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 2017جانفي                                375                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض
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يزداد VهTم Sلّرتاث اللساين العريب يوما بعد يوم،ّمما يدّل 
 Xعىل وعي اّ�ارسني احملدثني بقمية هذا الرتاث، و ذ
ٕالماكنية اعTده كخلفية معرفية صلبة لقيام اّ�رس اللّساين 
احلديث يف جدل املناجه اللسانية الغربية، وSلتايل مّد جسور 

وختصيبه Sلنّظرpت اللسانية التواصل مع هذا الرتاث 
  .احلديثة حتقيقا لروح املثاقفة والتفاعل

وقد الحظ الباحث يف تتبعه ملسار اجلهود اللغوية أالوىل 
عىل عهد جيل الّرواد ٔان ا�رس اللغوي بدأ معهم وصفيا؛ ٕاذ 
 Xاكن النّحاة فيه يسـتقرؤون �م الفصحاء، ليخلصوا بعد ذ

واعد اليت تضبط خمتلف الّظواهر و الق ٕاىل اسـتنباط املعايري
ّمث احنرف النّحاة ا�ين ٔاتوا بعدمه عن مهنجهم . اللـّغوية

الوصفي هذا حىت غدت اللغة عندمه جمرد معايري تُراعى ال 
ظواهر تُالحظ وٕاذا هبم ُخيضعون ت� اللّغة لقواعدمه 

  .املنطقية اليت انهتوا ٕالهيا
 ٔان يتحّولوا من ما ا�ي حدا Sلنّحاة ٕاىل: ويتساءل الباحث

مهنج لغوّيٍ ٕاىل مهنج فلسفـّيٍ ال يرتضيه اّ�رس اللّغوي قدميا  
،وهل تدرس اللغة من كوهنا .وال اّ�رس اللّساين حديثا؟

  .ظواهر تالحظ ؟ ٔام عىل ٔاهنا معايري تراعى ؟
و هل اكن ذV Xحنراف ¯بعا من تصّوٍر غري              

نه يستند ٕاىل روافد حضارية سلمي للّظاهرة اللّغوية، ٔام أ 
  ؟  ظروف االتصال Sالٓخر  ٔاملهتـــــــا و²رخيية

 .ذلمك وغريه ما سـتحاول هذه اّ�راسة ٔان جتيب عنه

  

     Résumé:  

L’intérêt pour le patrimoine accroit jours après 

jour. Ce qui prouve la conscience des 

chercheurs modernes de la valeur de ce 

rimoine, qui peut être adopté comme une pat

connaissance de base pour la leçon lingual 

moderne dans l’entrelacement des approches 

de la critique linguistique, et donc construire 

des ponts de communication avec ce 

patrimoine et les théories modernes raffinées 

’investigation linguistique de l’esprit de d

l’acculturation et l’interaction. 

Dans le chemin suivi par les efforts de la 

langue au moment de la première génération de 

pionniers, le chercheur a noté que cette leçon 

de langue a commencé avec la génération 

; or les grammairiens ont examiné les  nnierspio

discours des éloquents ,pour aboutir à 

l’élaboration de normes et règles qui régissent 

les différents phénomènes de la langue .puis les 

grammairiens qui sont venus après eux, ont 

e. Jusqu’a ce viré de leur approche descriptiv

que la langue est devenue des normes et non 

des phénomènes, et ont soumis cette langue à 

leurs règles logique dépassées. 

Alors qu’est-ce qui a poussé les grammairiens 

à virer d’une approche linguistique vers une 

approche philosophique refusée par l’ancienne 

leçon linguistique ainsi que la leçon récente ? 

.Etait –ce un écart provenant de la perception 

mal saine du phénomène de la langue, ou est-

elle basée sur les affluents historiques et 

culturels. 

A telle et d’autres questions , cet article va 

essayer d’y répondre. 
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        ::::مقدمـة مقدمـة مقدمـة مقدمـة 
عاش العرب يف جاهليهتم يتلكمون العربية عىل جسيهتم تنطلق هبا ٔالسنهتم فصيحة مبينة مث 

السامع هو ٔابو امللاكت "ير¿ا عهنم ٔاوالدمه ؤاحفادمه سامعا يف غري حلن ،ٕاذ ٕان 
عىل حد تعبري ابن خÃون، وظل أالمر كذX حىت جاء إالسالم وانترشت "اللسانية

اجلزيرة العربية ودخل يف ا�ين اجلديد ٔالوف مؤلفة من غري العرب، فتوحاته خارج ٔارض 
 Êؤاقبل هؤالء عىل تعمل اللغة العربية كوهنا يومئذ لغة ا�ين، ولغةالعمل ، بل ولغة  ا�و

  .واÎمتع 
تسارع الزمن وابتعدت العربية عن عهد الفصاحة وVحتجاج فترسب اللحن ٕاىل ٔالسـنة 

 من العجم  فاكنت احلاجة ماسة ٕاىل صيانة القرآن من التصحيف العرب مبخالطهتم املوايل
 Êٓـُو من حيث ٕانه ا والتحريف،وعصمة اللسان من اللحن،والقمل من الزلل، واكن النح
تفرس نظام اللغة، و ٔاداة تضبط خمتلف ظواهرها مطيَة الغيورين من ٔاهل العربية ٕاىل بناء 

بضبط ) 1(ت اجلهود أالوىل مع ٔايب أالسود ا�ؤيلاللبنات اليت تقمي ٔاود لغة الضاد،  فانطلق
ٔاواخر اللكم يف االpٓت، مث ٔاخذ ا�رس النحوي العريب يسـتقل تدرجييا حىت اسـتوى عىل 

  )2( . سوقه علام قامئا بذاته؛ ميدانه اللغة يف خمتلف مسـتوpهتا
 ٔانه غاية ومع توايل السـنني ختصص يف النحو فريق من ٔاهل العمل Sللغة يدرسونه �اته عىل

ا�رس اللغوي وليس وسـي¶ لعصمة القمل واللسان،  وسار هؤالء ا�ارسون منذ البداية يف 
اجتاه اسـتقرٔااملادة اللغوية وتوÜ وجوه Vسـتعامل اÛتلفـة، واجتاه آخرقد : اجتاهني خمتلفني

يح ٔان يكون غلب عليه ماانهتـى ٕاليه من منطق اليو¯ن فأخضع الÞم ملعايري بعيهنا ، حص 
غايـة امجليع يه إالبقاء عىل اللغة فصيحة بعيدة عن عوامل Vحنراف، واحلفاظ علهيا صافية 
من اللحن، غري ٔان الطريق اليت سلكها الفريق أالول اكنت ختتلف يف التصور و إالجراء 

  .عن نظريه يف الفريق االٓخر
من ) 3(جيل الرواد  وقد الحظ الباحث يف تتبعه ملسار اجلهود اللغوية أالوىل عىل عهد

  ٔاهل
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ٔان ا�رس النحوي تأرحج بني املهنج الوصفي ²رة، واملهنج املعياري ²رة " بعمل العربية"العمل 
ما ا�ي حدا Sلنحاة ٕاىل ٔان يأخذوا مبهنج لغوي ²رة، ومبهنج : ٔاخرى واكن عليه أن يتساءل

