكتكب كانما ترؾ تعريفو مفتكحان.

ألـ حممي خميؿ بجميع جكانب الكممة كرأل أف الكممة ىي مبنى كمعنى ،في كتابو" الكممة
ٌ
ردؼ حممي خميؿ لكممة (معجمية) عمى (لغكية)؛ ليدلؿ
دراسة لغكية معجمية" كفي رأم الباحثة أف ٍ
عمى أف مفيكـ الكممة لديو ىي ما ائتمفت مف مبنى ككانت كحدة معجمية ليا داللة كمعنى.

كحسبو أنو قدـ محاكلة جامعة مممة بكؿ ما يخص الكممة كيبرزىا ككحدة لغكية ليا قيمتيا سكاء
بمفردىا أك في سياؽ لغكم ،فالكممة كانت كما زالت مكضع بحكث القدماء كالمحدثيف ،قامت المعاجـ
عمى مادتيا كألجميا ،كارتبطت قكتيا بالببلغة كالفصاحة.

) (1إبراىيـ أنيس :داللة األلفاظ ،مكتبة األنجمك المصرية -القاىرة ،ط1984 /5ـ ،ص.44
) (2تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص.232
) (3حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.332
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انياً  -المورفيم :Morpheme
()1

آثر حممي خميؿ تعريب مصطمح ) (morphemeالمكرفيـ

ترجمو لغكيكف آخركف ترجمات عدة إلى العربية(.)3

كىك يكافؽ السعراف( ،)2في حيف

كاف الكصكؿ إلى مفيكـ المكرفيـ باعتباره المصطمح األساس الذم يتصؿ ببنية الكممة

ككظيفتيا ،كىك في عرؼ حممي خميؿ ككثير مف المغكييف" :أصغر كحدة لغكية تدؿ عمى معنى أك
()4

كظيفة صرفية أك نحكية"

ارتضى بعض المغكييف العرب تعريفات المكرفيـ كفقان لما جاء بو المغكيكف الغربيكف مثؿ

()6

بمكمفيمد

أك أنو" :أصغر كحدة لغكية ذات معنى في لغة ما"(.)5

كفندريس( ،)7كمنيـ تماـ حساف الذم اكتفى باإلشارة إلى المكرفيـ بصفة عامة في كتابيو

"المغة العربية معناىا كمبناىا"( ،)8ك"مناىج البحث في المغة" تبعان لمفيكـ فندريس( ،)9كمحمكد السعراف

تحدث عف المكرفيـ في صفحات طكاؿ في كتابو "عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي" محاكالن التطبيؽ عمى

) (1حممي خميؿ :الكممة ،ص + 171التعريؼ بعمـ المغة :ص + 211التفكير الصكتي عند الخميؿ :ص.109
) (2محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.216

) (3ترجـ مصطمح المكرفيـ إلى المغة العربية عمى النحك اآلتي:
 ترجـ األستاذاف الدكاخمي كالقصاص مصطمح المكرفيـ ب (داؿ النسبة) فندريس :المغة ،ص.105 تماـ حساف :ترجمو بػ (الكحدة الصرفية) مناىج البحث :ص 172كترجمة أخرل (المباني أك المكاصؽ أك الزكائدأك األدكات) .المغة العربية معناىا كمبناىا :ص.36

 محمكد فيمي حجازم ترجمو بػ (الكحدة الصرفية) .مدخؿ إلى عمـ المغة :ص.300 محمد المبارؾ ترجمو بػ (ألفاظ االرتباط أك األدكات) .فقو المغة كخصائص العربية ،دار الفكر ،ط1964/2ـ،ص.168
 صادؽ أبك سميماف ترجمو كما ترجمو ريمكف طحاف بػ (المميِّز) .الدراسات المغكية الحديثة في مصر ،ىامشص.277

لممزيد حكؿ الترجمات لممكرفيـ يينظر :المرجع السابؽ نفسو ،ىامش ص.277-276
) (4حممي خميؿ :الكممة ،ص.51
) (5ديفيد كريستؿ :التعريؼ بعمـ المغة ،ترجمة حممي خميؿ ،ىامش ص.162

) (6عرؼ (بمكمفيمد) المكرفيـ بأنو " :صيغة لغكية ال تحمؿ أم شبو جزئي في التتابع الصكتي كالمحتكل الداللي مع أية
صيغة أخرل" (محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.)90
) (7كيعرؼ فندريس المكرفيـ بأنو" :عنصر صكتي (صكت أك مقطع أك عدة مقاطع أحيانان) يشير إلى النسب النحكية
التي تربط األفكار المكجكدة في الجممة بعضيا ببعض"( .فندريس :المغة ،ص .)105

) (8تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.36
) (9تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص.170
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المغة العربية( ،)1بينما يكرد محمكد فيمي حجازم في كتابو "مدخؿ إلى عمـ المغة" تطبيقان لممكرفيـ عمى
المغة اإلنجميزية كالعربية بحسب تعريؼ بمكمفيمد(. )2

كفي كؿ التعريفات العربية كالغربية كاف المكرفيـ يدؿ عمى أصغر كحدة لغكية صغيرة تحمؿ

معنى ككظيفة.

كفي حديث حممي خميؿ عف المكرفيـ تظير نظرتو التجريدية لو باعتباره فكنيمان صكتيان تحكؿ

إلى مقطع مككنان المكرفيـ ،ثـ تككف المكرفيمات في الكممات كالجمؿ ،فحركات اإلعراب ىي فكنيمات

كلكنيا تعد مكرفيمات؛ ألنيا تدؿ عمى كظائؼ نحكية ،كىذه النظرة التجريدية لممكرفيـ ظيرت عند تماـ

حساف عند حديثو عف العبلمة كالمكرفيـ ،حيث المكرفيـ مجرد كالعبلمة تحقيؽ أك تعبير نطقي عنو(.)3

عرض حممي خميؿ لتصنيفات المكرفيمات عرضان شكميان كجاء عرضو عمى ثبلثة أقساـ:

كحدات صرفية حرة  Free morphemeيمكف أف تكجد مستقمة بنفسيا مثؿ الضمائر المنفصمة،

كيعرفو حممي خميؿ بالمكرفيـ الذم "يمكن استخدامو بحرية كوحدة مستكمة في المغة"( .)4ككحدات
صرفية مقيدة  Bound morphemesالكحدات الصرفية المقيدة تككف لكاحؽ أك سكابؽ متصمة

بالكممة مثؿ الضمائر المتصمة ،كيعرفيا حممي خميؿ بالمكرفيـ "الذي ال يمكن استخدامو منفرداً بل

يجب أن يتصل بمورفيم آخر"( ،)5كالنكع الثالث ىك المكرفيـ الصفرم  ،Zero morphemeكيسميو

النحاة (الداللة العدمية)( ،)6المكرفيـ الصفرم ىك مكرفيـ يدؿ عدـ كجكده عمى كجكد مكرفيـ محذكؼ أك
مستتر أك مقدر ،مثؿ :الضمائر المستترة كالصي في المشتقات كاإلسناد في الجممة كحركات اإلعراب

المقدرة كغير ذلؾ .كأكرد حممي خميؿ ىذا التصنيؼ الثبلثي في كتابو (مقدمة لدراسة عمـ المغة) ،بينما

كاف قد اكتفى في كتابو "الكممة" بالنكعيف األكليف كأخذ في تقسيـ النكع الثاني كىك المكرفيمات المقيدة
إلى نكعيف آخريف أحدىما مكرفيمات مقيدة اشتقاقية  Derivational morphemesتختص بالزيادات

التي تط أر عمى الكممة كتضيؼ معنى ،كقد أسماىا تماـ حساف بتعبيرات شكمية ليا معنى كظيفي(،)7
كاألخرل تختص بعبلمات اإلع ارب كتسمى مكرفيمات مقيدة إعرابية .)8(Inflecting morphemes

) (1محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص 216كما بعدىا.
) (2محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص 90كما بعدىا.
) (3لممزيد حكؿ مصطمحات تماـ حساف (الباب كالمكرفيـ كالعبلمة) ينظر :تماـ حساف :مناىج البحث في المغة،
ص 172كما بعدىا.

) (4حممي خميؿ :الكممة ،ص + 53مقدمة لدراسة عمـ المغة :ص.90
) (5المرجعاف السابقاف نفسيما.
) (6حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.91

) (7حممي خميؿ :مناىج البحث في المغة ،ص 212كما بعدىا.
) (8حممي خميؿ :الكممة ،ص.54
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يتفؽ حممي خميؿ مع المغكييف في تصنيؼ المكرفيـ عمى أساس الشكؿ ،كتسمياتيـ المختمفة

ألنكاع المكرفيـ ال تخرج عف التقسيـ الشكمي الحديث الذم اتبع فيو حممي خميؿ المغكييف قبمو ،فتماـ

حساف يصنؼ المكرفيمات كيطمؽ تسميات استقؿ بيا كىي :الباب كالعبلمة إضافةن إلى المكرفيـ(،)1
فالباب لو معنى العمكـ حيث يخرج مف كؿ باب مكرفيـ خاص ،فباب الفاعؿ يعبر عنو مكرفيـ خاص

ىك االسـ المرفكع ،بينما العبلمة ىي العنصر الذم يعبر عف المكرفيـ تعبي انر شكميان كىي قد تككف غير

مكجكدة (عبلمة صفر) كىي تساكم المكرفيـ الصفرم عند حممي خميؿ ،كيبيف ىذا التقسيـ نظرتو

التجريدية لممكرفيـ كالتي شكمت أساسان لنظرة حممي خميؿ أيضان.

بينما يظير في تصنيؼ السعراف احتذاؤه لتعريؼ فندريس لممكرفيـ كلذلؾ يصنفو ثبلثة أقساـ

ىي :أف المكرفيـ عنصر صكتي قد يككف المكرفيـ صكتان أك مقطعان أك عدة مقاطع ،كيزيد السعراف في

تكضيح نكعيف آخريف مف المكرفيـ منيا ما يتككف مف ترتيب العناصر الصكتية الدالة عمى المعنى
مثؿ المقابمة بيف المفرد كجمع التكسير مثؿ :رجؿ رجاؿ ،خركؼ ًخراؼ ،...كالنكع الثالث كاألخير ىك

المكضع الذم تحتمو الكممة الدالة عمى المعنى أك التصكر في الجممة(.)2

كقد ذكر محمكد فيمي حجازم أكثر مف اتجاه في تصنيؼ الكحدات الصرفية منيا التصنيؼ

الشكمي إلى كحدات صرفية حرة ،ككحدات صرفية مقيدة( ،)3كثمة تصنيؼ كجده حممي خميؿ "أقرب إلى
()4

طبيعة الصي كاألكزاف في المغة العربية"

كىك تقسيـ الكحدات الصرفية إلى تتابعية Sequential

 ،)5(morphemeكغير تتابعية  ،)6(Non- sequential morphemeكىي تمثؿ عند حممي خميؿ
المكرفيمات المقيدة كالمكرفيمات الحرة.

إف التقسيـ الشكمي لممكرفيـ ساعد في تحميؿ بنية الكممة كالجممة ،كقد طبقو حممي خميؿ عمى

الجممتيف العربية كاإلنجميزية(.)7

) (1لممزيد ينظر :تماـ حساف :مناىج البحث في المغة ،ص 172كما بعدىا.
) (2لممزيد حكؿ تصنيؼ السعراف ينظر :عمـ المغة مقدمة :ص  218كما بعدىا.
) (3محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.92
) (4حممي خميؿ :الكممة ،ص54

) (5الكحدات الصرفية التتابعية التي تككف مككناتيا الصكتية مف الصكامت كالحركات متتابعة دكف فصؿ فييا عمى
نحك متتابع دكف فصؿ يفصؿ بيف ىذه المككنات مثؿ الضمائر المتصمة بالفعؿ ،ككذلؾ الكحدات الصرفية المقيدة
(محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.)93
) (6الكحدات الصرفية غير التتابعية التي تأتي مككناتيا الصكتية مف الصكامت كالحركات متتابعة عمى نحك غير
متصؿ ،بمعنى أف الكحدات الصكتية المككنة ليا تتخمميا كحدات صكتية لكحدة صرفية أخرل (المرجع السابؽ نفسو).

) (7حممي خميؿ :الكممة ،ص + 53مقدمة لدراسة عمـ المغة :ص.91-89
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كما يحصر حممي خميل ميمة المورفيمات التي قسميا ل ال ة أصناف في الث وظاكف ركيسية:
 -1التعريؼ كالتحديد.
 -2التصنيؼ.
 -3التكزيع.
التحديد كالتصنيؼ أم الكصكؿ إلى بنية المكرفيـ كمعنى ىذه البنية ،أما التكزيع فاستبداؿ كحدة
لغكية بأخرل كاالستبداؿ الذم يحدث في بيئة لغكية أكبر مثؿ إحبلؿ الفكنيـ /ؽ /في المكرفيـ (قاـ)
بػػالفكنيـ /ف /في المكرفيـ (ناـ) ،أك استبداؿ مكرفيـ في جممة كإحبلؿ المكرفيـ (رجؿ) محؿ (فرس) في
جممة (رأيت فرسان)(.)1
كيرل حممي خميؿ أف ىذا الحصر لطبيعة المكرفيـ باإلضافة لكظائفو الصرفية كالنحكية أدل
إلى اختبلؼ مفيكـ أقساـ الكممة كىي االسـ كالفعؿ كالحرؼ ،كحؿ محميا أنكاع مف المكرفيمات ،كمف
ثـ اختمفت النظرة إلى العبلقات النحكية التي تدخؿ فييا المكرفيمات المختمفة كظير منيج (التحميؿ إلى
المككنات المباشرة) فيقكؿ" :معنى ذلؾ أف تحديد كتصنيؼ كتكزيع العناصر المكرفكلكجية في أم لغة
()2
تنبو إلى أف التصنيؼ كالتحديد لممكرفيمات قد يختمؼ
ىك عمؿ صرفي كنحكم في آف كاحد"  ،كما ٌ
مف لغة إلى أخرل ،أك مف عائمة لغكية إلى أخرل نظ انر الختبلؼ المغات في طريقة بناء المكرفيمات
كخصائصيا التكزيعية( ،)3كبناء عمى ذلؾ كاف تقسيـ كظائؼ المكرفيمات إلى كظائؼ صرفية ككظائؼ
نحكية.
كقد حاكؿ حممي خميؿ ربط المكرفيـ بما جاء عند النحاة العرب ،فبلحظ حممي خميؿ أف القدماء
عرفكا المكرفيـ في حديثيـ عف أقساـ الكبلـ فابف مالؾ في ألفيتو يقكؿ:
ومســـــــــــ َن ٍد لِالسـ ِ
ِ
نـــــــــــــــو ِ
ــــــــــــــالجر والتَّ
ــــــــــل
ـــــــــــــــدا َوأ َْل
ين وال ان
بـ
ا
صـ ْ
ــــــــــم تمييـ ٌ
َ
َُ ْ
ــــــــــز َح َ
ِ
ـــــــــــون (أقْـــــــــــ ِبمَ َّن) ِف ْعـــــــــــ ٌل َي ْن َجمِـــــــــــي
َوُن
ــــــت) َوَيـــــــا (اف َْعمِـــــــي)
ــــــت َوأَتَـ ْ
ِبتَـــــــا (فَ َع ْمـ َ
ضـ ِ ِ
ـــــــم)
ِف ْعــــــــ ٌل ُم َ
ـــــــارعٌ َيمــــــــي (لَـ ْ
ــــل األمـ ِ
ِبـــــال فن ِ
إن أ َْمـــــٌر
ون ِف ْعـ َ
ــــر ْ

ِ
ف َك َيـ ْ ِ
ــــــم
ــــــر ُ
ــــــو ُ
اى َما َ
سـ َ
الحـ ْ
ــــــل َوفـــــــي َولَـ ْ
ــــــال بالتَّـــــــا ِمـ ْ ِ
ِ
ْعـ ِ
ــــــم
َو َماضـــــــي األف َ
ــــــز ِوسـ ْ

ـــــــم
َك َي َ
شـ ْ
()4
ـــــم
فُ ِي ْ

أدرؾ النحاة أف بعض األدكات مثؿ حركؼ الجر كأدكات النداء كدخكؿ األلؼ كالبلـ كىي قرائف
لفظية كاإلسناد قرينة معنكية تدؿ عمى أف كؿ ما يقبؿ ذلؾ يصح انتماؤه إلى طبقة األسماء ،كمثؿ ذلؾ

) (1المرجع السابؽ :ص.92
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.96

) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.104
) (4ابف مالؾ :األلفية ،ص.70
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أيضػ ػ ػان ف ػ ػػي األفع ػ ػػاؿ ،ك ػ ػػؿ ى ػ ػػذه مكرفيم ػ ػػات حػ ػ ػرة أك مقي ػ ػػدة كم ػ ػػا تص ػ ػػكرىا عممػ ػ ػاء المغ ػ ػػة ف ػ ػػي التحمي ػ ػػؿ
المكرفكلكجي(.)1
ومما سبق تستنتج الدراسة المالحظات اآلتية:
 -1شمكلية النظرة إلى المكرفيـ بحيث شمؿ الحديث عنو مفيكـ المكرفيـ كأنكاعو ككظائفو التي
استعرض بعض أمثمتيا مف المغة العربية كاإلنجميزية كالفرنسية أحيانان.
 -2تحدث حممي خميؿ عف المكرفيـ في غير كتاب لو كاف يضيؼ أك يحذؼ سطك انر في كؿ كتاب
الحؽ ،حيث تناكؿ حممي خميؿ المكرفيـ في كتابيو (الكممة دراسة لغكية معجمية) ك(مقدمة لدراسة
عمـ المغة) كتشابو في كمييما مضمكف النص مع اختبلفات بسيطة ،كىي أف دراسة المكرفيـ في
كتاب الكممة كاف الغرض منو رسـ مبلمح الكممة مف حيث الصيغة كالكظيفة ،كفي الكثير مف
السطكر كاف يحؿ مصطمح الكممة بدالن مف مصطمح المكرفيـ ،في حيف كتب في الكتاب اآلخر
عف المكرفيـ؛ ليكضح النظاـ الصرفي أك المكرفكلكجي ألم لغة ،كالذم يتحدد كما رأل مف حيث
البناء كالتحديد كالكظيفة كالقيـ التكزيعية ،كقد أضاؼ في كتاب (الكممة) أىمية تحديد الكظيفة
الصرفية لمكممة كعد ذلؾ خطكة في سبيؿ شرح معناىا في المعجـ ،فقد أشار لما يقدمو المعجمي
مف الشرح كالتكضيح ،كدكر ذلؾ في تكضيح المعنى الصرفي لمكممة ،لكنو استغنى عف ىذه
اإلضافة في كتاب (مقدمة لدراسة عمـ المغة) ،ككاف قد أضاؼ كظائؼ المكرفيـ (التحديد
كالتصنيؼ كالتكزيع) في الكتاب األخير بينما لـ يذكرىا في كتابو (الكممة) ،كما اختمؼ تصنيؼ
المكرفيـ في كبل الكتابيف.
 -3كافؽ حممي خميؿ سابقيو مف المغكييف العرب كالغرب في التعريؼ العاـ لممكرفيـ ،كارتضى تعريب
مصطمح المكرفيـ في كتبو.
 -4ربط حممي خميؿ بيف المكرفيـ كمصطمح كداللة جديدة في البحث المغكم ،كادراؾ النحاة العرب
لكجكده في التراث العربي.
 -5كجد حممي خميؿ أف المكرفيـ بديؿ أكثر كضكحان مف الكممة التي اختمؼ حكؿ مفيكميا ككجكدىا،
غير أنو جانب الصكاب عندما تحدث عف طرح عمماء المغة مفيكـ الكممة لعدـ دقتو في الداللة
عمى كظيفة الكممة الصرفية أك النحكية ،كأخذكا في البحث عف أصغر الكحدات المغكية الدالة
عمى ذلؾ ،كالحؽ أف مفيكـ الكممة كقيمتيا لو مف القكة ما يجعمو باقيان في ذىف كؿ لغكم.

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.94
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المبحث ال اني
نمو ال روة المغوية


أوالً – االشتكاق:
عرؼ حممي خميؿ االشتقاؽ كما كرد عف العرب بأنو" :أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقيما

معنى ومادة أصمية وىيكة تركيب ليا؛ ليدل بال انية عمى معنى األصل بزيادة مفيدة"( ،)1كقد عده
كسيمة لتكليد األلفاظ كتجديد الدالالت ،كامداد المعجـ بمادة جديدة كتأييدان لمكقفو ىذا ،استطاع أف

يكضح جيد ا لشدياؽ في تنمية المادة المعجمية كطرؽ تنمية المغة عنده مف تكليد كاشتقاؽ كنحت

كتعريب في مصنؼ كامؿ.

أثير جدؿ قديـ بيف الككفييف كالبصرييف حكؿ ما إذا كاف الفعؿ أـ المصدر أصبلن لبلشتقاؽ(،)2

كقد رجح حممي خميؿ مكقؼ الككفييف الذيف ذىبكا إلى أف الفعؿ أصؿ االشتقاؽ()3؛ ألف المصدر أكثر

تجريدان فالشيء الحسي أسبؽ كجكدان مف المعنكم المجرد( ،)4لكنو اختمؼ عف الككفييف الذيف عدكا
الفعؿ الماضي أصؿ المشتقات ،ككافؽ حممي خميؿ أستاذه حسف ظاظا في أف صيغة فعؿ األمر ىي

الصيغة األصمية لمفعؿ( ،)5ثـ عدؿ عف رأيو بعد ذلؾ كعد الجذر ىك األصؿ في الكممات ،كأف
المشتقات تشترؾ في جذر كاحد ال يتغير ،كىذا الجذر يستخدمو المعجميكف؛ ليضعكا البنية األساسية

لمكممة ،كبذلؾ كجد حممي خميؿ عمماء المعاجـ أىدل حسان مف غيرىـ في تحديد أصؿ الكممات،
كبنظرتيـ أمكف كضع حد لمخبلؼ حكؿ األصؿ( .)6كقد كاف ىذا رأم تماـ حساف إذ كجد أصؿ اشتقاؽ
الكممات في األصكؿ الثبلثة فاء الكممة كعينيا كالميا ،كذلؾ يشمؿ كؿ الكممات عدا الضمائر
كالظركؼ كاألدكات كبعض الخكالؼ ،كالذم جعمو ينحك ىذا االتجاه فيمو لبلشتقاؽ أنو دراسة صرفية

مسكقة لخدمة المعجـ( ،)7فيذه األصكؿ الثبلثية تتخذ مادة لمكممة في المعجـ ،ككافقو الرأم عبد
) (1السيكطي :المزىر ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كزميميو ،دار التراث -القاىرة ،ط2008 /3ـ ،ج /1ص.346
) (2لممزيد حكؿ ىذه القضية يينظر في المسألة الثامنة كالعشريف مف كتاب:
ابف األنبارم (كماؿ الديف أبي البركات) :اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف :البصرييف كالككفييف ،تحقيؽ:
محمد محيي الديف عبد الحميد ،مطبعة السعادة -مصر ،ط1961 /4ـ ،ص.235

) (3عد حممي خميؿ الخبلؼ في المسائؿ النحكية بيف البصرة كالككفة خبلفان ،كليس مدرسة ليا منيج مختمؼ عف
البصرة ،كاف كافؽ الككفة في بعض مكاقفيا فميس معنى ذلؾ االعتراؼ بيا مدرسة إنما لما كجده مف رأم سديد عندىـ.

) (4حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.77
) (5حسف ظاظا :المساف كاإلنساف ،ص.113

) (6حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص.56-53
) (7تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.169
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الصبكر شاىيف( .)1كىناؾ محمد األنطاكي الذم يبتعد تمامان عنيـ كيذىب ألف األصؿ االشتقاقي في
()2

العربية ثنائي أم يتككف مف حرفيف اثنيف فقط كيبرىف عمى ذلؾ بأمثمة عدة

كىك رأم سبقو بو ابف

عد ما زاد عمى ثبلثة أحرؼ منحكت
فارس في معجميو (مقاييس المغة) ك(الصاحبي) حيف ٌ
العصر الحديث انتصر لذلؾ األب أنستاس الكرممي(.)4

()3

كفي

كقد فرؽ حممي خميؿ بيف نكعيف مف المشتقات عمى اعتبار أف الجذر ىك أصؿ المفردات،
فقسـ الكممات المشتقة إلى متصرفة كجامدة ،األكلى تتضح الصبلت بينيا بكاسطة الجذر كتتحقؽ في

المشتقات كاألفعاؿ كالصفات ،أما الجامدة فما ال يتحقؽ فييا ذلؾ مثؿ :حائط كفرس كرجؿ.)5(...
()6

كقسـ حممي خميؿ االشتقاؽ إلى نكعيف

ىما :االشتقاؽ األصغر كاالشتقاؽ األكبر ،عمى حيف

اختمؼ المحدثكف في تقسيـ االشتقاؽ إلى أصغر ككبير كأكبر  -أك يكبار -ك يكٌبار (النحت)(.)7

) (1عبد الصبكر شاىيف :المنيج الصكتي لمبنية العربية رؤية جديدة في الصرؼ العربي ،مؤسسة الرسالة -بيركت،
1980ـ ،ص.108-107
) (2محمد األنطاكي :دراسات في فقو المغة ،دار الشرؽ العربي -بيركت ،ط /4د.ت ،ص .347 -344
) (3ابف فارس (أبك الحسيف أحمد) :الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ،تعميؽ :أحمد حسف
بسج ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1997 /1ـ ،ص.210

) (4أنستاس مارم الكرممي :نشكء المغة العربية كنمكىا كاكتياليا ،المطبعة العصرية -مصر1938 ،ـ ،ص.2-1
) (5حممي خميؿ :التراث المعجمي ،ص57
) (6يينظر :حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص + 88-75الكممة :ص.69
) (7يجعؿ كافي االشتقاؽ ثبلثة :العاـ (الصرفي) كالكبير (التقميب) كاألكبر (اإلبداؿ) (فقو المغة :ص،)143-137
كقسـ أنيس االشتقاؽ إلى أصغر ككبير كبحث االشتقاؽ األكبر في فصؿ القمب كاإلبداؿ كبحث اشتقاؽ الكبار في فصؿ

النحت دكف أف يطمؽ عميو اصطبلح ال يكٌبار ،االشتقاؽ عند تماـ حساف ىك االشتقاؽ الصغير كقد استغنى عف الكبير
كاألكبر؛ ألف الصغير أكبر خط انر كأكثر استعماالن في المغة (مناىج البحث :ص ،)178كصبحي الصالح االشتقاؽ عنده
األصغر (الصرفي) كالكبير (التقميب) كاألكبر (اإلبداؿ) كالكبار (النحت) (دراسات في فقو المغة :ص )174كىكذا فعؿ
إميؿ يعقكب (فقو المغة العربية كخصائصيا ،دار العمـ لممبلييف -بيركت ،ط1982 /1ـ ،ص )188أما رمضاف عبد
التكاب فيجعمو نكعيف كىكذا فعؿ حممي خميؿ كىما :األصغر (العاـ ،الصرفي) كاألكبر (رمضاف عبد التكاب :فصكؿ
في فقو العربية ،مكتبة الخانجي -القاىرة ،ط1999 /6ـ ،ص )291كقسـ صادؽ أبك سميماف االشتقاؽ إلى (صغير أك
أصغر ،الكبير كيسميو القدماء األكبر كأسماه الدكتكر صادؽ اشتقاؽ التقاليب ،األكبر أك ال يكبار تميي انز لو عف سابقو،

ال يكٌبار كىك النحت كال يعتبره اشتقاقان إنما نحتان) (التثقيؼ في المغة العربية :ص + 136-134أنكاع االشتقاؽ في العربية
بيف القدماء كالمحدثيف دراسة لغكية نقدية ،مجمة جامعة بيت لحـ ،ع 1993-1992 ،12 ،11ـ ،ص.)168
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أطمؽ حممي خميؿ عمى االشتقاؽ األصغر االشتقاؽ العاـ( ،)1ككاف عمي كافي أكؿ مف اصطمح

عمى ىذه التسمية مستندان عمى أف كؿ أصؿ ثبلثي في العربية يرتبط بمعنى عاـ كضع لو ،فيتحقؽ ىذا

المعنى في كؿ كممة تكجد فييا األصكات الثبلثة مرتبة حسب ترتيبيا في األصؿ الذم أخذت منو(،)2
()3

كتبعو في ىذا المصطمح كؿ مف أنيس

كرمضاف عبد التكاب( ،)4كاألخير أضاؼ مصطمحان آخر معو

ىك (االشتقاؽ الصرفي)؛ ألف األلفاظ تتصرؼ عف طريقو كيشتؽ بعضيا مف بعض(.)5

كاالشتقاؽ األصغر (العاـ) عند حممي خميؿ ما زاؿ يحتفظ بقدرتو عمى تكليد كممات جديدة في

العربية( ،)6أم ا النكع الثاني مف االشتقاؽ كىك االشتقاؽ األكبر كقصد بو اشتقاؽ ابف جني في كتابو
()7

الخصائص

كعرفو" :أن تأخذ أصالً من األصول ال ال ية فتعكد عميو وعمى تكاليبو الستة معنى

واحداً تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منيا عميو وان تباعد شيء من ذلك عنو رد

بمطف الصنعة والتأويل إليو"

()8

كىك اشتقاؽ أىممتو العرب؛ لعدـ جدكاه في تنمية األلفاظ كتكليدىا ،كما

أف الربط بيف األصكات كالمدلكالت غير مطرد دائمان ،كلذلؾ لـ يكفؽ ابف جني في ىذا االشتقاؽ؛ ألنو

ربط تقاليب المادة بداللة كاحدة تربطيا جميعان ،فاالشتقاؽ عند حممي خميؿ كظيفتو إمداد المغة
بالكممات التي تحتاجيا لمكاكبة التطكر الفكرم كالحضارم كاستجابة لحاجات المتكمميف ،كمف ثـ كاف

ىذا النكع مف االشتقاؽ ال يقدـ أم تطكر حقيقي في األلفاظ ،كانما عده نكعان مف القسمة العقمية كىكذا

قاؿ أنيس إنيا "طريقة إحصائية أك قسمة عقمية لجأ إلييا أصحاب المعاجـ بغية حصر كؿ المستعمؿ
()9

مف كممات المغة"

ككصؼ أستاذم الدكتكر صادؽ أبك سميماف ىذا االشتقاؽ بأنو "ليس أكثر مف

صناعة عممية أك رياضة عقمية لظاىرة صكتية عفكية يمكف االستركاح بيا.)10("...

أما االشتقاؽ األصغر (العاـ) فرغـ أف صيغو الصرفية محدكدة كمحصكرة في اسـ الفاعؿ كاسـ

المفعكؿ كصي المبالغة كأسماء اآللة كالمكاف كالزماف كالمصادر ،فإف حممي خميؿ يرل أف ليذه الصي

معاني متعددة تضيؼ عمييا نكعان مف الحيكية كالتجدد مثؿ كزف (فعيؿ) تدؿ عمى الصفة الثابتة نحك
) (1حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.75
) (2عمي عبد الكاحد كافي :فقو المغة ،ص.138-137
) (3إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.62
) (4رمضاف عبد التكاب :فصكؿ في فقو المغة ،ص.291
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.291

) (6حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.80
) (7لممزيد حكؿ االشتقاؽ األكبر عند ابف جني يينظر :عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،ص.169-164
) (8ابف جني :الخصائص ،ج /2ص.134
) (9المرجع السابؽ نفسو :ص.66

) (10صادؽ أبك سميماف :أنكاع االشتقاؽ في العربية بيف القدماء كالمحدثيف دراسة لغكية نقدية ،ص.152
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(كريـ) كتدؿ عمى الصكت نحك (صييؿ) ،ككذلؾ قد يدؿ عمى المعنى الكاحد صي متعددة نحك مبالغة

اسـ الفاعؿ تدؿ عمييا كزف فىعاؿ ك ًمفعاؿ كفعكؿ كفعؿ كفعيؿ ،كما أف ىناؾ صيغان جديدة ظيرت بعد
اإلسبلـ مثؿ إضافة األلؼ كالنكف مع ياء النسب نحك (ركحاني )...كاضافة ياء النسب مع التاء لمداللة
عمى المذىب نحك (الصكفية )...إضافة الشتقاؽ صي أخرل في الميجات العامية عمى صيغة

(تفعمف) مثؿ (تكسمف)( ،)1كقد ذكرت العرب أنماطان مف ىذا االشتقاؽ نحك قكليـ (رجؿ مدرىـ) أم
كثير الدراىـ ،كلـ يرد عنيـ الفعؿ فيمكف اشتقاقو قياسيان فيككف (درىـ الرجؿ) كما سمع عف العرب

(تمنطؽ كتكحؿ كتمندؿ )...مف المنطقة كالمكحمة كالمنديؿ ،كيمكف القياس عمى ذلؾ كاشتقاؽ صي

كثيرة لـ ترد عف كبلـ العرب( ،)2كقد ذكر عبداهلل أميف أمثمة كثيرة عمى أف العرب لـ تحجـ عف

االشتقاؽ مف الفعؿ أك المصدر ،إنما اشتقت مف األعداد كمف أسماء الزماف كالمكاف كأسماء الذكات
()3

كمف حركؼ المعاني

كما اشتقكا مف المفظ األعجمي ،كيؤكد ذلؾ قكؿ أبك عمي الفارسي" :العرب

اشتقت مف األعجمي النكرة كما تشتؽ مف أصكؿ كبلميا"( .)4كيدلؿ حممي خميؿ بكؿ ىذه األلفاظ التي

كردت عف سابقيو مؤكدان أف ىذه الصي حدثت بمركر الزمف كأتاحت لممتكمـ الحرية في التعبير عف

أغراضو ،كباالشتقاؽ يستطيع المتكمـ صكغ كممات جديدة مف قكاعد محدكدة لكنيا مجردة مف الناحية
الفكرية ،مما يجعؿ المغة أداة طيعة في يده يشتؽ منيا ما يحمك لو مف مفردات كصي جديدة تمبي

ثقافتو الفكرية ،إضافة لفائدة االشتقاؽ في تحديد أصالة الكممة ،كسبيبلن لمعرفة األصيؿ كالدخيؿ مف

الكممات ،كىذه تبقى في معزؿ عف مجمكعتيا ال أصؿ ليا كال جذر(.)5
انياً – النحت:
اتبع حممي خميؿ منيج القدماء

()6

حيف أفرد النحت بالدراسة كعده ظاىرة لغكية مستقمة عف

االشتقاؽ ،كرمى مف كراء ذلؾ إبراز ما لمنحت مف أثر في تنمية المغة ،كليس اعتباره جزءان مف

االشتقاؽ كما فعؿ بعض المغكييف المحدثيف الذيف اصطمحكا عميو بػ (اشتقاؽ ال يكٌبار) ،ككاف عبد اهلل
أميف أكؿ مف ابتدع ىذه التسمية( ،)7أك بػما اصطمح عميو عبد القادر المغربي بػ (االشتقاؽ النحتي)(،)8
) (1لممزيد يينظر :محمد المبارؾ :فقو المغة كخصائص العربية ،ص.140-136
) (2إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.65
) (3عبد اهلل أميف :تعريب األساليب ،مجمة مجمع المغة العربية الممكي ،ع /1ص.393-383
) (4ابف جني :الخصائص ،ج /1ص.358

) (5حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.79
) (6عد ابف فارس النحت ضرب مف االختصار (الصاحبي :ص .)209
الثعالبي (أبك منصكر) :فقو المغة كسر العربية ،ص.385

) (7عبد اهلل أميف :عمـ االشتقاؽ ،مجمة المجمع ،ع ،1ص.382
) (8عبد القادر المغربي :االشتقاؽ كالتعريب ،مطبعة اليبلؿ -مصر ،ط1908 /1ـ ،ص.24
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كثمة فرؽ بيف االشتقاؽ كالنحت يكمف في أف المفظ المشتؽ يختص بمعنى جديد يعكد ألصؿ كاحد ،أما

المفظ المنحكت يحكم معنى األلفاظ المنحكت منيا ،فيعكد ألكثر مف أصؿ ،كيذكر أستاذم الدكتكر
صادؽ الفرؽ بينيما قائبلن" :ما النحت إال عممية اختزاؿ ،أك اختصار لكممتيف أك أكثر في كممة كاحدة،
()1

بينما االشتقاؽ  ...في أغمب صكره قائـ عمى رفد الجذر أك الكممة بأصكات أخرل"

كيتشابو ىذا

القكؿ مع ما كصؼ بو أنيس كؿ منيما قائبلن " :االشتقاؽ في أغمب صكره عممية إطالة لبنية الكممات،
في حيف أف النحت اختزاؿ كاختصار في الكممات كالعبارات"(.)2

كالنحت ال يختمؼ تعريفو عند حممي خميؿ عما ىك عند القدماء كالمحدثيف ككنو "تكوين كممة

جديدة مركبة من كممتين أو أك ر لمداللة عمى معنى مركب من معاني األلفاظ المتكونة منيا"( )3كقد

أرجع السبب في كجكده إلى ما كجده عند القدماء مف عدـ جكاز اشتقاؽ كممة مف كممتيف في أقيسة

التصريؼ( ,)4فقد عد االشتقاؽ القاعدة األساسية في تكليد األلفاظ( ،)5عمى حيف ذىب أنيس إلى أف
كجكد النحت في العربية ىك كجكد عبارات مشيكرة تستخدـ ككتؿ متماسكة كلكثرة دكراف ىذه العبارات

عمى ألسنة الناس مالكا إلى اختزاليا كاالكتفاء بأقؿ قدر مف اإلشارة إلييا في صكرة كممة( ،)6في حيف

يرل أكلماف أف المنحكتات تعكد إلى أف المتكمـ قد يعسر عميو الفصؿ بيف كممتيف كردتا إلى ذىنو دفعة

كاحدة ،أك تداخمتا فيما بينيا مما يكجد الزلؿ كالنتيجة كجكد كممة صناعية ىي مزيج مف الكممتيف
كتحمؿ معنيييما ،كأكثر ىذه الكممات قصير العمر ال يكتب لو البقاء( ،)7كىكذا اختمؼ العمماء القدماء

كالمحدثكف حكؿ سبب كجكد النحت كقياسيتو فكانت النتيجة قمة األلفاظ المنحكتة في المغة ،كيرل
حممي خميؿ أف ىذه القمة تعكد ألف ىذا النمط مف ابتداع الكممات كتكليدىا يعتمد عمى كثرة

االستعماؿ( ،)8كأيان كاف فإف النحت اآلف تعدت كسيمتو االختصار كاالختزاؿ ،كأصبح ضربان مف التكسع
في المغة كتنميتيا ،كقد كاف الشدياؽ أكؿ مف دعا العمماء إلى استعماؿ النحت في تكليد األلفاظ لمتعبير

) (1صادؽ أبك سميماف" :النحت كأثره في تنمية مفردات العربية ،دراسة في الفكر المغكم العربي الحديث" ،مجمة كمية
اآلداب -جامعة الزقازيؽ -فرع بنيا ،يناير2000 -ـ ،العدد  /6ـ ،6ص + 121-120التثقيؼ في المغة العربية،

ص.137-136
) (2إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.86
) (3ابف فارس :الصاحبي ،ص +209السيكطي :المزىر ،ج /1ص + 482حممي خميؿ :المكلد ،ص.88
) (4السيكطي :المزىر ،ج.483 /1

) (5عد كثير مف المغكييف االشتقاؽ أفضؿ الطرؽ لتككيف كممات جديدة فإف أعياىـ االشتقاؽ لجأكا إلى النحت مثؿ:
محمد المبارؾ :فقو المغة كخصائص العربية ،ص + 288إميؿ يعقكب :فقو المغة العربية كخصائصيا ،ص.214
) (6إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.86

) (7ستيفف أكلماف :دكر الكممة في المغة ،ترجمة كتعميؽ :كماؿ بشر ،مكتبة الشباب -مصر ،ص.141-140
) (8حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.93
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عف تطكرات العصر ،مما أدل إلى إعجاب حممي خميؿ بمصنفاتو كالتي تناكليا حممي خميؿ بالدراسة

كالبحث.

قاـ أنيس بالربط بيف ظاىرة النحت باعتبارىا تقكـ عمى االختصار كاالختزاؿ ،كما يسمى عند

الغربييف ( )Haplologyالذم يقكـ عمى حذؼ بعض األصكات أك المقاطع مف كممة أك أكثر تسييبلن

لنطقيا كاختصا انر لبنيتيا مثؿ:

 "."Phon" = "telephon."Van" = "caravan" -

كىك ما يجده في العربية مف اندثار كثير مف الكممات الطكيمة البنية مثؿ أكزاف (احرنجـ-

اذلعب -اجمكذ) فالصكرة الكبيرة ىي األصؿ ثـ أخذت في االختصار بتطكر المغة( ،)1فالنحت في فيـ

أنيس اختزاؿ لبنية الكممة ،كىك ما ذىب إليو مف قبؿ جرجي زيداف أف النحت ىك االختصار في

النطؽ تسييبلن لمفظ كاختصا انر لمكقت بقدر اإلمكاف(.)2

لكف االختصار كاالختزاؿ الذم قصدتو العربية ىك أخذ كممة مف كممتيف أك أكثر كليس مف
نفس الكممة.
يذكر حممي خميؿ أف المفظ المنحكت يككف فكؽ الثبلثي فيك إما رباعيان أك خماسيان أك سداسيان

أك سباعيان ،كىكذا قاؿ المغكيكف( ،)3كىك رأم سبؽ بو ابف فارس حيف عد ما زاد عف ثبلثة أكثره
منحكت

()4

حتى بال في ىذا األمر كعد كثي انر مف األلفاظ ذات األصكؿ الرباعية كالخماسية ألفاظان

منحكتة مثؿ :بعثؽ كبمطح كالبرقش .كنقد حممي خميؿ مذىب ابف فارس لخمطو بيف المفظ المنحكت

كالمعرب كالدخيؿ( ،)5كما كخطأه رمضاف عبد التكاب فيناؾ كممات ثبلثية منحكتة مثؿ كممة (أسمر)

التي نحتت مف (أسكد) ك(أحمر)(.)6

يذكر حممي خميؿ حاجة العربية لمنحت لمتعبير عف المصطمحات كالمسميات الجديدة في
مناحي الحياة كفي ىذا كانت ىناؾ ثبلث طكائؼ مف عمماء العربية المحدثيف حكؿ اعتبار النحت

ضربان مف ضركب تنمية المغة كاالستعانة بو في تكليد مفردات تمبي حاجات المتكمـ الجديدة ،فالطائفة
) (1إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.94–91
) (2جرجي زيداف :الفمسفة المغكية كاأللفاظ العربية ،ص.21
) (3قاؿ أنيس" :الكممة المنحكتة في أغمب األحياف رباعية األصؿ"( .مف أسرار المغة :ص.)87
) (4ابف فارس :الصاحبي ،ص.206

) (5حممي خميؿ :المكلد ،ص + 96-93التراث المعجمي ،ص.207-203
) (6رمضاف عبد التكاب :فصكؿ في فقو المغة ،ص.305
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األكلى رفضت قبكؿ النحت( ،)1كالثانية تكسطت كأجازت قبكلو عند الضركرة( ،)2كالثالثة أجازت قبكلو.
كقد كقؼ حممي خميؿ في صؼ الطائفة الثانية إلحساسو بحاجة العربية إلى النحت؛ لتمحؽ بركب

التطكر العممي فآالؼ مف المصطمحات األجنبية تتكلد يكميان كال تجد ليا مقاببلن في المغة العربية كمف
()3

مف

ثـ تسارعت المجامع العربية لكسائؿ تنمية المغة كمنيا النحت ،كما لـ تخ يؿ المعاجـ الحديثة
األلفاظ المنحكتة .كيكرد حممي خميؿ بعضان مف ىذه األلفاظ مف معجـ المكرد نحك :طبينفسي،
طبيعقمي ،تحميؿ يتفسي ،احيايتفسي( ،)4كقد تككف الكممات الجديدة المنحكتة غريبة عمى السمع فاسدة
الذكؽ لذلؾ يكافؽ حممي خميؿ عمى الشركط التي كضعيا عمماء المغة لتصح بيا الكممة المنحكتة،

كيؤكد أنو باتباعيا يصبح النحت كسيمة إيجابية لتنمية المغة العربية مف غير المساس بطبيعتيا

كخصائصيا ،كىذه الشركط تتمخص في أف يككف المفظ المنحكت مقبكالن كمنسجمةن حركفو كمصكغان

عمى كزف عربي كمقيسان.
ال اً  -المجاز:

"كىك استعماؿ المفظ لغير ما كضع لو"( .)5كقد عده حممي خميؿ ضربان مف ضركب التكسع في

المغة ،تمجأ إليو المغة أك المتكمـ ،لتحقيؽ أكبر قدر مف الدقة في التعبير( ،)6كقد استخدمو العرب

القدماء ،خاصة األدباء منيـ؛ إلضافة عنصر جمالي عمى الكبلـ ،بينما يرل حممي خميؿ أف" األلفاظ
المفردة تكتسب عف طريؽ كالمجاز دالالت جديدة تمتصؽ بيا مف كثرة االستعماؿ لـ تكف مرتبطة بيا

) (1عبد اهلل العبليمي :مقدمة لدرس لغة العرب ،المطبعة العصرية -مصر ،ط1938 /1ـ ،ص .238–236
 محمد المبارؾ :فقو المغة كخصائص العربية ،ص.288 + 149-148 مصطفى جكاد :المباحث المغكية في العراؽ ،مطبعة لجنة البياف العربي1955 ،ـ ،ص.86-85) (2أصدر مجمع المغة العربية بالقاىرة ق ار انر بجكاز النحت عندما تمجئ إليو الضركرة العممية .يينظر :مجمة المجمع:
ع /7ص 158كاتبع ىذا الرأم :إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص + 91صبحي الصالح :دراسات في فقو المغة:
ص + 269-265إميؿ يعقكب :فقو المغة العربية كخصائصيا ،ص.214

) (3لممزيد حكؿ بعض ىذه المعاجـ يينظر:

 مجمة مجمع المغة العربية :مجمكعة المصطمحات العممية كالفنية التي أقرىا المجمع ،الييئة العامة لشئكف المطابعاألميرية -القاىرة ،ـ 1977 ،19ـ.

 عبد العزيز محمكد كزمبلؤه :معجـ المصطمحات العممية ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط2008 /12ـ. يكسؼ خياط :معجـ المصطمحات العممية كالفنية ،دار لساف العرب -بيركت1950 ،ـ. منير البعمبكي :المكرد ،دار العمـ لممبلييف ،ط1970 .ـ.) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.736

) (5الزبيدم :تاج العركس ،مادة (ج .ك .ز).
) (6حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.105
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كلكف المجاز يخمعيا عمييا"

()1

كبذلؾ يحدث التطكر في المغة عف طريؽ المجاز تمقائيان ،كقد يحدث

المجاز أيضان بطريقة مقصكدة بنقؿ بعض دالالت األلفاظ إلى دالالت أخرل.

الحظ حممي خميؿ الشبو بيف المجاز كالتكليد في "أف كبل منيما يتصؿ بالتغير الداللي ،كيفترؽ

المجاز عف التكليد في أف المجاز غالبان ما يحرص عمى كضكح العبلقة باإلضافة إلى العنصر

الجمالي ،أما التكليد فبل يراعي ذلؾ"(.)2

()3

كقد أطمؽ أنيس عمى المجاز "تغير مجال االستعمال"

كعده نكعان مف التطكر الداللي.

رابعاً  -االقتراض(:)4
االقتراض عند حممي خميؿ كسيمة سريعة كمباشرة مف كسائؿ تنمية المغة ككف االقتراض تبادؿ

لغكم أساسو التبادؿ الحضارم كالفكرم الذم يتـ بيف الشعكب( ،)5كعده ماريك بام أعظـ مصدر لنمك

المغة( ،)6كقاؿ عنو محمد األنطاكي أنو غدا المصدر األكؿ لسد حاجة العربية مف المفردات(،)7
فتقترض العربية ألفاظان مف المغات الفارسية كالسريانية كاآلرامية كاليكنانية كالبلتينية كمف كؿ الشعكب
التي ربطتيا بيا عبلقات تجارية كدينية كثقافية ،كتضيؼ تمؾ األلفاظ المقترضة إلى معجميا فتمسي

ألفاظان عربيةن تكدعيا في معجميا ،كتصكغيا في قكالبيا ،كتشتؽ منيا مثؿ كممة الديكاف كمنيا دكف
تدكينان كىي فارسية األصؿ ،كاقميـ كمنيا أقمـ كتأقمـ كمتأقمـ كىي يكنانية األصؿ( ،)8كتميزت العربية

بظا ىرة اإلقراض أكثر مف االقتراض ألسباب كعكامؿ تتعمؽ بجكىا الخاص كنسيجيا الذاتي كمنشئيا

األصيؿ( ، )9إضافة ألف ما تقترضو العربية مف المغات يعكد إلى عدـ كجكد األسماء بمسمياتيا في
الحضارة اإلسبلمية(.)10

) (1المرجع السابؽ :ص.103
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.108
) (3إبراىيـ أنيس :داللة األلفاظ ،ص.160

المعٌرب -المكلد -المحدث -العامي -المقترض -المستعار-
) (4كيطمؽ عمى االقتراض مصطمحات (الدخيؿ-
ى
المعرب -األعجمي -المجمعي -المعجـ).
المقتبسٍ -
عبد المجيد بف محمد بف عمي الغيمي :األلفاظ الدخيمة كاشكالية الترجمة المغكية كالحضارية ،الناشر :مكقع رحى

الحرؼ ،2008 ،ص.11

) (5حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.139
) (6ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ص.156
) (7محمد األنطاكي :دراسات في فقو المغة ،ص.348
) (8حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.139

) (9صبحي الصالح :دراسات في فقو المغة ،ص.349
) (10حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.541
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كحكل القرآف الكريـ الكثير مف األلفاظ المقترضة التي دخمت العربية مف شعكب أجنبية كأثارت

النقاش بيف العمماء القدماء العتبار القرآف نزؿ بمساف عربي ،كمف أشير كتبيـ التي تناكلت ىذه
األلفاظ كتاب "لغات القرآف" لمفراء (ت 207ق) ككتاب "لغات القرآف" لؤلصمعي( ،ت 216ق) كفسر

حممي خميؿ كجكد المفظ األعجمي المقترض في القرآف بأنو لفظ أصبح ممكان خاصان لمعرب كالعربية كلو
مف الدالالت كدقة االستعماؿ ما ال تغني معو ألفاظ أخرل( ،)1كىك رأم أدركو طائفة مف القدماء

()2

كىك الرأم السديد الذم تكافؽ عميو عمماء المغة المحدثكف.
كقد أكرد حممي خميؿ األلفاظ المقترضة الكاردة في القرآف في كتابو المكلد كقسميا حسب فكرة
العائبلت المغكية الحديثة بدءان بالسامية فالعائبلت اليندية األكركبية فالحامية ثـ الطكرانية ،كىك تقسيـ
اقتبسو حممي خميؿ مف كتاب " القراءات القرآنية" لعبد الصبكر شاىيف( ،)3كقد الحظ صعكبة تحديد

أصؿ الكممات المقترضة مف العائمة السامية؛ ألف كثي انر مف الكممات السامية تشترؾ بيف لغاتيا عمى
العكس مف األلفاظ المقترضة مف العائبلت األخرل(.)4

أثنى حممي خميؿ عمى جيكد العرب في حصر الكممات المقترضة في القرآف كفي المغة العربية
كما بذلكه لمعرفة أصكليا كالطريؽ الذم سمكتو لدخكليا العربية ،كىك عمؿ صعب؛ ألف المغات البشرية

دائمة التقمب كالتغير(.)5

تتبع حممي خميؿ ما كضعو المغكيكف القدماء مف قكاعد لمعرفة عجمة المفظ( ،)6كما ساركا فيو
مف مذاىب في تعريب األلفاظ المقترضة كإبداؿ حرؼ بآخر يقاربو مخرجان أك إبداؿ بنية الكممة
المقترضة لتشابو البنية العربية( ،)7لكف الشيء الذم يمفت انتباه حممي خميؿ أف ىذه األلفاظ المقترضة

) (1المرجع السابؽ :ص.112
) (2كقد ذكرىـ الجكاليقي في معربو كالذيف تبنكا قكؿ عبيد اهلل بف سبلـ" :ىذه الحركؼ بغير لساف العرب في األصؿ
ثـ لفظت بو العرب بألسنتيا فعربتو فصار عربيان بتعريبيا إياه فيي عربية في ىذه الحاؿ أعجمية األصؿ "...كىـ
األزىرم كالرازم كابف منظكر ،كىك رأم اختاره عمماء األصكؿ ممف قبمو كممف بعده مثؿ الغزالي كالصاحبي.

أبك منصكر الجكاليقي (مكىكب بف محمد بف الخضر) :المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ،تحقيؽ
كشرح :أحمد شاكر ،دار الكتب كالكثائؽ القكمية -مصر ،ط2002 /4ـ ،ص 11-10مف مقدمة المحقؽ  +ص5
مقدمة الجكاليقي.

) (3عبد الصبكر شاىيف :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث ،مكتبة الخانجي -القاىرة1966 ،ـ ،ص–313
.321
) (4حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.129
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.122

) (6الجكاليقي :المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ،ص.12-11
) (7المرجع السابؽ نفسو :ص.10-6
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ال يكجد ليا دائمان مشتقات كاضحة في المعاجـ العربية رغـ تعريبيا عمى أكزاف عربية مثؿ كممة

(صراط) المعربة ،عمى حيف يجد ألخرل عربية األصؿ كبنفس كزنيا ككممة (السراط) اشتقاقات كثيرة

()1

مما يؤكد أصالة الثانية في العربية كعجمة األكلى.
كجد حممي خميؿ انعداـ خطر األلفاظ المقترضة عمى المغة ،كتبنى رأم أستاذه حسف ظاظا في

أف الخطر ال يككف في األلفاظ ،إنما يككف في زعزعة النظاـ الصرفي كالنحكم كتشكييو؛ ألنو نظاـ

مرتبط بالفكر كالذكؽ ارتباطان مباش انر(.)2

لـ يترخص حممي خميؿ في إباحة اقتراض األلفاظ كافساح المجاؿ لكؿ لفظ أجنبي باالنضماـ
إلى العربية كيفما شاء ،بؿ اشترط الحاجة كالضركرة لدخكؿ األلفاظ األجنبية إلى المغة العربية ،أما
غير ذلؾ فيككف حسب كصفو لمتشدؽ كالتفرنج مما يضعؼ المغة كيكدم بيا( ،)3كىك مكقؼ مجمع

المغة العربية حيث أجاز استعماؿ بعض األلفاظ األعجمية عند الضركرة عمى طريقة العرب في

تعريبيـ( ، )4كأرجع عمي كافي السبب في مكقؼ المجمع المتشدد إلى أف المغة العربية غنية بألفاظيا
الحسنة النغـ كالجرس ،الكثيرة االشتقاؽ ،التي تصح أف تكضع بدالن مف التسميات الحديثة( ،)5كعمؿ

أنيس تشدد المجمع في ىذا القرار حيث عد التعريب سماعيان كأف الصحيح مف الكممات التي عربتيا

العرب ال تكاد تجاكز ألؼ كممة ،كاألمر الثاني خشية أف تيغمر العربية بطكفاف مف األلفاظ األجنبية
فتفقدىا خصائصيا ،كاألمر الثالث الحرص عمى التراث األدبي كالقرآف الكريـ الذم أنزؿ بمساف

عربي( ،)6ككافؽ صبحي الصالح قرار المجمع بعدـ المجكء لمتعريب إال عند الضركرة ،كفي رأيو أف
يقتصر التعريب عمى األلفاظ الدكلية لممصطمحات العممية المستعممة بألفاظيا البلتينية في جميع

المغات أما بقية المصطمحات فمف تعجز العربية عف تكليد المفظ المبلئـ عف طريؽ االشتقاؽ( ،)7أما
رمضاف عبد التكاب فأدرؾ صعكبة مشكمة التعريب بالنسبة لممجمع ،مما جعمو يبرر لممجمع مكقفو،
حيث إف التعريب يتـ بعد أف يشيع المفظ األجنبي عمى كؿ لساف ،ثـ البدء بالبحث عف لفظ عربي

بديؿ مما يجعؿ المفظ يكلد ميتان الشتيار المفظ األعجمي(.)8

) (1حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.120
) (2حسف ظاظا :كبلـ العرب مف قضايا المغة العربية ،دار النيضة العربية -بيركت1976 ،ـ ،ص.89
) (3حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.141-140

) (4أعضاء المجمع :الئحة لمجمع المغة العربية الممكي (أغراض المجمع) ،مجمة مجمع المغة العربية ،ع/1ص.33
) (5عمي عبد الكاحد كافي :فقو المغة ،ص.159
) (6إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.131

) (7صبحي الصالح :دراسات في فقو المغة ،ص.353-352 + 321
) (8رمضاف عبد التكاب :فصكؿ في فقو المغة ،ص.368
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تحير أىؿ المغة في األلفاظ المقترضة فمنيا ما طكعتو العربية لصيغيا كقكالبيا كأفاضت عميو

مف ركحيا كأطمقت عميو المفظ المعرب ،كمنيا ما حافظ عمى لفظو األجنبي أك بتحريؼ طفيؼ في
نطقو كىك الدخيؿ ،كىناؾ طريؽ آخر لبلقتراض يككف بالترجمة( ،)1كفي نطاؽ آخر قبؿ آخركف

االقتراض دكف شركط ،كرحبكا بكثرة األلفاظ المقترضة في المغة(.)2
خامساً  -انكراض الكممات:

انقراض األلفاظ رغـ ما تحكيو الكممة مف داللة عمى الفقد كالخسراف ،فإنيا طريؽ آخر مف

طرؽ النمك المغكم عند حممي خميؿ ،كيككف ذلؾ بمكت بعض األلفاظ كاالستغناء عف تداكليا ،كىذا
()3

األمر ال ينقص مف ثركة المغة بؿ يزيد مف ثركتيا كقدرتيا عمى التعبير

حيث تطرح المغة ألفاظان تثقؿ

كاىميا بما ال حاجة بو إلييا( ، )4كما تظير فائدة االنقراض بقكؿ ماريك بام" :لممرء أف يؤكد بمنتيى
الطمأنينة أنو في مقابؿ كؿ كممة تختفي يظير في األفؽ عشر كممات جديدة" كأسمى ظاىرة االنقراض

(ىجر الكممات)(.)5

عد حممي خميؿ ما تحدثو ظاىرة االنقراض بنكع مف التكازف ،حيث تكتسب المغة ألفاظان بطريؽ

االقتراض كتخسر ألفاظان بطريؽ االنقراض ،كىي حركة تتـ بصكرة تمقائية كال يمحظيا إال الباحث(،)6
كيكصي الباحث بالتريث قبؿ الحكـ عمى مكت لفظة؛ ألنو مف الممكف أف تجد المفظة كالتي يعتقد

بخمكدىا أعيد استعماليا بعد مدة طكيمة مف الزمف كضرب أمثمة عمى ذلؾ منيا لفظة (الطيثار) كتعني

البعكض ،كالتي عدىا المغكيكف مف األلفاظ المنقرضة لكف أعاد أبك العبلء المعرم (ت449ىػ)
استخداميا في رسالة الغفراف بقكلو" :ككـ مف أغمب مثار يسيد لغناء الطيثار"(.)7

يتفؽ القدماء كالمحدثكف عمى أف االستعماؿ يحفظ لؤللفاظ حيكيتيا كيدعـ بقاءىا ،كقد أيد
حممي خميؿ ربط القدماء بيف شيكع استعماؿ لفظة كمدل فصاحتيا ،كالفصاحة عندىـ ما يحتكيو المفظ

مف عنصر صكتي كقيمة داللية ،فعند القدماء إذا انعدمت فصاحة المفظ قؿ استعمالو كمف ثـ تعرض

) (1ستيفف أكلماف :دكر الكممة في المغة ،ص.149

) (2عبد القادر المغربي :االشتقاؽ كالتعريب ،ص.44-37 + 26
) (3حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.141
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.151
) (5ماريك بام :أسس عمـ المغة ،ص.154

) (6حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.151
) (7أبك العبلء المعرم :رسالة الغفراف ،تحقيؽ :عائشة عبد الرحمف ،دار المعارؼ -القاىرة ،ط1993 /9ـ ،ص.413
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لميبلؾ ،أما المحدثكف فعممكا كثرة االستعماؿ بأسباب عدة منيا الجانب الصكتي أك الجانب الداللي

كاختفاء داللة األلفاظ أك بسبب ظكاىر لغكية كالترادؼ كالمشترؾ المفظي(.)1

كمف الغريب أال تعثر الباحثة عمى ىذه الظاىرة في كتابات عمماء المغة المحدثيف ،أك أف
تجدىا بيف طرؽ نمك المغة لدييـ ،كقمة مف قصدىا بمتفرقات بيف السطكر ،كما لـ تجد – حسب

بحثيا -أحدان اصطمح عمى انخماد األلفاظ كمكتيا بمصطمح االنقراض إال في الكتب المترجمة( )2كلعؿ

حممي خميؿ أكؿ المغكييف العرب الذم اختص االنقراض كأفرده بمبحث خاص في كتابو المكلد  ...بعد

اإلسبلـ ،أما القدماء فقد كانكا عمى كعي بألفاظ يقؿ استعماليا كتختفي عف األلسف في المغة كرتبكىا

الحكشي ،النكادر ،الشكارد ،المتركؾ( ،)3دكف
إلى درجات :الضعيؼ ،المنكر ،الردمء ،المذمكـ،
ٌ
استعماليـ مصطمح االنقراض.
سادساً  -إحياء الكممات:
كما أدرؾ حممي خميؿ أف ىناؾ ألفاظان تمكت كتندثر ،أيقف أف ىناؾ ألفاظان تعكد إلييا الحياة

بعد المكت ،كاعادة الحياة لؤللفاظ الميجكرة عند حممي خميؿ يتـ مف خارج المغة كلو ىدؼ مقصكد

فكيؼ ذلؾ؟

يرل حممي خميؿ أف عممية إحياء األلفاظ تتـ بصكرة مقصكدة فيقكؿ ":إعادة الحياة لمثؿ ىذه
األلفاظ تستدعي تحركان مف خارج نطاؽ المغة فقد تظير أحيانان دعكات إلى إحياء األلفاظ القديمة

الميجكرة بطريقة منظمة تتمشى مع خطة سياسية أك قكمية أك عنصرية أك عممية تيدؼ إلى التخمص

مف الكممات األجنبية الدخيمة أك إلى سد النقص الممحكظ في بعض االستعماالت ،كغالبان ما يتـ ذلؾ

عف طريؽ األفراد أحيانان أك المجامع المغكية أك الييئات العممية"(.)4

ىكذا أكمأ حممي خميؿ بفيمو إلحياء األلفاظ في بضعة سطكر دكف االصطبلح عمى المفيكـ

أك تعريفو ،كىك بالتأكيد قصد بيذه العممية زيادة الثركة المغكية ،كلربما لقمة األمثمة عمى ىذه الظاىرة لـ
يفردىا ضمف مبحث النمك المغكم كاالشتقاؽ كالنحت كاالقتراض كاالنقراض.
أما عف المغكييف فقد قصدكا بإحياء األلفاظ داللة أخرل مختمفة لكنيا ال تبتعد كثي انر عما ىي

عند حممي خميؿ ،كما اصطمحكا عمى مفاىيـ مختمفة عف اإلحياء أك إعادة الحياة ،أكليـ كاف المغكم
إبراىيـ السامرائي يذكر ما يسمى بػ (ىجرة األلفاظ) كىي أف األلفاظ تجاكز أكطانيا ثـ تعكد ،كىي ال
) (1ستيفف أكلماف :دكر الكممة في المغة ،ص.190-189
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.187

) (3السيكطي :المزىر ،ج /1ص.233 ،221 ،214
) (4حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.151
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تسمـ في ىذه الحركة الطكيمة مف تغيير في المعنى كاالستعماؿ كالشكؿ( ،)1فعكدة األلفاظ لمحياة يككف
بعد عكدتيا ألكطانيا كقد اختمفت معالميا المغكية ،كيذكر عبد الصبكر شاىيف ىذا النكع مف اإلحياء

كيعرفو بػ "أف يجد المفظ العربي األصؿ قد اقترضتو اإلنجميزية مثبلن ثـ أعادت تصديره إلى العربية عمى
غبلؼ المنتجات الحضارية الجديدة فإذا بنا ننطقو بمبلمحو األجنبية" ،أم أف عكدة الكممات إلى

عرفيا بػ(إعادة
مكاطنيا مرىكف بتغير داللتيا ،كالتعامؿ معيا كأنيا ألفاظ أجنبية غريبة عنا كقد ٌ
االقتراض)( ،)2كأسماىا أكلماف (استيراد الصادرات)( ،)3كرمضاف عبد التكاب يذكر ىذه الظاىرة في
()4

ىجرة األلفاظ كعكدتيا إلى أكطانيا بعد تغير مدلكليا كيسمييا بػ(سياحة األلفاظ)

كىك مسمى يصؼ

حقيقة ىذه الظاىرة ،ككأف األلفاظ السائح الذم يغادر مكطنو كيتجكؿ في ببلد غير ببلده يأخذ طباعيا
كيمبس ثكبيا ثـ يعكد بعد كقت قد يطكؿ أك يقصر بشكؿ تمؾ الببلد كبمساف أىميا.

كمف أمثمة ىذه الكممات كممة (الكحكؿ) كىي عربية األصؿ كىي جمع (الكحؿ) ما يزيف بو
العيف ،كقد ىاجرت لمببلد األكركبية كتغير مدلكليا إلى المشركبات الركحية ،ثـ عادت إلى ببلدىا
العربية؛ ليستعمميا العرب االستعماؿ األكربي الحديث(.)5

كبالرغـ مما تضيفو ىذه الكممات مف مفردات كدالالت جديدة إلى المغة فإف عبد الصبكر
شاىيف يعد ىذا النكع مف المفردات مرحمةن مف التخمؼ العربي ،كذلؾ لسببيف ،األكؿ :أف ىذه األلفاظ

فصمت عف جكىا الذم عاشت فيو مع مصطمحات العمـ كالحضارة قركنان عديدة ككاف مف الممكف أف
تبقى بصبغتيا العربية عمى ألسف الناس دكف الحاجة لمعاكدة استيرادىا ،أما السبب الثاني :أف العرب

استردت ىذه األلفاظ مع الجيؿ بمعناىا األصمي(.)6

كىكذا كانت إعادة الحياة لؤللفاظ تتخذ طرقان متشعبة فيي عند حممي خميؿ عمؿ مقصكد يقترب

مف عمؿ التعريب الذم يقكـ عف تقصد كجيد إلعادة استعماؿ األلفاظ في المغة ،أما عند غيره مف
السابقيف فيك يتـ بشكؿ بسيط تمقائي ،حيث تعكد األلفاظ إلى حياتيا القديمة لكف بمباس جديد ،كىي

عند حممي خميؿ ضرب جيد لزيادة الثركة المغكية بعكس ما ىي عند غيره حيث يعدت ضرب مف
الجيؿ كتظاىر بثقافة مغايرة.

) (1إبراىيـ السامرائي :فقو المغة المقارف ،دار العمـ لممبلييف -لبناف ،ط1983 /3ـ ،ص.166
) (2عبد الصبكر شاىيف :دراسات لغكية ،مكتبة الشباب -مصر ،ط1988 /1ـ ،ص.282
) (3ستيفف أكلماف :دكر الكممة في المغة ،ص.147
) (4رمضاف عبد التكاب :التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو ،ص.148
) (5إبراىيـ السامرائي :فقو المغة المقارف ،ص.166

) (6عبد الصبكر شاىيف :دراسات لغكية ،ص.284
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الفصل الثالث


الفكر النحوي

 المبحث األول  -النحك التكليدم التحكيمي.
 المبحث ال اني  -نشأة النحك كأصكلو.
أوالً  -نشأة النحك.
انياً  -أصكؿ النحك.
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المبحث األول

()1

النحو التوليدي التحويمي

تمحكر الدرس النحكم عند حممي خميؿ في محكريف :األكؿ تحدث في مفيكـ النحك
كالمصطمحات الدالة عميو كنشأتو كأصكؿ النحك كىك ما ستتناكلو الدراسة في المبحث الثاني ،كاآلخر

اختص بدراسة النحك التكليدم التحكيمي كىك ما سندرسو في ىذا المبحث.
أحدثت النظرية النحكية التكليدية التي كضعيا تشكمسكي

()2

ثكرة في الدراسات المغكية الحديثة

م (األداء
ككنيا جاءت عمى مبدأ جديد مختمؼ عف النظريات النحكية السابقة ،مبدأ يقكـ عمى معيار ٌ
 )Performanceك(الكفاءة  ،)Competenceحيث األداء ىك المغة التي ننطقيا كتظير عمى
السطح (البنية السطحية )Surface structureكالتي تتمثؿ في الجانب الصكتي ،كيعكس ىذا األداء

ما يحدث في العمؽ (البنية العميقة (Deep structureمف عمميات تفسر الجانب الداللي ،كىك ما

يسمى الكفاءة ،كأطمؽ عمييا ميشاؿ زكريا (المعرفة الضمنية بالمغة) ،بينما األداء ىك (االستعماؿ اآلني

) (1فرؽ المغكيكف بيف مصطمحي التكليد كالتحكيؿ الخاصيف بنظرية تشكمسكي فجعمكا مصطمح (التكليد )generative
خاص بالبنية العميقة حيث القكاعد التحكيمية تستطيع تكليد أنكاع أخرل مف الجمؿ ،أما (التحكيؿ )transformation
فيك مصطمح خاص بالبنية السطحية حيث القكاعد التحكيمية تحكؿ البنية العميقة إلى أشكاؿ سطحية ظاىرية تحمؿ

المعنى( .كماؿ بشر :التفكير المغكم بيف القديـ كالحديث ،دار غريب -القاىرة ،د .ط2005 ،ـ ،ص( ،)159المسانيات
النشأة كالتطكر :ص( ،)206محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص( ،)123محمكد سميماف ياقكت :معاجـ
المكضكعات في ضكء عمـ المغة الحديث ،دار المعرفة الجامعية -مصر2002 ،ـ ،ص.)264
كبذلؾ يرتبط التكليد بالجانب اإلبداعي في المغة ،الذم يعتمد عمى قدرة المتكمـ في إنتاج عدد ال متناه مف الجمؿ بينما
يرتبط التحكيؿ بتحكؿ البنى العميقة إلى بنى سطحية.

كقد اقترف المصطمحاف (التكليدم كالتحكيمي) ببعضيما فيقاؿ  transformational generative grammarكيعرؼ

بالرمزيف األكليف .TG grammar
عبده الراجحي :النحك العربي كالدرس الحديث ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط1979 /1ـ ،ص.117
استخدـ المغكيكف المصطمحيف كمييما ،كشاع استخداـ مصطمح (التحكيؿ) عند حممي خميؿ أكثر مف (التكليد) في

ترجمتو لكتاب (نظرية تشكمسكي المغكية).
) (2لممزيد عف تشكمسكي كنحكه يينظر:

 جكف ليكنز :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.15–11 -عبده الراجحي :النحك العربي كالدرس الحديث ،ص.110

 أحمد مؤمف :المسانيات النشأة كالتطكر ،ديكاف المطبكعات الجامعية -الجزائر ،ط2005 /2ـ ،ص.203-202 نعماف بكقرة :المدارس المسانية المعاصرة ،مكتبة اآلداب -القاىرة2003 ،ـ ،ص.138–12981

()1

لمغة ضمف سياؽ معيف)
الصرؼ كالتركيب(.)2

حيث أصبح يشمؿ النحك عند تشكمسكي فضبلن عف الفنكلكجيا كالداللة،

اىتـ حممي خميؿ بالدراسات المغكية الحديثة بدرجة ال تقؿ عما قاـ بو مف بحث في التراث

المغكم القديـ ،كقد اعترؼ بفضؿ مناىج البحث المغكم الحديث كالمعاصر لما بمغتو مف الدقة

كالمكضكعية كالعممية كالشمكؿ؛ مما فتح آفاقان كاسعةن في درس العربية ،كىك ما فعمو العرب القدماء
عندما استعانكا بعمؿ الفقياء كالمتكمميف ،بؿ كبالمناطقة كالفبلسفة في إقامة مبادئ كأصكؿ النحك(.)3

كيظير حرصو عمى االىتماـ بالنظريات المغكية الحديثة مف خبلؿ ترجمتو المشيكرة لكتاب
(نظرية تشكمسكي المغكية) لممؤلؼ جكف ليكنز ،الذم يحتكم عمى نظرية النحك التحكيمي عند

تشكمسكي ،كمراحؿ تطكر ىذه النظرية ،كأثرىا في العمكـ األخرل ،حيث عد حممي خميؿ ترجمتو

لنظرية تشكمسكي محاكلة إلبراز أىمية ىذه النظرية ،التي أثرت في الفكر المغكم اإلنساني ،كما زاؿ

أثرىا كاضحان حتى اليكـ في دراسات عمماء المغة المعاصريف ،األمر الثاني الذم قصده مف خبلؿ ىذه

الترجمة المعرفة العممية بالتراث المغكم العربي ،ثـ المعرفة بالتطكرات العممية التي حدثت في دراسة

المغة في عالمنا المعاصر منذ مطمع القرف العشريف حتى اليكـ( ،)4كاألمر الثالث الذم رجاه حممي

خميؿ أف تككف ترجمتو نمكذجان لتحميؿ المغة كفيميا كتفسيرىا ككصفيا؛ لتعيف الباحث عمى فيـ أصكؿ
النظرية التكليدية(.)5

كخبلصة األمر أف حممي خميؿ أراد تكضيح النظرية التحكيمية عند تشكمسكي ،كاستخراج

األصكؿ التحكيمية في النحك العربي ،محاكالن تطبيؽ النظرية التحكيمية عمى النحك العربي بما يبلئـ ركح

العربية كخصائصيا.

منيج حممي خميل في الترجمة:
لتزمو الدقة في النقؿ عف المؤلؼ ،فمـ يحاكؿ
 -1أكضح حممي خميؿ منيجو في ترجمة الكتاب ا ا
الحذؼ أك التغيير في عباراتو.