ن الزنوع ٕاىل طورا آخر قد يرتضيه ا�رس النحوي ٔاو ال يرتضيه؟ هل اك) 4(فلسفي 
املعيارية ¯بعا من تصور غري سلمي للظاهرة اللغوية ٔام ٔانه استند ٕاىل روافد ²رخيية وحضارية 

  ٔاملهتا ظروف االتصال Sالٓخر عند ترمجة  تراث إالغريق ٕاىل العربية؟
  

        ::::وظيفة الباحث اللسـاين وظيفة الباحث اللسـاين وظيفة الباحث اللسـاين وظيفة الباحث اللسـاين 
 

همي تشلك يف البد للباحث اللساين من ٔان يصطنع لنفسه رصيدا من املصطلحات واملفا
مجموعها مفاهمي املعرفة اللسانية ومفاتيحها ، فلك معرفة تريد ٔان ترخس وجودها بني العلوم 

خصوصياهتا ،ٔالن مصطلحات لك عمل يه مراpه    البد لها من بناء اصطالï حيمي
املسـتوية الاكشفة Ûتلف بناه املعرفية، ومن اعتقد ٔانه يسـتطيع ٔان يتلمس ٔاثر املعرفة دون 

ثل واع �خريهتا Vصطالحية فٕانه لن يرتقي ٕاىل مسـتوى فهم ما يقال وما يكتب يف شأن مت 
ت� املعرفة ¯هيك عن ٔان يسهم يف ٕاجنازها ، كام ال بد ô من وعي مهنجي يسعى من 

ما يه ùمة الباحث اللساين؟ ٔايه : خالô ٕاىل تشكيل بعد معريف خالص فيسائل نفسه
قتضاها مسـتعملو اللغة فرياعوهنا يف ٔاشاكل التواصل والتعبري وٕاال بناء املعايري اليت يلزتم مب 

    حمك علهيم Sخلطأ؟
يضطلع بعمV ýسـتقرايئ فيتعامل مع اللغة من حيث يه نظام وليد التجارب  هٔام ٔان

احلاص¶ من الÞم والكتابة؛ ٔاي من ممارسات متلكمهيا واسـتعامالهتم يف التخاطب والتعبري 
ذا يف Vعتبار ٔان لك �م اليصدر ٕاال عن وعي وٕارادة من ذات عاق¶ ، عن مقاصدمه آخ

. و ميثل حد� واحدا وٕاجنازا فردp يتصف Sالختيار احلر يف ظرف معني ولغاية حمدودة
وSلتايل فهو يلتقي مع اللغة Sعتبارها نظاما ودليال مبا يودعه املتلكمون فهيا من حصي¶ 

بنية �بتة : اللغة وفقا لهذا املعطى اكلعم¶ اليت لها و�انخمتلف التجارب ومن مث تكون 
يه الÞم، �X جندها حتتفظ Sملشرتك دون ) 6(يه اللسان ،وبنية ظرفية متحركة) 5(
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الفردي، وهتيلك أالصناف واملقوالت لتقدùا يف صورة عالمات ؤاشاكل وعالقات من 
جديدة ال حرص لها، والنحاة فردية وتفي بتجارب خشصية " رسائل"شأهنا ٔان تؤدي 

مدعوون السـتغالل ذX لكه يف وصف اللغة ليخلصوا آخر أالمر ٕاىل العالقات اليت متثل 
  .مقومات اللغة من حيث يه نظام من أالنظمة العالمية 

وقد س� البحث اللساين يف العرص احلديث ٔاشواطا ال بأس هبا يف تقصيه الظاهرة 
عىل حقيقهتا وٕاجياد نظرية عامة حتمكها،فضال عن سعيه  اللغوية، ومن مث حماوÊ الوقوف

اكن هذا هدف . ا�امئ ٕاىل ٕابراز الوظائف اليت تؤدهيا اللغـة يف خمتلف مقامات التواصل
  . اللسانيني حديثا كام اكن هدف اللغويني العرب قدميا

درسه دراسة واكن عىل الباحث اللساين العريب اليوم ٔان يعود ٕاىل الرتاث اللغوي العريب وي
علمية موضوعية ليقف منه عىل جذور النظرية النحوية ومرجعياهتا اÛتلفة حىت يتبني 
للباحثني عىل اختالف مدارسهم ٔان جزءا ùام مما كتب حديثا هو يف أالصل ô جذور �ى 

من املدرسة البرصية ،ٔاو الفّراء والكسايئ من املدرسة الكوفية،  هالقداىم اكخلليل وسيبوي
مه ممن اكن هلم الفضل يف السـبق ٕاىل معارف لسانية جلي¶ ما اكن للمحدثني ٔان وغري

  .يطوروها لوال ٔاهنم ٔافادوا من لك ت� اجلهود الفذة سواء رصحوا بذX ٔام مل يرصحوا 
        ::::    اجتاهات ا�رس النحوي الرتااجتاهات ا�رس النحوي الرتااجتاهات ا�رس النحوي الرتااجتاهات ا�رس النحوي الرتايثيثيثيث

¶ فقط  ال بد ٔان نرصح ٔاوال ٔان النحو عند النحاة القداىم ليس هو العمل ا�ي موضوعه امجل
كام اسـتقر عليه فهم اللسانيني احملدثني بل هو العمل ا�ي يتسع موضوعه ليشمل أالصوات 

  .   والرصف وإالعراب والرتكيب،ويه اليوم غدت علوما للسان مسـتقال لك مهنا عن نظريه 
 وٕان املتتبع لتارخي تطور ا�راسات اللغوية يف الرتاث العريب يقف مهنا عىل اجتاهني كبريين

  :هام
خالفا  –Vجتاه النقيل ذو الزنعة احلسـية اليت تعمتد عىل املشاهدة وVسـتقراء الناقص  

ومعاينة أالحداث وتصنيفها مث  -لالسـتقراء التام ا�ي يؤخذ به يف دراسة العلوم ا�قيقة
اسـتنباط القوانني العامة اليت تضبط خمتلف الظواهر اللغوية يف مسـتوpهتا الصوتية 
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ا�ي " الوصف البنوي"وهو ما  يتواءم مع منطق )...7(ية والرتكيبية و ا�الليةوإالفراد
  . عىل اختالف مدارسها تنادي به اللسانيات البنوية

 
وVجتاه العقيل املعياري القامئ عىل قواعد Vسـتنتاج اليت تنطلق من مسلامت مث تتو� 

ينة،وهو ما يتفق مع منطق عهنا مجموعة من القواعد نسـتنتجها بفعل معليات ذهنية مع 
ا�ي تبنته املدرسة التوليدية التحويلية حني ٔاصدر العامل اللساين نعوم تشو "  التفسري
.                                   م 1957سـنة "البىن النحوية"كتابه  (naom Chomsky) مسيك

     
اخلليل بن ٔامحد وواحض ٔان Vجتاه أالول مثý جيل الرواد من النحاة وعىل رٔاسهم 

ومن ) ه189ت (وعيل بن محزة الكسايئ ) ه180ت(سيبوبه  وتلميذه) ه175(الفراهيدي 
ا�ي بث فيه آراء " معاين القرآن"صاحب كتاب) ه 207ت (بعدهام حيي بن زpد الفّراء 
  .الكوفيني النحوية واللغوية 

قة ٔ)يب عيل الفاريس والُرماين ٔاما Vجتاه الثاين فقد مثý اجليل ا�ي تالُمه يف القرون الالح
  .وغريهام من حناة القرن الرابع الهجري