) (1ميشاؿ زكريا :األلسنية التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية (الجممة البسيطة) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط1986 /2ـ ،ص.7
) (2أحمد مؤمف :المسانيات النشأة كالتطكر ،ص.208
) (3المترجـ حممي خميؿ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.10
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.7

) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.11
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 -2أبقى حممي خميؿ عمى األمثمة التي استشيد بيا المؤلؼ بالمغة اإلنجميزية ،كذلؾ اللتزاـ
المكضكعية في النقؿ ،كىي أمثمة بسيطة يسيؿ عمى القارئ التعرؼ عمييا ،فكاف مف رأيو أف

ييبقي عمييا؛ ألف ترجمتيا قد تحدث لبسان.
 -3أضاؼ تعميقاتو في ىامش صفحة الترجمة مفس انر الظكاىر المغكية التي تناكليا بعض عمماء
العربية القدماء مف النحاة كالمغكييف ،كالتي رأل أنيا تساعد في فيـ بعض الجكانب التحميمية في

نظرية تشكمسكي ،كما كضع أمثمة بالمغة العربية تطبيقان عمى ما استشيد بو المؤلؼ.

 -4زكد الترجمة بقائمة المصطمحات العممية فذكر المصطمح األجنبي كمقابمو العربي ،كقد تنبو إلى
أف معظـ المصطمحات جديدة

()1

لـ يسبؽ كضعيا بالمغة العربية(.)2

ترجـ حممي خميؿ المراحؿ التي مرت بيا نظرية تشكمسكي محاكالن تطبيؽ كؿ منيا بأمثمة عمى

المغة العربية ،ككاشفان عف نظيرىا مف النحك العربي ،فعرفت المرحمة األكلى بػ "القكاعد النحكية

المحدكدة"  ،Finite stat grammarكىك يكافؽ ترجمة حساـ البينساكم لكتاب تشكمسكي "المغة
كالمسئكلية" حيث ترجميا بػ (نمكذج القكاعد النحكية المحدكدة)( ،)3كترجميا أحمد مؤمف بػ (القكاعد

المحدكدة الحاالت)

()4

كىي صكرة مبسطة لعممية بناء الجمؿ كتكليدىا ،تعتمد عمى عممية االختيار،

لكنيا تضطر إلضافة عناصر إجبارية ليذا االختيار ،كشبو حممي خميؿ تطبيؽ ىذه القكاعد في المغة

العربية بالجمؿ التي يمكف تحكيميا مف المفرد إلى المثنى أك الجمع ،كمف المذكر إلى المؤنث كىكذا،

فالمثاؿ (ىذا الرجؿ يكرـ ضيفو) إذا حكلت مف المفرد إلى المثنى كجب إجراء تغييرات كاختيارات
إجبارية فتصبح (ىذاف الرجبلف يكرماف ضيفيما) ،أما إذا قمنا (ىؤالء) فنككف أماـ عناصر اختيارية

كعناصر إجبارية ،حيث يصمح أف يأتي بعدىا عناصر جمع مؤنث أك جمع مذكر فإما (ىؤالء النسكة)

أك (ىؤالء الرجاؿ) ،كىذا االختيار يحدد االختيار الذم يميو فنقكؿ (ىؤالء النسكة يكرمف) ك(ىؤالء
) (1مثؿ ترجمة حممي خميؿ كممة  formalبػ (منطؽ) بدالن مف ترجمتو بػ (الشكؿ) كذلؾ ألنو يقصد بو الجانب المنطقي

الرياضي؛ ألف تصكر تشكمسكي لمقكاعد النحكية تصكر محدد كدقيؽ يقترب مف تصكر عمماء المنطؽ كالرياضيات مف

حيث الدقة كالكضكح كالتحديد ،فيك يفرد لمجمؿ الغامضة مكانان خاصان في نظريتو مف حيث إنيا ذات كضع خاص

إضافة إلى أنو استكحى األصكؿ العقمية العممية لديكارت ،قد دلؿ حممي خميؿ عمى صحة ترجمتو لممصطمح بالمنطؽ

مف خبلؿ المعادالت التي ذكرىا المؤلؼ التي تقكـ عمى فكرة الثكابت كالمتغيرات ،كىي فكرة مستقاة مف المنطؽ الرمزم
كالتي ترجميا حممي خميؿ فكانت المعادلة:

2س 3 +ص – ز .المتغيرات ىي س ،ص ،ز ،كالثكابت ىي عمميات الجمع كالطرح.
(المرجع السابؽ :ص.)8
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.20
) (3نعكـ تشكمسكي :المغة كالمسئكلية ،ترجمة كتعميؽ :حساـ البينساكم ،مكتبة زىراء الشرؽ -القاىرة ،ط2005/2ـ،
ص.14

) (4أحمد مؤمف :المسانيات النشأة كالتطكر ،ص.216
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الرجاؿ يكرمكف) ،كفي االختيار الذم يميو تكجد عدة خيارات إما اإلبقاء عمى اإلفراد أك تحكيمو لمجمع

فتككف (ىؤالء النسكة يكرمف ضيفيف /ضيكفيف) ك(ىؤالء الرجاؿ يكرمكف ضيفيـ /ضيكفيـ)(.)1

كبذلؾ ىعد حممي خميؿ النحك آلةن يمكف أف تكلد عددان مف الجمؿ بناء عمى اختيار الكممة األكلى
التي تصمح لمبدء بيا ،ثـ تتكالى سمسمة االختيارات بعد ذلؾ بناء عمى االختيار األكؿ ،كيمكف تكسيع
ىذه الجمؿ بأف تصبح (الرجؿ الغني كاسع الثراء يكرـ ضيفو الفقير الضعيؼ).

إذف نمكذج القكاعد النحكية المحدكدة يكضح معرفة التركيب النحكم لمجممة بناء عمى تحديد

بناء عمى الترتيب الذم تظير فيو الكممات ،كقد يرل حممي
الكممات التي تتككف منيا الجممة ،ككذا ن
خميؿ جدكل بيذه الطريقة ،لكنو يبلحظ عدـ رغبة تشكمسكي فييا ،كذلؾ لسببيف ذكرىما:
 -1أف ما يتكلد عف ىذه الطريقة مف الجمؿ محدكد ،بينما تقدـ المغة جمبلن ال نياية ليا.

 -2أف ى ػػذه الطريق ػػة ق ػػد تكل ػػد جمػ ػبلن غي ػػر مقبكل ػػة نحكيػ ػان .ل ػػذلؾ أطم ػػؽ عميي ػػا اس ػػـ القكاع ػػد النحكي ػػة
المحدكدة(.)2

أما النمكذج الثاني مف النحك التكليدم الذم قدمو تشكمسكي فيك باإلنجميزية

Phrase

 structure grammarكترجمو حممي خميؿ إلى (قكاعد تركيب أركاف الجممة)؛ ألنو أدؿ عمى
النظرية كالسياؽ الذم يستعمؿ فيو مصطمح Phrase؛ ألف النمكذج الذم يعالج تحت ىذا العنكاف
يعالج أركاف الجممة سكاء كانت فعمية أك اسمية ،كترجـ  Noun phraseبػ(المركب االسمي) كليست

الجممة أك العبارة االسمية ،كترجـ  Verb phraseبػ(المركب الفعمي) ،كذلؾ أف المركب االسمي قد
يككف اسمان مفردان أك مركبان مف اسـ أك أداة تعريؼ أك جمع مذكر سالـ ...إلخ ،ككذا المركب الفعمي قد
يككف فعبلن يحتكم عمى ضمير مستكف ىك الفاعؿ ،كقد يككف الفعؿ مسندان لتاء الفاعؿ أك ألؼ االثنيف

أك  ...إلخ( ،)3بينما يترجمو البينساكم إلى (نمكذج بنية العبارة)( ،)4كأحمد مؤمف يترجميا (القكاعد
المركبية)( ،)5يطمؽ عميو حجازم (قكاعد تركيب العبارة)( ،)6كيشبو عبده الراجحي ىذه المرحمة مف
النحك التحكيمي بالتحميؿ اإلعرابي في النحك العربي(.)7

) (1المترجـ حممي خميؿ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.106
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.107–105
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.113
) (4المترجـ حساـ بينساكم :المغة كالمسئكلية ،ص.14
) (5أحمد مؤمف :المسانيات النشأة كالتطكر ،ص.208

) (6محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.125
) (7عبده الراجحي :النحك العربي كالدرس الحديث ،ص.132
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ففي ىذا النمكذج تختمؼ المغة العربية عف المغة اإلنجميزية فالفعؿ (ضرب) في العربية ىك فعؿ

كفاعؿ ،لكنو كفؽ ىذا النمكذج مركب فعمي كمركب اسمي ،كال مشكمة في الجممة ذات الفاعؿ

الظاىر(.)1

اطمع حممي خميل عمى قواعد تركيب أركان الجممة المتم مة في ست قواعد ىي:
 -1الجممة

المركب االسمي  +المركب الفعمي

 -2المركب االسمي

أداة التعريؼ  +اسـ

 -3المركب الفعمي

الفعؿ  +المركب االسمي
أؿ

 -4أداة التعريؼ
 -5االسـ.
 -6الفعؿ.

كقد رأل حممي خميؿ أف تشكمسكي انطمؽ في ىذه القكاعد مف فكرة أساسية كىي كيفية اشتقاؽ
الجممة ،كذلؾ عف طريؽ إعادة تركيب أركاف الجممة ،كقد طبؽ حممي خميؿ ىذه القكاعد عمى الجممة

التالية( :الكلد أكؿ الطعاـ) بالتحميؿ الشجرم لمجممة اآلتية:
الكلد أكؿ الطعاـ

مركب اسمي (الكلد)

أؿ

()2

مركب فعمي (أكؿ الطعاـ)

كلد

الطعاـ

أكؿ
أؿ

طعاـ

ذكر حممي خميؿ ىذا التطبيؽ عمى جممة مبسطة مف المغة العربية مف أجؿ تكضيح فكرة ىذا

التحميؿ ،لكنو الحظ أف تطبيؽ ىذه القكاعد عمى المغة العربية تطبيقان كامبلن يحتاج إلى دراسة مستقمة
ألنكاع الجمؿ في العربية مما قد يدعك إلى إدخاؿ بعض التعديبلت عمى ىذه القكاعد(.)3

) (1جكف ليكنز :نظرية تشكمسكي المغكية ،ترجمة :حممي خميؿ ،ص.113
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.124

) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.125-124
85

كىك ما الحظو تشكمسكي أف ىناؾ لغات ال تستطيع أف تتخذ مف ىذه الطريقة مقياسان لكؿ

الجمؿ النحكية فييا كمف ثـ كانت المرحمة الثالثة.

مرحمة قكاعد النحك التحكيمي  Transformational grammarكترجميا البينساكم (نمكذج

القكاعد التحكيمي)( ،)1كىي "القكاعد التي يمكف بكاسطتيا تحكيؿ الجممة إلى جممة أخرل تتشابو معيا
في المعنى ،مع مبلحظة عبلقات الجمؿ المتماثمة كاإلجراءات التي تحدث لتجعؿ الجممة عمى مستكل

السطح تختمؼ عف الجمؿ األخرل عف طريؽ :الحذؼ كالتعكيض كالتكسع كاالختصار كالزيادة كاعادة

الترتيب كالتقديـ"( ،)2كىي مرحمة كجد فييا حممي خميؿ عددان مف اإلضافات التفصيمية مثؿ (الفعؿ

المساعد أك حرؼ الجر أك النفي أك االستفياـ.. .إلخ) كالتي خمت منيا قكاعد تركيب أركاف الجممة،

كأصبح تطبيقيا عمى المغة العربية ممكنان عمى الجمؿ البسيطة التي تتشابو مع الجمؿ في اإلنجميزية أك
غيرىا مف المغات ،أما تطبيقيا عمى أنكاع الجمؿ المختمفة في العربية فإنو يحتاج إلى إضافة الكثير

مف التعديبلت ،لكف حممي خميؿ كما يقكؿ استطاع أف يدخؿ بعض التعديبلت عمى تمؾ القكاعد لكي

تتكافؽ مع الجمؿ االسمية كالفعمية في المغة العربية خاصة تمؾ التي تحتكم عمى حركؼ أك أزمنة
كبناء عمى ذلؾ تصبح السمسمة العميقة لتحميؿ جممة عربية بسيطة مثؿ (الكلد يمعب
مختمفة لمفعؿ،
ن
بالكرة) ىي:
أؿ  +كلد  +ي ػ  +لعب  +بػ  +أؿ  +كرة
أداة تعريؼ  +اسـ  +فعؿ مضارع  +حرؼ جر  +أداة تعريؼ  +اسـ
كعد حممي خميؿ ىذه الجممة عبارةن عف مجمكعة مككنة مف المكرفيمات سكاء كانت مكرفيمات
حرة تستعمؿ في المغة مستقمة ،أـ مكرفيمات مقيدة تستعمؿ مع مكرفيمات حرة أم تتككف مف:
مركب اسمي (الكلد)  +مركب فعمي (يمعب)  +مركب اسمي (الكرة)

()3

كمف التعديبلت التي طبقيا حممي خميؿ عمى القكاعد التحكيمية في المغة العربية الجمؿ المبنية
لممجيكؿ ففي اإلنجميزية ذكر المؤلؼ ىذا المثاؿ عمى الجممة المبنية لممعمكـ:
The man may have opened the door.

) (1المترجـ حساـ بينساكم :المغة كالمسئكلية ،ص.14
) (2محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.125
كما أف تطبيؽ القكاعد التحكيمية ال يخرج مف إطار ىذه الطرؽ التي كسمت بػ (العمميات الرياضية)

(أحمد مؤمف :المسانيات النشأة كالتطكر ،ص.)208

) (3المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.138-137
86

يصبح عند البناء لممجيكؿ:
The door may have been opened by the man.
كىي تبعان لمقاعدة التحكيمية عند تشكمسكي اشتقت مف السبلسؿ العميقة بكاسطة قاعدة اختيارية

عمى النحك التالي:

مركب اسمي  + 1فعؿ مساعد  +فعؿ  +مركب اسمي 2
مركب اسمي + 2فعؿ مساعد  +فعؿ الكينكنة  +مكرفيـ  + enفعؿ  +مكرفيـ  + byمركب اسمي1

()1

أما في العربية فقد الحظ حممي خميؿ االختبلؼ في صيغة المبني لممجيكؿ مف حيث تغير

صيغة الفعؿ كحذؼ الفاعؿ ،بحيث تصبح الجممة السابقة المبنية لممجيكؿ (ليعب بالكرة) كسمسمتيا

العميقة ىي:

مركب فعمي  +صيغة المبني لممجيكؿ  +حرؼ  +مركب اسمي
كىذه التعديبلت كحذؼ الفاعؿ كتغيير صيغة الفعؿ ىي عممية تحكيمية تختمؼ عف القاعدة
التحكيمية التي طبقت عمى المغة اإلنجميزية ،لكف تبقى ىناؾ أصكؿ عامة صحيحة في المغتيف العربية
كاإلنجميزية مف حيث ارتباط الجممة المبنية لممجيكؿ بالجممة المبنية لممعمكـ حيث إنيا مشتقة مف نفس

السمسمة التي اشتقت منيا الجممة المبنية لممعمكـ ،كقد تنبو حممي خميؿ أف عمماء العربية القدماء أدرككا
العبلقة بيف الجممة المبنية لممعمكـ كالجممة المبنية لممجيكؿ مع اختبلؼ في األصكؿ كطريقة

التحميؿ(.)2

تنبو تشكمسكي إلى أف القكاعد التحكيمية ليا دكر في تكضيح المعنى فيي تساعد عمى تفسير
الجمؿ الغامضة المعنى ،كقد كجد حممي خميؿ األمر متماثبلن في المغة العربية ففي المثاؿ اآلتي:
(ضربت زيدان ضاحكان) تحتمؿ الجممة معنييف:
 -1ضربت زيدان كأنا أضحؾ (الحاؿ مف الفاعؿ).

 -2ضربت زيدان كىك يضحؾ (الحاؿ مف المفعكؿ).
كبتحميؿ الجممة األكلى تصبح سمسمتيا العميقة:
ضرب  +ت  +ضاحؾ  +زيد
فعؿ  +ماض  +ضمير  +اسـ  +صيغة  +اسـ
) (1المرجع السابؽ :ص.139
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.142
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بينما الجممة الثانية تختمؼ في بنيتيا عنيا فتككف:
ضرب  +ت  +زيد  +يضحؾ  +ىك
فعؿ  +ماض  +ضمير  +اسـ  +فعؿ  +مضارع  +ضمير
كبذلؾ يكشؼ التحميؿ إلى المككنات المباشرة عف أصؿ الغمكض في مثؿ ىذه التراكيب بغض

النظر عف حركات اإلعراب باعتبارىا جزءان مف المركب الفعمي أك االسمي في المغة العربية ،فحركة

النصب في (زيدان) ىي فكنيـ لو داللة عمى المفعكؿ بو ،كىي جزء مف المركب االسمي كال يظير ىذا
إال في التحميؿ النيائي لمجممة(.)1

أدرؾ تشكمسكي أىمية الجانب الداللي متأخ انر ،ففي نمكذج القكاعد التحكيمية كجد البنية العميقة

ترتبط بال دالالت أم تحدد التفسير الداللي لمجمؿ كبذلؾ استطاع أف يستفيد مف المككف الداللي لمجممة

في تمييز الجمؿ الصحيحة نحكيان كالجمؿ غير الصحيحة ،كيبيف سبب االنحراؼ في األخيرة أك التي
يبدك تركيبيا السطحي صحيحان ،كمثٌؿ حممي خميؿ عمييا بالمغة العربية في الجممتيف:
 -1اشتعمت النار في المنزؿ.
 -2اشتعؿ الثمج في الماء.

الجممة األكلى صحيحة نحكيان بينما الجممة الثانية غير صحيحة رغـ أف البنية العميقة لكؿ منيا:
الجممة

مركب فعمي  +مركب اسمي  +حرؼ  +مركب اسمي.
كجد حممي خميؿ السبب في انحراؼ الثانية رغـ أنيا صحيحة نحكيان أف المككنات الداللية

لمفعؿ (اشتعؿ) ال تتركب مع المككنات الداللية لمفاعؿ (الثمج).

كىذا النكع مف الجمؿ أشار إليو سيبكيو في نكع مف الجمؿ أطمؽ عميو (المستقيـ الكذب) نحك:

حممت الجبؿ كشربت ماء البحر( ،)2حيث إنيا جمؿ متماسكة مف حيث عناصر الجممة إال أنيا غير
مقبكلة دالليان ،كبذلؾ يتضح أف سيبكيو جعؿ فاصبلن بيف النحك كالداللة التي لـ تؤثر عنده في استقامة

الكبلـ.

الحظ حممي خميؿ أف كؿ التطكرات التي طرأت عمى نظرية تشكمسكي كانت تتخذ المككف

الداللي أساسان ليا ،كبيذا جعؿ حممي خميؿ لممككف الداللي أىمية تقارب البنية العميقة( ،)3كعد

) (1المرجع السابؽ :ص.156-155
) (2سيبكيو :الكتاب ،ج/1ص.26

) (3المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.160–159
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البينساكم ما جاء بو زمبلء تشكمسكي كتبلميذه مف إضافات كتعديبلت جاءت لتعالج القصكر الناتج

عف عدـ إدراج المككف الداللي في أكؿ األمر(.)1

كىذا النمكذج الذم أطمؽ عميو (المظاىر النحكية) قدمو تشكمسكي ،كفيو أف األفكار الداللية

ذات الصمة بالتحميؿ النحكم أصبحت أكثر كضكحان كتحديدان في ضكء العبلقات بيف البنية العميقة
كالبنية السطحية ،كمف أمثمة ذلؾ النمكذج التفرقة بيف الفاعؿ المنطقي في البنية العميقة كالفاعؿ

النحكم في البنية السطحية مثؿ:
John was persuaded by Harry to take up golf.
الفاعؿ النحكم ىك  Johnبينما الفاعؿ المنطقي ىك  harryكذلؾ ألف ىذه الجممة تحتكم

بنيتيا العميقة عمى جممتيف األكلى الجممة األصمية السابقة ،كالثانية جممة مدمجة تتمثؿ في John

 ،was persuadedككؿ جممة منيا ليا فاعميا المنطقي الخاص بيا(.)2

كجد حممي خميؿ أف (الفاعؿ المنطقي) يشبو الفاعؿ في المعنى عند نحاة العربية فجممة مثؿ:
(أعطى زيد ىع ٍم انر كتابان) تحتكم عمى فاعميف ،الفاعؿ النحكم (زيد) كالفاعؿ المنطقي (عم انر)؛ ألف ىذه
الجممة تتساكل في المعنى مع جممة أخرل ىي (أخذ عمرك كتابان مف زيد)(.)3
كما كجد أف مثؿ ىذا عرفتو العرب في قكؿ النحاة عف رفع المفعكؿ بو باعتبار أنو الفاعؿ
المنطقي كذلؾ عند أمف المبس مثؿ( :خرؽ الثكب المسمار) ،كيرل أف ذلؾ مقصكر عندىـ عمى

السماع إال أف الفاعؿ المنطقي أك الحقيقي ىك (المسمار)؛ ألف ىذه الجممة تتساكل في المعنى مع

جممة أخرل ىي (خرؽ المسمار الثكب)(.)4

كيرل حممي خميؿ أف أمف المبس في مثؿ ىذه الحاالت يتمثؿ في كضكح الفاعؿ مف المفعكؿ
ليس مف ناحية اإلعراب ،كانما مف ناحية تمييز الفاعؿ المنطقي في مثؿ ىذه الجمؿ حتى لك كقع في
مكضع المفعكؿ بو كأخذ حركة إعرابو.

) (1حساـ البينساكم :أىمية الربط بيف التفكير المغكم عند العرب كنظريات البحث المغكم الحديث (في مجالي مفيكـ
المغة كالدراسات النحكية) ،مكتبة الثقافة الدينية -القاىرة1994 ،ـ ،ص.43
) (2المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.162
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.163

) (4لممزيد يينظر :ابف عقيؿ (بياء الديف عبد اهلل) :شرح ابف عقيؿ ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار
التراث -القاىرة ،ط1980 /20ـ ،ج /2ص.147
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كالبنية العميقة لمجممتيف خرؽ الثكب المسمار كخرؽ المسمار الثكب ىي:
()1

فعؿ  +زمف  +تعريؼ  +اسـ  +تعريؼ  +اسـ

كجد حممي خميؿ أف جميع الجمؿ التي يمكف تكليدىا بالقكاعد التكليدية كتؤدل معنى كاحدان

كىي صحيحة نحكيان مكجكدة في المغة العربية بسبب اختبلؼ الميجات االجتماعية أك اإلقميمية في

المجتمع المغكم الكاحد( ،)2كقد أشار العرب القدماء في ىذا السياؽ أللكاف شتى مف االستعماالت عمى
المستكل الصكتي كالصرفي كالنحكم كالداللي ،فاختبلؼ التركيب عمى المستكل النحكم داخؿ لغة
معينة معركؼ عند العرب في نحك لغة أكمكني البراغيث  ،كما الحجازية كما التميمية ،كيرل أنو كاف

عمى العرب القبكؿ باالستعماالت بيذه االختبلفات ،عمى أنيا قكاعد نحكية صحيحة كليست شاذة ،كىك

ما دفع الككفة لتكسيع نطاؽ القياس عمى ما نطقت بو العرب(.)3

فضؿ تشكمسكي نمكذج قكاعد النحك التحكيمي عمى غيرىا؛ ألنيا تعكس حدس أبناء المغة

كتحمؿ الداللة أكثر مف النماذج األخرل( ،)4بعد تأخر تشكمسكي في ربط النحك بالداللة ،كىك ما سبقو
بو عبد القاىر الجرجاني ،حيث أكضح أىمية الربط كضركرة اعتماد المككف التركيبي عمى المككف

الداللي ،كىك األمر الذم يختمؼ فيو مع تشكمسكي ،حيث اعتبر تشكمسكي المككف الداللي مككنان
تفسيريان ،بينما عده الجرجاني ندان مماثبلن لمتركيب النحكم(.)5

وخالصة الكول أن مراحل التحميل النحوي في النظرية التحويمية تيدف إلى معرفة:
الجمؿ الصحيحة نحكيان ،كجكانب الغمكض مف خبلؿ الرجكع لمبنية العميقة كالعبلقات بيف

الجمؿ المتماثمة في المعنى كالكظيفة النحكية لكؿ جزء في الجممة ،كيبقى اليدؼ األساسي مف النظرية
تعرؼ قكاعد القدرة المغكية لدل أبناء المغة عمى إنتاج عدد ال نيائي مف الجمؿ الممكنة طبقان لقكاعد

المغة.

) (1المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.164-163
) (2يتمخص رأم حممي خميؿ عف المغة الفصحى كالمغة العامية كالميجات أف كؿ منيما جدير بالدراسة كالبحث كىك
يختمؼ مع المؤلؼ جكف ليكنز الذم يصؼ المغات العامية أك الميجات بأنيا أقؿ انتظامان مف الفصحى ،بينما يرل

حممي خميؿ أف الفرؽ بينيما اختفى مع ظيكر عمـ المغة الحديث ،الذم أعطى أىمية لدراسة الميجات ككصفيا ،مع
احتفاظ الفصحى بأىميتيا في المغة العربية ،كما يفرؽ عمـ المغة بيف ما يسمى اليكـ بالفصحى كالميجات االجتماعية

كاإلقميمية.
(المرجع السابؽ نفسو :ص.)48-46
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.91-90

) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.130–129
) (5حساـ البينساكم :أىمية الربط بيف التفكير المغكم عند العرب كنظريات البحث المغكم ،ص.40-38
91

كقد أكد تماـ حساف أف األسس التي اعتمدت عمييا النظرية التحكيمية عرفيا النحك العربي

كأرساىا عبد القاىر الجرجاني ،حيف فرؽ بيف النظـ كالترتيب كالبناء كالتعميؽ ،فجعؿ النظـ لممعاني في
النفس كىك يماثؿ البنية العميقة عند تشكمسكي ،أما البناء فيك البنية السطحية الحاصمة بعد الترتيب

بكاسطة الكممات ،أما التعميؽ فيمثؿ الجانب الداللي مف ىذه الكممات التي في السياؽ( ،)1كتحدث
()2

البينساكم

عف معرفة عبد القاىر الجرجاني كالخميؿ بكثير مف مبادئ النحك التحكيمي حيث أدرؾ

الجرجاني الكفاءة التي تتمثؿ في القدرة المغكية عند المتكمـ أك السامع الجيد حيف قاؿ" :اعمـ أف ليس
النظـ إال أف تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو كتعرؼ

مناىجو التي تزي عنيا كتحفظ الرسكـ التي رسمت لؾ فبل تخؿ بشيء منو"(.)3

بعد أف أرسى تشكمسكي القكاعد التكليدية بمراحميا الثبلث السابقة أخذ التشكمسكيكف أتباعو في

تطكير النظرية كاضافة تعديبلت عمييا كىناؾ نظريات أخرل تناكلت مبادئ كأسس النظرية التحكيمية
بالنقد كالتحميؿ مما أدل إلى إنتاج بعض أنكاع مف البحث في النحك مف بينيا :نظرية الحالة النحكية،

كالنحك العبلقي ،كالنحك الكظيفي ،كالنحك العاـ لتركيب العبارة ،كنحك مكنتاجك( ،)4كقاـ أيضان أتباع

تشكمسكي بنقؿ قكاعد الجممة إلى قكاعد النص فيما يعرؼ بقكاعد النص أك تحميؿ النص ككميا

نظريات معاصرة تبشر بنتائج ىامة خاصة في نظرتيا الشاممة التي تتميز بيا نظرية تشكمسكي عف
أم نظرية أخرل .لذلؾ يقكؿ أحمد مؤمف أف التطكرات األخيرة التي جعمت النظرية التحكيمية ترتبط
بالداللة كالرياضيات كالبيكلكجيا كعمـ النفس قد بمغت درجة لـ تبمغيا النظريات المسانية األخرل ،كعد

تشكمسكى بأنو باقي الرجؿ األكؿ في قائمة الرجاؿ الذيف خدمكا المغة كالفكر كصنعكا تاريخ

المسانيات(.)5

كيذكر المؤلؼ أف نظرية  case grammarكترجميا حممي خميؿ (نظرية الحالة النحكية)(،)6

كترجميا محمكد سميماف ياقكت (نحك الحالة)( ،)7كىي نظرية حدثت بعد تشكمسكي عمى أيدل ما بعد
التشكمسكييف ،كتعد التحدم الكاضح كالكحيد الذم أصاب نظرية تشكمسكي األصيمة ،كتقكـ ىذه

النظرية عمى أف التحميؿ النحكم الحقيقي لمجممة ىك الذم يكشؼ عف الحاالت النحكية كالفاعمية

) (1تماـ حساف :تعميـ النحك بيف النظرية كالتطبيؽ ،مجمة مناىؿ ،ع1967 /7ـ ،ص.125-124
) (2حساـ البينساكم :أىمية الربط بيف التفكير المغكم عند العرب كنظريات البحث المغكم ،ص.31

) (3الجرجاني (أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف) :دالئؿ اإلعجاز ،تعميؽ :محمكد محمد شاكر ،مكتبة الخانجي-
القاىرة ،د.ت ،ص.81
) (4محمكد سميماف ياقكت :معاجـ المكضكعات في ضكء عمـ المغة الحديث ،ص.268-265
) (5أحمد مؤمف :المسانيات النشأة كالتطكر ،ص.238
) (6المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية :ص.169

) (7محمكد سميماف ياقكت :معاجـ المكضكعات في ضكء عمـ المغة الحديث ،ص.26
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كالمفعكلية كاإلضافة كغيرىا ،فقد طبؽ حممي خميؿ ىذه النظرية عمى المغة العربية؛ ألنو رآىا تصمح

ليا كلجميع المغات المعربة التي تتميز نيايات الكممات فييا بعناصر لغكية تحدد الكظائؼ النحكية
ليذه الكممات في الجمؿ مف حيث الفاعمية كالمفعكلية كاإلضافة ،كقد كجد حممي خميؿ أف مفيكـ الحالة
يختمؼ عف اإلعراب لكنو يشبو مفيكـ المكقعية( ،)1ألف تغير حركات اإلعراب قد ال يدؿ بالضركرة

عمى تغير الكظائؼ النحكية فجممة مثؿ( :جاء زيدان) فزيد ىنا فاعؿ كىناؾ خطأ في اإلعراب ،كبذلؾ
نتبيف الكظائؼ النحكية لمكممة مف مكقعيا في الجممة باإلضافة إلى حركة اإلعراب ،كعمى العكس مف

ذلؾ ىناؾ حركات في الجممة تبيف الفرؽ بيف صيغة كأخرل مثؿ الفرؽ بيف الفعؿ المبني لممعمكـ

ب) ،كبيف الفعؿ البلزـ كالمتعدم ،كبيف اسـ الفاعؿ كاسـ
(ض ًر ى
ب) ك ي
(ض ىر ى
كالفعؿ المبني لممجيكؿ مثؿ ى
المفعكؿ ،كقد نفرؽ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ مف المكقع دكف الحركات مثؿ :ضرب عيسى مكسى ،كأكؿ
عيسى الكمثرل ،كيرل حممي خميؿ أف نظرية الحالة النحكية ال ترتبط بالمغات المعربة مف حيث داللة

حركة اإلعراب عمى الكظائؼ النحكية ،كانما ترتبط بمكقع الكممة داخؿ الجممة إذ ىك األصؿ في

الكظيفة النحكية لمكممة ،كحركات اإلعراب قد تككف دالئؿ عمى ىذا األصؿ( ،)2كلذلؾ عد محمكد
فيمي حجازم المنيج التحكيمي كسيمة إلبراز اختبلفات كامنة في عبلقات الكحدات الصرفية في داخؿ

الجممة كسيتضح ذلؾ في برامج الترجمة اآللية المستقبمية(.)3

عد ىجاء الكممات أك نطقيا مستقبلن عف ككنيا كحدات
يختمؼ حممي خميؿ مع المؤلؼ الذم ٌ
نحكية( ،)4كذلؾ ألف الكممات في المغة العربية يختمؼ ىجاؤىا كنطقيا بتغير كظيفتيا النحكية،

فاختبلؼ المكاقع اإلعرابية لمكممات يؤدم الختبلؼ النطؽ(.)5

كالشؽ الثاني مف نظرية الحالة النحكية ربطو حممي خميؿ بفكرة العامؿ كالمعمكؿ عند نحاة

العربية ،كالتي كصفيا بأنيا فكرة تعميمية كليست تعميمية ،كىي تقكـ عمى العامؿ كالمعمكؿ كحركات
اإلعراب ،كفي نظرية الحالة النحكية عند التشكمسكييف يحدد العامؿ مف خبلؿ التركيب العميؽ

كداللتو ،بغض النظر عف التراكيب السطحية المشتقة مف ىذا التركيب العميؽ ،بحيث يمكف أف تربط

بيف مجمكعة مف الجمؿ المختمفة التراكيب سطحيان بتركيب كاحد عميؽ ،يجرم العمؿ فيو كمف ثـ بناء
عمى ذلؾ يتحكؿ إلى عدة جمؿ سطحية تتحدد فييا الكظائؼ النحكية ،كقد طبؽ حممي خميؿ النظرية

عمى الجمؿ العربية اآلتية:

) (1قصد حممي خميؿ بالمكقعية  word orderمكضع الكممة في الجممة" (نظرية تشكمسكي المغكية :ص.)170
) (2المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص .171-170
) (3محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.125
) (4جكف ليكنز :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.101
) (5المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.101
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فتح الرجؿ الباب /فتح الباب  /الرجؿ فتح الباب  /الباب فتح  /فتح المفتاح الباب  /المفتاح فتح الباب
لكف المككنات األساسية لجميع الجمؿ تعمؿ اختبلؼ التراكيب السطحية كىذه المككنات ىي:
فتح  +المفتاح  +الباب

الجممة
الجممة

مركب فعمي  +مركب اسمي  +مركب اسمي

الجممة

فتح  +اؿ  +مفتاح  +اؿ  +باب
حيث الفاعؿ الحقيقي (المفتاح) كالعامؿ الفعؿ (فتح) ،فأىمية ىذه النظرية -الحالة النحكية-

تحكـ الداللة كالعبلقات الداللية في التركيب الباطني كتبقى االختبلفات في مكاقع الكممات ظاىرة في
التركيب السطحي كال تؤثر عمى معنى الجممة الحقيقي؛ ألف التركيب الباطني في جميع األحكاؿ

كاحد(.)1

كشؼ ىذا التحميؿ إذف عف أىمية العامؿ في فيـ العبلقات داخؿ التركيب ،فكجد الراجحي
النحك التحكيمي معيدان لمعامؿ مكانتو التي كاف عمييا بصكرة ال تبتعد كثي انر عف الصكرة التي جاءت في

النحك العربي( ،)2كرأل أيضان أف قضية العامؿ تقكدنا إلى قضية (التقدير) حيث يرل تشكمسكي أف

ىناؾ أصكالن مشتركة بيف المغات ،يمكف أف تفيـ عمى ضكئيا الظكاىر المشتركة بيف المغات ،مثؿ
ظكاىر الحذؼ كالزيادة كتغيير الترتيب كغيرىا ،كىي قكاعد التفت إلييا القدماء(.)3

كتب المؤلؼ عف األصكؿ النفسية لمنحك التحكيمي ،كمنيا نظرية تفسر كيؼ تعمؿ الذاكرة عند
تخميؽ جممة في الذىف ،كخاصة الجمؿ المركبة التي تحتكم عمى أكثر مف جممة بسيطة ،حيث إف ما

يدخؿ إلى الذاكرة أكالن يخرج منيا أخي انر كالعكس صحيح ،مما جعؿ حممي خميؿ يربط بيف ما يسمى
(تداعي المعاني) كبيف ىذه النظرية حيث إف في كؿ جممة دالئؿ مف ألفاظيا تستدعي كممات أخرل

تندمج في الجممة األصمية فجممة (زيد في الدار) جممة نكاة أصمية ،قد تصبح (زيد في الدار التي

كرثيا عف أبكه) فجممة الصمة جممة ليست أصمية ،إنما اندمجت مع الجممة األصمية ،كعثر حممي
خميؿ عمى مثؿ ىذه المعرفة مكجكدة عند العرب القدماء فابف ىشاـ قسـ الجمؿ إلى جممة صغرل

كجممة كبرل ،كىك إدراؾ كاضح لمجممة النكاة كالجممة المركبة ،كيحصي الجمؿ التي ليا محؿ مف
اإلعراب كالتي ليس ليا محؿ بأف كبلن منيما سبعة جمؿ ،كيرل أف مثؿ ىذه الجمؿ جمؿ مندمجة في

الجممة األصمية ،كتشكؿ عمقان زائدان لمجممة األصمية ،كبذلؾ تيقف حممي خميؿ بأف المعنى كاإلعراب
معان يتدخبلف في تحديد ىذا العمؽ عند نحاة العربية ،أما عند عمماء النحك التحكيمي فإف تطبيؽ

) (1المرجع السابؽ :ص.176–174

) (2عبده الراجحي :النحك العربي كالدرس الحديث ،ص.148
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.158–149
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القكاعد التحكيمية ىي التي تحدد العمؽ ،لكف االثنيف يتفقاف عمى أف ليذا العمؽ حدان يقؼ عنده فيما

أشار إليو ابف ىشاـ بعدد الجمؿ التي يجكز االعتراض بيا كحصرىا فيما بيف جممتيف إلى سبع جمؿ
كما جاء ذلؾ عف الزمخشرم في تفسيره لسكرة األعراؼ(.)1

ربط حممي خميؿ بيف ما كجده عند تشكمسكي مف قاعدة  A-over-Aكبيف التراث المغكم

العربي ،كتقكـ ىذه القاعدة عمى تفسير العبلقة بيف أركاف الجممة ،ككذا العبلقة بيف جممة ما كجممة
تشبييا ،كقد أراد عف طريؽ ىذه القاعدة اختصار القكاعد التحكيمية إلى حد ما بحيث تصبح قكاعد

أساسية كمية حيث يخضع التركيب التابع لمتركيب المستقؿ الذم يتماثؿ معو ،كبذلؾ يتـ اختصار
القكاعد التحكيمية ،كاقامة عبلقات مترابطة بيف أجزاء الجممة الكاحدة أك بيف عدة جمؿ متماثمة.