ٕان أالساس أالول ا�ي قام عليه هذا املذهب هو الكتاب، ا�ي ٔالفه سيبويه من 
حمارضات ٔاسـتاذه اخلليل ؤامثاô من كبار النحاة البرصيني السابقني ا�ين تتلمذ علهيم 

معرالثقفي، ويونس بن حبيب، وعبد هللا بن اخلليل ٔاو اسـتفاد من علمهم  كعيىس بن 
ثروة علمية منظمة لÃارسني يف اللغة وأالصوات " الكتاب"ٕاحسق احلرضيم، وغريمه فاكن 

  .والرصف والنحو
وحنب يف هذا املقام ٔان نوجه القارئ الكرمي ٕاىل حقيقة ٔاغفلها بعض  الباحثني حني تصدوا 

 Êٔرس  املعياري ، فقد بدا لهؤال"الوصفية واملعيارية"ملساÃء ٔان ا�رس الوصفي نقيض ل
فاخلطأ املبديئ ا�ي وقع فيه الكثري "اللساين  ثوهو تصور غري سلمي عىل صعيد البح

ممتثل يف اعتبار الوصفية واملعيارية حشنتني متنافرتني حىت اعترب¯ ٔان اللساين من حيث 

م اللساين يف حتسسه نواميس فأن يلزت ...يلزتم Sلوصفية  يتحمت عليه الطعن يف املعيارية 
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الظاهرة اللغوية وصف مدونهتا واسـتقراء خصائصها دون تعسف منه عىل Vسـتعامل فذاك 
موقف مهنجي وامتثال اختباري ٔاما ٔان يصدح نفس اللساين يف تقرير ٔاحوال Vسـتعامل 
بأن هذا خروج عن المنط ،وهذا اتفاق مع سنن املواضعة يف اللغة فذX موقف مبديئ 

حصيح ٔان النحوي يعمد  ٕاىل ) 8" (متثال معياري ،وليس من تناقض بني أالمرين  وا
املعيار عند تفسريه نظام اللغة  كام ٔان اللساين يلجأ ٕاىل تقرير  مواضعات Vسـتعامل عند 

النحو واللسانيات ليسا ضدين Sملعىن املبديئ للتضاد،كيف "وصفه نظام اللغة ،ولكن 
مفهوم مزدوج ،ٕاذ هو يعين يف نفس الوقت مج¶ النواميس احملركة والنحو نفسه منذ القدمي 

للظاهرة اللغوية، كام يعين معلية تفسري إالنسان لنظام اللغة مبعطيات املنطق من العلل 
 Xحنو :وأالسـباب والقرائن ،ويتجىل هذا الفرق املفهويم يف الصياغة املزدوجة تبعا لقو

وX النحو العريب ٔاو النحو الفرنيس فا ملقصود عندئذ فأنت تعين نظاùا ،ٔاو لق...العربية 
  ) .9" (معلية اسـتخراج النظام ا�اخيل يف ت� اللغة

وحناول يف ما يأيت ٔان نقف عند لك من Vجتاهني Sدئني جبيل الرواد العتبارات مهنجية  
  .و²رخيية

        ) .) .) .) .الوصفالوصفالوصفالوصف: (: (: (: (Vجتاه أالولVجتاه أالولVجتاه أالولVجتاه أالول
يتتبع )  10"(فهو صناعة "ومن مث النحو مج¶ من القوانني تفرس نظام اللغة   

مسار تطورها ويرصد حركيهتا يف الزمان واملاكن وأالشخاص، وعليه تكون ùمة النحوي 
مركوزة يف اسـتخراج النظام ا�اخيل العام للغة كام هو متداول يف Vسـتعامل، مث اسـتقراء 

ط ت� الظواهر، الظواهر اللغوية اÛتلفة واسـتنباط القواعد النحوية العامة اليت تضب
  .فالنحو من هذا املنظور يسعى ٕاىل بناء نظرية العامة للغة  

عىل هذا املبدٔا سار اخلليل بن ٔامحد الفراهيدي ومن سـبقوه وتتلمذ عىل ٔايدهيم   
كعبد هللا بن ٕاحساق احلرضيم ،ومن عارصوه ٔاو تتلمذوا عىل يده كسيبويه، فقد اكنوا 

دقيقة، ومل يكونوا ليفلسفوا حكام من أالحاكم يستندون ٕاىل اسـتقراء واع، ومالحظات 
اليت ينهتون ٕالهيا، ٔالن فلسفة اليو¯ن مل ترتمج يومئذ ٕاىل العربية ،وحىت ما ترمج مهنا مل 

  .يكتب ô ا�يوع وVنتشار ٕاذ ذاك  
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حصيح ٔاهنم اكنوا يصطنعون القياس، وقد يتوسعون فيه ٔاحيا¯ غري ٔاهنم اكنوا   
اتفقوا " يقول السـيوطي .  عىل ما اكنوا يرون ٔانه غالب وكثرييتحرجون وال يقيسون ٕاال

عىل ٔان البرصيني ٔاحص قياسا ٔالهنم ال يلتفتون ٕاىل لك مسموع، وال يقيسون عىل الشاذ، 
  )11" (والكوفيون ٔاوسع رواية

سـئل معرو بن العالء عام وضع مما " ومما يبني تشددمه يف القياس هذه الرواية   
كيف تصنع ف? خالفتك فيه : ال، فقيل: هيا �م العرب لكه؟، فقال ٔاسامه عربية ٔايدخل ف

،و�ا قيل عن )12"(ٔامعل عىل االٔكرث ؤامسي ما خالفين لغات: العرب ومه ّجحة؟ قال
ٕانه هو ا�ي بسط النحو ،وسبب علý وفق معانيه ؤاوحض احلاجة فيه ،حىت بلغ "اخلليل 

يذكرها ٔامن العرب ٔاخذها ٔام اخرتعها ؟  وقد سـئل عن هذه العلل اليت.به ٔاقىص حدوده 
ٕان العرب نطقت عىل جسيهتا وطباعها وعرفت مواقع �ùا وقامت يف عقولها علý :فقال 

  . )13("،وٕان مل ينقل ذX عهنا وعللتُ  ٔا¯ مبا عندي ٔانه ع¶ ملا عللته منه 
املعقول الحظنا كيف ٔان التجاء اجليل أالول من النحاة ٕاىل القياس اكن يف حدود   

مبا يتوافق مع املسموع من �م العرب، فقد يضع النحاة قاعدة عامة ال تنظوي حتهتا لك 
الظواهر اللغوية فيسـتثنون مهنا حاالت ٔاخرى، عندئذ ال يلجؤون ٕاىل ختطئة ما انهتـى ٕالهيم 
من فصيح �م العرب مما خالف قواعدمه بل يبحثون لها عن خترجيات تسوغ ما انهتـى 

الشاذ " �م العرب، فٕان مل يسعفهم خترجي لت� Vسـتثناءات ٔادرجوها يف Sب ٕالهيم من 
، كذX ا�ارس ا�ي يصف نظام اللغة ùمته ٔان يتتبع سنن "ا�ي حيفظ وال يقاس عليه 

الفصحاء يف خماطباهتم مسـتقرئا ومسـتنبطا احلمك العام من تتبعه للجزئيات، وهذا ما ٔافىض 
ث، وهو عينه املهنج الوصفي ا�ي سار عىل هداه جيل النحاة ٕاليه ا�رس اللساين احلدي

ومن يتتبع شواهد كتاب سيبويه يقف منه عىل خلفية لسانية احتمك فهيا الرجل ٕاىل . الرواد
من �م هللا عّز وجّل، و �م الفصحاء ليصوغ منه القوانني النحوية العامة،  هما اسـتقرأ 

اللسان العريب من قبيل اخلطٕا، بل يرى فيه اسـتثناء  وال يعّد ما خالف قوانينه مما شّذ من
عىل القاعدة  حيفظ وال يقاس عليه، وليس ذX شططا يف أفاكر ذX اللساين وال حىت 
تساحما لغوp منه، وٕامنا هو منطق العلوم إالنسانية لكها تستند دامئا ٕاىل قواعد Vسـتقراء 



  العدد عرشون                                                              جم¶ لكية االٓداب و اللغات

 

 2017جانفي                                        382                                         لكية االٓداب و اللغات

ليت ال حّق لها يف العدول عن قواعد الناقص، ال ٕاىل منطق العلوم الطبيعية ا�قيقة ا
  .Vسـتقراء التام ٕاىل ضديده

 -ممث¶ يف العامل- اعمتد الرعيل أالول من النحاة ا�ين ٔاسسوا النظرية العامة للنحو العريب
يف قياسهم عىل ما ثبت يف �م العرب ممن يوثق بعربيته وفصاحته من ٔاعراب البوادي يف 

، كام مشلت عينة ا�راسة �م هللا تعاىل ممثال يف ..."دكقيس ،ومتمي ،وأس"جند وهتامة  
ممث¶ يف احلديث الرشيف، و�م العرب بعد البعثة ، ) ص(القرآن الكرمي ، وسـنة نبيه 

، ٕاذ بعد سواء ٔااكن ذX عن مسمل ٔاو اكفرٕاىل هناية النصف أالول من القرن الثاين للهجرة 
  .  هذا التارخي فسدت أاللسـنة بكرثة املو�ين

واكن السامع من ٔافواه الفصحاء من ٔامه املوارد اليت اعمتد علهيـا رواة اللغة يف اسـتخالص 
أالمث¶ والرتاكيب اللغوية اليت اختذها النحاة بعد ذX مقاييس الطراد القاعدة النحوية، 

  . وانربى النحاة يسـتقون من هذا املعني قواعدمه ؤاقيسـهتم
نقلوا ما اسـتعملته العرب يف خماطباهتا ال يتعدونه ٕاىل غريه مما ٔاما رواة اللغة فاكن شأهنم ٔان ي 

من رواة اللغة  -مسموعا ٔاومدو¯  –بيK يترصف النحاة ف? انهتـى ٕالهيم . مل يسـتعمل
  .  ويبسطون فيه عللهم ويقيسون عليه أالمثال وأالشـباه

التشابه بني  والنحاة يتفاوتون ف? بيهنم يف أالخذ Sلقياس، مفهنم من يبين ٔاساس
املقيس،واملقيس عليه،ومهنم من يبنيه عىل اشرتاك املقيس واملقيس عليه يف ع¶ ظنا مهنم 

ويف هذا املقام حناول ٔان نتحدث عن هذين النوعني من ) 14(ٔان احلمك النحوي قامئ علهيا
        ::::    القياس لقرهبام من السليقة العربيةالقياس لقرهبام من السليقة العربيةالقياس لقرهبام من السليقة العربيةالقياس لقرهبام من السليقة العربية

جمال ا�رس النحوي هو القياس القامئ ٕان القياس ا�ي يرتضيه البحث اللغوي الوصفي يف 
Xٔان اخلليل "عىل ٔاساس املشاهبة مما هو حمااكة للمسموع من �م العرب ؤاساليهبم،من ذ

�X قاس ) 15" (بن ٔامحد اكن خيرج ما ورد يف القرآن وحيمý عىل ما ورد يف الشعر
يب  فأصّدَق ؤاكْن من لوال ٔاخرتين ٕاىل ٔاجل قر "...يف قوô تعاىل" ؤاكنْ "جزم الفعل املضارع

  " :من الطويل"يف قول زهري بن ٔايب سلمى " سابق"عىل جر)16"(الصاحلني
  شيئا ٕاذا اكن جائيا  "سابقٍ " وال**   بدا يل ٔاين لست مدرَك ما مىض  
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فقد الحظ ٔان بني املتعاطفني  يف االٓية والبيت شـهبا اسرتاح به ٕاىل قياس االٓية عىل قول 
 يف لك مهنام مامل يشرتاك يف احلمك إالعرايب؛ٕاذ عطف وذX ٔان املتعاطفني زهري،

 - الشاعرجمزوماعىل منصوب،وعطفت االٓية جمرورا عىل منصوب ، وعىل الرمغ مما يبدو
ٔان  بني املسألتني تفاو² ، ٕاذ االٓية من Sب اجلزم، والبيت من Sب اجلر ،فٕان  -ٔالول وه¶

ت عىل فصاحة العربية ، جفزم الباحث املدقق يقف من قياس اخلليل عىل سليقة طبع
الفعل املضارع ا�ي حقه النصب ٔالن ما قبý وهو جواب طلب جييء جمزوما يف كثري من 

العتقاده ٔانه معطوف عىل ما يكرث اتصاS ôلباء بعد ليس ) سابقٍ (احلاالت، كام علل جر 
  : "من الوافر"يف �م العرب ولنتأمل يف ذX قول أالخطل التغليب 

  ولست بآٍلك حلم أالضاï"""  رمضان معري ولست بصامئٍ 
  . قبيل الصح ï عىل الفالح"""  ولست بقائٍل مادمت حيا  

فتفسريه اجلزم يف الفعل املضارع مقيس عىل تفسريه اخلفض يف Vمس وهو شـبه جيعل من 
  ).17(املسألتني مساÊٔ واحدة 

شـبه النحاة Sخلليل يف اصطناعه وٕاذا جتاوز¯ اخلليل البرصي ٕاىل الفّراء الكويف، وجد¯ه أ 
ا�ي يتأسس عىل املشاهبة بني املقيس -عىل الرمغ من ٕايثاره السامع والرواية–القياس 

فقد ذهب ٕاىل تسكني .واملقيس عليه دون ٔان يتلكف اسـتنتاجا ال يرتضيه الوصف اللغوي
من " يف قول الشاعر"خيْرب¯"قياسا عىل تسكني"ٔانلزْممكوها"املضارع يف قوô تعاىل

  ":الطويل
  .تقّطُع من وجٍد عليه أال¯مل**     و¯عٍ خيْرب¯ مبقتل سـيٍد    

ٔالهنام يتشاهبان يف جمU حركتني متواليتني متخالفتني، أالوىل كرسة والثانية مضة،والعرب 
ٔالن خمرجهيام مؤونة عىل اللسان والشفتني تْنَضُم الرفعة هبام (يستثقلون مضة قبلها كرسة 

ة،وميال ٔاحد الشدقني ٕاىل الكرسة فرتى ذX ثقيال،ومحل عليه ما توالت فيه فتثقل الضم
 Xكرس²ن، فقد فرس ذهاب ٕاحدى الكرستني بذهاب الضمة يف املثالني السابقني وذ