فقد كجد حممي خميؿ ما يشبو ىذه الفكرة عند ابف ىشاـ في حديثو عف تفسير الجممة كذكر

أقساميا كأحكاميا فيك يتحدث عف صكرة الجممة مف خبلؿ الجممتيف الفعمية كاالسمية (قاـ زيد) ك(زيد
قائـ) ،فيبلحظ حممي خميؿ أف ابف ىشاـ يكجو النظر إلى الجانب التركيبي كحده باعتباره الصكرة

األساسية لتركيب الجممة في العربية ،ثـ يشير لمجمؿ التابعة ليا كالجمؿ الفعمية المبنية لممجيكؿ،

كالجمؿ االسمية نحك (أقائـ الزيداف) ك(كاف زيد قائمان)(.)2

كىذه الجمؿ التابعة محمكلة مف ناحية التركيب عمى الجمؿ األصؿ التي تحتكم مسند كمسند
إليو كيؤكد حممي خميؿ احتكاء ىاتيف الجممتيف (قاـ زيد) ك(زيد قائـ) عمى بنية عميقة كاحدة ىي:
الجممة

مركب فعمي  +مركب اسمي

الجممة

مركب اسمي  +مركب فعمي
كيشير ابف ىشاـ أيضان لنكع مف الجمؿ التابعة في حديثو عف أقساـ الجممة إلى الصغرل

كالكبرل ،حيث الكبرل ىي جممة أصمية ،كىي الجممة االسمية التي خبرىا جممة اسمية ،أما الجممة
التابعة فيي جممة الخبر.
الحظ حممي خميؿ أف الجمؿ المركبة تتصؿ بثقافة المتكمـ المغكية كقدرتو كتحكمو في التراكيب

كما تتصؿ بعمميات نفسية كشعكرية؛ كلذلؾ يختمؼ طكؿ الجممة كطريقة تككينيا مف متكمـ إلى آخر
كمف كاتب إلى كاتب آخر ،كما الحظ أف طكؿ الجممة كقصرىا بيف لغة الكتاب يختمؼ قديمان عنو

حديثان ،كيستطيع عمـ األسمكب أف يقدـ تفسي انر لغكيان ليذه الظاىرة(.)3

) (1ابف ىشاـ األنصارم :مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية-
بيركت1991 ،ـ ،ج /2ص.491

) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.431
) (3المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.220-218
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كما كجد البينساكم أف الكبلـ عند سيبكيو قسماف :الكبلـ المستقيـ كالكبلـ المحاؿ ككؿ منيما

ينقسـ أقساـ أخرل ،إف ىذيف المصطمحيف يشبياف مصطمحي الكبلـ األصكلي " الجمؿ التي يتـ

تكليدىا كفقان لقكاعد الكفاءة الذاتية"

()1

كالكبلـ غير األصكلي عند تشكمسكي ،إضافة لمصطمحات

أخرل تتصؿ بيما مثؿ :جيد ،عربي ،كثير ،جائز ،أقيس ،غمط ككميا مسميات كأكصاؼ مختمفة تتعمؽ

بمسألة االعتماد عمى الحدس المغكم( ،)2عبلكة عمى ذلؾ اعتمد الخميؿ كتمميذه سيبكيو عمى حدس
العربي المكثكؽ بو في جمع المادة المغكية فكاف سيبكيو يتخير شاىدان نحكيان كاحدان مف مجمكعة قصائد
لشاعر كاحد ،أك يتخير عبارة لرواك دكف سماعو سائر جممو األخرل العديدة ،فالباحث ال يمكنو االعتماد
عمى جميع شكاىد المغة ألنيا مف كجية نظر تشكمسكي ال تمثؿ حص انر لمغة ،كىك ما اعتمد عميو
تشكمسكي في نظريتو مف تكليد جمؿ ال محدكدة مف عدد مف القكاعد النحكية المحدكدة(.)3

تأ ير نظرية تشومسكي في فكر حممي خميل:
ليس مف البعيد أف يؤثر فكر تشكمسكي في الفكر المغكم عند حممي خميؿ ،ليس ألف األخير
قاـ بترجمة نظرية تشكمسكي ،بؿ ألنو أيضان يدعـ النظريات المغكية الحديثة خاصة التي أضافت

نظرية جديدة كأفادت الدراسات المغكية بشكؿ عاـ ،كنظرية تشكمسكي أحدثت ضجة في فكر كؿ باحث

لغكم ،كتأثير النظرية في حممي خميؿ يظير باستفادتو منيا كأخذىا منطمقان لدراساتو كأبحاثو ،يظير

ذلؾ في:

 -1دراسة حممي خميؿ لمقدرة المغكية عند الطفؿ في كتابو (المغة كالطفؿ)( ،)4كتكافؽ مع تشكمسكي
في أف اكتساب الطفؿ المغة ليست مشكمة لغكية خالصة بؿ تصحبيا عكامؿ عقمية كنفسية

كاجتماعية ،تؤثر ببل شؾ في عممية النمك المغكم ،كىذا ما فعمتو نظرية تشكمسكي؛ لتعطي تفسي انر

عمميان لقدرة الطفؿ المغكية ،كخاصة فيما يتصؿ باكتساب التراكيب النحكية ،حيث رفض تشكمسكي

فكرة التقميد ،كرأل أف لمطفؿ ممكة فطرية تجعمو قاد انر عمى تعمـ المغة اإلنسانية ،كىك مييأ بيذه
الممكة ألف يككف قكاعد لغتو بصكرة إبداعية.

كنػػادل بالممكػػة الفطريػػة التػػي تمكػػف الطفػػؿ مػػف اكتسػػاب النظػػاـ المغػػكم كخاصػػة الجانػػب النحػػكم

كالتركيبي منو(.)5

) (1حساـ البينساكم :أىمية الربط بيف التفكير المغكم عند العرب كنظريات البحث المغكم الحديث ،ص.32
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.48–47
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.53-52

) (4حممي خميؿ :المغة كالطفؿ د ارسة في ضكء عمـ المغة النفسي ،ص.95–59
) (5المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.228–227
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 -2دراسة حممي خميؿ لمغة الحيكاف كطبائعو في كتابو (لغة الحيكاف كطبائعو)( ،)1كالذم اختمؼ فيو

عف تشكمسكي في نفي كجكد جياز نطؽ لمحيكاف يمكنو مف اكتساب المغة ،بينما يرل تشكمسكي
()2

بإمكاف الحيكاف

كالقرد مثبلن اكتساب نظاـ لغكم يشبو في النكع كالدرجة المغة اإلنسانية ،كذلؾ

بناء عمى دراسات قامت عمى القردة أثبتت أف نكعان مف الثدييات غير بني اإلنساف لديو القدرة
عمى تعمـ نظـ ذات درجة مف اإلبداع تحكميا قكاعد معينة ،كتحتكم عمى عدد مف التراكيب

التابعة ،مما جعؿ تشكمسكي يقكؿ بأف الفرؽ بيف ىذا النكع مف النظـ كالمغة الطبيعية كاممة النمك
فرؽ كيفي أكثر منو فرؽ كمي(.)3

()4

 -3القكؿ باعتباطية العبلقة بيف المفظ كالمعنى

()5

حيث تأثر بذلؾ مف المؤلؼ جكف ليكنز

حيف

اعتبرىا مف الخصائص العامة لمغات كىي( :االزدكاجية كاإلبداعية كالتركيب التابع كاالعتباطية

كالتمفصؿ)(.)6

من خالل ماسبق تظير المالحظات اآلتية:
 -1قدـ تشكمسكي نظرية جديدة شكمت المدرسة التحكيمية مما فتح أبكابان أماـ الباحثيف لمنظر في
الدراسات كاألفكار التقميدية القديمة.

 -2اتضح لحممي خميؿ معرفة تشكمسكي بالدراسات السامية كاطبلعو عمى النحك العبرم كالنحك
العربي مف خبلؿ أستاذه فرانز ركزنتاؿ ،األمر الذم جعؿ حممي خميؿ يتساءؿ ىؿ أثرت تمؾ

المعرفة بنظريتو المغكية؟(.)7

كقػػد أجػػاب عػػف ىػػذا السػؤاؿ فيمػػا بعػػد نعمػػاف بػػكقرة حيػػث اتضػػح لػػو تػػأثر تشكمسػػكي فػػي تككينػػو
العمم ػػي ب ػػالتراث العرب ػػي ،كب ػػرزت م ارح ػػؿ الت ػػأثر بع ػػد ى ػػذا سػ ػكاء بطريق ػػة مباشػ ػرة أك غي ػػر مباشػ ػرة ف ػػي
نظريتو(.)8

) (1حممي خميؿ :لغة الحيكاف كطبائعو ،ص.143-142
) (2لممزيد مف الفرؽ بيف لغة اإلنساف كالحيكاف يينظر :نايؼ الخرما :أضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة ،عالـ
المعرفة -الككيت1978 ،ـ ،ص.125 – 118
) (3جكف ليكنز :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.256
) (4حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.14
) (5جكف ليكنز :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.258-257
) (6المترجـ :نظرية تشكمسكي المغكية ،ص.257
) (7المرجع السابؽ نفسو :ص.13

) (8نعماف بكقرة :المدارس المسانية المعاصرة ،ص.131
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 -3اختمؼ حممي خميؿ عمف سبقو مف المغكييف في الحديث عف النظرية التحكيمية في أنو طبؽ كؿ
القكاعد التحكيمية بأمثمة عمى المغة العربية تماثؿ األمثمة اإلنجميزية ،كاستخرج مف التراث شكاىد

كجد فييا أصبلن تحكيميان.

 -4استفاد حممي خميؿ مف أفكار تشكمسكي في دراساتو حيث ظير تأثير تشكمسكي كاضحان في فكر
حممي خميؿ.

 -5أضافت ترجمة حممي خميؿ لمنظرية مرجعان ال بد مف الرجكع إليو لكؿ باحث عف النظرية التحكيمية
كالذم أضاؼ لمكتاب أىميتو عدـ كجكد – حسب عمـ الباحثة -ترجمة أخرل لنفس الكتاب.
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المبحث ال اني
نشأة النحو وأصولو


أوالً  -نشأة النحو:
شكؾ حممي خميؿ في نشأة النحك التي أرخت بأبي األسكد الدؤلي حيث كصفيا بالبداية
(الناضجة)؛ ألف ىذا النضكج مخالؼ لطبيعة العمكـ في طكر النشأة ،إضافة إلى أف عمـ النحك يحتاج
لكثير مف النصكص النثرية كالشعرية كغيرىا ،لكي تستنبط منيا القكاعد كاألصكؿ(.)1
كقد كاف حممي خميؿ متأث انر بآراء حسف عكف في ىذا المكضكع ،حيث يرل األخير أف النحك
في بداية نشأتو لـ يكف عممان ،فكؿ الطرؽ في صياغة الجمؿ كنظميا كانت تصدر عف العربي بسميقتو
المغكية؛ كلذلؾ أطمؽ عمى النحك في بداية نشأتو مصطمح (النحك الفني)( ،)2كيذكر حممي خميؿ أف أبا
األسكد كتبلميذه (ليسكا نحاة) إنما كاف عمميـ يقتصر عمى التكضيح كالبياف كالتفسير لممادة(.)3
كيرل شكقي ضيؼ( )4كحممي خميؿ( )5أف الترخص في الركايات التي ركيت عف نشأة النحك في
كتب الطبقات كالتراجـ كانت السبب في االعتقاد بكضع عمـ النحك في تمؾ المرحمة المبكرة؛ ألنيا
نسبت ألبي األسكد (كضع العربية)( ،)6فظف أنو كاضع النحك ،كالحقيقة أف كؿ ما قاـ بو ىك رسـ نقط
أكاخر الحركؼ في القرآف الكريـ.

) (1حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.16
) (2النحك الفني ىك " جزء مف المغة كعنصر أساسي مف عناصر تككينيا كمغة ميذبة راقية؛ كىك في نشأتو في المغة
يكاد يككف فطريان كاف كاف األساس في كجكده ىك المجيكد العقمي .فإف المغة بعد أف تتجاكز مرحمة الطفكلة؛ كيبدأ العقؿ
يتصرؼ فييا مف حيث االشتقاؽ ،كالنحت؛ كالتصريؼ ،ثـ مف حيث التراكيب ككضع الضكابط المميزة بيف ىذه التراكيب
بالنسبة ألدائيا لممعاني؛ تجد نفسيا مضطرة بحكـ مسايرتيا لظركؼ المجتمع إلى التزاـ بعض الضكابط؛ لتمييز بعض
التراكيب عف بعض؛ كلمعرفة كظيفة كؿ لفظ بالنسبة لمكقعو مف الجممة ،ىذه الضكابط في صكرتيا األكلى ىي عبارة
عف النحك الفني".
يينظر ،حسف عكف :المغة كالنحك "دراسات تاريخية كتحميمية كمقارنة" ،ط1952 /1ـ ،ص.79–78
) (3حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.19
) (4شكقي ضيؼ :المدارس النحكية ،دار المعارؼ -القاىرة ،ط ،7ص.16
) (5حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي د ارسة كنصكص ،ص.19-18
) (6ابف سبلـ الجمحي :طبقات فحكؿ الشعراء ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،دار المدني -جدة1980 ،ـ ،ج،1
ص.12
 السيرافي (القاضي أبي السعيد الحسف بف عبداهلل) :أخبار النحكييف البصرييف ،تحقيؽ :طو محمد المزيني كمحمدعبد المنعـ خفاجي ،مطبعة البابي الحمبي -مصر ،ط1955 /1ـ ،ص.12
 السيكطي :بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،مطبعة البابي الحمبي-مصر ،ط1965/1ـ ،ج /2ص.22
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كشكؾ حممي خميؿ بكجكد مدارس نحكية ،كما شكؾ في نشأة النحك ،كيؼ ذلؾ كلو كتابو
المكسكـ (مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص "بغداد ،األندلس ،مصر")؟
كيعترؼ حممي خميؿ بدكر البصرة في ريادة النحك العربي( )1كىك أمر ال يختمؼ عميو المغكيكف،
فيعترؼ بفضؿ الخميؿ كتمميذه سيبكيو بكضع مصطمحات عمـ النحك التي قامت عمييا نظرية العامؿ
النحكية( ،)2كيذكر حممي خميؿ في ىذا الصدد أف دراسة المصطمح النحكم خاصة فيما يتصؿ بأصكؿ
النظرية ،كالتي أيطمؽ عمييا (عمـ أصكؿ النحك)( )3جاءت متأخرة نسبيان عف نشأة الدراسات المغكية ،أما
الككفة فقد عرفت النحك متأخ انر النشغاليا بالقراءات كركاية الشعر كالفقو كالحديث ،كبعدىا عف التيارات
األجنبية ،كبعدىا عف البصرة إثر مشاكؿ سياسية بيف البمديف( ،)4فمما عرفت الككفة النحك عرفتو عمى
يد الكسائي ،الذم تعمـ أصكؿ ىذا العمـ كمناىجو كنظريتو عمى يد الخميؿ ،معنى ذلؾ أف النحك الذم
عرفتو الككفة ىك نحك البصرة الذم أخذتو كاعتمدت عميو ،كبذلؾ يرل حممي خميؿ أف الككفة ال تشكؿ
مدرسة قائمة بذاتيا؛ ألف النظرية التي قاـ عمييا النحك في الككفة ىي نفس النظرية التي قاـ عمييا
النحك في البصرة كاف اختمفت المصطمحات كالتعميبلت( ،)5حيث إف كجكد مدرسة عممية – في رأيو-
مرىكف بكجكد نظرية عممية جديدة كىذا األمر ال ينطبؽ إال عمى مدرسة البصرة ،كحممي خميؿ بيذا
الرأم يكافؽ المستشرؽ (جكتكلدفايؿ) الذم رأل أف الخبلؼ بيف نحاة البصرة كالككفة ىك امتداد لممذىب
البصرم ،كأف الككفة إف اختمفت مع البصرة في الفركع فإنيا تكافقيا في األصكؿ( ،)6كال يشكؿ الخبلؼ
()7
بيف المدرستيف مذىبان جديدان ،كحذت حذكه دائرة المعارؼ اإلسبلمية  ،كمف المحدثيف مف أنكر أيضان
كجكد مدرسة غير البصرة ،فمثبلن رأل تماـ حساف أف الخبلؼ بيف البصرة كالككفة ال يبرر كجكد
مدرستيف نحكيتيف؛ ألف البصرييف يختمفكف فيما بينيـ في المسائؿ تأكيبلن كتخريجان كلكف األصكؿ
كاحدة( ،)8كابراىيـ السامرائي كجد األمر عسي انر حيف نسمـ بمذىب ككفي ثـ نتجاكز ذلؾ كندعي (مدرسة
ككفية)؛ ألف كبلن مف البصرة كالككفة ذات أصكؿ كاحدة إنما اختمفتا في الفركع كالتعميؿ( ،)9كعمي أبك
المكارـ يرل كحدة المنيج الذم سارت عميو الدراسات النحكية؛ فميس ىناؾ مدارس ،لكؿ منيا منيج
مميز ،إنما ىي تجمعات مدنية(.)10
) (1حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.23
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.32
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.33
) (4شكقي ضيؼ :المدارس النحكية ،ص + 153حممي خميؿ :مف تاريخ النحك ،ص.77
) (5حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.98

) (6خديجة الحديثي :المدارس النحكية ،دار األمؿ -إربد ،ط2001/3ـ ،ص.15
) (7المرجع السابؽ نفسو :ص.16
) (8تماـ حساف :األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب  ،عالـ الكتب -القاىرة2000 ،ـ ،ص.42
) (9إبراىيـ السامرائي :المدارس النحكية أسطكرة ككاقع ،دار الفكر ،ط1987 /1ـ ،ص.154

) (10عمي أبك المكارـ :تقكيـ الفكر النحكم ،دار غريب -القاىرة2005 ،ـ ،ص.268-267
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لكف ىناؾ فريقان آخر مف المغكييف يرل أف الككفة تشكؿ مدرسة أك مذىبان مستقبلن بنفسو عف

البصرة ،كيمثمو ميدم المخزكمي في كتابو (مدرسة الككفة) فقاؿ بأف لمككفة منيجان يخالؼ منيج أىؿ
البصرة؛ لكف كثي انر مف مصنفات رجاليا ضاعت كلـ تصؿ إلينا إال القميؿ منيا(.)1

كفي مكضع آخر مف الكتاب يعترؼ بكجكد ثبلث مدارس نحكية حيث يضيؼ إلييما (مدرسة

بغداد) كما يقكؿ" :ىي المدرسة االنتخابية التي قامت عمى خمط المنيجيف مف المدرستيف البصرية

كالككفية"( ،)2كقد كاف أحمد مكي األنصارم صاحب كتاب " زكريا الفراء كمذىبو في النحك كالمغة" مف
أكثر المدافعيف عف كجكد مدرسة جديدة تقؼ بيف المدرستيف كتختار منيما بعض خصائصيا(.)3

عد المدارس النحكية خمس مدارس كىي :البصرة ،كالككفة ،كبغداد ،كاألندلس،
كىناؾ مف ٌ
كمصر ،كقد أقاـ شكقي ضيؼ كتابو "المدارس النحكية" عمى ىذا الرأم ،كحدد لكؿ مدرسة خصائصيا
كمميزاتيا كأعبلميا البارزيف ،كخديجة الحديثي أضافت إليو المدارس في بيئات أخرل كالحجاز كاليمف

كالشاـ كالمغرب العربي( ،)4أما حممي خميؿ فكاف قد ذكر في محاضراتو (مف تاريخ النحك العربي

دراسة كنصكص" :بغداد ،األندلس ،مصر") المدارس النحكية الخمس كما ذكرىا شكقي ضيؼ لكنو ال
يعترؼ إال بمدرسة البصرة كما سبؽ كذكرت ،كيرل أف كؿ المدارس قامت نظريتيا عمى نظرية النحك

البصرم ،كمف ثـ كانت دراستو لمنحك في بغداد كاألندلس كمصر مف أجؿ دراسة النحك في تمؾ
األمصار ،كتكضيح تأثرىا بمدرسة البصرة ،كليس بكصفيا مدرسة ليا منيج مميز عف البصرة ،ففي
بغداد قاـ مذىب نحكم بسبب ضجر الناس مف الخبلؼ القائـ عمى المصطمحات بيف مدرستي البصرة

كالككفة ،حيث يأخذ النحك مف كمتييما ،دكف كجكد أصكؿ نظرية لممدرسة البغدادية ،كما أنيا لـ تجمع

()5
مسائميا في كتاب بعينو كما فعؿ البصريكف كالككفيكف  ،ثـ نشكء المذىب النحكم األندلسي معتمدان

) (1ميدم المخزكمي :مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك ،مكتبة مصطفى البابي الحمبي -مصر ،ط/2
1958ـ ،ص.93-92

) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.87
) (3أثبت فريؽ مف المغكييف كجكد ثبلث مدارس نحكية -البصرة كالككفة كبغداد -كىـ" :أحمد أميف في كتابو (ضحى
اإلسبلـ) ،كالشيخ محمد طنطاكم في كتابو (نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة) ،كأحمد عبد الستار الجكارم في كتابو
(الشعر في بغداد حتى نياية القرف الثاني اليجرم) ،كسعيد األفغاني في كتابو (في أصكؿ النحك ،المكتب اإلسبلمي-

بيركت1987 ،ـ ،).كىدل محمكد قراعة في تحقيقيا لكتاب (ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ) لمزجاج ،كمازف المبارؾ في

تحقيقو كتاب (اإليضاح في عمؿ النحك) لمزجاجي ،كمحي الديف تكفيؽ في كتابو (أبك البركات ابف األنبارم في كتابو
اإلنصاؼ) .عبد األمير محمد أميف الكرد :المدارس النحكية بيف التصكر كالتصديؽ كالسؤاؿ الكبير ،المكتبة العصرية-
بغداد ،ط1997/1ـ ،ص.13

) (4خديجة الحديثي :المدارس النحكية ،ص.359-336
) (5حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص" :بغداد ،األندلس ،مصر" ،ص.9
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عمى المشرؽ اعتمادان كميان ،ثـ استطاع أف يساىـ بنصيب كاضح في الجيكد العممية ،كبرزت مؤلفات
تضاىي المؤلفات المشرقية مثؿ" :األمالي" ألبي عمي القالي (ت 356ىػ) ،كابف مضاء (ت 541ىػ)

ككتابو " الرد عمى النحاة" ،أما عف النحك في مصر فقد كاف كثيؽ الصمة بنحك المدرستيف البصرية
()1

كالككفية بينما رجحت كفتي البصرة بسبب كصكؿ كتاب سيبكيو إلى مصر في كقت مبكر

 ،ثـ يذكر

حممي خميؿ بعضان مف فصكؿ مصنفات ألبرز أعبلـ المدارس النحكية معمقان كشارحان ليا( ،)2أما في

كتابو المنشكر (مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص) يكتفي بدراسة مدرستي البصرة كالككفة،
كيستثني المدارس األخرل مف الدراسة ،كفيو ينتصر لمبصرييف بريادة النحك ككضع قكاعده كأصكلو،

لكنو لـ ييضـ حؽ الككفييف عندما أثنى عمييـ لقربيـ مف طبيعة المغة ،فيـ أقدر مف البصرييف عمى

تصكير طبيعة العربية؛ العتدادىـ بالنقؿ كالسماع كالقراءات ،كاعطائيـ أىمية لمشاذ ،كاعتمادىـ المنيج
المغكم في التحميؿ كالبحث بالحجاج العقمي كالتعميؿ ،كىك بذلؾ يقترب مف منيج عمماء األسمكب في

العصر الحديث( ،)3كقد أشار عبده الراجحي لمثؿ ىذا الرأم أف الككفييف أقرب إلى الكاقع المغكم كالى
المنيج النحكم الصحيح مف البصرييف(.)4

كلعؿ السبب في تكسيع مجاؿ الدراسة في محاضرات حممي خميؿ السابقة الذكر كاحتكائيا عمى
المدارس النحكية الخمس ىك أف المحاضرات كانت تعميمية ،كقد سبؽ التعريؼ بأنيا مذكرة لطمبة
جامعة اإلسكندرية عاـ 1978ـ ،فأراد حممي خميؿ مف خبلليا إرساء بعض المعمكمات عف نشأة النحك
في أىـ األمصار التي قاـ بيا ،كالتعريؼ بأىـ أعبلميا كمصنفاتيا؛ رغبة منو في إمداد الطالب
الجامعي بكـ مف المعمكمات البلزمة في دراستو ،أما كتابو "مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص"
فقد قاـ عمى ما كتبو عف مدرستي البصرة كالككفة في محاضراتو السابقة مع االستطراد في المعمكمات
عف كبل المدرستيف.

) (1المرجع السابؽ :ص.71

) (2تناكؿ حممي خميؿ أبكاب مف كتاب سيبكيو مثؿ باب(عمـ ما الكمـ مف العربية) ك(باب مجارم أكاخر الكمـ مف
العربية) ك (باب مجرل نعت المعرفة عمييا) عند حديثو عف مدرسة البصرة ،كنصكص مف كتاب (معاني القرآف) لمفراء
تختص بالمصطمحات النحكية الككفية مثؿ(التقريب -الصرؼ -الخبلؼ -الجحد -المفسر -الصفة) عند حديث عف
مدرسة الككفة( .مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص :ص ،71-59ص.)98-89

كنتناكؿ أيضان (مبحث الصفة) مف كتاب (شرح المفصؿ) البف يعيش عند حديثو عف مدرسة بغداد  ،ككتب عف

نصكص عند ابف مضاء في كتابو (الرد عمى النحاة) عند حديثو عف مدرسة األندلس ص ،54كمباحث مف كتاب

(مغنى المبيب عف كتب األعاريب) مثؿ مبحث (إذا).
(حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص" :بغداد ،األندلس ،مصر" ،ص ،11ص ،54ص.)77

) (3حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.152

) (4عبده الراجحي :دركس في المذاىب النحكية ،دار النيضة العربية -بيركت1980 ،ـ ،ص.11
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غير أف حممي خميؿ ال يحبذ إطبلؽ لفظ (مدرسة) عمى المدارس النحكية ،كيشيد بالقدماء
عندما كصفكا ما بيف البصرة كالككفة بػ (الخبلؼ) أما المحدثكف فإنيـ اصطمحكا عمى لفظ (المدرسة)
()1
متخذيف مف العامؿ الجغرافي معيا انر في تقسيـ العمكـ إلى مدارس فكرية ،كىك أمر ال يككف صحيحان
عند حممي خميؿ إذا لـ تصحبو نظرية عممية ،فمفيكـ (المدرسة) لدل حممي خميؿ ىك" :كجكد جماعة
مف العمماء أك الباحثيف يصؿ بينيـ رباط مف كحدة الفكر كالمنيج في أم دراسة عممية ،كليذه الجماعة
رائد يضع ليـ النظرية العممية التي يعممكف كفقيا ،كيقتفي أثره التابعكف يتبنكف نظريتو كيدافعكف
()2
عنيا"  ،كىذا المفيكـ لممدرسة العممية ال ينطبؽ عمى المدارس النحكية التي اتخذت (المكاف) أساسان
لتقسيميا ،غير أف حممي خميؿ يسير كما سار المحدثكف كيستخدـ لفظ (مدارس نحكية) كيطمقو عمى
المدارس بالرغـ مف عدـ مكافقتو لو؛ ألنو ال ينطبؽ إال عمى مدرسة البصرة( ،)3كيذكر أنو كاف مف
الممكف أف يطمؽ عمى (األندلس) مفيكـ المدرسة النحكية ،ألنيا نظرية جديدة ذات أصكؿ فكرية
كتطبيقية مختمفة عف البصرة ،لك أف نظرية ابف مضاء في كتابو (الرد عمى النحاة) لقيت ترحيبان مف
قبؿ النحاة ،لكنيا تكقفت عند حدكد الدعكة ليا دكف أف يؤمف بيا أحد مف بعده(.)4
أما خديجة الحديثي فإنيا ال ترل فرقان بيف أف نسمي مدارس أك مذاىب أك نزعات ما داـ
التقسيـ جاريان عمى النسبة إلى البمد ،أما تعريفيا لممدرسة فيي "مجمكعة النحاة الكاضعيف ليذا العمـ
العامميف عمى إيجاده كتنميتو كتنظيمو كتطبيؽ منيجو كأصكلو ،كتشمؿ كؿ مف اتبع ىذه المجمكعة
النحكية"( ،)5فيي تشترؾ مع حممي خميؿ في أف أساس المدرسة (أصكؿ النظرية كاألتباع).
كىكذا كانت دراسة حممي خميؿ لنشكء النحك في البصرة ،كانتقالو إلى الككفة كبغداد كاألندلس
كمصر ،حيث النشأة كاألساس لمبصرة ،صاحبة الفضؿ عمى األمصار األخرل في انتقاؿ النحك
العربي ،كقد تناكؿ حممي خميؿ ىذه الدراسة بمنيج عممي يعتمد التحميؿ كالتفسير ،في إثبات كحدة
المنيج لجميع المدارس النحكية كىك منيج البصرة.

) (1قسـ ال قدماء النحاة حسب المناطؽ الجغرافية فنسبكىـ لمبمد الذم ينتمكف إليو مثمما فعؿ ابف سبلـ الجمحي في
(طبقات فحكؿ الشعراء) فقاؿ (أىؿ البصرة) ،كأبك الطيب المغكم في (مراتب النحكييف) فقاؿ :أىؿ البصرة كعمماء
البصرة كأىؿ الككفة كعمماء الككفة كأىؿ المصرييف ،كالسيرافي في (أخبار النحكييف البصرييف) يذكرىـ بأىؿ البصرة
كنحكيك البصرة كالزبيدم في (طبقات النحكييف) رتب النحكييف بحسب بمدانيـ كقدميـ الزمني فكانكا :البصرييف
فالككفييف فالمصرييف فالقركييف فاألندلسييف ككرد عنده ألكؿ مرة لفظ (مذىب) فقاؿ مذىب البصرييف كمذىب الككفييف،

كابف النديـ في (الفيرست) أطمؽ (مف خمط المذىبيف) عمى نحاة بغداد ،كأبك البركات األنبارم في (نزىة األلباء في
طبقات األدباء) أطمؽ مذىب البصرييف كالككفييف عمى مذىب البغدادييف.
) (2حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.135
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.136

) (4المرجع السابؽ نفسو :ص + 136العربية كعمـ المغة البنيكم :ىامش ص.43
) (5خديجة الحديثي :المدارس النحكية ،ص.28
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انياً  -أصول النحو:
أصكؿ النظرية النحكية ىي أصكؿ النحك كمصادر النحك األساسية التي أخذت عنيا ظكاىره،

كاستنبطت منيا أحكامو ،مف المادة المغكية المسمكعة عف العرب ،كتمؾ األصكؿ يجتمع عمييا النحاة
في أصميف أساسييف ىما السماع كالقياس ،كيختمؼ حكؿ أصكؿ أخرل مثؿ اإلجماع كاستصحاب

الحاؿ كاالستحساف كالتعميؿ.

تابع حممي خميؿ أصكؿ النحك كىي متمثمة عنده في السماع كالقياس كالعامؿ ،فالسماع أكالن

ألنو المصدر األكؿ لممادة المغكية ،ثـ القياس بصكره المختمفة باعتباره الكسيمة أك المنيج التي تـ

استقراء المادة عمى ىدم منو ،ثـ العامؿ أك (نظرية العامؿ) باعتباره المحصمة النيائية ليذا العمؿ

كمو(.)1

كيذكر أف القدماء كضعكا أصكؿ النحك التي سار عمييا مف جاء بعدىـ ،ككانت أصكليـ

كأصكؿ األصكلييف حيث حددىا ابف جني بالسماع كاإلجماع كالقياس( ،)2كمف بعده ابف األنبارم إلى

نقؿ أك سماع كقياس كاستصحاب حاؿ( ،)3كالسيكطي كجدىا في السماع كالقياس كاإلجماع
كاالستصحاب( ،)4فكانت األصكؿ ىي السماع كالقياس كاإلجماع كاستصحاب الحاؿ ،كما أف منيجيـ

سار كمنيج األصكلييف في البحث عف شركط الركاية ،كصفات الركاة كالنقمة الذيف اعتمد النحاة عمى

نحكىـ كركاياتيـ.

أما المحدثكف فمـ يخرجكا عف ىذه األدلة كاف لـ يتفقكا عمييا كميا ،فتماـ حساف يحددىا

بالترتيب في السماع ،كاالستصحاب ،كالقياس( ،)5كعند محمكد نحمة تترتب بالسماع ،كاإلجماع

كالقياس ،كاستصحاب الحاؿ( ،)6مرتبة كما رتبيا السيكطي عمى اعتبار أف السماع كاإلجماع يعتمداف
عمى المنقكؿ عف العرب كالنحاة ،كالقياس كاستصحاب الحاؿ يعتمداف عمى المعقكؿ( ،)7كحددىا محمد

) (1حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.50
) (2ابف جني :الخصائص ،ج /1ص.144-109
) (3ابف األنبارم :لمع األدلة في أصكؿ النحك ،تحقيؽ :سعيد األفغاني ،مطبعة الجامعة السكرية -دمشؽ1957 ،ـ،
ص.81

) (4السيكطي :االقتراح في عمـ أصكؿ النحك ،قراءة كتعميؽ :محمكد سميماف ياقكت ،دار المعرفة الجامعية -مصر،
2006ـ ،ص.389 ،374 ،203 ،187 ،74
) (5تماـ حساف :األصكؿ ،ص.181-69

) (6محمكد نحمة :أصكؿ النحك العربي ،دار العمكـ العربية -بيركت ،ط1987/1ـ ،ص.139 ،95 ،75 ،29
) (7المرجع السابؽ نفسو :ص.7
113

عيد بخمسة أصكؿ ،كىي :السماع ،كالقياس ،كنظرية العامؿ ،كالتقدير ،كالتعميؿ( ،)1كىي عند عمي أبك

المكارـ أربعة أصكؿ السماع ،كالقياس ،كالتعميؿ ،كالتأكيؿ( ،)2كخديجة الحديثي تحددىا بالسماع،

كالقياس ،كاإلجماع ،كاالستصحاب(.)3

كحممي خميؿ عندما جعؿ األصكؿ في السماع ،كالقياس ،كالعامؿ ،فربما لتأثره بالخميؿ الذم

اعتمد في تأصيمو لقكاعد النحك عمى السماع كالقياس كالتعميؿ( ،)4حيث إف التعميؿ نتيجة طبيعية مف

نتائج نظرية العامؿ.

كيذكر أف أبك المكارـ فرؽ بيف عمـ أصكؿ النحك كأصكؿ التفكير النحكم بقكلو " :عمـ أصكؿ
النحك أحدث نشأة ،أما أصكؿ التفكير النحكم فأقدـ كجكدان ،ثـ إف عمـ أصكؿ النحك بمضمكنو المحدد
كمكضكعاتو المعدكدة محدكد ،أما أصكؿ التفكير النحكم فتتسـ بالشمكؿ ،إذ تتناكؿ األسس الكمية التي

بنى عمييا النحاة العرب قكاعدىـ الجزئية كأحكاميـ التفصيمية"(.)5
كقد اعتمد العرب عمى مبدأ السماع في جمع المادة المغكية مف العرب الناطقيف بيا ،فكضعكا

معايير تتمثؿ في الجنس بأف يككف المنقكؿ عنو عربي األصؿ ،كالمكاف كىك كسط الجزيرة العربية

البعيدة عف االختبلط بالفرس كالركـ ،كالزماف كىك نياية القرف الثاني اليجرم في الحكاضر كنياية

القرف الرابع اليجرم في البكادم.

كيرل حممي خميؿ أف ىذا التحديد لمزماف كالمكاف جعؿ العرب يقعكف في خطأ منيجي كىك

الخمط بيف المستكيات المختمفة في البيئة التي أخذكا عنيا المغة ،إذ عدكا كؿ ما يسمعكنو ينتمي إلى

مستكل كاحد متجانس ىك العربية الفصحى أك ما أطمقكا عميو (لغة قريش) ،رغـ إدراكيـ كجكد ظكاىر
صكتية كصرفية كنحكية كداللية في المغة الفصحى تنتمي إلى ليجات قبمية متعددة ،كما أنيـ لـ

يدرسكا الميجات العربية دراسة مستقمة لتتميز عف الفصحى ،كيضيؼ حممي خميؿ بأف قرنيف في
الحكاضر كأربعة قركف في البكادم كفيمة بظيكر استعماالت كتطكرات لغكية لـ تؤخذ بالحسباف ،فضبلن
عف أنيـ بيذه الحدكد أىدركا كثي انر مف الثركة المفظية كالظكاىر النحكية التي طرأت عمى االستعماؿ
المغكم ،كالتي امتنع المغكيكف عف درسيا كتتبعيا عمى اعتبار أنيا مما ال يحتج بو إال القميؿ منيا في

) (1محمد عيد :أصكؿ النحك العربي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث ،عالـ الكتب -القاىرة،
1989ـ ،ص.9
) (2عمي أبك المكارـ :أصكؿ التفكير النحكم ،دار غريب -القاىرة ،ط2006 /1ـ ،ص 21كما بعدىا.
) (3خديجة الحديثي :الشاىد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيو ،مطبكعات جامعة الككيت1974 ،ـ ،ص.123
) (4شكقي ضيؼ :المدارس النحكية ،ص.46

) (5عمي أبك المكارـ :أصكؿ التفكير النحكم ،ص.11
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()1
كتب لحف العامة  ،كيرل تماـ حساف أف العرب درسكا ليجات عربية متعددة ليستخرجكا منيا نظامان

نحكيان كلـ يفطنكا إلى ضركرة الفصؿ بيف مرحمة كمرحمة أخرل مف تطكر المغة فأخذكا شكاىدىـ مف
فترة لغكية دامت أكثر مف أربعة قركف كاممة( ،)2كيرل كماؿ بشر أف التطكر الذم جاء بعد زمف
االستشياد أغمؽ الباب أماـ البحث العممي ،كجعميـ يحكمكف عمى الظكاىر بعد زمف االستشياد بأنيا

أمثمة صريحة لمخطأ كاالنحراؼ كبذلؾ أىدر قد انر كبي انر مف المغة( ،)3فقد كاف المحدثكف مف عمماء المغة
حريصيف كؿ الحرص عمى اإللماـ بالثركة المغكية التي حرمكا منيا بسبب مف تعنت القدماء كتشددىـ

في النقؿ.

أضاؼ ميدم المخزكمي( ،)4كأنيس( ،)5كتماـ حساف( ،)6كسعيد األفغاني( )7خطأن آخر كقع فيو
العرب عند الركاية كىك احتفاؤىـ بالشعر كثي انر لدرجة أليتيـ عما عداه مف الكبلـ ،كلمشعر لغتو
الخاصة التي يجكز فييا ما ال يجكز في الكبلـ العادم مما أدل إلى اضطراب النحاة في أحكاميـ

كفتح باب الحمؿ عمى الضركرة ،كالى الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف.

كيضيؼ محمد عيد خطأن آخر كقع فيو األقدمكف كىك أف بعض مادة المغة جاءت كما أراد ليا

الركاة كالنحاة أف تككف ،ال كما استعمميا الناطقكف مف الشعراء كاألعراب ،كىذا يتعارض مع ميمة

الدارس في كصؼ ما ىك مكجكد دكف تصرؼ أك تغيير(.)8

كرغـ ما أيخذ عمى العرب مف أخطاء كقعكا فييا في نقؿ المادة المغكية ،فإف جميع المغكييف

يسمـ بما كضعو القدماء مف حدكد؛ لنبؿ غرضيـ كىك المحافظة عمى مستكل معيف مف العربية
الفصحى ،فغفر ليـ ما كانكا بو يتشددكف.

) (1حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.39-38
) (2تماـ حساف :األصكؿ ،ص.101
) (3كماؿ بشر :دراسات في عمـ المغة ،ص.52

) (4ميدم المخزكمي :مدرسة الككفة ،ص.335
) (5إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.39 ،38
) (6تماـ حساف :األصكؿ ،ص.96
) (7سعيد األفغاني :في أصكؿ النحك ،ص.60

) (8محمد عيد :االستشياد كاالحتجاج بالمغة ركاية المغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المغة الحديث ،عالـ الكتب-
مصر ،ط1988 /3ـ ،ص.28
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أما األصؿ الثاني مف أصكؿ النحك كىك القياس ،فقد تنبو حممي خميؿ كما تنبو تماـ حساف(،)1

كعمي أبك المكارـ()2؛ لكجكد مدلكليف ليذا المصطمح ،المدلكؿ األكؿ :بمعنى إطراد الظاىرة في

النصكص المغكية المسمكعة فتصبح قاعدة ينبغي االلتزاـ بيا ،كرفض الظكاىر المغكية الشاذة عنيا(،)3
كىك كما يسمى (المفيكـ االستقرائي لمقياس) ،كىك القياس الذم اعتمد عميو أبك اسحؽ الحضرمي

كالخميؿ كسيبكيو في بنائيـ القياس عمى الكثرة المطردة مف كبلـ العرب.

أما المدلكؿ الثاني لمقياس فيك "عممية شكمية يتـ فييا إلحاؽ أمر بآخر لما بينيما مف شبو أك
()5

عمة فيعطى األكؿ حكـ ما لحؽ بو"( ،)4كىك قياس رغـ أىميتو في نمك المغة

إال أنو ترؾ لنا مشكمة

البحث عف العمة في التركيب ،كيذكر حممي خميؿ أف البحث عف العمؿ الثكاني كالثكالث أدخؿ النحاة

في مجاؿ التقدير كالتأكيؿ ،كيحبذ اكتفاء النحاة بالمدلكؿ االستقرائي لمقياس(.)6

كقد كاجو ابف مضاء ىذا النكع مف القياس مبينان أف النحاة لـ يتحركا فيو الدقة؛ ألنيـ يحممكف

األشياء عمى األشياء دكف أف تككف ىناؾ صمة كاممة بيف األصؿ كالفرع( ،)7كلذلؾ كاف رافضان لمقياس

العقمي إذا لـ تكجد لو نصكص تؤيده ،كمؤيدان لو إذا كجد مف النصكص ما يصححو(.)8

كيسمى أيضان ىذا النكع مف القياس بالقياس االستعمالي ،كىك ما يطبقو مجمع المغة العربية في

صكغ المصطمحات كألفاظ الحضارة؛ ألف المبدأ الذم يحكـ عمؿ المجمع ىك ما لخصو ابف جني
بقكلو" :ما قيس عمى كبلـ العرب فيك مف كبلـ العرب"(.)9

) (1يقكؿ تماـ حساف" :القياس في عرؼ النحاة كاف إما مف قبيؿ القياس االستعمالي كاما مف قبيؿ القياس النحكم.
كاألكؿ ىك انتحاء كبلـ العرب ،كبيذا المعنى ال يككف القياس نحكان كانما يككف تطبيقان لمنحك .أما الثاني فيك حمؿ غير
المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه" .تماـ حساف :األصكؿ ،ص.151

) (2عمي أبك المكارـ :أصكؿ التفكير النحكم ،ص.73 ،23

) (3حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.40
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.43
) (5القياس الشكمي يصمح في مجاؿ المفردات خاصة التي ظيرت في حياة العرب بعد الفتح ،كفي الصي التي لـ
يسمع ليا ألفاظ فيرل حممي خميؿ أف بعض المشتقات التي استعمميا العرب كاسـ الفاعؿ أك اسـ المفعكؿ أك اسـ اآللة

أك اسـ الزماف أك المكاف يمكف لنا بناء عمى الكزف كالمادة أف نمحؽ مثؿ ىذه المشتقات بالثركة المفظية حتى لك لـ تسمع
عف العرب (المرجع السابؽ نفسو :ص.)45-44
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.45
) (7محمد عيد :أصكؿ النحك العربي ،ص.85
) (8المرجع السابؽ نفسو :ص.84

) (9ابف جني :الخصائص ،ج /1ص.357
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يتفؽ حممي خميؿ مع أنيس في أف القياس المغكم نكع مف التكسع المغكم ،كحرص عمى إطراد

الظكاىر النحكية( ،)1لكف أنيسان عده طريقان مف طرؽ النمك المغكم مثمو كاالشتقاؽ كالقمب كاإلبداؿ
كالنحت كاالرتجاؿ كاالقتراض ،كلـ يعده حممي خميؿ مف ضمف طرقو في نمك المغة.

أما العمؿ التي تسبب بيا القياس فجعميا أنيس ظممان كتجنيان( ،)2كلذلؾ أخذ حممي خميؿ ككماؿ

بشر مأخذان عمى النحاة في ترخصيـ في مسائؿ القياس كتكسيع شعبو كالنظر في أركانو حتى أصبح

لكؿ شيء عندىـ عمة منطقية(.)3

يتضح أف القياس أصؿ نحكم أجمع عميو النحاة كالمغكيكف ،ككسيمة مف كسائؿ نمك المغة

كتكسيعيا كلـ يؤخذ عنو سكل ما تركو مف كثرة العمؿ كالجدؿ فييا.

كبقى األصؿ الثالث مف أصكؿ النحك التي حددىا حممي خميؿ كىك نظرية العامؿ( ،)4فقد اعتمد
األصكؿ األساسية في النحك كىي السماع كالقياس كأضاؼ إلييا العامؿ ،كىي إضافة لـ تكجد عند

غيره إنما كانكا يستعيضكف بدالن منيا التعميؿ ،كذلؾ لما أنتجتو نظرية العامؿ مف تعميؿ كتأكيؿ ،كربما
كاف لتحيز حممي خميؿ لمدرسة البصرة صاحبة نظرية العامؿ أثر في أف يجعؿ أصكؿ النحك سماع

كقياس كعامؿ ،حيث عد نظرية العامؿ تطك انر لفكرة القياس بمدلكلو الشكمي؛ ألف فكرة التعميؿ المكجكدة
في ىذا النكع مف القياس أدت بالضركرة لسيطرة فكرة التعميؿ في الظكاىر النحكية حتى بات النحك

العربي يعرؼ بيذه النظرية ،كيدرؾ حممي خميؿ أىميتيا في أنيا سيطرت عمى الدراسة النحكية

ككجيتيا كجية معينة(.)5

كتتمحكر فمسفة العامؿ عند حممي خميؿ في الجكاب عف السؤاؿ الذم أطمقو (ما عمة عبلمات

اإلعراب في أكاخر الكممات؟)

()6

كالتي كثر التعميؿ ليا كمحاكلة كضع قكانيف لبللتزاـ بيا ككأنيا

أصبحت غاية النحك العربي ،حتى أخذ الخميؿ في كضع نظرية العامؿ فقسمت عمؿ النحك إلى تعميمية
كقياسية كجدلية ،فكانت العمة التعميمية تفسي انر لتغير حركات اإلعراب ليسيؿ تعمميا كااللتزاـ في نطقيا،

) (1إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.8
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.15 ،14

) (3كماؿ بشر :المغة العربية بيف الكىـ كسكء الفيـ ،دار غريب -القاىرة1999 ،ـ ،ص.141-140
) (4لممزيد حكؿ نظرية العامؿ يينظر:

 محمد عيد :أصكؿ النحك العربي ،ص.234-197 -خميؿ عمايرة :العامؿ النحكم بيف مؤيديو كمعارضيو كدكره في التحميؿ المغكم ،إربد1985 ،ـ.

) (5حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ص.46
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.47
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كمف ثـ رأل النحاة أف الحركة اإلعرابية ما ىي إال أثر لمؤثر أحدثيا( ،)1كىكذا فسر حممي خميؿ فكرة
العمؿ كفمسفتيا في النحك ،كىك رأم الخميؿ كالبصرييف الذيف يعدكف العامؿ األثر الذم يظير في

الكممة ،بينما اختمؼ النحاة كالمغكيكف حكؿ تفسيرىـ لمعامؿ فابف جني يرل العامؿ في المتكمـ كىك
الذم يحدث األثر في الكممة( ،)2أما ابف مضاء القرطبي فقاـ في كتابو (الرد عمى النحاة) بإلغاء نظرية
العامؿ التي أدت إلى عسر النحك كتقسيـ األلفاظ إلى عكامؿ كمعمكالت ،فالعكامؿ مف صنع اهلل ال

تفعؿ بإرادة كال بطبع ،كالعمؿ ال يصح أف ينسب إال هلل كأف أصكات البشر مف فعمو كحده( ،)3أما
قطرب فأرجع العامؿ ألثر صكتي فبل قيمة لمحركة اإلعرابية في أكاخر الكممات ،يعمد إلييا المتكمـ

عندما يصعب عميو التسكيف في الكصؿ( ،)4كالمحدثكف أخذكا في نقد العامؿ عند النحاة فتبيف ليـ
تأثرىـ بالفمسفة الكبلمية التي كانت شائعة بينيـ كغالبة عمى تفكيرىـ ،فيرل إبراىيـ مصطفى أنو ال
ضرر في اتباع فمسفة أياميـ ،فقد كانكا مكفقيف لمغاية مف كراء البحث في العامؿ كىك الكشؼ عف

أحكاـ اإلعراب كأس ارره( ،)5في حيف يختمؼ معيـ أنيـ جعمكا اإلعراب حكمان لفظيان خالصان يتبع لفظ

العامؿ كأثره ،كلـ يركا فيو إشارة إلى معنى ،كتمؾ العبلمات اإلعرابية ليا أثر في تكضيح المعنى(،)6
بينما يتفؽ معيـ إبراىيـ أنيس في إنكار داللة العبلمات اإلعرابية عمى المعاني ،فيي ال تعدك أف تككف

عبلمات يحتاج إلييا في كثير مف األحياف لكصؿ الكممات بعضيا ببعض( ،)7كىك بذلؾ يمغي نظرية
العامؿ التي تقكـ عمى أف العامؿ ىك المحدث لؤلثر اإلعرابي ،كميدم المخزكمي يصرح في كتابو "
في النحك العربي نقد كتكجيو" بعدـ اعترافو بنظرية العامؿ كما تبعيا مف اعتبارات عقمية ال صمة ليا

بالنحك( ،)8كتماـ حساف رفض فكرة العامؿ أيضان كسمب عف العبلمة اإلعرابية داللتيا عمى المعنى،
إنما ربط إفادة الجممة بتعميؽ الكمـ بعضو ببعض( ،)9كىك ما دعا إليو عبد القاىر الجرجاني في نظرية

النظـ ،أما خميؿ عمايرة ففي كتابو " العامؿ النحكم" كالذم نقد العامؿ عند النحاة كالمغكييف ،فإنو ال
يرل في النحك عامبلن كال معمكالن إنما يجعؿ المعنى ىك المقتضى لمحركات اإلعرابية ،كبذلؾ يككف
) (1المرجع السابؽ :ص.47

) (2ابف جني :الخصائص ،ج /1ص.110
) (3ابف مضاء (أبك العباس أحمد بف عبد الرحمف القرطبي) :الرد عمى النحاة ،دراسة كتحقيؽ :محمد إب ارىيـ البنا ،دار
االعتصاـ -القاىرة ،ط1979 /1ـ ،ص.70
) (4أبك القاسـ الزجاجي :اإليضاح في عمؿ النحك ،تحقيؽ :مازف المبارؾ ،دار النفائس -بيركت ،ط1979 /3ـ،
ص.70

) (5إبراىيـ مصطفى :إحياء النحك ،مؤسسة ىنداكم -مصر ،2014 ،ص.34-33
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.38
) (7إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ص.237

) (8ميدم المخزكمي :في النحك العربي قكاعد كتكجيو ،ص.16 ،15
) (9تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.189
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لمحركة اإلعرابية قيمة داللية كبيرة في اإلفصاح كاإلبانة عف المعنى كليست نتيجة ألثر عامؿ كما يرل

النحاة(.)1

كىكذا اختمؼ النحاة كالمغكيكف في أصكؿ النحك ،ككجكد العامؿ كفمسفتو ،كبقي حممي خميؿ
مساندان الخميؿ كالمذىب البصرم في االعتراؼ بنظرية العامؿ ،كالتأكيد عمى أىميتيا في الدرس
النحكم ،حتى عدىا مف أصكؿ النحك األساسية بجانب السماع كالقياس.

كمف مكافقاتو النحكية أيضان لمبصرييف تعريؼ سيبكيو لمكمـ بأنو "اسـ ،كفعؿ كحرؼ جاء

()2

لمعنى

ليس اسـ كال فعؿ ،فاالسـ :رجؿ كفرس كحائط"

()3

مف حيث أنو لـ يضع تعريفان لبلسـ ،كقد

أكجد حممي خميؿ العذر لو؛ ألف تعريؼ االسـ ال يؤدم إلى تحديد مفيكـ نحكم لو ،حيث يرل حممي
خميؿ أف فكرة كضع تعريفات أك حدكد ألقساـ الكبلـ فكرة يرفضيا عمماء المغة المحدثكف؛ ألف

التعريفات غالبان ما تككف غامضة كتحتمؿ مناقشة كاسعة ،كما أنيا ال تؤدم إلى شيء ،كيذكر مثبلن
عمى ذلؾ كممة (أمس) فإنيا تدؿ عمى زمف ،لكف ال يمكف اعتبارىا فعؿ ،كيبيف أف األفضؿ بياف

الكظيفة النحكية لممعرؼ كالقكؿ مثبلن االسـ يقع فاعبلن أك مفعكالن أك مبتدأ أك خبر ،كىك ما اقترب منو

سيبكيو عندما مثٌؿ لبلسـ دكف كضع حد لو(.)4

يظير عمى حممي خميؿ تحيزه لممذىب البصرم في عده المرجعية األكلى كالمصدر األساس

لمنحك العربي ،كتمسكو بآراء الخميؿ كسيبكيو في القضايا المغكية ،إضافة لتأييده فكرة العامؿ كأثرىا في

النحك كعدىا أصبلن مف أصكلو.

كفي رأم الباحثة أف حممي خميؿ لـ يكف متعصبان التعصب األعمى لممذىب البصرم ،إنما

كافقيـ لما كجده عندىـ مف أسبقية كفضؿ عمى غيرىـ ،كفي نفس الكقت كاف يشيد بما يعجبو عند
الككفة أك األندلس ،كلـ ينقص مف حقيـ.

) (1خميؿ عمايرة :في نحك المغة كتراكيبيا منيج كتطبيؽ ،عالـ المعرفة -جدة ،ط1984 /1ـ ،ص.166-165
) (2كجد حممي خميؿ أف لمحرؼ داللة ذاتية كمستقمة ،ىي الداللة الكظيفية كىك ما أشار إليو القدماء بحركؼ المعاني.
(نظرية تشكمسكي المغكية :ص.)54-53

) (3سيبكيو :الكتاب ،ج /1ص.12

) (4حممي خميؿ :مف تاريخ النحك العربي دراسة كنصكص ،ىامش ص.59
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 المبحث ال الث  -الغموض.

111

المبحث األول
عمم المعاجم


مدخل:
يعد الكصكؿ لممعنى كالتعبير عنو ىك ما يرمي إليو أصحاب المغة ،فالبنية المغكية ال تقكـ عمى

تتابع الرمكز كاألصكات دكف أف تحمؿ معنى ،كيذكر أف الجانب الداللي  semanticsأحرز تقدمان في

ميميف ىما :نظرية الداللة كاعداد المعاجـ( ،)1كأصبحت دراسة المعنى أك عمـ الداللة
جانبيف
ٍ
الدراسات الصكتية كالفنكلكجية كالنحكية كالقامكسية كقمة ىذه الدراسات(.)3

()2

غاية

كقد ارتبطت ىذه الدراسات الخاصة بالداللة بالعمؿ المعجمي ،لكف ىذا العمؿ ال يقتصر عمى
المعنى المعجمي الداللي أك طريقة صنع المعجـ ،بؿ إف المعاجـ تحتاج إلى إشراؾ فركع المغة العربية
فييا؛ لتظير داللة المفظ جمية ،فالمعاجـ عمؿ لغكم متكامؿ تسجؿ داللة األدكات كتبيف الكظائؼ

النحكية كالصرفية لمكممة (الكحدة المعجمية).

) (1محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.129
) (2يسمى عمـ الداللة أك عمـ المعنى كقد استقر المصطمح األكؿ عند جميكر الباحثيف ألصالتو ككضكحو كسيكلة
النسب إليو (المرجع السابؽ نفسو :ص .)131

) (3محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.261
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أوالً  -المعنى المعجمي :Lexical meaning
يتصؿ عمـ المعاجـ lexicologyبعمـ الداللة ،فكبلىما يدرس المعنى سكاء عمى مستكل الكممة

المفردة أك التركيب ،كيعد أيضان عمـ المعاجـ فرعان مستقبلن مف فركع عمـ المغة كقد عرفو حممي خميؿ

بأنو" :فرع مف فركع عمـ المغة المعاصر ،يقكـ بدراسة المفردات كتحميميا في أية لغة ،كخاصة معناىا

أك داللتيا المعجمية  ،lexical meaningثـ تصنيؼ ىذه المفردات استعدادان لعمؿ المعجـ"(.)1

يفرؽ حممي خميؿ بيف عمـ المعاجـ النظرم كالفرع التطبيقي لو قائبلن" :عمم المعاجم

" "lexicologyىك عمـ نظرم يدرس المعنى المعجمي كما يتصؿ بو مف قضايا داللية .أما عمـ
صناعة المعاجـ  lexicographyفيك عمـ تطبيقي عممي ،يختص بصناعة المعجـ"(.)2

كبالتالي كاف عمـ المعاجـ قسميف :أحدىما نظرم كيختص بشرح المفردات في المعجـ فيما
يطمؽ عميو "المعنى المعجمي  ،"lexical meaningأما الشؽ الثاني فيك" عمـ المعاجـ التطبيقي" أك
"فف صناعة المعجـ  )3("lexicographyلما يقكـ بو ىذا الفرع في صناعة المعجـ مف نظـ كترتيب
المفردات كطرؽ شرحيا كطباعة المعجـ حتى ينضج المعجـ ،كيصؿ أليدم القارئ(.)4
المعجمية حيث تضـ
كىك في تعريفو لعمـ المعاجـ يتشابو مع تعريؼ (عمي القاسمي) لمصطمح ي
(المعجمية) عمـ المعاجـ  lexicologyكصناعة المعجـ .lexicography
ي

كعمـ المعاجـ عند عمي القاسمي( )5ييتـ بدراسة المفردات مف حيث اشتقاقيا كأبنيتيا كداللتيا
كىك يقابؿ المعنى المعجمي عند حممي خميؿ ،كقد يعكد االختبلؼ في المصطمح لحداثة عمـ المعاجـ
في عمـ المغة الحديث ،كألف مفاىيمو صيغت عف طريؽ الترجمة فمـ تكحد بيف المغكييف ،كعمى أم،
يعتبر عمـ المعاجـ النظرم المرجعية النظرية التي تضـ المعمكمات كاإلجراءات البلزمة لفف صناعة
المعاجـ.

ذكر حممي خميؿ أف تسمية الكممات في المعجـ ىي الكحدات المعجمية ",)6(lexical "items
كىك مصطمح عاـ سبؽ استخدامو مف قبؿ المغكييف ،كىذه الكحدات المعجمية تحمؿ المعنى المعجمي.

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي ،ص.13
) (2حممي خميؿ :الكممة ،ص102

) (3المرجع السابؽ نفسو :ص + 102التراث المعجمي :ص.13
لممزيد مف الترجمات حكؿ مصطمحي " lexicologyك "lexicographyيينظر :صادؽ أبك سميماف :الدراسات المغكية
الحديثة ،ص.470-469
) (4حممي خميؿ :الكممة :ص + 102-101دراسات في المغة كالمعاجـ :ص.471

) (5عمي القاسمي :عمـ المغة كصناعة المعاجـ ،مطابع جامعة الممؾ سعكد -الرياض ،ط1991 /2ـ ،ص.3
) (6حممي خميؿ :دراسات في المغة كالمعاجـ ،ص.465
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كيتطػػكر المعنػػى بتطػػكر الحيػػاة بينمػػا تبقػػى الكحػػدة المعجميػػة رمػػك انز صػػكتية ثابتػػة ،كلػػذلؾ فػػإف
المعنى المعجمي يتصارع مع الدالالت القديمة كالجديدة كي يعبر عف نفسو ،مما يؤرؽ عمػؿ المعجمػي
فػػي شػػرحو كتعريفػػو ،فمػػف تمػػؾ الصػػعكبات التػػي يكاجييػػا المعجمػػي فػػي شػػرح المعنػػى المعجمػػي تكضػػيح
الدالالت خاصة تمؾ التي ال يمكػف أف تبػرز صػكرتيا كػاأللكاف كالسػكائؿ مػثبلن ،كاألمػر اآلخػر أف إعػداد
المعجػػـ يسػػتغرؽ كقت ػان طػػكيبلن كخػػبلؿ ىػػذا الكقػػت تتغيػػر دالالت بعػػض الكممػػات خاصػػة فػػي قطاعػػات
اإلع ػػبلـ كاإلع ػػبلف( ،)1كل ػػذلؾ ي ػػذكر حمم ػػي خمي ػػؿ أف عم ػػى المعجم ػػي ش ػػرح الدالل ػػة المعجمي ػػة لمكمم ػػة،
كالدالالت األخرل التي تػكحي بيػا الكممػة نفسػيا( ،)2كىػك مػا قصػد بػو أنػيس الداللػة المركزيػة( )3كالداللػة
اليامش ػػية( ،)4كأض ػػاؼ حمم ػػي خمي ػػؿ عنص ػػر ثال ػػث كى ػػك درج ػػة التط ػػابؽ ب ػػيف العنصػػريف األكؿ كالث ػػاني
.)5(range of application
كمف خبلؿ ىذه العناصر تكصؿ حممي خميؿ لخصائص المعنى المعجمي كىك أنو عاـ كمتعدد

كغير ثابت( ، )6كقد عبر تماـ حساف عف ىذه الخاصية بالتعدد كاالحتماؿ كأرجع العمة في ذلؾ إلى أف
()7

الكممة في المعجـ مفردة كتصمح أف تدخؿ في أكثر مف سياؽ

كبذلؾ كاف المعنى المعجمي بتعدده

كاحتمالو يختمؼ عف المعنى السياقي.
كىذا التعدد ليس سببو فقط إفراد الكحدة المعجمية بغير سياؽ ،فمربما حصؿ ما يسمى بالتطكر

الداللي أك تغير المعنى( ،)8ذلؾ ألف المعاجـ الحديثة اعتمدت في مادتيا عمى المعاجـ القديمة
كاقتصر جيد مؤلفييا عمى تبكيب المادة كعرضيا بطرؽ مختمفة ،فأغفمت جانب التطكر المغكم الذم

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي ،ص.81-80
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.82
)" (3القدر المشترؾ مف الداللة  ...كقد تككف كاضحة في أذىاف كؿ الناس كما قد تككف مبيمة في أذىاف بعضيـ"
(إبراىيـ أنيس :داللة األلفاظ ،ص.)106

) " (4تمؾ الظبلؿ التي تختمؼ باختبلؼ األفراد كتجاربيـ كأمزجتيـ كتركيب أجساميـ كما كرثكه عف آبائيـ كأجدادىـ"
(المرجع السابؽ نفسو :ص.)107
) (5حممي خميؿ :الكممة ،ص.106

) (6حممي خميؿ :التراث المعجمي ،ص + 83دراسات في المغة كالمعاجـ :ص.366
) (7تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.323
) (8لممزيد حكؿ التطكر الداللي (تغير المعنى) يينظر:

 محمكد السعراف :عمـ المغة مقدمة ،ص.290-280 -إبراىيـ أنيس :داللة األلفاظ ،ص.167-152

 أحمد مختار عمر :عمـ الداللة ،عالـ الكتب -القاىرة ،ط1998/5ـ ،ص.250-243113

حدث لمكممات

()1

كالذم يتمثؿ في :تخصيص الداللة ،كتعميـ الداللة ،كنقؿ الداللة كىناؾ عبلقات

أخرل تتمثؿ في رقي الداللة كانحطاطيا ،أك التحكؿ نحك المعاني المتضادة كغير ذلؾ.
فعمى الرغـ مف أف المعجـ مف أفضؿ المصادر التي تحدد المعنى( ،)2فإف شرح المعنى
المعجمي مف أكثر العناصر صعكبة لدل المعجمي ،فكثير مف الكممات يختمؼ مدلكليا مف بيئة
ألخرل ،بحيث يصعب تحديد المعنى المعجمي لمكممات التي تدؿ عمى األفكار أك المشاعر ،كما ال

يمكف حصر ما تثيره في الذىف أك تتبلزـ معو مف دالالت ذات أبعاد كثيرة ،عبلكةن عمى أف بعض
اء في الحياة المعاصرة تدؿ عمى نظـ سياسية كاجتماعية كحضارية(،)3
الكممات قد تصبح رمك انز كآر ن
كفي تصكر أبي الفرج أف المعنى المعجمي ليس كؿ شيء في إدراؾ معنى الكبلـ ،يشبو ذلؾ شخصية
المتكمـ كشخصية المخاطب كما بينيما مف عبلقات كما يحيط بالكبلـ مف مبلبسات كظركؼ ذات

صمة(.)4

كلذلؾ لجأ المعجميكف إلى طرؽ عدة لشرح المعنى المعجمي؛ ليبتعدكا بالمعنى عف الغمكض،
()5

كقد تطكرت ىذه الطرؽ بظيكر نظرية الحقكؿ الداللية

 Semantic Fieldالتي تقكـ عمى فكرة

تحميؿ المحتكل الداللي لمكممة إلى عدد مف العناصر التي مف المفترض أال تتجمع في كممة أخرل
غير الكممة المشركحة كاال كاف المفظاف مترادفيف ،فيما يعرؼ باسـ " عمـ الداللة التركيبي Structural

 ،"Semantic'sفيصبح معنى الكممة مككنان مف عناصر داللية تشبو الفكنيـ عمى مستكل البنية،
كتمكف ىذه النظرية المعجمي مف أف يحدد العناصر التي سيتضمنيا تعريفو لمفظ كالتي تميزه عف غيره

مف الكممات الكاردة معو في نفس المجاؿ ككممات الترادؼ كالمشترؾ المفظي.
فمثبل كممة (رجؿ) يتألؼ معناىا مف العناصر الداللية اآلتية:
ن
اسـ  +محسكس  +معدكد  +حي  +بشرم  +ذكر +بال
بينما كممة (امرأة) فإف عناصرىا األكلية تتككف مف:
) (1رمضاف عبد التكاب :فصكؿ في فقو المغة ،ص.286
) (2حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص.80
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.79

) (4محمد أحمد أبك الفرج :المعاجـ المغكية في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث ،دار النيضة العربية -مصر،
1966ـ ،ص.95
) (5لممزيد حكؿ ىذه النظرية يينظر:

 -حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص.379-377

 حساـ البينساكم :التكليد الداللي دراسة لممادة المغكية في كتاب شجر الدر ألبي الطيب المغكم في ضكء نظريةالعبلقات الداللية ،مكتبة زىراء الشرؽ -القاىرة ،ط2003 /1ـ ،ص.33-15
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اسـ  +محسكس  +معدكد  +حي  +بشرم  +أنثى  +بال
فيي تختمؼ عف كممة (رجؿ) بعنصر كاحد مميز ىك الجنس كتشترؾ معيا في بقية العناصر(.)1
()2

استطاع حممي خميؿ أف يتكصؿ لكثير مف المبلحظات

ليا صمة بنظرية الحقكؿ الداللية التي

تبيف العبلقات الداللية  Semantic Relationبيف كممات كؿ مجاؿ ،حيث رأل نظرية العبلقات
الداللية تساعد في فتح المجاؿ إلعادة دراسة المعاجـ المكضكعية مف التراث العربي أك بعض أبكابيا،

كما تقدـ طرؽ التحميؿ فييا حمكالن لممشكبلت المعجمية مثؿ :المعنى المعجمي كالترادؼ كالمشترؾ

المفظي كاألضداد كغيرىا ،فإذا فطف المعجمي ليذه النظرية كطرؽ التحميؿ فييا أصبح سيبلن عميو

معرفة التغير الداللي كالعبلقات الداللية (.)3

كقد أفادت نظرية الحقكؿ الداللية المعجمي الذم اتبع في شرحو لمكحدات المعجمية (التعريؼ
()4

المنطقي)

كىي أشير طريقة لشرح الكحدة المعجمية كأحدثيا كىي تكضيح المعنى ببياف خصائص
()5

كقد استخدـ المعجـ الكسيط ىذه الطريقة مثؿ تعريفو لكممة

الشيء المعرؼ أك كضع تعريؼ لو
(تًيؿ) أنيا نبات مف الفصيمة الخبازية يستخرج مف سيقانو ألياؼ تصنع منيا األحباؿ كاألكياس(.)6

كعيب ىذه الطريقة أنيا تقكـ عمى اكتشاؼ الماىيات كعمى الفصؿ بيف الصفات المشتركة

كالصفات التفردية ،كالفصؿ بيف ما ىك أساسي كعرضي مف الصفات( ،)7كىي طريقة لـ يتطرؽ ليا
حممي خميؿ في أثناء دراستو لممعاجـ القديمة التي اعتمدت الطرؽ التقميدية في الشرح نحك التعريؼ
بالضد كالتفسير بالمغايرة ،كالشرح بكممة كاحدة ،كشرح المعنى بأكثر مف كممة كالتفسير بالتبلزـ
كالتفسير بالسياؽ كشرح المعنى النحكم كالصرفي كالشرح بالمجاز(.)8

) (1نايؼ الخرما :أضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة ،ص.264-263
) (2حكؿ ىذه المبلحظات يينظر ،حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص.385-379
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.386-385

) (4كيسمى أيضان التعريؼ الحقيقي ،كىك تعريؼ يسعى إلى شرح معنى المدخؿ المساني بذكر مككناتو الداللية عف
طريؽ شركط مستمدة مف المنطؽ األرسطي" لممزيد يينظر:

مختار درقاكم :طرائؽ تعريب المصطمح كصناعة التعريؼ في الدرس المساني العربي الحديث ،دار الكتب العممية-

بيركت2016 ،ـ ،ص.78

) (5أحمد مختار عمر :عمـ الداللة ،ص.129
) (6المعجـ الكسيط :مادة (ت.ا.ق).
) (7أحمد مختار عمر :عمـ الداللة ،ص.140
) (8تسمى ىذه الطرائؽ بػ (التعريؼ االسمي) ألنيا تكتفي بتقديـ معنى اسـ الشيء المعرؼ كال تتعداه ،دكف الحاجة

لذكر حده كماىيتو كخصائصو المميزة ،كتقكـ عمى التعريؼ بالترادؼ كالضد كاالشتقاؽ كالشبيو كاإلحالة كالترجمة

(مختار درقاكم :طرائؽ تعريب المصطمح ،ص.)77-73
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كتطرؽ أيضان إلى طرؽ الشرح الحديثة نحك الشرح بالصكرة أك المعنى اإلشارم( ،)1كدعا

الستخدامو في إيضاح المعنى المعجمي ،فتطكر كسائؿ الطباعة كالتصكير زادت االىتماـ بالشكاىد

الصكرية ،حتى غدت مف أىـ كسائؿ الصناعة المعجمية ،كالتي درج استخداميا في المعاجـ الحديثة
كالمنجد كالكسيط كالمعجـ العربي األساسي كغيرىا.
()2

اعتبر حممي خميؿ أف الشرح األمثؿ لممعنى ىك ما تصكره الشدياؽ في مقدمة الجاسكس

فقد

أخذ الشدياؽ عمى المعاجـ القديمة عيكبان شتى خاصة في شرح المعنى المعجمي ،كحاكؿ كضع تصكره
لما ينبغي أف يككف عميو ذلؾ الشرح ،كقد تبنى ىذا التصكر الكثير مف المعجمييف في صناعة المعجـ.

كىك المعنى الذم تتكافر فيو الشركط اآلتية:
 -1إحكاـ ضبط نطؽ الكممة إما عمى مثاؿ أك بالنص عمى حركاتيا.
 -2ذكر الشائع المشيكر مف المعاني دكف الميجكر.
 -3ذكر المعاني األصيمة قبؿ المعاني المجازية.

 -4عدـ استخداـ كممات لـ يسبؽ شرحيا في تعريؼ المعنى.
 -5عدـ استخداـ التعريؼ الدكرم أك التسمسمي مثؿ "باحة الدار ساحتيا ،كساحة الدار باحتيا".
 -6عدـ تشتيت المعنى فيما يتصؿ بالثبلثي كمزيده.

 -7االلتزاـ بذكر معنى المفرد أكالن ثـ الجمع بصكرة مطردة.

 -8التمييز بيف داللة الفعؿ الذم يتعدل بنفسو كالفعؿ الذم يتعدل بالحرؼ.
 -9التمييز بيف األفعاؿ كالصفات كاألسماء.

 -10التقميؿ مف ذكر الشكاىد إال مع الكممات النادرة االستعماؿ.
كفي الحقيقة إف الكحدة المعجمية عند حممي خميؿ ال تقؼ عند شرح معناىا المعجمي الذم
يتعدد كيطرد ،بؿ إنيا تستكعب قيمان أخرل صرفية كنحكية لتشكؿ مع غيرىا عبلقات محددة زيادة عمى
ذلؾ فإف بنيتيا الفنكلكجية تتصؿ بتمؾ القيـ أك الكظائؼ الصرفية كالنحكية كالداللية أيضان( ،)3فقد عد

المعنى المعجمي ىك محصمة البنية الصكتية كالصرفية كالنحكية ألم كحدة مما يجعؿ المعجـ -ال

الجممة -منطمؽ التركيب ألف الكحدات المعجمية أساس تككف الجممة(.)4

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي ،ص.80
) (2أحمد فارس الشدياؽ :الجاسكس عمى القامكس ،مطبعة الجكائب -القسطنطينية1299 ،ىػ ،ص.3-2
) (3حممي خميؿ :التراث المعجمي العربي ،ص.32-31
) (4حممي خميؿ :دراسات في المغة كالمعاجـ ،ص.471
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فالمعجـ عند حممي خميؿ جزء مف النظاـ المغكم ،ككذلؾ الكحدة المعجمية ىي صكرة مصغرة

مف الجممة مف حيث ىي بنية صكتية كصرفية كنحكية كداللية ،كبالتالي يككف تحميؿ الكحدة المعجمية

مثؿ تحميؿ الجممة(.)1

كىك يتكافؽ مع ما أضافو تماـ حساف مف خكاص أخرل لممعنى المعجمي مف أنو يتصؿ

بأنظمة المغة الثبلثة الصكتي كالصرفي كالنحكم( ،)2أما ما يقدمو المعنى المعجمي فيك طريقة النطؽ
كىجاء الكممات كتحديد المباني الصرفية ،ثـ شرح المعنى المعجمي بذكر معانيو المتعددة لمكممة

الكاحدة ،كباالستشياد عمى كؿ معنى مف المعاني مع إيراد بعض اإلشارات النحكية ،كأف يشير المعجـ
لتغير المعنى مع كؿ ضميمة تتبلزـ مع الكممة كالكممات المضافة كالتعبيرات المسكككة( ،)3كيؤكد
محمكد فيمي حجازم أىمية تناكؿ الكحدات المعجمية لمكظائؼ النحكية بالقدر الذم تسمح بو طبيعة

المادة(.)4

كمف ثـ كانت الكحدة المعجمية كحدة معقدة ،كشرح معناىا المعجمي يتطمب جيدان لغكيان تتكاثؼ

فيو مستكيات المغة كميا ،بحيث أصبح المعجـ يحتاج عمبلن جماعيان؛ لتككيف المعنى المعجمي لمكحدة
المعجمية ،ثـ يأتي بعد ذلؾ دكر صناعة المعجـ كما ستذكر الدراسة اآلتي.