  ":من الرجز"كقول ٔايب خني¶ 
  .Sَ�ِو ٔامثاَل السفِني الُعوِم """    ٕاذا اعْوَجْجن قلُت صاِحْب قّوِم   
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ووجه الشـبه بني الو�ني Vستثقال اللغوي ا�ي حيس به املتلكم عند . صاحيب:يريد 
ٕارادة النطق هبام وما يزال به حىت يتغلب عليه Sٕسقاط ٕاحدى احلركتني وقد ذهب الفّراء 

ôَِ ريب ال ٔاقول :وهللا ٕانك،كام روي عن ٔايب ٔادمه الÞيب :ٔاصلها " لهنك"ٔايضا ٕاىل ٔاّن 
  ).18)(هللا ٔالفعلن:جلر كام يقالذX، بقرص الالم مث حذف حرف ا

من اكن ٔاوىل ٔان حيس هبذه اخلفة ٔاو هذا الثقل يف الرتكيب اللغوي :ولنا ٔان نتساءل هنا
  .ٔاهو الناطق العريب ٔام ا�ارس اللساين؟

يه اليت جتيبنا عىل هذا  احلقيقة أن النصوص اليت انهتت ٕالينا يف كتب النحاة واللغويني
وهذه جحج مسعت من العرب وممن يوثق به يزمع ٔانه (يبويه فقد ورد يف كتاب س . السؤال

ٕاذا اكن يدعو بذX عىل غمن " اللهم ضبعا،وذئبا"مسعها من العرب يف مثل من ٔامثاهلم 
وٕامنا .،ولكهم يفرسه ما ينوي"اللهم،امجع فهيا ضبعا وذئبا"  :رجل،وٕاذا سألهتم ما يعنون قالوا

  )19.)"(يف هذا املوضع عندمه Sٕظهاراسـتعمل  دسهل تفسريه عندمه ٔالن املضمر ق
مسعت رجال : عن أالمصعي عن ٔايب معرو ابن العالء قال:(وجاء يف اخلصائص البن جين

: قال"ٔاتقول جاءته كتايب؟ :فالن لغوب جاءته كتايب فاحتقرها،فقلت ô"من المين يقول 
  )20)(نعم،ٔاليست بصحيفة؟

ٕاليه اخلليل والفّراء اكن قامئا عىل املشاهبة بني رٔاينا يف املثالني أالولني ٔان القياس ا�ي جلأ 
املقيس واملقيس عليه، ورٔاينا يف املثالني الثانيني ٔان القياس ا�ي احتمك ٕاليه : ركين القياس

  .العريب اكن قامئا عىل الع¶ اجلامعة بني ركين القياس
ٔاوليس هذا السلوك التقعيدي ¯بعا من سليقة عربية خالصة تعاملت مع اللغة انطالقا من 
كوهنا ظاهرة اجTعية ختضع لسنن التطور، ومن مث اكن القياس اللغوي هو ٔافضل ما يسهم 

  .يف تطورها و�X اختذه النحاة اÊٓ تفرس النظام اللغوي
ة العربية القداىم من جيل الرواد من ٔاهنم فكيف يتطاول اليوم ٔاو قبل اليوم Sحث عىل حنا

ٔافَرتاه يريد من أيب (اكنوا حيتمكون ٕاىل القياس املنطقي مدعيا ٔاهنم ورثوه من منطق اليو¯ن
هبذه الع¶ ٔاو  -معرو وطبقته وقد نظروا وتداولوا وقاسوا ٔان يسمعوا ٔاعرابيا غفال يعلل
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فعلوا كذا :ه طريقته فيقولونفال حيتجوا لتأنيث املذكر مبا ذكره،ويسلكوا في -ت�
  )21).(لكذا

ٔالنه الطريق الطبيعية اليت يسلكها ا�ارس (ٕان ما حدا Sلنحاة ٕاىل اصطناع القياس 
والقياس محل  جمهول عىل معلوم ٔاو محل ما مل يسمع علـى . السـتنباط  حمك لغوي ٔاو حنوي

  . )22) (ما مسع
يتناول املصطلح النحوي Sلتعريف وقد اقتضت طبيعة املهنج الوصفي ا�ي اصطنعوه ٔان 

يعرف Vمس هبذا ) ه337ت(وفق مهنج لغوي يرتضيه مهنج البحث اللغوي فهذا الزجا]
Vمس يف �م العرب ما اكن فاعال ٔاو مفعوال  ٔاو واقعا يف حّزي (التعريف اللغوي الرصف

  ) .23)(الفاعل واملفعول به
ôنقصد وعليه نتلكم،ٔاما تعريف ٕامنا قلنا يف �:"ويعلل لهذا التعريف بقو ô ¯م العرب ٔال

صوت دال Sتفاق عىل معىن غري مقرون بزمان فهو ليس من ٔاوضاع "املنطقيني لالمس بأنه
النحويني،وٕامنا هو حصيح عىل أوضاع املنطقيني وحدمه ٔالن غرضهم غري غرضنا، ومغزامه 

  . )42"(غري مغزا¯
قداىم من جيل الرواد مل يتجاوز حدود الع¶ فالقياس ا�ي استند ٕاليه النحاة العرب ال

ال يتجاوزها ٕاىل العلل النظرية اجلدلية اليت حيتمك فهيا النحاة ٕاىل املنطق و ) 25(التعلميية
أن الع¶ التعلميية يف ( النظر العقيل، وهو ما ال يرتضيه مهنج البحث النحوي عىل اعتبار

  )   62).(حلمك حقيقهتا وصٌف يكون مظنة وجه احلمكة يف اختاذ ا
وفضال عن ذX فالتعليل النحوي ا�ي يTىش وطبيعة الوصف اللغوي تقيض ٔاعرافه بأن 

،  هوخصائص ته،ووظيف  ته،طبيع يف  توضع ô التعريفات واحلدود ،لمتيزي املعّرف ّمما سواه 
. عىل حني يفيض التعليل الفلسفي أالرسطي ٕاىل الوصول ٕاىل ماهية املعّرف ٔاو جوهره

بني غاية التعليل النحوي، وغاية التعليل الفلسفي املنطقي، ولعل هذا هو ا�ي  فشـتان
ٕاىل ٔان يطلب من النحاة ٔان يضحوا Sملنطق ) Fen Drayes(سدفع Sملسترشق فندرا ي

ٕاذا ٔارادوا وصف نظام اللغة ومل تكن هذه الرؤية املهنجية غائبة عن النحاة ) 72(الفلسفي
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املؤسسني الّرواد،كام اكنت هذه الرؤية الثاقبة نصب عيين العرب القداىم خاصة من جيل 
  . )f.de Saussure(اللساين العبقري فرديناند ده سوسري

                ).).).).املعياراملعياراملعياراملعيار:(:(:(:(Vجتـاه الثاينVجتـاه الثاينVجتـاه الثاينVجتـاه الثاين
ٕاذا اكن ا�رس اللساين احلديث قد اهتدى ٕاىل ٔان الغاية من البحث يف اللغة يه الوقوف  

نظرية عامة حتمكها، متخذا من املهنج الوصفي  عىل حقيقة الظاهرة اللغوية، والسعي ٕاىل بناء
ٔاداة يف حتقيق هذه الغاية فقد رٔاينا جيل النحاة الرواد قد سلكوا سبيال ٕاىل البحث اللغوي 
تTىش ومبادئ املهنج الوصفي ا�ي ارتضاه البحث اللساين احلديث، فدرسوا اللغة من 

تراعى فُتلوى ٔاعناقُها ليا متعَسفا  حيث ٕاهنا ظواهر تالحظ فُيقعُد عهنا الحقا ، المعايري
  . "املعيار"ليخضع ملنطوق القاعدة 

غري ٔان بعضا من النحاة ا�ين تلومه يف العصور املتأخرة Sلغوا يف اصطناع القياس   
املنطقي متأثرين مبا انهتـى ٕالهيم من روافد فلسفية؛يو¯نية وغري يو¯نية، ّمث نصبوا ٔانفسهم 

ون Ûطئ زلال يف لسان ٔاو قمل ، بل يعدون اخلطأ خطيئة سدنة عىل اللغة ال يغتفر 
فيجّرمون لك جنوح عن سنن Vسـتعامل اللغوي؛ نطـقا ٔاو كتابة، وٕان اكنت رشيعة اللغة 
ؤاعراف املتالغني هبا تقيض بغري ذX، فـهل من ùمة النحاة ٔان يعرتضوا عىل مسـتعميل 

ا سنن العرب يف خماطباهتا مسـتقرئني املادة ؤاقالمـهم، ٔام ٔان يتتبعو  ماللغة فيخّطئوا ٔالسنهت
  اللغوية ليخلصوا ٕاىل القواعد العامة اليت تضبط خمتلف الظواهر اللغوية؟

احلقيقة ٔان املهنج املعياري ا�ي يقيض Sالحتاكم دامئا ٕاىل القاعدة اليت عىل ضوهئا   
طاول  عىل اللغة يصدر النحوي حمكه بشأن ٕابداع أالدSء ؛شعراء اكنوا ٔام ¯ثرين، فيه  ت

وعىل مهنج البحث فهيا ، ومن هنا  يكون ا�رس النحوي قد انتقل من  التعليل اللغوي 
ويبدو ٔان هذا النوع من . ٕاىل التعليل املنطقي ا�ي ال يرتضيه البحث اللساين احلديث

التعليل ظهرت بوادره أالوىل منذ جفر التفكري النحوي مع عبد هللا بن ٕاحساق احلرضيم 
، فقد اكن "ٔاول من بعج النحو ومّد القياس ورشح العلل" اكن كام ٔاخرب ابن سالم  ا�ي

المتميي الفصيح مساجالت  عبد هللا هذا يعرتض عىل الفصحاء، وô مع الفرزدق ا�ار يم
  " :من الطويل"حفظهتا كتب النحو ؤاصوô، فقد اعرتض عليه مّرة حني ٔانشد 
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  .الناس ٕاّال مسحتا ٔاو جملُف من   **  وعض زمان p بن مروان مل يدع
ô ويه معطوفة عىل منصوب؟" جملُف "مل رفعت : وقال  

  :فرّد عليه الفرزدق ردًا لسانيا هو اليوم صلب معل الواصف اللساين فقال
يعين ٔان ùمة النحوي ٔان يصطنع القواعد اليت جتاري " ٕانّام حنن نقول وعليمك ٔان تتأّولوا"

يسّمي ما خالف القاعدة "، ّمث ) 28(مهنا خباصة  طبيعة النصوص اللغوية؛ والراقية
ال ٔان يعمد ٕاىل ّيل ٔاعناقها لّيا متعّسفا يك خيضعها للقاعدة وهذا ليس من معل ) 29"(لغات

لٕالنسان أن يرجتل : "فلننظر ٕاىل ابن جين وقد متثل هذا املهنج ٕاذ يقول. اللساين الواصف
ص ٔاو ينهتك حرمة رشع فقس عىل ما من املذاهب ما يدعو ٕاليه القياس ما مل يلِو بن

  )30( ".ترى
واعمل ٔانّك ٕاذا ٔاّداك القياس ٕاىل يشء ما، ّمث مسعت العرب قد (...ويقول يف موضع آخر 

،ٔاي ٔان ) 13) (نطقت فيه بيشء آخر ٕاىل قياس غريه فدع ما كنت عليه ٕاىل ما مه عليه
صالء ا�ين معدوا ٕاىل القياس اكن هذا مهنج حناة العربية االٔ . الغلبة تكون للسامع ال القياس

  ) .32(فميـا ال خيالف ما نطقت به العرب
مرت القرون الثالثة أالوايل وا�رس النحوي العريب عىل خري حال يف اعTد السامع 
،ؤاخذ Sلقياس ،   وتعليل الجينح ٕاىل املنطق ٔاي جنوح  مث تعاقبت القرون  وجاء ٔاهل 

القيـاس ٕاىل ٕاجازة يشء مل يُؤثَر عن العرب ٔاهنم (Sالرشوح املقÃين خفرج هبم شغفهم 
تلكموا به اك�ي ذهـب ٕاليه أالخفش واملازين من جواز تعدية ٔافعال العمل و الظن ٕاىل 

فهذا ما قد يكون موضع نظر ، و أالشـياء اليت انهتـى ..ثالثة مفاعيل بزpدة اهلمزة يف ٔاداهئا 
  .  )33) ( ال كبري شأن لهإالهيا بعض النحويني يف هذا الباب قلي¶ و 

و حنن نالحظ ٔان ٕارساف بعض النحاة املتأخرين  يف اصطناع القياس املنطقي قد ٔاخضع 
اللغة ملهنج فلسفي غري علمي،مهنج دخيل عىل ا�رس اللغوي ، �X رٔاينا الفرق واحضا 

العربـي، و بني القياس ا�ي ابتكره اخلليل وجيý من النحاة الرواد املؤسسني لنظرية النحو 
القياس ا�ي اصطنعه النحاة املتأخرون ؛ ذX أن أالول يطبعه منطق Vسـتقراء الواعي 

روح (للظواهر اللغوية، بيK الثاين ُخيِضع اللغة ٕاىل أالحاكم املنطقية املتعسفة واحلق ٔاّن 
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التسامح والتحمك بني Vسـتقراء والقياس تبدو يف الفرق بني املالحظة Vسـتقرائية 
. القاعدة القياسـية فأالوىل تعرب عن السلوك اللغوي ا�ي بدت فيه الظاهرة املسـتقرٔاة فقطو 

طابعها الوصف  ٔاّما الثانية فهـي متثل حكام مطـلقا جاّدا يتعّدى حدود اختصاصه؛ أالوىل
حفري بنحاة العربية املعارصين ٔان يعودوا ٕاىل النحو العريب ).34) (والثانية طابعها املعيار

اليت تضبط خمتلف   ة عىل عهد جيل الرواد املؤسسني ويسـتقرؤا منه القواعد العامالرتايث
    . الظواهر اللغوية يف شـىت اسـتعامالهتا

 –املعيارية والوصفية  –ٔان هذا اجلانب " وقد الحظ العالمة عبد الرحامن احلاج صاحل 
رث فيه أالحاكم هو ٔامه بكثري من  مجيع اجلوانب اليت ختص اللغة ٔالنه اجلانب ا�ي تك

اخلاطئة يف زماننا هذا بل أالوهام الرهيبة عند علامء اللسان سواء مهنم الغربيون أم 
ٕان ٔامه ما تفتخر به البنوية هو مذههبا الوصفي وتعتربه املذهب الوحيد .الباحثون العرب 