) (1المرجع السابؽ :ص.471
) (2تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.331
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.331-323

) (4محمكد فيمي حجازم :مدخؿ إلى عمـ المغة ،ص.156
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انياً  -فن صناعة المعاجم :lexicography
زعـ المعجميكف أف الصناعة المعجمية ليست عممان بؿ ىي فف ،كذلؾ التساع الفجكة بيف

نظريات عمـ المغة الحديث كصناعة المعاجـ ،فاألخيرة ال تتقيد بالطرائؽ المكضكعية التي يتبعيا عمـ

المغة الحديث( ,)1كتتردد في االعتماد عمى األسس التي تدكر حكؿ المعنى كالتي تحددىا الدراسات
الحديثة ،كتصفيا بأنيا أسس غير مؤكدة ،كأكسع بكثير مف الحدكد التي يعمؿ بيا المعجميكف(.)2

كقد أطمؽ حممي خميؿ عمى ىذه الصناعة فف صناعة المعاجـ أك عمـ المعاجـ التطبيقي،

كعرفو بأنو "الفن الذي يكوم بعدة عمميات تمييداً إلخراج المعجم ونشره"( ،)3كيتمثؿ في:
 -1جمع المفردات (الكحدات المعجمي).
 -2اختيار المداخؿ.

 -3ترتيب المداخؿ كفؽ نظاـ معيف.

 -4كتابة الشركح أك التعريفات كترتيب المشتقات تحت كؿ مدخؿ.
 -5نشر الناتج في صكرة معجـ أك قامكس(.)4

كيعرؼ عمي القاسمي صناعة المعاجـ بأنيا "تشتمؿ عمى خمس خطكات أساسية ىي جمع
المعمكمات كالحقائؽ ،كاختيار المداخؿ كترتيبيا طبقان لنظاـ معيف ،ككتابة المكاد ،ثـ نشر النتاج

النيائي"( ،)5كىك يتكافؽ مع حممي خميؿ في ذلؾ.

كفف صناعة المعاجـ الذم ييتـ بصناعة المعجـ كترتيبو يختمؼ عف عمـ المعاجـ النظرم الذم

ييتـ بالكحدة المعجمية مف حيث معناىا الصكتي كالصرفي كالنحكم كالداللي ،لكف بيف االثنيف عبلقة

كطيدة؛ فالصناعة المعجمية ال تقكـ دكف إطار نظرم يكفر لممعجمي مفاىيمان تفسر القضايا المعجمية
فيما يخص المعضبلت كالغامض كالمبيـ كغيرىا مف الكحدات المعجمية ،كيمنح صناعة المعاجـ

القدرة عمى إعداد المعجـ.

كقػ ػػد دمػ ػػج تمػ ػػاـ حسػ ػػاف المصػ ػػطمحيف كنظػ ػػر إلييمػ ػػا كعمػ ػػـ كاحػ ػػد تحػ ػػت عن ػ ػكاف "عمػ ػػـ المعجػ ػػـ

.)6("lexicology

) (1عمي القاسمي :عمـ المغة كصناعة المعاجـ ،ص ،5بتصرؼ.
) (2محمكد سميماف ياقكت :معاجـ المكضكعات في ضكء عمـ المغة الحديث ،ص ،332بتصرؼ.
) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي ،ص.13
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.14-13

) (5عمي القاسمي :عمـ المغة كصناعة المعاجـ ،ص.3
) (6تماـ حساف :المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.20-19
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كقد استعمؿ أغمب المعجمييف العرب مصطمح (معجـ)

()1

لمداللة عمى الكتاب الذم يضـ

الكحدات المعجمية مرتبة كمشركحة ،كقد عرؼ حممي خميؿ (المعجـ) بأنو" :عبارة عف قائمة مف

المفردات كمشتقاتيا كطريقة نطقيا مرتبة كفؽ نظاـ معيف مع شرح لمعانييا ،باإلضافة إلى معمكمات

أخرل ذات عبلقة بيا"( ،)2يبدك تعريؼ حممي خميؿ شامبلن لكؿ المعاني التي تحتكييا الكحدة المعجمية
كليس فقط شرح مدلكليا ،كشاع أيضان استخداـ مصطمح (قامكس) كالذم يعني البحر العظيـ ،كالذم

استخدمو (الفيركز آبادم) عنكانان لمعجمو (القامكس المحيط)؛ تنكييان لغ ازرة مادتو كأصبح يستعمؿ لفظ

القامكس مرادفان لممعجـ.

()3

أما عن تكسيم حممي خميل لممعاجم فيي من حيث المادة المغوية ال ة أنواع:

أوالً  -المعاجم المغوية أو معاجم األلفاظ :كىي التي تعالج المفظة كمدلكليا ككؿ ما يتصؿ بيا كتتخذ
منيجان خاصان في ترتيب األلفاظ فيناؾ مدرسة الترتيب الصكتي كمنيا معجـ العيف ،كمدرسة الترتيب

األلفبائي مع األبنية كمنيا معاجـ جميرة المغة كمجمؿ المغة كمقاييس المغة ،كمدرسة التقفية كمنيا

المعاجـ :تاج المغة كصحاح العربية كلساف العرب كالقامكس المحيط.
انيــــاً  -المعــــاجم الموضــــوعية أو معــــاجم المعــــاني :كىػ ػػي تجم ػػع الكممػ ػػات التػػػي تتصػ ػػؿ بعػػػدد مػ ػػف

المكضكعات كمنيا المعاجـ :الغريب المصنؼ كاأللفاظ الكتابية كفقو المغة كالمخصص.

ال اً  -المعاجم المتخصصة :التي تجمع ألفاظ عمـ أك فف معيف كمصطمحاتو نحك معجـ المفردات

في غريب القرآف كالنياية في غريب الحديث كاألثر كأساس الببلغة كمفاتيح العمكـ(.)4

) (1يعرؼ المعجـ بأنو" :ديكاف لمفردات المغة مدكف عمى حركؼ المعجـ"( .المعجـ الكسيط).
ك"كتاب يضـ المفردات المغكية مرتبة ترتيبان معينان كيقدـ شرحان ليذه المفردات أك يذكر ما يقابميا بمغة أخرل" (المعجـ
العربي األساسي).

) (2حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص.31
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.478-161
) (4كيذكر أف ىناؾ أنكاعان أخرل مف المعجـ مثؿ:
 -معاجـ الترجمة كىي معاجـ ثنائية المغة.

 معاجـ الميجات التي تضـ ليجة معينة ضمف لغة معينة. كالمعاجـ المصكرة التي تثبت الحسيات التي تتضمنيا. -كمعاجـ دكائر المعارؼ تمثؿ سجبلن لمعمكـ كالفنكف كغيرىا مثؿ دائرة المعارؼ اإلسبلمية كدائرة المعارؼ الطبية.

عبد القادر أبك شريفة كزمبلؤه :عمـ الداللة كالمعجـ العربي ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع -عماف ،ط1989 /1ـ،
ص.116
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ىكذا صنؼ حممي خميؿ المعاجـ كأخذ في تناكؿ صناعة كؿ معجـ منيا ،بداية مف جمع المادة

ثـ كضع المفردات كفؽ منيج المدرسة المتبع ،ثـ ترتيب المشتقات في المعجـ كصكالن لشرح المعنى

المعجمي ختامان بطرؽ الكشؼ في المعجـ ،ككاف قد أشار ألنكاع أخرل مف المعاجـ مثؿ المعجـ

األ حادم المغة كىك الذم يستخدـ لغة كاحدة كمنيا المعاجـ العربية القديمة ،كالمعجـ الثنائي المغة كىك
الذم يستخدـ في الشرح لغة غير لغة المداخؿ أك المفردات ،كالمعجـ الكصفي يقكـ عمى جمع مفردات

لغة أك ليجة أك مستكل لغكم معيف في مكاف كزماف محدد ،كالمعجـ المكسكعي يتجاكز شرح المفردات
إلى إضافة معمكمات أخرل غير لغكية مف فركع المعرفة المختمفة ،كالمعجـ التاريخي يتناكؿ المراحؿ

المختمفة التي مرت بيا حياة المغة(.)1

إذا العناصر األساسية التي يقكـ عمييا فف صناعة المعجـ تعد أيضان معايير تحدد أنكاع

المعاجـ فمثبلن قد تككف المادة المعجمية قميمةن مثؿ المعجـ المعيارم كقد تككف غزيرة مثؿ المعجـ

الكصفي ،أما المدخؿ فيمكف تصنيفو مف حيث كثافة المادة التي أدرجت تحت المدخؿ أك عدد المغات

التي استخدميا المعجـ في المعاجـ المتعددة المغات أك الفترات الزمنية التي يغطييا المعجـ في

المعاجـ التاريخية كالكصفية.

لكف (اليدؼ)؛ ىدؼ المعجمي مف كراء كضع المعجـ ىك المعيار األكؿ الذم استقر عميو

عمماء المغة كالمعاجـ في تصنيؼ المعاجـ؛ ألنو يساعد المعجمي عمى االختيار المكفؽ لممادة

المعجمية كالمداخؿ كالترتيب كطرؽ الشرح كالتعريؼ؛ ليمبي احتياجات القارئ.

كيؤدم المعجـ كثي انر مف الكظائؼ التي كاف أىميا كأصعبيا شرح المعنى المعجمي ،كتتمثؿ

ىذه الكظائؼ في ضبط النطؽ كاليجاء ،ككظيفة بياف مستكل استعماؿ المفظ ،ككظيفة التأصيؿ
االشتقاقي ،ككظيفة تقديـ معمكمات صرفية كنحكية ،ثـ كظيفة تقديـ معمكمات مكسكعية إف كجدت.
كبذلؾ قاـ حممي خميؿ بكثير مف النقد كالتحميؿ لممعاجـ العربية ،كالحؽ أنو قدـ مادة ثرية عف

المعاجـ العربية ،كاستطاع مف خبلؿ بحثو أف يفيد المعجمي بصناعتو لممعجـ ،كما أثنى عمى جيكد
عمماء المغة كالمعاجـ في التراث العربي المعجمي ،ككصؼ صناعتيـ لممعجـ بالعمؿ الذم ليس لو ند

أك نظير في تراث أم أمة ،كأف في جيدىـ نظرات عممية ال تقؿ قيمة عما ىك في دراسات المحدثيف،

كما كجده مف فرؽ بيف القدماء كالمحدثيف اختبلؼ (كحيد) ىك أف القدماء كانكا ال يميمكف إلى التنظير

) (1حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،ص.17-15
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كما يفعؿ المعاصركف بؿ يكتفكف بالكممة الدالة كالعبارة الجامعة ،كرغـ ذلؾ فإنيـ حفظكا لنا لغتنا كأدبنا
كحضارتنا كثقافتنا التي نستند عمييا فيما نكاجيو مف جديد(.)1

أما المغكيكف المحدثكف فأخذكا عمى المعاجـ القديمة الكثير مف المآخذ كاشتككا منيا؛ الحتكائيا
عمى التصحيؼ كعدـ تمثؿ مؤلفييا لمغرض مف المعاجـ فجاءت معاجميـ محشكة بالمفردات كالمعارؼ

كاألخبار ،إضافة القتصارىا عمى عدد معيف مف المراجع ،كعدـ اشتماليا عمى جميع الميجات ،كاىماؿ
األلفاظ المكلدة ،كألفاظ األدباء العرب الذيف يستشيد بيـ ،كالمتصفح فييا يممس االضطراب في

صناعتيا مف حيث المادة كالمدخؿ كقصكر العرض كابيامو كسكء التفسير ،فعسر عمى الباحث العثكر
عمى ضالتو ،ككثرت شككل طبلب العمـ الذيف قارنكا صعكبة المعاجـ العربية بسيكلة كيسر المعاجـ

الغربية(.)2

كختامان أذكر تصكر حممي خميؿ لممعجـ المغكم التاريخي المنشكد في المغة العربية ،كالذم اتخذ

مجمع المغة العربية في مصر ق ار نار بكضعو منذ عاـ 1934ـ ،كحالت ظركؼ كثيرة عف إتمامو ،كقد

تصكره حممي خميؿ معجمان تأصيميان كتاريخيان كمقارنان في آف كاحد ،كىك بذلؾ يحتاج لدرجة عالية مف
التخصص في عمكـ المغة كالمغات السامية كالمغات غير السامية التي اتصمت بيا المغة العربية عبر

مراحؿ حياتيا حتى اآلف ،يضاؼ إلى ذلؾ حصيمة مف النصكص األدبية كالمغكية كالدينية كالعممية منذ

أقدـ عصكر العربية إلى اليكـ( ،)3كيعد حممي خميؿ ىذا المعجـ حممان تعذر تحقيقو ،كيظف أف العائؽ
الكحيد أمامو أف عمؿ مثؿ ىذا المعجـ لمغة العربية يختمؼ عف عمؿ أم معجـ تاريخي ألم لغة

أخرل ،كذلؾ ألف المغات األكركبية التي ليا معاجـ تاريخية كمعجـ أككسفكرد مثبلن ىي لغات حديثة

الميبلد ،أما المغة العربية فيي مف أطكؿ المغات اإلنسانية عم انر تقمبت فييا بيف ظركؼ شتى تاريخية
كجغرافية كحضارية كدينية كعممية كفكرية كأدبية كغيرىا ،فبل ينيض بيذا العمؿ إال أكلك العزـ مف

العمماء كالباحثيف(.)4

م ما سبؽ يتضح اىتماـ حممي خميؿ بعمـ المعاجـ بشقيو النظرم كالتطبيقي ،كتأصيمو المعاجـ

القديمة ،محاكالن رسـ الفكر المعجمي قديمان ،كما كصمت إليو صناعة المعجـ حديثان ،كتطفك أمنيتو عمى
السطح في كضع معجـ تاريخي لمغة العربية ،كما يظير فكر حممي خميؿ المعجمي مف حيث اىتمامو

بالكيؼ ال الكـ في صناعة المعجـ ككضع مادتو ،حيث كضع معيا انر يتمثؿ في اليدؼ في صناعة
المعجـ ،كذكر كيفية ترتيب مادتو كتنسيقو بشكؿ يجمب الراحة كالمتعة لقارئ المعجـ.

) (1المرجع السابؽ :ص.495
) (2حسيف نصار :المعجـ العربي نشأتو كتطكره ،دار مصر لمطباعة1988 ،ـ ،ج /2ص.610-601
) (3حممي خميؿ :دراسات في المغة كالمعاجـ ،ص.422
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.426
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المبحث ال اني
التوليد


تعد تنمية المعجـ العربي مف أبرز القضايا التي تناكليا الدرس المغكم العربي الحديث بالبحث

كالدراسة إذ أصبحت الحاجة ممحة لكـ مف المفردات كالتراكيب العربية؛ لتصبح المغة كافية بمقتضيات
العصر مف العمكـ كالفنكف الحديثة ،فالثركة المغكية العربية في تطمع دائـ لبلتساع ،كحاجتيا لمتجديد ال

تنفد.

()1

كقد كانت غيرة حممي خميؿ عمى المغة العربية كحبو إلحداث نمك كتطكر
المفظية جمية عنده ،فقد كاف يرل أف نظرية االحتجاج

()2

كاثراء في ثركتيا

أكقفت الثركة المفظية عند الحدكد الزمانية

كالمكانية التي التزـ بيا عمماء العربية ،مما أدل إلى ىضـ كثير مف مفردات النمك المغكم التي حدثت

بعد اإلسبلـ( ،)3كما أنو كجد الحديث الشريؼ متفردان باستعماالت لغكية قؿ نظيرىا في نصكص أخرل،
كبذلؾ أخذ مأخذان عمى المغكييف القدماء الذيف رفضكا االستشياد بالحديث النبكم في المغة فكاف منيـ

أف حرمكا المغة مف ثركة لفظية ىي جزء مف لغة العرب(.)4

) (1حدد حممي خميؿ ما يقصده بمصطمحات (النمك كالتطكر كالتطكير) حيث النمك" :انتقاؿ المغة مف طكر إلى طكر
أحسف كأفضؿ" ،كترجمو بػ ) )Evolutionأك ) .(Developmentكقصد بالتطكر" :التغير  ،"changeكىك ما حدث

لمغة مف تغيرات أك ظكاىر جديدة لحقت بيا في فترة زمنية معينة ،كىك تغير ال إرادم يحدث عفكان دكف تدخؿ مقصكد

مف األفراد أك الجماعات ،كقد ذكر حممي خميؿ أربعة معاني لمتطكر أخذ بيا المغكيكف :األكؿ بمعنى النمك السابؽ ذكره،
كالثاني اعتبار النمك نكعان مف الخطأ كخركجان عف قكاعد المغة ،كالثالث عد التطكر انحرافان مف الممكف تكجيو مستعمميو
الكجية الصحيحة ،أما المعنى الرابع لمتطكر فيك ما أخذ بو .أما التطكير فعده حممي خميؿ نكعان مف التطكر يكازف بيف
التمسؾ بالقديـ كرفض الجديد ،كىك تطكر يحدث نتيجة جيد إرادم مف األفراد كالمجامع كالييئات المغكية حممي خميؿ.

(المكلد  ..بعد اإلسبلـ :ص.)19-16

) (2تتمخص قضية االحتجاج في كضع العرب قيكدان عمى النصكص التي يحتج بيا لتككف المعيار الذم يؤخذ بو كىي
النصكص التي لـ تخرج عف منتصؼ القرف الثاني لميجرة في الحكاضر ،كالقرف الرابع في البكادم ،كلـ تسمع إال مف

العرب األقحاح.

لممزيد حكؿ نظرية االحتجاج يينظر:

 حممي خميؿ :المرجع السابؽ نفسو :ص.174-168 سعكد بف أحمد المنيع :االحتجاج باستعماالت المغكييف بيف القبكؿ كالرد ،مجمة الدراسات المغكية ،مجمد  ،18ع،32016ـ /ص.65-5

) (3حممي خميؿ :مقدمة لدراسة عمـ المغة ،ص.115
) (4حممي خميؿ :مقدمة لدراسة التراث المعجمي ،ص.454
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كقد سمكت العربية طرقان عدة مف أجؿ نمكىا كتطكرىا مف خبلؿ التكليد كطرقو نحك االشتقاؽ

كالنحت كالمجاز كاالقتراض كاالنقراض كالتي غذت العربية بكثير مف األلفاظ كالتراكيب العربية

األصيمة ،كيعد التكليد ظاىرة لغكية حديثة قاؿ عنيا حممي خميؿ" :وقد اختمف المغويين الكدماء

والمحد ون حول ىذه الظاىرة المغوية ,وتشعبت اآلراء في حدىا ومفيوميا من ناحية ,ومظاىر

التوليد وآ اره عمى المغة من ناحية أخرى ,بل لعمي ال أكون مغالياً إذا قمت أنو لم يسبق ىذا البحث

دراسة متكاممة عن التوليد تتبع آ اره وترصد مظاىره"( .)1كىك بذلؾ قدـ دراسة متكاممة عف التكليد في

كتابو المكلد ،كتكصؿ حممي خميؿ إلدراؾ المكلد في ضكء التطكر المغكم ،كعد التكليد بأنو ال يقؿ
أىمية عف االشتقاؽ في إمداد المغة بالجديد مف األلفاظ حتى تبقى حية( ،)2كالتكليد كما يعرفو :" :لفظ

عربي األصؿ نقمت داللتو إلى معنى لـ يعرفو العرب القدماء"( ,)3كىك بذلؾ نكع مف التطكر المغكم
يتجو أساسان لمتغير الداللي مع األخذ في اعتباره التغيرات االشتقاقية كالتركيبية كالتي تعطي المفظ داللة

جديدة لـ تعرفيا العربية( ،)4كقد أيطمؽ عمى التكليد الذم يسير باتجاه الداللة (التكليد الداللي) ،كالذم

عرفو حساـ البينساكم أنو ":إبداع المتكمـ لدالالت معجمية كتراكيب داللية جديدة تختمؼ عف تمؾ
الداللة التي تفيدىا الكحدة أك البنية المعجمية المعركفة كالمألكفة بيف أفراد الجماعة المغكية...
استكجبتيا سياقات كمقامات كظركؼ كمبلبسات لغكية لـ تكف تتحقؽ في مدلكؿ البنية المعجمية مف

قبؿ"

()5

كىك تعريؼ يتكافؽ مع ما ذكره حممي خميؿ.

كىذا التحديد لـ يعرفو العرب القدماء إنما كاف المكلد لدييـ يدؿ عمى الشيء العربي غير
المحض ،أك عمى نكع مف الكبلـ ليس مف كبلـ العرب في الجاىمية دكف كصؼ دقيؽ أك كضع تعريؼ
محدد لو ىذا مف الناحية المغكية( ،)6أما القدماء فقد ابتعدكا كثي انر عف ىذا الفيـ كاعتبركا المكلد كالتغير

المغكم شيئان كاحدان ،كقيدكا المكلد بنظرية االحتجاج ،فأصبح المكلد لدييـ لحنان كانحرافان عف لغة القرآف
) (1حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.154
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.177

) (3المرجع السابؽ نفسو :ص .202
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.168
) (5حساـ البينساكم :التكليد الداللي ،ص.10

) (6جاء تعريؼ المكلد عند القدماء أنو" :المحدث مف كؿ شيء كمنو المكلدكف مف الشعراء كانما سمكا بذلؾ لحدكثيـ"
(أ) ،ك"كبلـ مكلد ليس مف أصؿ لغتيـ" (ب) ،ك"ما أحدثو المكلدكف الذيف ال يحتج بألفاظيـ" (ت) أ -لساف العرب كتاج
العركس :مادة (ك .ؿ .د).
ب -الزمخشرم (أبك القاسـ جار اهلل) :أساس الببلغة ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية-لبناف،
ط1998 /1ـ ،ج /2ص.354

ت -السيكطي :المزىر ،ج /1ص.304
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كالشعر الجاىمي ،كخركجان عف قكاعد المغة ،كىك ليس ثمة تطكر داللي أصاب العربية ،كتتعرض لو

كؿ المغات ،إضافة أف سكء فيميـ لممكلد كسيطرة فكرة االحتجاج عمى عقكليـ جعميـ يربطكف بيف
المكلد كظاىرة لغكية كبيف المكلديف كعنصر بشرم كىك ربط ال أساس لو مف الصحة ،كمف األخطاء

التي كقعكا فييا أنيـ أخرجكا مف المكلد األلفاظ التي تغير مدلكليا باإلسبلـ كمصطمحات الفقو كعمكـ

العربية ،كألحقكا بالمكلد المعرب مف األلفاظ التي عربيا المكلدكف ،كخمطكا بيف المستكل الصكابي في
البادية كالمستكل الصكابي لمجتمع ما بعد اإلسبلـ ،فقد كاف المكلد عندىـ لفظان غير فصيح؛ النعداـ
الشكاىد عميو في المغة النمكذجية بينما يصفو حممي خميؿ بالمفظ العربي األصؿ أيعطي داللة جديدة

إما عف طريؽ نقؿ الداللة أك االشتقاؽ أك النحت أك المجاز ،كرغـ كؿ ذلؾ أباحكا االستشياد بشعر

المكلديف في المعاني مما يدؿ عمى سطحية فيميـ لممكلد كقمة إدراكيـ ألىمية المكلد في إمداد المغة

بالجديد مف األلفاظ( ،)1كقد الحظ حممي خميؿ امتداد ىذه النظرة الضيقة لعمماء المعاجـ ,حيث بقي
المكلد كالكصمة تمصؽ بجانب المفظ في المعجـ ،كىناؾ مف يرل أنيـ اىتمكا بالمكلد في المعجـ حيف
عدكه مع الفصيح كاألعجمي كالعامي مستكل مف مستكيات المغة فيو ،لكنيـ لـ يعنكا بظاىرة التكليد

ذاتيا فمـ يعدكىا ظاىرة أساسية خاصة بالمعجـ( ،)2كىكذا انتقد حممي خميؿ القدماء الذيف تعاممكا بكؿ
قسكة مع المفظ المكلد ،أخرجكه مف الفصاحة كأكصدكا الباب دكنو في معاجميـ ،كمع ذلؾ فحممي خميؿ
لـ ينقص مف جيد القدماء ككجد ليـ العذر في االحتجاج لممحافظة عمى المغة العربية لغة القرآف.
أما المحدثكف فقد كاف فيميـ لممكلد أقرب لمنظرة العممية الصحيحة؛ لتجاكزىـ فكرة االحتجاج

كالمستكل المعيارم في المغة ،كقد سجؿ حممي خميؿ لممحدثيف بداية اىتماميـ بالتكليد مع النيضة

المغكية في مصر كالعالـ العربي حيث كاف االىتماـ سطحيان دكف كضع حد لممكلد إلى أف انعقدت أكؿ
جمسة لممجمع المغكم في مصر عاـ 1934ـ؛ ليبدأ البحث في المكلد بشكؿ كاسع( ،)3ففطف كثير مف
المغكييف المحدثيف ألف المكلد نكع مف التطكر المغكم دعت إليو تطكر حاجات الناس كلو دكر في نمك
المغة فمثبلن جرجي زيداف كضع تعريفان لممكلد بأنو" :ألفاظ عربية تنكعت داللتيا لمتعبير عما حدث مف
المعاني التي اقتضاىا التمدف الحديث في اإلدارة أك السياسة أك العمـ أك غير ذلؾ"( ،)4كابراىيـ
السامرائي يربطو بحاجة الناس دكف التقيد بعصر أك زمف فيعرؼ المكلد بأنو" :ما اخترع مف األلفاظ

لغرض مف األغراض"

()5

كذكر بعضان منيا في شعر الصعاليؾ ،كىناؾ إبراىيـ أنيس كالذم تحدث عف

) (1حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.177-176
) (2إبراىيـ بف مراد :في التكليد المصطمحي في القرف التاسع عشر مف خبلؿ الشذكر الذىبية ،مجمة المعجمية -تكنس،
ع2006 ،22-21ـ ،ص.19
) (3حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.183

) (4جرجي زيداف :المغة العربية كائف حي ،دار الجيؿ -بيركت ،ط1988 /2ـ ،ص.82
) (5إبراىيـ السامرائي :دراسات في المغة ،جامعة بغداد -بغداد1961 ،ـ ،ص.150
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المكل د عند حديثو عف التطكر الداللي باعتباره إحياء لمفظ قديـ خمعت عميو داللة جديدة لتكاكب أنكاع
النشاط االجتماعي كالعممي كالسياسي كاالقتصادم ،نحك لفظ (القاطرة) تغيرت داللتيا مف الناقة التي
تسير القافمة عمى ىدييا إلى عربة حديدية تنقؿ الناس ،كما كيشير إلسياـ المجامع كالييئات المغكية

في كضع كثير مف األلفاظ المكلدة ،إضافة لمشاركة الدعاية السياسية أك االقتصادية بنصيب في

التكليد( ،)1كقد أدرؾ حسف ظاظا ىذا التطكر في تعريفو لممكلد بقكلو" :لفظ عربي البناء أعطي في
المغة الحديثة معنى يختمؼ عما كاف العرب يعرفكنو مثؿ :الجريدة ،المجمة ،السيارة ،الطائرة"(.)2

كىناؾ مف المحدثيف مف كاف تعريفو لممكلد ال يخرج عما كاف عند القدماء مف ربط المكلد
بالمكلديف مثؿ تعريؼ عبد القادر المغربي لممكلد بأنو" :ما لـ يعرفو أىؿ المغة كلـ ينطقكا بو مف

الكبلـ ،كانما استعممو المكلدكف كجركا عميو في منثكرىـ كمنظكميـ"( ,)3كمنيـ مف اتبع نيج مجمع
المغة العربية نحك عمي عبد الكاحد كافي( ،)4عمى أف المكلد "المفظ الذم استعممو المكلدكف عمى غير

استعماؿ العرب"( ,)5كقد استطاع حممي خميؿ أف يعبر عف تصكر المحدثيف لممكلد بأنو " :لفظ عربي
األصؿ أيعطي مدلكالن جديدان عف طريؽ االشتقاؽ أك المجاز أك نقؿ الداللة كلـ يعرفو العرب الفصحاء
بيذا المعنى ،كقد أضاؼ بعضيـ ما عرب بعد عصر االحتجاج إلى المكلد"(.)6

كما الحظ حممي خميؿ أف المكلد عند المحدثيف قسماف أحدىما مقصكد يضعو األفراد

كالمجامع( ،)7كاآلخر غير مقصكد تدعك الحاجة إليو فيحضر دكف تدبير كىك ما عبر عنو بالتكليد
الضركرم كالمرضي ،حيث فرؽ بيف نكعيف مف التكليد ،األكؿ :يعرفو بالتكليد الضركرم الصحي الذم
يككف استجابة لتطكر الحياة االجتماعية ،كيساعد عمى تنمية المغة كثرائيا فيك تكليد مرغكب فيو ،أما
) (1إبراىيـ أنيس :داللة األلفاظ ،ص.148-146
) (2حسف ظاظا :كبلـ العرب مف قضايا المغة العربية ،ص.79
) (3عبد القادر المغربي :االشتقاؽ كالتعريب ،ص.103
) (4أطمؽ كافي عمى المكلد لفظ (الدخيؿ المنقكؿ مف أصؿ عربي) كىك "ما نقمو العرب أك المكلدكف بطريؽ التجكز أك
االشتقاؽ مف معناه الكضعي المغكم الذم عرؼ بو في الجاىمية كصدر اإلسبلـ إلى معنى آخر تعكرؼ إما بيف عامة

الناس أك بيف خاصة منيـ كالنحكييف كالعركضييف كالفقياء كالمحاسبيف كالميندسيف كاألطباء كغيرىـ" (عمي عبد الكاحد
كافي :فقو المغة ،ص.)160
) (5أحمد اإلسكندرم :الغرض مف ق اررات المجمع كاالحتجاج ليا ،مجمة مجمع المغة العربية ،ع ،1ص.204
) (6حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.189

) (7قسـ مجمع المغة العربية بمصر المكلد إلى قسميف قسـ كافؽ أقيسة العرب مف مجاز كاشتقاؽ كنحكىما كحكمو أنو
عربي سائ  ،كقسـ خرجكا فيو عف أقيسة العرب إما باستعماؿ لفظ أعجمي لـ تعربو العرب كاما بتحريؼ في المفظ أك
في الداللة كاما بكضع المفظ ارتجاالن كالمجمع ال يجيز النكعيف اآلخريف في فصيح الكبلـ .كاألكؿ ىك التكليد المقصكد
كالثاني غير مقصكد يقكـ بو عامة الناس خاصة أىؿ السخرية (مجمة المجمع :ع ،1ص + )204-203جرجي زيداف:

المغة العربية كائف حي ،ص.87-86
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التكليد اآلخر فيطمؽ عميو التكليد المرضي الذم يمجأ إليو الكاتب لغرض كاإلضحاؾ أك الرغبة في
()1

التجديد دكف حاجة لذلؾ ،كىك تكليد ال يفيد المغة كال ينمييا بؿ كيثقؿ معجميا

دكف إضافة تذكر،

فأصبح األكؿ قميبلن في المغة ،بينما الثاني كثير ،حيث تأخذ األلفاظ المكلدة مرحمة مف االبتداع ،ثـ
تمييا مرحمة االنتشار كالشيكع ،فيستعمميا الناس ،كيرتضييا الكاتب كالمتكمـ ،كتصبح جزءان مف لغة

القامكس ،أك كما يقكؿ جرجي زيداف "يدخؿ تدريجيان مثؿ تدرج العادات كاآلداب في تكلدىا كدخكليا في

جسـ األمة"( ،)2كيذكر أنيس أف بعض األلفاظ المكلدة يصؿ لدرجة الشيكع بالداللة الجديدة حدان ننسى

معو الداللة القديمة نسيانان تامان(.)3

كىكذا يصبح المفظ المكلد جزءان مف المغة يعبر عف مظاىر الحياة كأفكار البشر ،حيث أصبح

ضركرة لبقاء المغة حية نابضة؛ ألف إقصاء المغة عف المستجدات الجديدة يؤدم الندثارىا كمكتيا.
()4

أما عف طرؽ التكليد التي اتبعيا القدماء كالمحدثكف

فحصرىا حممي خميؿ في نقؿ الداللة

الجديدة إلى لفظ قديـ كفي االشتقاؽ ،كالنحت ،كالمجاز ،كاالقتراض كاالنقراض( ،)5كىي طرؽ اتبعيا
()6

حممي خميؿ حيث تشدد في طرؽ التكليد

كرأل أنيا يجب أف تككف كما يكافؽ ركح العربية

كخصائصيا أما إف تركت الحرية الكاسعة لبلشتقاؽ كالنحت كالتكليد بما يجافي العربية فإنيا ستترؾ

ألفاظان كالشحـ عمى الجسد كال تؤدل لنمك أك ثراء ،كيرل أف الطريقة التي سمكتيا العربية ىي الطريقة

المثمى التي ستنتيي بيا لغة حية قادرة عمى السير في طريؽ الحضارة ،كيأخذ مأخذان عمى مكقؼ كماؿ
يكسؼ الحاج في كتابو (فمسفة المغة) كالذم يعطي لنفسو الحؽ في تكليد الكثير مف األسماء كاألفعاؿ
بطريقة تخالؼ ركح العربية في االشتقاؽ ،باإلضافة إلى كجكد ألفاظ في العربية تغني عف ىذا التكمؼ،

) (1حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.651–650
) (2جرجي زيداف :المغة العربية كائف حي ،ص.87
) (3إبراىيـ أنيس :داللة األلفاظ ،ص.147

) (4قسـ عبد القادر المغربي طرؽ التكليد إلى االشتقاؽ كالتعريب كاالستعماؿ التشبييي (االشتقاؽ كالتعريب-105 :
 )115كقسميا إبراىيـ بف مراد إلى التكليد الصكتي كالتكليد الصرفي كالتكليد الداللي كالتكليد باالرتجاؿ كالتكليد
باالقتراض (في التكليد المصطمحي في القرف التاسع عشر مف خبلؿ الشذكر الذىبية :ص .)20-19
كقد تجمع الطرؽ (االشتقاؽ كالتعريب كالنحت كاالقتراض كغيرىا) تحت مسمى (التكليد الصرفي) كىك ما عرفو حساـ

البينساكم بأنو" :تكليد لؤلبنية كالمفردات المفظية لمغة باستحداث ىياكؿ بنائية جديدة تحمؿ بدكرىا دالالت كمعاني

جديدة ،ككذلؾ التكليد الصرفي الناشئ عف عمميات االشتقاؽ كالتعريب كالنحت كاالقتراض كغيرىا" (حساـ البينساكم:
التكليد الداللي ،ص.)10
) (5حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.200–194

(دكف) مكلد مشتؽ مف
) (6أضاؼ حممي خميؿ طريقة االشتقاؽ مف المعرب كالدخيؿ أيضان لطرؽ التكليد مثؿ الفعؿ ٌ
كممة (الديكاف) كنحك تفمسؼ كتزندؽ كأقمـ كتأقمـ ككيرب كمكيرب (المرجع السابؽ نفسو :ص.)204-203
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فجاءت تراكيبو معقدة مبيمة ،كألفاظو متراكمة ال حاجة لمعربية بيا( ،)1أما حممي خميؿ رغـ رغبتو

العميقة لتجديد العربية ،فإنو يحافظ عمى شكميا المألكؼ كال يعبث بأصالة مفرداتيا أك نسيجيا المتيف.

فرؽ حممي خميؿ بيف ثبلثة مفاىيـ ىي :المكلد ،كالمعرب ،كالدخيؿ؛ كقد تأثر في تعريفاتو
()2

بأستاذه حسف ظاظا

عمى النحك اآلتي:

المولد :لفظ عربي األصؿ نقمت داللتو إلى معنى لـ يعرفو العرب القدماء.
المعرب :لفظ مقترض مف المغات األجنبية كضع في الصي كالقكالب العربية.
الدخيل :لفظ دخؿ العربية مف المغات األجنبية بمفظو أك بتحريؼ طفيؼ في نطقو(.)3
كقد كضح حممي خميؿ ىذه المصطمحات لما كجد عند القدماء مف خمط بينيا يرجع ذلؾ لتأثير

فكرة االحتجاج عمى عقكليـ ،فقد عدكا ما دخؿ العربية مف ألفاظ أجنبية قبؿ عصر االحتجاج معربان
فصيحان ،كما دخؿ العربية بعد عصر االحتجاج مكلدان ،كاعتبركا الدخيؿ مثمو ،بينما اتبع حممي خميؿ
الناحية المغكية في التفرقة بيف ىذه األلفاظ ،أما المحدثكف فذكركا كثي انر مف المصطمحات المتشابية

التي ترجع في أساسيا إلى المكلد كالمعرب كالدخيؿ( ،)4كما كضحيا حممي خميؿ.