  .ا�ي يسـتحق بأن يوصف بأنه علمي 
لباحث من التدخل يف موضوع حبثه ٔاماالقول بأن التحليل العلمي للغة يقتيض امتناع ا

Sحلمك عىل ما يدونه من املعطيات Sلصواب ٔاواخلطأ فهو حصيح المراء فيه ٔالن الباحث 
  . )35(" الزنيه الحيمك عىل املعطيات ٕاال مبا فهيا المبا يعجبه فهيا 

  
ل مث –ٔان النحو العريب" وقد ٔادى ٕاجعاب ا�ارسني العرب Sملهنج الوصفي هذا ٕاىل اعتبار 

ٕان هذا :اليكون ٕاال معيارp ٕاذ قد يقول ٔاحصابه يف لك مناسـبة  -النحو التقليدي أالورويب
يف هذه أالحاكم من ٔابعد الناس عن  -مثل سيبويه  –ويكون النحوي . حسن وذاك قبيح
واحلق غري هذا ا�ي يقولونه عن النحو العريب Sلنسـبة ٕاىل سيبويه ...العمل املوضوعي 

  .  )36("ؤاحصابه 
مع جيل الرواد يف القرن  -وخنلص من هذا ٕاىل ٔان النحو العريب يف عرصه ا�هيب بدٔا  

وصفيا ينتحي  –اخلليل ؤاساتذته وتلميذه سيبويه و من تتلمذوا عليه -الثاين الهجري مع 
فيه الواصف مست �م العرب وسنهنم يف التخاطب  دون ٔان تكون ô يد يف تطويع 

عندما التسـتجيب للقواعد  -من شعر ٔاو نرث  –تج هبا ٔاعناق النصوص اللغوية  احمل 



  العيايش معيار /تأرحج ا�رس النحوي يف الرتاث العريب بني الوصفية واملعيارية                                       ٔا 

 2017جانفي                                       389                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

وأالحاكم اليت انهتـى ٕالهيا،عىل حني جند اجليل ا� ي تالمه يف القرون اللواحق س� 
Sلنحو لك سبيل ٕاىل القياس فاحنرفوا به عن جادة علوم  اللغة فغدا رضS من اجلدل العقيل 

S ملتعلمني ؟ العقمي يسـتعيص فهمه حىت عىل املتخصصني فكيف.  
حفري �Sا رسني اللغويني اليوم ٔان يعودوا ٕاىل جفر ا�رس النحوي و يُعملوا  النظر يف 

مبعاين "و " بكتاب سيبويه"منجزات جيل الرواد يف مدرسـيت البرصة والكوفة، متأِسني  
ٔالن للفراء ، وجبهود نظراهئام ممن عارصهام ٔاوجاء بعدهام يف القرن الثالث الهجري ،" القرآن 

النحو ٕاىل هذا العهد ضل وثيق الص¶ Sملهنج الوصفي ، ٕاذ يسـتقررئ الظاهرة اللغوية 
ليخلص ٕاىل القانون ا�ي يظبطها ، ومن مث فٕان النحو من هذا املنظور مج¶ من القوانني 

  .اليت تفرس النظام اللغوي  
التفكرياللغوي مث جاء القرن الرابع الهجري ؤاطلت معه فلسفة آرسطو لتبسط نفوذها عىل 

العريب ومن مث ٔانظار النحاة  فٕاذا Sلنحو ينرصف عن مساره الوصفي Vسـتقرايئ ٕاىل 
قواعد القياس املنطقي ،وٕاذ يتأمل ا�ارس منجزات النحاة يف هذا القرن وما وVه  يقف 

امت عىل جماميع حنوية كثرية جلها تبىن فكرة َمنَطقَة النحو  متأثرين مبا انهتـى ٕالهيم من ترج
املنطق االٓرسطي وفلسفة الÞم ،ؤاصبح النحو عىل ٔايدي هؤالء معيارp رصفا يتفنن يف 
رصد التفريعات القواعدية ، والشواذ  من السائل،واكن من نتيجة ذX ٔان ظهرت كتب 

الرشوح النحوية ، بل ورشوح الرشوح فضاعت اللغة العربية بني ثناp ت� الرشوح  
اكلريض  -غة كتابه العزيز بنحاة ٔاصالء جاءوا من بعُد ،ولوال ٔان من هللا عىل ل

هنضوا �Sرس النحوي من جديد ؤاعادوا ô رونقه السالف  –VسرتاSذي وابن هشام 
  .لاكن حنو العربية يف وضع حيسد عليه 
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        واملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادر    ششششالهوامالهوامالهوامالهوام
        

ٔا بدرس النحو بتوجيه من ٕاذا ٔاخذ¯ Sلرواية اليت تذهب ٕاىل ٔاّن ٔاS أالسود هو ٔاّول من بد
إالمام عيل ريض هللا عنه، وهناك من رٔاى بأّن النحو نشأ ف? بعد عىل يد عبد هللا بن 

ٔاول من مجع النحو، ومد القياس، وشّق العلل : "ٕاحساق احلرضيم،فقد ٔاورد ابن سّالم بأنّه
، القاهرة، انظر طبقات حفول الشعراء، حتقيق محمود شاكر، داراملعارف للطباعة والنرش" 

  .14، ص1985مرص، 
اكن النحو منذ ٔاوىل ٔاpمه حىت القرن الرابع علام يشمل أالصوات والرصف وإالعراب وعمل 

يقف منه عىل موضوعات يف عمل " كتاب سيبويه" الرتاكيب ،وما ٕاىل ذX فالناظر يف
اكٕالبدال "،  ؤاخرى يف عمل الرصف"Sب إالدغام" أالصوات ؛كت� اليت طرقها   يف

  .، وعمل إالعراب، وعمل الرتاكيب..."والقلب 
كنرص بن : نعين هبم النحاة املؤسسني من اجليل أالول ،ومه تالميذ ٔايب أالسود ا�ؤيل

: عامص ،وحيي بن يعمرالنحوي، وعنبسة الفيل، ومميون أالقرن، مث اجليل ا�ي تالمه مثل
رو بن العالء، ويونس بن ، ؤايب معي،وعيىس بن معر الثقف عبد هللا بن ٕاحساق احلرضيم

 ... حبيب  فاخلليل،وسيبويه ،وغريمه
بعد ٔان ترمجت فلسفة اليو¯ن ٕاىل العربية وانتقل تأثريها ٕاىل الفكر العريب ومن مث ٕاىل 
ا�رس النحوي وخاصة يف القرن الرابع وما بعده جاء حناة مرح¶ الرشوح وامجلع والصيانة 

هشام والريض VسرتاSذي وغريمه واكن ملنطق يف املوسوعات الكربى اكبن ماX وابن 
وواحض ٔان بني ...اليو¯ن تأثري ما عىل هؤالء يف تغليهبم للمهنج املعياري عىل املهنج الوصفي 

مرحليت التأسيس، والرشوح مرح¶ وسطى يه مرح¶ التعمق والتحليل اليت هنض هبا ٔابو 
وغريمه من حناة القرن الرابع  احلسن الرماين ، ؤابو عيل الفاريس ،وتلميذه ابن جين