تنػػاكؿ حممػػي خميػػؿ تطػػكر العربيػػة بعػػد اإلسػػبلـ حيػػث كجػػد أف الق ػرآف الك ػريـ فػػتح طريق ػان جديػػدان

لتنمي ػػة العربي ػػة ،كذل ػػؾ الس ػػتخداـ القػ ػرآف لكمم ػػات جدي ػػدة ،ق ػػد حكل ػػت داللتي ػػا القديم ػػة ل ػػدالالت جدي ػػدة،

كاشػػتقاؽ كممػػات (ألفػػاظ إسػػبلمية) لػػـ تعرفيػػا العربيػػة مػػف قبػػؿ ،فمػػا كػػاف أمػػاـ العممػػاء كالمتػػرجميف إال أف
يشػػقكا طرقػان لتطػػكير العربيػػة الجديػػدة؛ لتخػػرج مػػف ثكبيػػا البػػدكم ،كتػكائـ لغػػة الحضػػارة اإلسػػبلمية كتطػػكر
العمكـ كحركة التأليؼ فاتبعكا التكليػد كالتعريػب كالترجمػة( ،)5إضػافة لمقػرآف كػاف التصػكؼ كالفمسػفة كعمػـ

الكبلـ يمعب دك انر في تنمية العربية بألفاظ ال حصر ليا .فقػد كػاف يػرل حممػي خميػؿ أف الكػبلـ قػد اتسػع
كلػػـ تعػػد لغػػة البػػدك تمثػػؿ ىػػذا االتسػػاع ،فشػػرع لمغػػكييف التصػػرؼ فػػي المغػػة باالشػػتقاؽ كاالسػػتعارة كتغيػػر

) (1المرجع السابؽ :ص.675-674
) (2لممزيد يينظر :حسف ظاظا :كبلـ العرب ،ص.79
) (3حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.202
) (4لممزيد يينظر:

 عمي عبد الكاحد كافي :فقو المغة( ،ص.)160-153 عبد القادر المغربي :االشتقاؽ كالتعريب( ،ص.)117-116-115-103-37-26 -حسف ظاظا :كبلـ العرب( ،ص.)80-79

) (5حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.272-270
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الداللػ ػػة إلرضػ ػػاء ىػ ػػذا التكسػ ػػع فػ ػػي العربيػ ػػة؛ ألف التشػ ػػبث بمغػ ػػة البػ ػػدك لػ ػػـ يعػ ػػد – كمػ ػػا كصػ ػػفو  -أم ػ ػ انر

محمكدان(.)1

كاستمر حممي خميؿ في تتبع تطكر كنمك العربية كمراحؿ تطكر التكليد ،ففي الفترة منذ بداية
الفتح اإلسبلمي إلى العصر العثماني كجد المكلد يؤدم دك انر كبي انر في إمداد العربية باأللفاظ العربية
األصؿ أماـ غزك األلفاظ األجنبية التي قد تياجـ العربية في عصكر االنحطاط ،فقد ساعد المكلد

العربية الفصحى عمى البقاء خبلؿ مراحؿ تطكرىا( ،)2ثـ دعا حممي خميؿ المغكييف المحدثيف الستكماؿ

دراسة األلفاظ العربية ،كذلؾ باالعتناء باأللفاظ المكلدة التي لـ تمؽ اىتماـ القدماء ،كلـ يتكاف المحدثكف
عف دراسة التطكر الداللي الذم ط أر عمى األلفاظ العربية كعدكا المكلد في إطار ىذا التطكر.
()3

كلقد تخير حممي خميؿ ثبلثيف لفظان مكلدان

في عدة مجاالت متنكعة ليعرؼ مف خبلليا الطرؽ

التي سمكتيا تمؾ األلفاظ ،كقد استطاع مف خبلؿ ىذه العينة أف يتكصؿ إلى:
أف التكليد شمؿ كؿ قطاعات الحياة ،كقد حدث بطريقة مقصكدة أك غير مقصكدة ،فيما

انحصرت طرؽ التكليد في االشتقاؽ كالتكليد بنقؿ داللة جديدة إلى لفظ قديـ ،فبعض األلفاظ اتسعت

داللتو كبعضيا خصصت داللتو ،أما مف ناحية الكزف كالصيغة فمـ تخرج الكممات المكلدة عف أكزاف

العربية أك صيغيا(.)4

أما عف التراكيب المكلدة فعرفيا حممي خميؿ بأنيا" :عبارة عف لفظيف أك أكثر تنظـ معان في

الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك ،كلكنيا في النياية تؤدم إلى داللة تختمؼ عما يقتضيو ظاىر

التركيب"( .)5كىناؾ تعريؼ لمتراكيب المكلدة يتفؽ تمامان مع ما كرد عند حممي خميؿ بأنيا" :إعطاء
قيمة داللية جديدة لبعض الكحدات المعجمية تسمح ليا بالظيكر في سياقات جديدة لـ تتحقؽ ليا مف

قبؿ"( ،)6كليا أمثمة كثيرة في كبلـ العرب ،كقد أفاد حممي خميؿ مف تعددية المعنى المعجمي في تكليد
تراكيب جديدة مف كممات مكجكدة إلعطاء أكثر مف داللة.
كالتكليد في التراكيب كما عرفو حممي خميؿ كرد عند القدماء ،كذكره الشياب الخفاجي (ت

1069ق) في كتابو شفاء الغميؿ مثؿ (جر النار إلى قرصو) يقاؿ لمف يؤثر نفسو عمى غيره كىي

) (1المرجع السابؽ :ص.300
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.325
) (3لممزيد حكؿ ىذه األلفاظ يينظر :المرجع السابؽ نفسو :ص.397-338
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.399-398
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.412

) (6محمد غاليـ :التكليد الداللي في الببلغة كالمعاجـ ،دار تكبقاؿ لمنشر -المغرب ،ط1987 /1ـ ،ص.35
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مكلد( ،)1كذكر مثؿ ىذه التراكيب مف المكلد كالعامي مثؿ (خالي الغرفة كخفيؼ الشقة)( ،)2ككجد حممي
خميؿ مف التراكيب االصطبلحية المكلدة الكثير في كتاب الثعالبي (ثمار القمكب في المضاؼ
كالمنسكب) ككقؼ عمييا بالتحميؿ المغكم لبياف مجاؿ استعماليا مثؿ :أمير المؤمنيف -بيت الماؿ...

ككذلؾ كجدت مثؿ ىذه التراكيب في البحث المغكم الحديث مف أجؿ تصحيحيا باعتبارىا

خركجان ع ف التركيب السميـ لمغة مف خبلؿ إثبات النماذج المعيارية لمغة ففي كتاب (لغة الجرائد) حاكؿ
إبراىيـ اليازجي تصيد األلفاظ كاألساليب كالتي شذت عف مستكيات المغة لبياف كجو صحتيا فيما أسمى
التراكيب المكلدة (ال ىي مف الفصحى كال ىي مف لغة العامة)( ،)3كحاكؿ المغربي أف يقدـ لمثؿ

التراكيب المكلدة فيما أسماه بػ (تعريب األساليب) كعرفو بأنو" :إدخاؿ العرب في أساليبيا أسمكبان

أعجميان"( ،)4كىي عنده ثبلثة أقساـ :قسـ مشترؾ بيف جميع المغات كيتعمؽ بالتعبير عف األفكار،
كالقسـ الثاني يتعمؽ بكممات عربية محضة ركبت تركيبان عربيان خالصان لكنيا تفيد معنى لـ يسبؽ ألىؿ

المساف أف أفادكه بتمؾ الكممات ،كالقسـ الثالث يرتبط بتراكيب أجنبية فعبلن.

ككصفت ىذه الدراسات في التراكيب المكلدة أنيا تفتقد غياب المنيج كالنظرية الكاضحة في

التعامؿ مع ىذه القضايا لذلؾ انتيت إلى نتائج غير مرضية(.)5

) (1شياب الديف أحمد الخفاجي :شفاء الغميؿ فيما في كبلـ العرب مف الدخيؿ ،تحقيؽ كشرح :محمد كشاش ،دار
الكتب العممية -لبناف ،ط1998 /1ـ ،ص.121
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.138-137
) (3إبراىيـ اليازجي :لغة الجرائد ،مطبعة مصر -مصر ،ط1916 /1ـ ،ص.136

) (4عبد القادر المغربي :تعريب األساليب ،مجمة مجمع المغة العربية ،ع/1ص.332
) (5محمد غاليـ :التكليد الداللي في الببلغة كالمعاجـ ،ص.39
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أما عن تكسيم حممي خميل لمتراكيب المولدة فيي عنده أربعة:
األلفاظ المركبة( ،)1كالعبارات االصطبلحية المكلدة( ،)2كالتراكيب الزمنية المكلدة( ،)3كالتراكيب

المكلدة بالترجمة( ،)4كما عد حممي خميؿ التطكر في الكزف الشعرم تكليدان في التركيب ذلؾ أف المكلديف
أدخمكا عمى القكالب الشعرية القديمة بعض التعديبلت ،كابتكركا أكزانان مختمفة فأحدثكا تراكيب جديدة مف
حيث الكزف الشعرم ،كىذا التجديد بدأ مع انتشار العربية المكلدة في القرف الثاني اليجرم كالمكشح

كالمزدكجات كالرباعيات كالزجؿ(.)5

كمف خبلؿ فيـ حممي خميؿ لممراحؿ التي مر بيا تطكر المغة العربية ميز تاريخ العربية بثبلث

مراحؿ رئيسية مرت بيا كىي :المرحمة السامية ،كالعربية القديمة ،كالعربية المكلدة ،كأضاؼ مرحمة

أخرل كىي العربية الحديثة( ،)6كىي مراحؿ تتداخؿ كتجمع بينيا خصائص لغكية ثابتة.

تناكؿ حممي خميؿ التكليد في العربية الحديثة في عصر النيضة الحديثة مف خبلؿ جيكد
العمماء مثؿ :رفاعة رافع الطيطاكم (1873–1801ـ) ،كأحمد فارس الشدياؽ (1887–1804ـ)،
كابراىيـ اليازجي (1906–1847ـ) ،أنستاس مارم الكرممي (1947–1866ـ) ،كأحمد تيمكر

(1930–1871ـ) ،كاألمير مصطفى الشيابي (1968–1893ـ).

كقد تكصؿ إلى أف المحدثيف أكلكا أىمية كبيرة لمتكليد ،كعدكه جزءان مف الفصيح تغيرت داللتو

إما بالقصد كباإلرادة كاما عفكان ،حيث أدرككا أف التكليد أقرب إلى طبيعة المغة مف المعرب كالدخيؿ،
ككؿ ما كجده مف قصكر عند المحدثيف أنيـ تناكلكا التكليد عمميان دكف الخكض في الجانب النظرم،

) " (1ىذا النكع مف األلفاظ اعتمد عمى نكع مف التكسع المغكم الذم ينشأ مف تركيب كممة مع أخرل أك أداة مع كممة
ليعطي داللة جديدة" مثؿ( :الماىية مف ما  +ىك ،البلأدرية مف ما  +أدرم) حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ،
ص.408 ،406
) " (2عدة كممات تعطي دالالت جديدة لـ تعرفيا العربية القديمة" مثؿ قكؿ الخفاجي" :جر النار إلى قرصو" عبارة تقاؿ

لؤلناني الذم يؤثر نفسو بالخير ،كمثؿ عبارات :أمير المؤمنيف كبيت الماؿ ،كرفع المجمس أم فضو...إلخ .ينظر:

(المرجع السابؽ نفسو :ص.)422-411
)" (3الفعؿ العربي ال يفصح عف الزماف بصي محددة ثابتة ،كانما يفصح عف ذلؾ مف خبلؿ التركيب ،فقد يشتمؿ
التركيب عمى زيادات معينة تعيف الفعؿ عمى تقرير الزمف في حدكد كاضحة" مثؿ الصي التي "تتركب مف قد ككاف مع

فعؿ كيفعؿ لمتعبير بصكرة أدؽ عف زمف حدكث الفعؿ كىك تطكر لحؽ بالعربية."...
(المرجع السابؽ نفسو :ص.)428-425

) (4دخكؿ األساليب المكلدة بالترجمة بسبب مف اختبلؼ التراكيب باختبلؼ المغات.
(المرجع السابؽ نفسو :ص.)445-434

) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.470-465
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.472
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كمف تكممكا فيو لـ يبتعدكا كثي انر عف آراء القدماء كاعتبار التكليد تعريبان ،كقد أرجع السبب في ذلؾ لما
أحاط لفظة المكلد منذ القدـ مف داللة عمى عدـ األصالة في العربية كمرادفتيا لمعنى الدخيؿ ،ثـ يؤكد

أف كممة المكلد استردت اعتبارىا بصكرة رسمية مع إنشاء المجامع المغكية( .)1كقد أشار حممي خميؿ
لدكر المجمع العممي العربي بدمشؽ ،كمجمع المغة العربية في مصر ،كالمجمع العممي العراقي،
كالمكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب بالرباط ،كالتي كاف ليـ دكر في تنمية المغة ،كاستطرد في الحديث عف

دكر مجمع المغة العربية في مصر ،فمف حيث الجانب النظرم ال ينكر حممي خميؿ فضؿ المجمع في
االعتراؼ بالمكلد كاالعتراؼ بشرعية استعمالو بعد أف كاف كالعيب الفاضح يمحؽ بالمفظ مدة طكيمة مف
الزمف ،لكنو أخذ عمييـ أمريف :أكليما ربطيـ بيف المكلد كالمكلديف ،كاألمر الثاني أنيـ قسمكا المكلد

قسميف ما جاء عمى أقيسة كبلـ العرب مف مجاز أك اشتقاؽ أك نحكىما ،كالقسـ الثاني فيك المحرؼ

في المفظ كالداللة ،كالحقكا بو المعرب ،كبالتالي أشرككا مع المكلد ظكاىر لغكية أخرل ،فكاف تقسيميـ

لممكلد مضطربان ،كىـ في فيميـ ىذا لممكلد يظير أنيـ لـ يخرجكا مف دائرة االحتجاج ،فقيدكا مف حدكد

المكلد ،مما أدل إلى الحد مف فعاليتو في إمداد العربية باأللفاظ ،بينما التصكر الحقيقي لممكلد كما
ذكره حممي خميؿ يتصؿ بالتغير الداللي لبعض األلفاظ لتؤدم حاجات اجتماعية كفكرية اقتضاىا

التطكر االجتماعي بعيدان عف المحف كالتحريؼ فيك ظاىرة لغكية تشترؾ فييا جميع المغات ،ال ترتبط
بفكرة احتجاج كال بزماف أك مكاف أك جنس معيف ،كاف كاف لمقدماء ما يبرر ليـ مكقفيـ في المحافظة
عمى لغة القرآف كالشعر فمماذا يستمر المحدثكف في نفس المسار؟( ،)2أما نظرة المجمع لممكلد مف

حيث االتجاه العممي في كضع األلفاظ المكلدة كاقرارىا في المعاجـ فقد كانت أكثر تكفيقان منيا عف

االتجاه النظرم ،إذ بيـ يأخذكف بمبدأ التطكر المغكم بشكؿ كاضح فالمعجـ الكسيط  -الذم ألفو
أعضاء مف المجمع -يفرؽ بيف األلفاظ المكلدة كالمعربة كالدخيمة ،كيحاكؿ أف يحدد المكلد بأنو ":كؿ

لفظ عربي األصؿ ثـ تغير في االستعماؿ ،كالمفظ العربي الذم يستعممو الناس بعد عصر الركاية"(،)3

كأثبت المعجـ الكسيط عددان كبي انر مف األلفاظ المكلدة ،كيصفو حممي خميؿ بأنو يعكس صكرة العربية
الحديثة بما ط أر عمييا مف نمك كتغير حتى ماتت كثير مف األلفاظ القديمة ،كحمت محميا ألفاظ أخرل

استدعاىا التطكر الفكرم كالحضارم لمعالـ العربي الحديث.

كاستمر حممي خميؿ في تتبع أنماط التكليد في العربية المعاصرة في لغة الصحافة كاألدب في

األلفاظ ،كالتي جاءت عمى أكزاف معركفة أك قديمة ،كما يظير في استخداـ الكممة الجديدة أك تكليد
داللة جديدة لمفظ القديـ ،كما تـ تكليد كثير مف التراكيب المترجمة كالتي شاعت في لغة الصحافة،
) (1المرجع السابؽ :ص.578

) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.627
) (3المعجـ الكسيط :مادة (ك .ؿ .د).
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كيرل حسف ظاظا أف دخكؿ ىذه التراكيب ال يضر العربية( ,)1بينما ينفي إبراىيـ السامرائي عف بعض
األساليب المترجمة أنيا أضافت لمعربية غنى كثركة لغكية ،كقد كضع السامرائي عددان كبي انر منيا
كنشرىا في كتاب " دراسات في المغة "( ،)2كما ساعد انتشار اإلعبلـ كالصحافة كظيكر أشكاؿ جديدة
مف األدب في العربية المعاصرة عمى شيكع التكليد عمى المستكل الداللي أكثر منو عمى أم مستكل

سكاء في األلفاظ أـ التراكيب(.)3

اء كجعميا حية يانعة ،إضافة أنو لـ يغير مف طبيعتيا
أضاؼ التكليد لمعربية نمكان كثر ن
كخصائصيا كلـ ينقص مف أصالتيا ،حيث يعترؼ حممي خميؿ بأف كجكد األلفاظ كالتراكيب المكلدة لـ
يخمؽ عربية مكلدة تختمؼ عف العربية القديمة رغـ التغير المغكم الذم ط أر عمى مستكل البنية ،فإف

ذلؾ لـ يحدث اختبلفان في طريقة التركيب المغكم ،كيعمؿ ذلؾ بأف التغير المغكم الذم أصاب العربية

انتي ى إلى ليجات عامية ليا خصائص تتميز بيا عف العربية القديمة ،لكنيا متصمة بيا باعتبارىا فرع

منيا ،لكنو يجيز القكؿ بكجكد عربية مكلدة كاف اختمفت عف العربية القديمة في بعض الخصائص فإنيا
تحتفظ بطريقة العربية في التركيب(.)4

أما عف دخكؿ األلفاظ المعربة كالدخيمة مف الفارسية إلى العربية فإف حممي خميؿ يصؼ ما
أحدثتو في العربية بػ (األسمكب العربي المكلد) ،ال لغة عربية مكلدة كىك أسمكب لو خصائص مميزة
يختمؼ بيا عف العربية القديمة كساعد عمى كجكد ىذا األسمكب المكلد ظيكر شعراء مف غير العرب

منذ نياية القرف األكؿ اليجرم ثـ تأكد ىذا األسمكب في القرف الثاني لميجرة( ،)5كقد يككف سبب ىذا
األسمكب بعض العكائد المغكية أك الميجات العربية ،كىذه العربية المكلدة بأسمكبيا الخاص لـ تتغمب
عمى العربية القديمة ،إنما كاف لكؿ منيا نطاؽ تسير فيو ،كبيئة معينة تتكاجد فييا ،فالعربية القديمة

تكجد في بيئات العمماء مف أصحاب المغة كالقرآف كالحديث ،بينما العربية المكلدة تتكاجد خارج ىذه
البيئات بيف عامة المثقفيف كبعض الكتاب( ,)6كالتي بدأت مع القرف الثاني اليجرم ،كازداد نطاؽ

استعماليا مع رقي حركة التأليؼ كالترجمة في العمكـ كالمعارؼ التي ظيرت بعد الفتح كظيرت بصكرة

جمية في القرف الرابع اليجرم(.)7

) (1حسف ظاظا :كبلـ العرب ،ص.99

) (2إبراىيـ السامرائي :دراسات في المغة ،ص.256-239
) (3حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.649
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.448
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.456
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.459
) (7المرجع السابؽ نفسو :ص461
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بينما يرل المستشرؽ يكىاف فؾ أف العربية المكلدة تتميز عف العربية الفصحى بعدد مف

السمات كالخصائص مثؿ :المادة الصكتية كصكغ القكالب كتركيب الجمؿ كالقكاعد النحكية كالثركة

المفظية كطرائؽ التعبير( ,)1كأرجع يكىاف ىذا الفرؽ بيف العربية المكلدة كالفصحى إلى تغير في تككينيا
بعد ترؾ التصرؼ اإلعرابي ،فأصبح يظير عمى المساف الغير عربي التعبير الخاطئ في األصكات

العربية ،كاىماؿ حاالت اإلعراب ،كتصريؼ األفعاؿ( ،)2كىذا الفيـ لمعربية المكلدة فسره حممي خميؿ

بعدـ فيمو لحقيقة التكليد ،حيث اعتبر يكىاف كؿ تطكر لغكم يدخؿ في إطار التكليد ،فسكل بيف جميع
مظاىر التطكر المغكم مف صكت كتركيب كصيغة كبيف التكليد ،كقد تبيف لحممي خميؿ أف يكىاف

بكصفو لمعربية المكلدة إنما يصؼ الميجة العامية(.)3

أما العربية المولدة فكد لخص حممي خميل خصاكصيا فيما يأتي:
 -1تستعمؿ العربية المكلدة ألفاظان عربية األصؿ كالصيغة بدالالت جديدة لـ تعرفيا العربية القديمة.

 -2تعريب ألفاظ أعجمية لـ يعربيا العرب القدماء ،ككذلؾ استعماؿ ألفاظ دخيمة لـ تستعمميا العربية
القديمة.

 -3اشتقاؽ ألفاظ كأفعاؿ مف أسماء عربية كأعجمية لـ يشتقيا العرب القدماء.

 -4اصطناع ت اركيب جديدة دكف مخالفة لقكانيف العربية القديمة في التركيب ،كلكنيا ذات أسمكب متميز
عف العربية القديمة.

 -5استعارة تراكيب مترجمة مف بعض المغات التي اتصمت بيا العربية مثؿ اليكنانية كالفارسية.
 -6تكليد أكزاف شعرية جديدة لـ يعرفيا العمكد الشعرم القديـ(.)4

يصؼ حممي خميؿ التكليد بيذه الخصائص بأنو تغير يجرم كفؽ سنف العربية في التركيب ،كال
يخالؼ طبيعتيا كخصائصيا األصيمة ،كعد التكليد تطك انر طبيعيان متزنان لمعربية؛ ألنو يربطيا كيصميا
بالقديـ العريؽ مف خصائصيا ،كفي نفس الكقت يفتح أماميا آفاؽ التطكر لبلستعماؿ الجديد.

يرل حممي خميؿ أف تنمية العربية المعاصرة تحتاج لشيء مف التنسيؽ المغكم يقكـ عمى

التعاكف بيف المجامع المغكية العربية كالعمماء كالكتاب كالصحفييف كأصحاب الميف كالحرؼ المختمفة،
كيذكر أننا في حاجة إلى أف نبدأ عممية جمع جديد لمغة العربية المعاصرة عمى طريقة السمؼ مف

) (1يكىاف فؾ :العربية ،دراسات في المغة كالميجات كاألساليب ،ترجمة كتعميؽ :رمضاف عبد التكاب ،مكتبة الخانجي-
مصر1980 ،ـ ،ص.111
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.114-113

) (3حممي خميؿ :المكلد  ..بعد اإلسبلـ ،ص.455
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.471
133

المغكيي ف القدماء ،ثـ يأتي بعد ذلؾ دكر التنسيؽ كالتبكيب كتأليؼ المعاجـ العربية المعاصرة التي تسد
نقصان نحف في أمس الحاجة لو اليكـ(.)1

كيكصي حممي خميؿ بأف يككف ىناؾ معجـ لؤللفاظ المكلدة بحيث تككف مادتو مف مصدريف

ىما :المعاجـ المغكية القديمة كالحديثة ،كمعاجـ المصطمحات كالنصكص األدبية كالتاريخية كالعممية،
كذلؾ مف خبلؿ القراءة الدقيقة ليذيف المصدريف ،كاستخراج األلفاظ كالتراكيب المكلدة التي نبو عمييا
أصحابيا ،كىك عمؿ يحتاج لسنكات طكيمة لكف النتيجة ستككف ثركة ضخمة مف األلفاظ المكلدة تغنينا

عف كثير مف األلفاظ الدخيمة.

ومما سبق نستنتج المالحظات اآلتية والتي ظيرت عند حممي خميل:
 -1أعطى أىمية لطرؽ تنمية المغة كعناية خاصة بالتكليد ،لحرصو عمى تطكر المغة المتجدد كثرائيا.

 -2تقصى مراحؿ تطكر العربية كنمكىا مرك انر بالزمف مف بعد الفتح اإلسبلمي إلى العصر الحديث
كىي دراسة شاممة كرائدة في دراسة المكلد في العربية.

 -3اىتـ بالتكليد مف الناحية الداللية مع اإلشارة لمتكليد الذم يصيب النكاحي المغكية األخرل.

 -4أكد عمى كضع منيجية في التكليد حيث يتـ مف خبلؿ طرؽ محددة كيؤدم دك انر معينان ،ليضمف
لمغة البقاء كالحفاظ عمى مككناتيا ،كلـ يترؾ األمر يسير كما تيكاه النفكس.

 -5أثنى عمى جيكد المغكييف القدماء رغـ ما تخمؿ نظرتيـ لممكلد مف إجحاؼ لو كطرده مف الفصاحة
كقكاعد المغة.

 -6استجبلء خصائص العربية المكلدة في العصر الحديث ،كالكقكؼ عمى ما بمغتو مف ازدىار
كمركنة؛ لتمبي حاجات العصر مف مفردات كتراكيب.

 -7رغـ دراستو الكاسعة لممكلد ،فإنو يرل أف المكلد يحتاج لجيكد كبيرة تشترؾ فييا المجامع كالييئات

المغكية لدراستو كجمعو مف المعاجـ كالنصكص كاالحتفاظ بو في معجـ حفاظان عمى المغة
كصكنيا.

) (1المرجع السابؽ :ص .678
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المبحث ال الث
الغموض


تناكؿ حممي خميؿ ظاىرة الغمكض في العربية في كتاب مستقؿ ،كىي قضية لـ تنيض بيا

الدراسات القديمة كالحديثة إال باإلشارة كاإليجاز ىنا كىناؾ حيث ارتبط الحديث عف الغمكض ككضكح

المعنى بالنص األدبي ،كلعؿ الباحثة لـ تحصؿ عمى دراسة كافية عف الغمكض كما كجدتيا في كتاب

(العربية كالغمكض) لحممي خميؿ فما ىك الغمكض الذم قصده؟

إف الغمكض في المغة مصدر مف ىغ يمض (بفتح الميـ كضميا) ككؿ ما لـ يصؿ إليؾ كاضحان
فيك غامض ،فالغامض مف الكبلـ خبلؼ الكاضح ،كما يقاؿ لمرجؿ الجيد الرأم :قد أغمض النظر،

كالمسألة الغامضة :ىي المسألة التي فييا نظر كدقة ،كمعنى غامض :لطيؼ(.)1

أما في االصطبلح فعرفو الناقد كالشاعر اإلنجميزم (كلياـ امبسكف) في كتابو المعركؼ (سبعة
أنماط مف الغمكض) في طبعتو األكلى سنة 1930ـ بأنو" :القصد إلى العديد مف األشياء ،أك احتمالية

أف يعني اإلنساف أم انر أك آخر أك األمريف معان أك أف تككف لمعبارة معاف عدة"( ،)2كىك بذلؾ يريد
بالغمكض انتفاء الكضكح الحتمالية تعدد المعنى ،كبناء عمى ذلؾ ،فقد حدد أنماط الغمكض في سبعة

أنكاع تتجسد أسبابيا في تعدد داللة المفردات كالتراكيب داخؿ النص مما يسمح بتعدد التأكيبلت(،)3

كىك ما درسو حممي خميؿ في كتابو (العربية كالغمكض) لكف دراسة األخير كانت أكسع نطاقان في حيف

اقتصرت دراسة امبسكف عمى الغمكض في لغة النص الشعرم.

تطرؽ حممي خميؿ لمغمكض في كؿ البيئات العممية مف قدماء كمحدثيف كعمماء فقو كلغكييف

كنحاة كببلغييف؛ لكنو اعتذر عف بيئة الصكفية لما رآه عندىـ مف عسر لغتيـ التي تعتمد الغمكض(،)4
كتحتاج لمعجـ خاص ،كإلفراد بالدرس ،كالغمكض مف الناحية المغكية يختمؼ عف الغمكض الذم
يتجسد في النص األدبي كالذم يعد ميزة حيث يسيـ في ثراء النص كتعدد قراءاتو ،مما يخمؽ نكعان مف
المتعة داخؿ النص تمتد إلى القارئ كالناقد في فؾ الرمكز الجمالية لذلؾ النص فيعد ىنا الغمكض

) (1ابف منظكر :لساف العرب ،مادة (غ .ـ .ض).
) (2كلياـ امبسكف :سبعة أنماط مف الغمكض ،ترجمة :صبرم محمد حسف ،مراجعة كتقديـ :ماىر شفيؽ فريد ،المجمس
األعمى لمثقافة2000 ،ـ ،ص.24

) (3لممزيد حكؿ أنماط الغمكض عند امبسكف يينظر :المرجع السابؽ نفسو ،ص.2-1
) (4حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.10-7
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صفة إيجابية( ،)1أما الغمكض مف الناحية المغكية فيتسبب في نكع مف اإلبياـ ،تبعد المعنى عف مراده،
كىك كما الفرؽ بيف تعدد المعنى كغمكضو ،فتعدد المعنى يفيد في إثراء المغة لتعدد مقاصده ،بينما

غمكض المعنى يحسب عمى السياؽ ،كينبغي أف يتخمص منو بالبحث عف مسببات ىذا الغمكض(.)2

كذكر حممي خميؿ أف الغمكض في المعنى يكجد في كؿ المستكيات المغكية بما لو مف صمة
بالمبنى ،فدراستو لمغمكض يفسرىا عنكاف كتابو (العربية كالغمكض دراسة لغكية في داللة المبنى عمى
المعنى) ،كىك ما اتفؽ عميو القدماء مف مفسريف كلغكييف كنحاة كأصكلييف كببلغييف ،في تناكليـ ليذه

الظاىرة مف خبلؿ التحميؿ المغكم لممبنى بما لو صمة بالمعنى مما أدل الشتراكيـ في قكاعد كأصكؿ
تمثؿ اإلطار النظرم لظاىرة الغمكض عند القدماء كالتي لخصيا حممي خميؿ في أف الغمكض يقع
بسبب تعدد المعنى في المغة المنطكقة كالمكتكبة كفي األخيرة يككف أكثر لغيبة السياؽ كلما يعتكر

الكتابة مف تصحيؼ أك تحريؼ ،أك يقع بسبب مف المتكمـ أك السامع أك بنية الكبلـ( ،)3أما في المغة

المنطكقة فيصاحبيا حركة الجسـ الدالة عمى المعنى( ،)4كيككف كقكعو في الناحية المغكية بسبب مف

البنية الصكتية أك غمكض لفظة في التركيب أك تعقد التركيب النحكم أك غمكض الصكرة الفنية(،)5
كىـ بذلؾ سبقكا المحدثيف في فيميـ العميؽ لظاىرة الغمكض كمعرفة أسبابيا كمظاىرىا ،كقد اتفؽ
حممي خميؿ معيـ كأراد جمع شمؿ مبلحظاتيـ في ىذا المجاؿ.
كقد الحظ حممي خميؿ تعدد المصطمحات الدالة عمى الغمكض في كؿ البيئات ،كخاصة عند

القدماء كأرجع تنكعيا الختبلؼ نظرتيـ ألسباب الغمكض كمظاىره( ،)6حيث كاف المصطمح الكاحد
يتردد بأكثر مف مفيكـ في كؿ بيئة منيا ،لكنيا جميعان كانت تتفؽ عمى خفاء المعنى أك تعدده.

) (1عز الديف إسماعيؿ :الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ،دار الفكر العربي ،ط1994/3ـ،
ص.190

) (2محمد العبد :مككنات النظرية المغكية بيف الدراسة كالتطبيؽ ،األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي -مصر2013 ،ـ،
ص.177
) (3حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.19

) (4يسمى (عمـ الحركة الجسمية) ذلؾ العمـ الذم يدرس العبلقة بيف حركة الجسـ اإلنساني المصاحبة لمكبلـ كداللتيا
عمى المعنى .لممزيد يينظر:

فاطمة محجكب :دراسات في عمـ المغة بحكث تطبيقية لغكية كقرآنية ،المكتبة األزىرية لمتراث -القاىرة ،ط2011 /1ـ،

ص.282-244

) (5حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.20-19
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.179
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قاـ حممي خميؿ بتناكؿ الغمكض في النص القرآني كىك ما عرؼ بغريب القرآف كالمشكؿ
()2

كالمتشابو

()1

كالمحكـ( ،)3كأسماه الزركشي (معرفة المدلكؿ)( ،)4كعرفو حممي خميؿ" :نكع مف الدراسة

الداللية لبعض كممات القرآف الكريـ مف خبلؿ االستخداـ السياقي ليا"( ،)5كأرجع السبب في غمكض
ىذه الكممات إلى نقص في معارؼ الناس حكؿ المغة كاستعماالتيا ،فقد تككف الكممة مقترضة أك مف

غير ليجة فيككف السامع السبب في الغمكض ،كيككف الخبلص مف ذلؾ الغمكض بكضع الكممة في
السياؽ كىك ما فعمو عبداهلل بف عباس في تفسيره لما غمض مف ألفاظ القرآف كالحديث حيث ينقمت
مسائمو في ىذا كىك يحاكؿ معالجتيا بكضع المفظ في سياقو مف كبلـ العرب أك يستشيد بالشعر كيكثر

مف الشكاىد ،كيكافؽ حممي خميؿ الصحابة في أف السياؽ يحدد داللة الكممة كيفرض عمييا داللة كاحدة

معينة ،كعد رجكعيـ لمسياؽ انتباىان مبك انر منيـ لقيمة السياؽ( ،)6حيث أصبح ىذا المنيج مكجكدان في
المناىج الغربية الحديثة نحك منيج (فيرث) ،كما كافقو مف عمماء المغة كاألسمكبية في تكضيح المعنى

بالسياؽ ،فمثبلن أكلماف يبيف أىمية السياؽ في رفع الغمكض حيث ربط فيمو لمغمكض بانتزاع المفظ مف

السياؽ(.)7

كىناؾ منيج ابف قتيبة في كتابو (تأكيؿ مشكؿ القرآف) الذم فسر الغمكض مف الناحية المغكية،
فالغمكض عنده يككف في المفردات كالتراكيب بسبب مف البنية الصكتية كالصرفية كحذؼ الحرؼ أك

زيادتو أك إبدالو ،أك بسبب البنية النحكية كالتقديـ كالتأخير ،أك بسبب البنية الداللية كتعدد المعنى
كالمجاز( .)8كعالج الغامض باتخاذه مف كبلـ العرب معيا انر لمحكـ بالكضكح أك الغمكض ،كما أخذه

) (1كىك" :ما يكىـ التعارض كاالختبلؼ كالتناقض بيف آيات القرآف".
محمد أحمد محمد معبد :نفحات مف عمكـ القرآف ،دار السبلـ -القاىرة ،ط2005 /2ـ ،ج /1ص.68
) (2كىك" :أف يشتبو المفظ في الظاىر مع اختبلؼ المعاني".

الزركشي (بدر الديف محمد بف عبد اهلل) :البرىاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار التراث-

القاىرة ،ط1984/3ـ ،ج /2ص.69
) (3كىك" :ما ال يحتمؿ في التأكيؿ إال كجيان كاحدان" (المرجع السابؽ نفسو :ج /2ص.)69-68
) (4الزركشي :البرىاف في عمكـ القرآف ،ج /1ص.291
) (5حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.44
) (6المرجع السابؽ نفسو :ص.45
) (7ستيفف أكلماف :دكر الكممة في المغة ،ص.60-59
) (8لممزيد يينظر:

ابف قتيبة (أبك محمد عبداهلل بف مسمـ) :تأكيؿ مشكؿ القرآف ،شرح كنشر :السيد أحمد صقر ،مكتبة دار التراث -القاىرة،

ط1973 /2ـ ،ص.49-33
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حممي خميؿ عمى منيج ابف قتيبة أنو لـ يتكقؼ عند بعض التراكيب النحكية في القرآف كالتي تحتمؿ

أكثر مف معنى كما فعؿ عمماء الفقو(.)1

كعمى ىذا النحك كاف منيج المفسريف لغمكض النص القرآني حيث كثرت المصطمحات الدالة
عميو كجاء تفسير لكثير مف المفردات كقميؿ مف التراكيب ،فقصر منيج المفسريف عف النظرية الكمية

الشاممة لممعنى ،ككانت المغة النمكذجية مف كبلـ العرب المعيار الذم يرجع إليو في تفسير الغامض
مف النص القرآني.

أما األصكليكف فأعجب حممي خميؿ بدراستيـ لمغمكض ،كعدىا إسيامان حقيقيان في تاريخ الفكر

المغكم العربي كاإلنساني؛ ألف دراسة المعنى عندىـ اتخذت منيجان عمميان تجريديان أكثر دقة كمكضكعية
مف دراسة المفسريف ،كذلؾ إلدراكيـ أىمية المعنى في فيـ النص القرآني( ،)2فقاـ منيجيـ عمى التحميؿ

البنيكم لمغة سكاء مف ناحية البنية أك الداللة ،فكجد حممي خميؿ لمغمكض عندىـ مصطمحات عدة،
كينقسـ درجات مف حيث الكضكح كالغمكض يترتب عمييا استخبلص الحكـ الشرعي الصحيح ،حيث
استبعد الدالالت الغامضة مف النظر في األدلة الشرعية ،أما المفظ الذم تككف داللتو عمى أكثر مف

معنى فكاف الرجكع فيو إلى السياؽ لتعييف الداللة ،كيقع الغمكض في التراكيب كما يقع في المفردات،
فآيات النص القرآني تتفاكت بيف الكضكح كالغمكض ،فكاف النظر في التركيب المغكم لكؿ منيا كداللتو

عمى المعنى مف خبلؿ التركيب النحكم الذم تحصؿ بو الفائدة.
كىناؾ الغمكض الذم يقع بسبب مف البنية كالداللة يتمثؿ ذلؾ في داللة المفظ كصيغتو

كتركيبو ،حيف يدؿ أحد منيـ عمى أكثر مف معنى فمجمؿ الغمكض في النص القرآني عند األصكلييف

يتمثؿ في حمؿ البنية أكثر مف معنى سكاء عمى صعيد المفردات أك التراكيب(.)3

أما المغكيكف كالنحاة فإنيـ درسكا الغمكض في المفردات كالتراكيب لكف دكف ربطو بنص معيف

في حيف تركز اىتماـ المغكم عمى المفردات ،تركز اىتماـ النحكم عمى التراكيب ،حيث قسـ المغكيكف
األلفاظ مف ح يث الكضكح كالغمكض إلى كاضحة كغامضة ،كاألخيرة تتمثؿ في ظكاىر لغكية ىي

المشترؾ المفظي

()4

أك تعدد المعنى ،كالترادؼ( ،)5كاألضداد(.)6

) (1حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.52
) (2المرجع السابؽ نفسو :ص.55
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.69
) (4كىك "المفظ الكاحد الداؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر ،داللة عمى السكاء عند أىؿ المغة" السيكطي :المزىر ،ج/1
ص.369

)" (5األلفاظ المفردة الدالة عمى شيء كاحد باعتبار كاحد" كالسيؼ كالصارـ( .المرجع السابؽ نفسو :ج/1ص.)402
)" (6ما اتفؽ لفظو كاختمؼ معناه" نحك :الجكف يطمؽ عمى األبيض كاألسكد( .المرجع السابؽ نفسو :ج/1ص.)388
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أما المغكيكف المحدثكف ،فقد ذكر أنيس مصطمح (اإلبياـ) كأراد بو أف يككف المعنى عامان غير

محدكد( ،)1كقد تحدث عنو في نطاؽ حديثو عف التضاد كأرجع سببو لمتطكر الصكتي.

كذكر محمد المبارؾ مصطمحات العمكـ كالغمكض كاإلبياـ في إطار حديثو عف الترادؼ(،)2

حيث اعتبر ىذه المفاىيـ آفة أصابت العربية في عصكر االنحطاط كالذم سببيا الترادؼ(.)3

كعرؼ النحاة الغمكض مف خبلؿ مصطمحي المبس كاإلبياـ ،كالحظ حممي خميؿ أف المصطمح
األكؿ أكثر شيكعان كداللةن عمى غمكض المعنى كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
 -1التركيب النحكم ذاتو مف حيث احتمالو ألكثر مف معنى.
 -2كجكد كممة في بعض التراكيب تدؿ عمى العمكـ.
 -3خركج التركيب عمى قاعدة أمف المبس(.)4

أما المصطمح الثاني فيك مصطمح خاص بجمؿ بعينيا كال يستعمؿ في الداللة عمى الغمكض

إال في جممتي الحاؿ كالتمييز(.)5

كفي المقابؿ كانت مصطمحات أخرل لمداللة عمى التحرز مف كقكع المبس في المعنى نحك:

أمف المبس ،كعدـ المبس ،كخكؼ المبس(.)6

أما الببلغيكف فقد كجدكا الفصاحة في البياف كالكضكح في مقابؿ غمكض المعنى الذم كجدكه
عمى صعيد المفردات كالتراكيب ،فتعددت المصطمحات التي استخدمكىا في الغمكض تبعان لمصدر

()7
أثر في تضخـ المصطمحات كتعددىا
الغمكض كأسبابو  ،كيرل حممي خميؿ أف لنظرتيـ الجزئية ان

كتداخميا أحيانان( ،)8حيث قسـ تمؾ المصطمحات إلى عامة يككف الغمكض فييا بسبب مف بنية

المفردات أك التراكيب أك الصكر المجازية ،كمصطمحات خاصة بسبب مف داللة المفردات أك
التراكيب ،كمصطمحاتيـ كانت (المعاظمة كالتعقيد كالغريب كالمشتر كالتكرية كاإلبياـ كالكناية)(.)9

) (1إبراىيـ أنيس :في الميجات العربية ،ص.182
) (2محمد المبارؾ :فقو المغة كخصائص العربية ،ص.318
) (3المرجع السابؽ نفسو :ص.318
) (4حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.98
) (5المرجع السابؽ نفسو :ص.88

) (6السيكطي :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تحقيؽ :عبد العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة الرسالة -بيركت1992 ،ـ،
ج /2ص.260 ،258
) (7حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.104
) (8المرجع السابؽ نفسو :ص.105
) (9المرجع السابؽ نفسو :ص.105
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كيمخص حممي خميؿ أسباب الغمكض عند الببلغييف في تعدد المعنى كغمكضو لؤلسباب

التالية :البنية الصكتية لمكممة كالكبلـ ،كتعدد داللة المفظ الكاحد ،كالتركيب النحكم ،كالصكر المجازية.

كىي أسباب لغكية تتعمؽ بالمستكيات الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية ،كىي نفس األسباب

التي ع از إلييا المحدثكف مف عمماء المغة كاألسمكب كقكع الغمكض(.)1

كما تناكؿ حممي خميؿ الغمكض في سائر البيئات ،لـ يغب عنو تناكلو عمى صعيد مستكيات

المغة فقد يقع بسبب مف الصكت حيف يختمؼ نطؽ األصكات عف كتابتيا أك حيف يحدث تداخؿ
ىاء نحك قكؿ األعجمي" :أىركرم سائر اليكـ" كىك يقصد
صكتي في الكممة كإبداؿ الحاء ن
(أحركرم)( ،)2كقد مثؿ حممي خميؿ ليذا التداخؿ الصكتي في إبداؿ العيف ىمزة كالشيف سينان كالظاء
ضادان ...إلخ( ،)3كما قد يقع مثؿ ىذا التبادؿ في التراكيب فكقكع كممات معينة في تركيب قد تغمؽ
الفيـ عميو كيسمى ىذا المستكل مف التركيب بػ (لغة السكؽ المركزم) إذ يبلحظ حممي خميؿ شيكع ىذا

المكف في دكؿ الخميج عمى ألسنة العماؿ اآلسيكييف نحك( :أنت سكم مشكؿ) أم ستتسبب في كقكع

مشكمة ،كيذكر أمثمة عدة ليذه التراكيب(.)4

كيقع الغمكض في البنية الصكتية ،كيككف ذلؾ في تكرار األصكات المتقاربة المخرج ،فيؤدم
()5

ذلؾ إلى تنافر األصكات ،مما يؤدم لغمكض المعنى كىك ما ذكره ابف سناف الخفاجي

مف صفات

المفظة الفصيحة.
أما الغمكض في المغة المكتكبة الذم ستشير إليو الدراسة في مبحث (النطؽ كالكتابة) ،فيرل

حممي خميؿ أف عبلمات الترقيـ تسيـ كثي انر في رفعو ،مثمما يسيـ األداء الصكتي كالكقؼ في كضكح

المعنى كىك ما أشار إليو ابف جني(.)6

) (1المرجع السابؽ :ص.131
) (2الجاحظ (أبك عثماف عمرك بف بحر) :البياف كالتبييف ،تحقيؽ كشرح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي-
القاىرة1998 ،ـ ،ج /1ص.72

) (3حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.139
) (4المرجع السابؽ نفسو :ص.143-142
) (5الخفاجي (أبك محمد عبداهلل بف محمد بف سعيد بف سناف) :سر الفصاحة ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط/1
1982ـ ،ص.104–97

) (6ابف جني :الخصائص ،ج /2ص.371-370
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كفي رأم حممي خميؿ أف الخركج مف ىذا الغمكض يككف باالعتماد عمى السياؽ كالتكافؽ

الداللي أك التبلزـ في الظيكر بيف عدد مف الكممات( ،)1كقد استغؿ الغمكض في التصحيؼ كالتحريؼ
في الجناس الناقص كفي كضع األلغاز مثمما جاء عند األصفياني في التنبيو (.)2

أما الغمكض في التركيب النحكم فيرجع لتعدد المعنى بسبب مف التركيب كأف تككف جمؿ
متعددة ليا معنى كاحد أك أف تككف جممة كاحدة ليا معاني عديدة كىك ما فسرتو نظرية تشكمسكي.
كىناؾ نكع آخر مف الغمكض في التركيب يسمى التعقيد المفظي أك الجمؿ المعقدة كىي الجمؿ

التي تحتكم عمى عدد كبير مف المقكالت أك األفكار ،كمف ثـ يصعب فيميا بنفس السرعة التي تفيـ
()3

كمثؿ ىذه الجمؿ قكؿ الفرزدؽ:

بيا الجمؿ البسيطة
ــــــو فـــــــي َّ
النـ ِ
ــــــاس َّإال ُم َّممكـــــــاً
ومـــــــا ِم ْمُـ ُ

أبـــــــــو أ امـ ِ
ــــــــي ُأبـــــــــوهُ ُيكَ ِ
ارُبـــــــــو
ــــــــو َحـ ٌّ
ُ

()4

كثير مف األفكار ،إضافة لتعقد التركيب النحكم مف حيث كثرة الجمؿ األساسية
فيك يتضمف
ان

كالفرعية كالتقديـ كالتأخير كعكدة الضمائر(.)5

كقد التفت القدماء لمثؿ ىذا النكع مف الغمكض المكجكد في التركيب فابف األثير يقكؿ" :األلفاظ

المفردة ينبغي أف تككف مفيكمة سكاء نظمان كاف الكبلـ أـ نث انر ،كاذا تركبت فبل يمزـ ذلؾ"( ،)6كىك بذلؾ
يدرؾ دكر السياؽ في خمؽ معاني جديدة تختمؼ عف معانييا قبؿ دخكليا في السياؽ.

أمر معركفان كمكجكدان عند القدماء ،كقد عرفكه
كجد حممي خميؿ غمكض المعنى عند المحدثيف ان

بمصطمحات مختمفة ،فمثبلن ما أسمكه المحدثكف بالتداخؿ الصكتي عرؼ عند القدماء بالمكنة ،كما

تعارؼ عميو المحدثكف مف األداء الصكتي المتمثؿ بالنبر كالتنغيـ كالمبلمح الصكتية أشار إليو القدماء

) (1حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.153
) (2األصفياني (حمزة بف الحسف) :التنبيو عمى حدكث التصحيؼ ،تحقيؽ :محمد أسعد أطمس كزميبله ،دار صادر-

بيركت ،ط1992 /2ـ ،ص.168-162

) (3حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.169
)" (4يعني بالمممؾ ىشامان ،أبك أـ ذلؾ المممؾ أبك ىذا الممدكح ،كلك كاف ىذا الكبلـ عمى كجيو لكاف قبيحان ،ككاف

يككف إذا كضع الكبلـ في مكضعو أف يقكؿ :كما مثمو في الناس حي يقاربو إال مممؾ أبك أـ ىذا الممدكح ،فدؿ عمى أنو
خالو بيذا المفظ البعيد ،كىجنو بما أكقع عميو مف التقديـ كالتأخير".

المبرد ( أبك العباس محمد بف يزيد) :الكامؿ في المغة كاألدب ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية -بيركت،
ج /1ص.57
) (5حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.170

) (6ابف األثير :المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد الحكفي كبدكم طبانة ،نيضة مصر
لمطبع كالنشر -القاىرة ،ج /4ص.8
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في حديثيـ عف الكقؼ كاالبتداء كالتمكيف الصكتي ،كما عرؼ عند المحدثيف باالمتداد الداللي تمثؿ عند

القدماء بالترادؼ كاألضداد كالمشترؾ المفظي كالمجاز ،أما عمى صعيد التركيب فما أسمكه المحدثكف
مف غمكض نحكم كجمؿ معقدة عرفو النحاة القدماء بمفيكـ المبس كأمف المبس ،كتمثؿ عند الببلغييف

في التعقيد المفظي كالمعنكم ،كبذلؾ تكصؿ القدماء كالمحدثكف لنفس النتائج في أف الغمكض يقع في

كؿ المستكيات المغكية كيتكفؿ السياؽ في رفعو كتحديد المعنى(.)1

مما سبق نستنتج المالحظات اآلتية عمى منيج حممي خميل في دراسة الغموض:
 -1تفرد بدراسة الغمكض بمصنؼ كامؿ ،في حيف كانت ىذه الظاىرة شحيحة التناكؿ عند المغكييف
أمثالو.

 -2درس الغمكض مف الناحية المغكية ،في كؿ البيئات ،كفي كؿ النصكص القرآف كالحديث كالنص
األدبي كالصحافة كفي المغة المنطكقة.

 -3تناكؿ الغمكض في كافة المستكيات المغكية صكتيان كصرفيان كتركيبيان كدالليان.

 -4أعطى أىمية لممصطمحات الدالة عمى الغمكض ،كأحصاىا في معجـ خاص بيا.
 -5ربط بيف المصطمح الحديث كما يماثمو مف التراث المغكم حيث تكصؿ ألف جؿ المصطمحات
مكجكدة بالتراث بمسميات مختمفة.

 -6رجع إلى (السياؽ) في تفسيره لكثير مف الغامض كتكضيح داللتو.

ٌ -7بيف أف لمغمكض جكانب مشرقة ،كيمكف االستفادة منو في كضع أحاجي لغكية ،أك إثراء النص
األدبي ،كليس الغمكض لئلبياـ كاعجاـ المعنى.

) (1حممي خميؿ :العربية كالغمكض ،ص.175-174
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الخاتمة


الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،فقد أمضيت كقتان ممتعان في صحبة عمماء المغة ،كبذلت

مجيكدان في التنقيب عف مجيكداتيـ كالكشؼ عف خبايا آرائيـ بيف سطكر الكتب كالمجمدات ،كقد

أرقتني كثي انر قضايا عمـ المغة الحديث ،كجذب فؤادم منيا عمـ الظكاىر المغكية التي اعتنى بيا عمـ
الدراسة حممي خميؿ ،كبعد رحمة مف البحث كالدراسة تكصمت إلى:

 -1حممي خميؿ مف أعبلـ عمـ المغة الحديث ،استطاع تفسير كثير مف الظكاىر المغكية في ضكء
عمـ المغة الحديث ،كذلؾ مف خبلؿ اطبلعو عمى عيكف التراث العربي ،كمناىج الدرس المغكم

الغربي الحديث ،محاكالن تطبيؽ المناىج الغربية كنظريات عمـ المغة الحديث عمى الدرس المغكم
العربي ،كدراسة المغة كالتراث العربي بمنيج عممي يعتمد التحميؿ كالتفسير.

 -2استفاد حممي خميؿ في تشكيؿ فكره مف ركاد عمـ المغة الحديث نحك :إبراىيـ أنيس ،كتماـ حساف،
كمحمكد السعراف كغيرىـ ،فارتضى الكثير مف مصطمحاتيـ ،كتبنى الكثير مف آرائيـ ،كرجع

لمؤلفاتيـ في أعمالو كبحكثو.

 -3اىتـ حممي خميؿ بدراسة جؿ مستكيات المغة (الصكتية كالصرفية كالنحكية كالمعجمية كالداللية)
قدـ مف خبلليا قضايا لغكية تخص كؿ مستكل لغكم كتكشؼ عف اتجاىو كفكره.

 -4التجأ إلى ترجمة كتابيف ،مثٌؿ أحدىما اتجاىات الدرس المغكم التركيبي مف خبلؿ نظرية النحك
التكليدم كالتحكيمي لتشكمسكي ،كمثٌؿ اآلخر مرجعان أساسيان في التأسيس لمدرس المغكم الحديث.

 -5شكؿ فكر حممي خميؿ الصكتي قالبان متكامبلن في تناكلو األصكات بجانبييا الفكناتيكي كالفنكلكجي،
حيث كاف منيجو ربط الدرس الصكتي الحديث بما جاء في التراث العربي ،كلقد كفؽ في لفت

ن ظر الباحثيف لذلؾ الثراء العربي العظيـ ،كيظير في فكره الصكتي اعتماده عمى قكة المبلحظة
في نطؽ األصكات كمعرفة صفاتيا ،إضافة لذلؾ لـ تكف األصكات لديو تدكر في الفكر الصكتي
بؿ ربط األصكات بالبنية كبالمعجـ كبالداللة ،كما عرض القضايا الصكتية مف كجية نظر عمماء

المغ ة كالنحك كالببلغة كاألدب ،كأثرىا عمى كؿ منيـ ،ساعده ذلؾ تعمقو في االطبلع عمى كتب
التراث كمناىج المحدثيف.

ابتداء مف
 -6عني في مباحثو بالدرس الصرفي اعتناء المغكم الناقد الحاذؽ في نقده لمنظاـ الصرفي
ن
مبنى الكممة ككصكالن بتنمية المغة العربية كاثراء معجميا ،كالحؽ أنو تميز في تناكلو لدراسة الكممة
مبنى كمعنى كاستقصى كؿ ما يميزىا؛ ليصؿ إلى فيـ كاضح لمفيكـ الكممة.

 -7كاف تطكر المغة يقمقو كيحاكؿ أف يكاكبو مف خبلؿ االرتقاء بالفكر المغكم صرفيان كدالليان،
كالحقيقة أف طرؽ النمك المغكم التي تناكليا حممي خميؿ أشرؾ فييا فركع عمـ المغة كافة كمناىج
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الدرس الحديث مع المحافظة عمى التراث المغكم كالرجكع إليو ،باذالن كؿ جيده في المحافظة عمى

المغة كتكسيعيا كجعميا لغة عالمية راقية تكائـ حاجات البشر كتمبي أفكارىـ.

 -8يتمحكر الفكر المعجمي كالداللي عند حممي خميؿ في مجمكعة مف المصنفات عالجت الظكاىر
المعجمية كالداللية أبرزىا ظاىرة (التكليد) ،كامتازت الظكاىر بندرتيا كقمة شيكعيا بيف المغكييف

كالباحثيف ،مما جعؿ مصنفات حممي خميؿ في ىذا المجاؿ مرجعان لكؿ باحث.

 -9لـ يغفؿ الجانب التعميمي في مؤلفاتو ،كىذا ما يفسر ظاىرة التكرار في مؤلفاتو أحيانان.

 -10تظير مكاقؼ حممي خميؿ الكاضحة مف فف صناعة المعجـ المغكم ،كمف قضية التخطيط
المغكم ،حيف يرل بضركرة التخطيط المغكم في الكطف العربي حفاظان عمى المغة ضاربان المثاؿ
عمى اإلسرائيمييف الذيف استطاعكا إعادة المغة العبرية كجعميا لغة رسمية بعد أف كادت تمكت.

أما عف توصيات الباح ة ,فإنيا تكصي الباحثيف في الدراسات العميا بتناكؿ جيكد لغكييف كنحاة
كببلغييف محدثيف ،كالكشؼ عف أعماليـ كآرائيـ التي ترقى لمستكل الدرس ،كتفسر ما أتى بو العرب
األكائؿ في ضكء المناىج الحديثة ،كتكصي بإدخاؿ العمكـ المغكية الحديثة في المناىج المدرسية،

لتعريؼ الطالب بجيكد المحدثيف في الدرس المغكم العربي.
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ط1997/3ـ.
 -71رمضان عبد التواب :فصكؿ في فقو العربية ،مكتبة الخانجي  -القاىرة ،ط1999 /6ـ.
َّ -72
الزبيدي (محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى) :تاج العركس مف جكاىر القامكس،
تحقيؽ :عبد الستار أحمد فراج كزمبلؤه ،مطبعة حككمة الككيت ،ط1965/2ـ.
 -73الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد اهلل) :البرىاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ ،دار التراث -القاىرة ،ط1984/3ـ.
 -74الزمخشري(أبو الكاسم محمود بن عمر) :أساس الببلغة ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد،
دار الكتب العممية -لبناف ،ط1998 /1ـ.
 -75الزمخشري(أبو الكاسم محمود بن عمر) :المفصؿ في عمـ العربية ،مطبعة التقدـ -القاىرة،
ط1323 /1ىػ.
 -76ستيفن أولمان :دكر الكممة في المغة ،ترجمة كتعميؽ :كماؿ بشر ،مكتبة الشباب -مصر،
د.ط  ،د.ت
 -77سعيد األفغاني :في أصكؿ النحك ،المكتب اإلسبلمي -بيركت1987 ،ـ.
 -78ابن سالم الجمحي :طبقات فحكؿ الشعراء ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،دار المدني -جدة،
1980ـ.
 -79السيرافي (الكاضي أبي السعيد الحسن بن عبداهلل) :أخبار النحكييف البصرييف ،تحقيؽ :طو
محمد المزيني كمحمد عبد المنعـ خفاجي ،مطبعة البابي الحمبي -مصر ،ط1955 /1ـ.
 -80السيوطي (اإلمام جالل الدين) :االقتراح في عمـ أصكؿ النحك ،قراءة كتعميؽ :محمكد سميماف
ياقكت ،دار المعرفة الجامعية  -مصر2006 ،ـ.
 -81السيوطي (اإلمام جالل الدين) :بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،تحقيؽ :محمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ،مطبعة البابي الحمبي  -مصر ،ط1965/1ـ.
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 -82السيوطي (اإلمام جالل الدين) :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تحقيؽ :عبد السبلـ
ىاركف كعبد العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة الرسالة  -بيركت1992 ،ـ.
 -83الشدياق (أحمد فارس) :الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ ،مكتبة المصطفى اإللكتركنية،
د .ت
 -84شوقي ضيف :األدب العربي المعاصر في مصر ،دار المعارؼ  -مصر ،ط1992/10ـ.
 -85شوقي ضيف :المدارس النحكية ،دار المعارؼ  -القاىرة ،ط /7د.ت
 -86صادق أبو سميمان :التثقيؼ في المغة العربية" ،النظرية كالتطبيؽ" ،دار المقداد  -غزة ،ط/5
2013ـ.

 -87صادق أبو سميمان :قطكؼ مف كتب المغة ،دار المقداد لمطباعة -غزة ،ط2011/3ـ.
 -88صبحي الصالح :دراسات في فقو المغة ،دار العمـ لممبلييف -بيركت ،ط2009 /3ـ.
 -89عبد األمير محمد أمين الورد :المدارس النحكية بيف التصكر كالتصديؽ كالسؤاؿ الكبير،
المكتبة العصرية -بغداد ،ط1997/1ـ.
 -90عبد الرحمن العارف :اتجاىات الدراسات المغكية المعاصرة في مصر (1985-1932ـ) ،دار
الكتاب الجديد المتحدة  -ليبيا ،ط2013 /1ـ.
 -91عبد الصبور شاىين :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث ،مكتبة الخانجي -
القاىرة1966 ،ـ.
 -92عبد الصبور شاىين :المنيج الصكتي لمبنية العربية رؤية جديدة في الصرؼ العربي ،مؤسسة
الرسالة -بيركت1980 ،ـ.
 -93عبد الصبور شاىين :دراسات لغكية ،مكتبة الشباب -مصر ،ط1988 /1ـ.
 -94عبد العزيز محمود وزمالؤه :معجـ المصطمحات العممية ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط/12
2008ـ.
 -95عبد الكادر أبو شريفة وزمالؤه :عمـ الداللة كالمعجـ العربي ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع-
عماف ،ط1989 /1ـ.
 -96عبد الكادر المغربي :االشتقاؽ كالتعريب ،مطبعة اليبلؿ -مصر ،ط1908 /1ـ.
 -97عبد اهلل العاليمي :مقدمة لدرس لغة العرب ،المطبعة العصرية -مصر ،ط1938 /1ـ.
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 -98عبده الراجحي :الميجات العربية في القراءات القرآنية ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية،
1996ـ.
 -99عبده الراجحي :دركس في المذاىب النحكية ،دار النيضة العربية -بيركت1980 ،ـ.
 -100عبده الراجحي :عمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية ،دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية،
1995ـ.
 -101عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،دار النيضة العربية -بيركت1972 ،ـ.
 -102عبده الراجحي :النحك العربي كالدرس الحديث ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط1979 /1ـ.
 -103عز الدين إسماعيل :الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ،دار الفكر
العربي -القاىرة ،ط1994/3ـ.
 -104ابن عكيل (بياء الدين عبد اهلل) :شرح ابف عقيؿ ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،
دار التراث -القاىرة ،ط1980 /20ـ.
 -105أبو العالء المعري :رسالة الغفراف ،تحقيؽ :عائشة عبد الرحمف ،دار المعارؼ -القاىرة ،ط/9
1993ـ.
 -106عمي أبو المكارم :أصكؿ التفكير النحكم ،دار غريب -القاىرة ،ط2006 /1ـ.
 -107عمي أبو المكارم :تقكيـ الفكر النحكم ،دار غريب -القاىرة2005 ،ـ.
 -108عمي الكاسمي :عمـ المغة كصناعة المعاجـ ،مطابع جامعة الممؾ سعكد -الرياض ،ط/2
1991ـ.

 -109عمي عبد الواحد وافي :عمـ المغة ،نيضة مصر ،ط2004 /9ـ.
 -110عمي عبد الواحد وافي :فقو المغة ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط2004 /3ـ.
 -111الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان) :المكسيقى الكبير ،تحقيؽ :غطاس عبد
الممؾ خشبة ،مراجعة :محمكد أحمد حفني ،دار الكاتب العربي -القاىرة ،د.ت
 -112ابن فارس (أبو الحسين أحمد) :الصاحبي في فقو المغة كمسائميا كسنف العرب في كبلميا،
تعميؽ :أحمد حسف بسج ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط1997 /1ـ.
 -113فاطمة محجوب :دراسات في عمـ المغة بحكث تطبيقية لغكية كقرآنية ،المكتبة األزىرية
لمتراث -القاىرة ،ط2011 /1ـ.
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 -114الفراىيدي (عبد الرحمن الخميل بن أحمد) :كتاب العيف ،تحقيؽ :ميدم المخزكمي كابراىيـ
السامرائي ،د.ت
 -115فندريس :المغة ،ترجمة :عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص ،مكتبة األنجمك1950 ،ـ.
 -116أبو الكاسم الزجاجي :اإليضاح في عمؿ النحك ،تحقيؽ :مازف المبارؾ ،دار النفائس -بيركت،
ط1979 /3ـ.
 -117ابن قتيبة (أبو محمد عبداهلل بن مسمم) :تأكيؿ مشكؿ القرآف ،شرح كنشر :السيد أحمد صقر،
مكتبة دار التراث -القاىرة ،ط1973 /2ـ.
 -118كمال بشر :التفكير المغكم بيف القديـ كالحديث ،دار غريب -القاىرة ،د.ط2005 ،ـ.
 -119كمال بشر :دراسات في عمـ المغة ،دار المعارؼ -مصر ،ط1973 .ـ.
 -120كمال بشر :عمـ األصكات ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع -القاىرة2000 ،ـ.
 -121كمال بشر :المغة العربية بيف الكىـ كسكء الفيـ ،دار غريب -القاىرة1999 ،ـ.
 -122لويس شيخو اليسوعي :تاريخ اآلداب العربية في القرف التاسع عشر كالربع األكؿ مف القرف
العشريف ،دار المشرؽ -بيركت ،ط1991 /3ـ.
 -123ماريو باي :أسس عمـ المغة ،ترجمة :أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب -القاىرة ،ط/8
1998ـ.
 -124ابـــن مالـــك (أبـــو عبـــد اهلل محمـــد جمـــال الـــدين بـــن عبـــداهلل) :ألفي ػػة اب ػػف مال ػػؾ ف ػػي النح ػػك
كالتصريؼ) ،تحقيؽ :سػميماف بػف عبػد العزيػز بػف عبػد اهلل العيػكني ،مكتبػة دار المػنيج -الريػاض،

د.ت.
 -125المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) :المقتضب ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة ،ك ازرة
األكقاؼ -القاىرة1994 ،ـ.
 -126المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) :الكامؿ في المغة كاألدب ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم،
دار الكتب العممية -بيركت ,د.ت.

 -127مجموعة من المؤلفين :المعجـ العربي األساسي ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،ط.
الركس1989 ،ـ.
 -128مجمع المغة العربية :المعجـ الكسيط ،مطابع دار المعارؼ بمصر ،ط1972 /2ـ.
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 -129محمد أحمد أبو الفرج :المعاجـ المغكية في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث ،دار النيضة
العربية -مصر1966 ،ـ.
 -130محمد أحمد أبو الفرج :مقدمة لدراسة فقو المغة ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط1966/1ـ.
 -131محمد أحمد محمد معبد :نفحات مف عمكـ القرآف ،دار السبلـ -القاىرة ،ط2005 /2ـ.
 -132محمد األنطاكي :دراسات في فقو المغة ،دار الشرؽ العربي -بيركت ،ط /4د.ت
 -133محمد العبد :مككنات النظرية المغكية بيف الدراسة كالتطبيؽ ،األكاديمية الحديثة لمكتاب
الجامعي -مصر2013 ،ـ.
 -134محمد المبارك :فقو المغة كخصائص العربية ،دار الفكر ،ط1964/2ـ.
 -135محمد عمي الزركان :الجيكد المغكية في المصطمح العممي الحديث ،اتحاد الكتاب العرب،
1998ـ.
 -136محمد عمارة :األعماؿ الكاممة لرفاعة رافع الطيطاكم ،التمدف كالحضارة كالعمراف ،دار
الشركؽ2010 ،ـ.
 -137محمد عيد :أصكؿ النحك العربي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث،
عالـ الكتب -القاىرة1989 ،ـ.
 -138محمد عيد :االستشياد كاالحتجاج بالمغة ركاية المغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المغة
الحديث ،عالـ الكتب -مصر ،ط1988 /3ـ.
 -139محمد غاليم :التكليد الداللي في الببلغة كالمعاجـ ،دار تكبقاؿ لمنشر -المغرب ،ط/1
1987ـ.
 -140محمود السعران :عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،دار النيضة العربية -بيركت ،ط/1
1962ـ.
 -141محمود فيمي حجازي :أسس عمـ المغة العربية ،دار الثقافة -القاىرة2003 ،ـ.
 -142محمود فيمي حجازي مدخؿ إلى عمـ المغة ،دار قباء -القاىرة ،د.ت
 -143محمود نحمة :أصكؿ النحك العربي ،دار العمكـ العربية -بيركت ،ط1987/1ـ.
 -144مختار درقاوي :طرائؽ تعريب المصطمح كصناعة التعريؼ في الدرس المساني العربي
الحديث ،دار الكتب العممية -بيركت2016،ـ.
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 -145مصطفى جواد :المباحث المغكية في العراؽ ،مطبعة لجنة البياف العربي1955 ،ـ.
 -146ابن مضاء (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الكرطبي) :الرد عمى النحاة ،دراسة كتحقيؽ:
محمد إبراىيـ البنا ،دار االعتصاـ -القاىرة ،ط1979 /1ـ.
 -147أبو منصور الجواليكي (موىوب بن محمد بن الخضر) :المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى
حركؼ المعجـ ،تحقيؽ كشرح :أحمد شاكر ،دار الكتب كالكثائؽ القكمية -مصر ،ط2002 /4ـ.
 -148ابن منظور :لساف العرب ،تصحيح :أميف محمد عبد الكىاب كمحمد الصادؽ العبيدم ،دار
إحياء التراث العربي -بيركت ،ط1999 /3ـ.
 -149منير البعمبكي :المكرد ،دار العمـ لممبلييف -بيركت ،ط1970 .ـ.
 -150ميدي المخزومي :في النحك العربي نقد كتكجيو ،دار الرائد العربي -بيركت ،ط1986 /2ـ.
 -151ميدي المخزومي :مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك ،مكتبة مصطفى البابي
الحمبي -مصر ،ط1958 /2ـ.
 -152ميشال زكريا :األلسنية التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية (الجممة البسيطة) ،المؤسسة
الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط1986 /2ـ.
 -153نايف الخرما :أضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة ،عالـ المعرفة -الككيت1978 ،ـ.
 -154نجيب العكيكي :المستشرقكف ،دار المعارؼ -مصر ،ط1964 /3ـ.
 -155نعمان بوقرة :المدارس المسانية المعاصرة ،مكتبة اآلداب -القاىرة2003 ،ـ.
 -156نعوم تشومسكي :المغة كالمسئكلية ،ترجمة كتعميؽ :حساـ البينساكم ،مكتبة زىراء الشرؽ-
القاىرة ،ط2005/2ـ.
 -157ابن ىشام األنصاري :مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد
الحميد ،المكتبة العصرية -بيركت1991 ،ـ.
 -158وليام امبسون :سبعة أنماط مف الغمكض ،ترجمة :صبرم محمد حسف ،مراجعة كتقديـ :ماىر
شفيؽ فريد ،المجمس األعمى لمثقافة2000 ،ـ.
 -159ابن يعيش (موفق الدين أبي البكاء) :شرح المفصؿ ،تصحيح كتعميؽ :مشيخة األزىر،
الطباعة المنيرية -مصر ،د.ت.
 -160يوسف خياط :معجـ المصطمحات العممية كالفنية ،دار لساف العرب -بيركت1950 ،ـ.
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 -161يوىان فك :العربية ،دراسات في المغة كالميجات كاألساليب ،ترجمة كتعميؽ :رمضاف عبد
التكاب ،مكتبة الخانجي  -مصر1980 ،ـ.

رساكل وأبحاث عممية:
 -1إبراىيم بن مراد :في التكليد المصطمحي في القرف التاسع عشر مف خبلؿ الشذكر الذىبية ،مجمة
المعجمية -تكنس ،ع2006 /22-21ـ.
 -2أحمد اإلسكندري :الغرض مف ق اررات المجمع كاالحتجاج ليا ،مجمة مجمع المغة العربية ،المطبعة
األميرية ،ع1934 /1ـ.
 -3أعضاء المجمع :الئحة لمجمع المغة العربية الممكي (أغراض المجمع) ،مجمة المجمع ،المطبعة
األميرية -القاىرة ،ع1934 /1ـ.
 -4أعضاء المجمع :مجمكعة المصطمحات العممية كالفنية التي أقرىا المجمع ،مجمة المجمع ،الييئة
العامة لشئكف المطابع األميرية -القاىرة ،ـ 1977 /19ـ.
 -5تمام حسان :تعميـ النحك بيف النظرية كالتطبيؽ ،مجمة مناىؿ ،ع1976 /7ـ.
 -6سعود بن أحمد المنيع :االحتجاج باستعماالت المغكييف بيف القبكؿ كالرد ،مجمة الدراسات المغكية،
مجمد  ،18ع2016 /3ـ.
 -7صادق عبد اهلل أبو سميمان :اتجاىات الفكر المغكم في مصر العربية منذ بداية العصر الحديث
حتى ثبلثينيات القرف العشريف ،رسالة دكتكراه ،إشراؼ :أ .د .عبد المجيد عابديف ،كمية اآلداب،
جامعة اإلسكندرية 23 ،يكليك1990 ،ـ.
 -8صادق عبد اهلل أبو سميمان :الدراسات المغكية الحديثة في مصر (في الفترة 1962-1932ـ)،
رسالة ماجستير ،إشراؼ :أ .د .عبد المجيد عابديف كأ .د .حممي خميؿ ،كمية اآلداب ،جامعة

اإلسكندرية 25،أغسطس1987 ،ـ.

 -1صادق عبد اهلل أبو سميمان :النحت كأثره في تنمية مفردات العربية ،دراسة في الفكر المغكم
العربي الحديث" ،مجمة كمية اآلداب -جامعة الزقازيؽ -فرع بنيا ،ـ ،6ع .يناير2000 /ـ.
 -44صادق عبد اهلل أبو سميمان :أنكاع االشتقاؽ في العربية بيف القدماء كالمحدثيف دراسة لغكية
نقدية ،مجمة جامعة بيت لحـ ،ع 1993 -1992 /12 ،11ـ.
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 -11عبد العظيم فتحي خميل :جيكد عمماء الكمية في مجمع المغة العربية ،جامعة األزىر -مصر،
الندكة العممية األكلى بمناسبة اليكـ العالمي لبلحتفاؿ بالمغة العربية2012 ،ـ.
 -12عبد الكادر المغربي :تعريب األساليب ،مجمة المجمع ،المطبعة األميرية -القاىرة ،ع/1
1934ـ.
 -13عبد اهلل أمين :عمـ االشتقاؽ ،مجمة المجمع ،المطبعة األميرية -القاىرة ،ع1934 /1ـ.
 -14عبد المجيد بن محمد بن عمي الغيمي :األلفاظ الدخيمة كاشكالية الترجمة المغكية كالحضارية،
(رسالة ماجستير) ،الناشر :مكقع رحى الحرؼ2008 ،ـ.

المواقع اإللكترونية:
(عمـ_سمكؾ_الحيكاف_(اإليثكلكجيا) .https://ar.wikipedia.org/wiki
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