الشاذيل الهيرشي،الضمري؛ بنيته ودوره يف امجل¶،منشورات لكية :للتوسع انظر.الهجري
  . 37،ص 2003، 1االٓداب ،جامعة منوبة، تونس،ط
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الثابت هنا هو اللسان من حيث هو اللغة العربية المنوذجية اليت تشمل لغات القبائل 
 .ف علهيا بني رواة اللغة كقيس، ومتمي، ؤاسد ،وطيء وغريهاالعربية  الفصيحة الست املتعار 

من حيث ٕانه ٕاجناز فردي، وجسم لغوي �ئر يÃ " الÞم"هنا " الظريف"يعين الباحث بـا
خارج النظام،ويعمل عىل إالطاحة به،رفضه فرديناند دي سوسري، ؤاخرجه من ا�ائرة 

TجV مية العتباره ظاهرة خارجة عن الواقعةÞعية تطغى عليه أالنساق الفردية، ال
  .والنوازع ا�اتية ،والهمينة، والتسلط 

عمل أالصوات ،وعمل الصيغ، وعمل إالعراب، وعمل الرتاكيب، هذه مجيعا اكنت من مشموالت 
: ا�رس النحوي عند القدماء منذ عهد اخلليل ٕاىل عرص ابن جين ا�ي عّرف النحو بأنه 

 ترصفه من ٕاعراب و غريه ليلحق من ليس من ٔاهل العربية  انتحاء مست �م العــرب يف"
انظر ". بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا وٕان مل يكن مهنم ،وٕان شذ بعــضهم عهنا رد به ٕالهيا 

  .  34،ص1ت،ج.اخلصائص،حتقيق محمد عيل النجار،دار الكتاب العريب ،لبنان،د:كتابه 
،ا�ار التونسـية للنرش ،تونس املعرفيةسدي،اللسانيات ؤاسسها عبد السالم امل :انظر   

 .14،15،ص 1986، 1،ط
 .15عبد السالم املسدي ،املرجع السابق نفسه ، ص 

ٔالنه يتوافر عىل خصائص العمل  -خالفا لفقه اللغةاليت تعد معرفة –النحو صناعة 
متام حسان ،ٔاصول النحو،دراسة ابستميولوجية،مطبعة دار :املضبوط،للتوسع انظر

 .  1982قاهرة ،مرص املعارف،ال
Vقرتاح يف عمل ٔاصول النحو بتحقيق ٔامحد محمد قامس، القاهرة :انظر كتابه 
 . 100، ص1975،مرص،طبعة

، القاهرة، 1طبقات النحويني واللغويني، حتقيق ٔايب الفضل ٕابراهمي، ط: مرتىض الزبيدي
 . 39، ص1954

تفيرس،مكتبة دار العروبة التألف النحوي بني التعلمي وال :وحضة عبد الكرمي امليعان 
 . 123،ص2007، 1،الكويت ،ط
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قياس العّ¶، وقياس الشـبه، وقياس الطرد، ٕاىل : ذهب السـيوطي يف تقسـمي القياس ٕاىل
Xقرتاح مرجع سابق، املقدمة، ... غري ذV ،معتربًا ٔان النحو معقول من منقول، انظر

 .22ص
علمي والتفسري ،مكتبة دار العروبة للنرش التأليف النحوي بني الت:وحضة عبد الكرمي امليعان 

 .131،ص1،2007والتوزيع ،الكويت، ط
 .10سورة املنافقون،االٓية 

هذا :فقال) فأصّدَق ؤاكْن من الصاحلني( وسألت اخلليل عن قوô عز وجل :"قال سيبويه 
وال سابق شيئا ٕاذا اكن **         بدا يل ٔاين لست مدرَك ما مىض       : كقول زهري

يا فٕامنا جروا هذا ،ٔالن أالول قد يدخý الباء، جفاءوا Sلثاين ؤ)هنم قد ٔاثبتوا يف أالول جائ 
الباء، فكذX هذا ملا اكن الفعل ا�ي قبý قد يكون جزما وال فاء فيه تلكموا Sلثاين 

الكتاب، حتقيق عبد السالم : انظر "،ؤ)هنم قد جزموا قبý، فعىل هذا تومهوا هذا 
 .100،101، ، ص2009، 5،ط3اخلاجني، القاهرة، جهارون، مكتبة 

 .347، ص2رشح الاكفية، ج: الريض VسرتاSذي
 .255، ص1الكتاب، مرجع سابق، ج: سيبويه

 .249، ص1ت، ج.، د2اخلصائص، حتقيق محمد عيل النجار، ط: ابن جين
 .ابن جين، املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها

، 1986، 2نقد وتوجيه، دار الرائد، بريوت، لبنان، طيف النحو العريب : ùدي اÛزويم
 . 20ص

إاليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، : ٔابو القامس الزجا]
 . 48، ص1973لبنان، 

 .الزجا]، املرجع نفسه،الصفحة نفسها
ظر إاليضاح، مرجع تعلميية، قياسـية، ونظرية جدلية، ان: يقسم الزجا] العّ¶ ثالثة ٔاقسام

 .90، ص1974النحو العريب، دار الفكر، بريوت، لبنان، : مازن املبارك.65سابق، ص
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اللغة،ترمجةعبد امحليد ا�واخيل،ومحمد القصاص،القاهرة،مرص،طبعة :فندرايس
ممث¶ يف القرآن الكرمي،واحلديث النبوي الرشيف ،وما انهتـى ٕالينا من لغة .153ص1950،

 . بيهتمالعرب املوثوق بعر 
ٔاخربين عام وصْفته مما ٔاْمسيته عربية أيدخل يف �م العرب لكه :"قيل ٔاليب معرو بن العالء 

ٔامعل عىل االٔكرث ؤاّمسي :فكيف تصنع ف? خالفتك فيه العرب ومه جحة؟ قال:ال،فقيل:؟ قال
ل مرتىض الزبيدي، طبقات النحويني واللغويني،حتقيق ٔايب الفض:انظر" ما خالفتين فيه لغات

 .34،ص1954القاهرة ،مرص  1ٕابراهمي ط
 .189، ص1ابن جين، اخلصائص،مرجع سابق، ج

 .189املرجع السابق نفسه، ص
ٔاورد سيبويه هذا النص يبني من خالô ٔان اخلليل اكن حيتمك يف قياسه ٕاىل �م العرب 

وقال ": الفصحاء، وٕاىل القراءات القرآنية اليت توافق ما انهتـى ٕاليه من �م العرب فقال
اخلليل رمحه هللا من قال p زيُد والنَرض فنصَب، فٕامنا نصب ٔالن هذا اكن من املواضع اليت 

 ýزيُد والنرضُ :فأما العرب فأكَرث ما رٔاينامه يقولون .يرد فهيا اليشء ٕاىل ٔاص p. ٔوقرا
 2،جمرجع سابق":الكتاب"انظر ،"فرفَعَ "الطريُ معه و  p جباُل ٔاويب:"أالعرج
 .186،187،ص
 .166،165،ص1985، 1 ٕالياس ،القياس يف النحو،دار الفكر، دمشق،سورp،طمىن

 . 156مىن ٕالياس،املرجع السابق نفسه،ص
اجلزائر املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية،

 .26،27،ص2،ج1،2007،ط
  .27املرجع السابق نفسه،ص

        
  


