العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

نقد المسانيات عند الدكتور رشيد العبيدي
د .وائل عبد األمير خميل الحربي
كمية اآلداب /جامعة بابل
ممخص البحث:

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة نقد المسانيات عند عمـ مف أعالـ الدرس المغكم المعاصر في العراؽ كىك الدكتكر رشيد

عبد الرحمف العبيدم ،كذلؾ لما لمسناه في بعض كتبو مف جيكد عممية غايتيا قراءة ما قدمتو المسانيات الحديثة بمناىجيا
كدراساتيا قراءة نقدية ال تكتفي بالعرض كالتمخيص ،كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية؛ انقسـ البحث إلى مجمكعة مف المحاكر،
تكجياتو في نقد المسانيات ،لغرض رسـ صكرة متكاممة المالمح عف المنظكمة الفكرية
يتناكؿ كؿ محكر تكجينا نقدينا مف ٌ
التي يصدر عنيا كالمرجعيات التي يستند إلييا في نقده ،مما يساعد في الكقكؼ عمى الدكافع كراء ىذا التكجو النقدم عنده.

يي ىع ُّد ال دكتكر رشيد عبد الرحمف صالح العبيدم كاحدا مف أىـ أعالـ الدرس المغكم في العراؽ في النصؼ الثاني مف القرف
العشريف ،كقد كلد الدكتكر رشيد العبيدم سنة َُْٗـ في مدينة األعظمية ببغداد ،كحصؿ عمى درجة ماجستير في النحك
كالصرؼ ،كعمى درجة الدكتكراه في عمـ المغة مف جامعة القاىرة ،فعيف مقر ار لقسـ المغة العربية بكمية التربية في جامعة

بغداد .كقد كاف لو حضكر فاعؿ في ميداف العمؿ األكاديمي كالثقافي؛ إذ عمؿ أستاذا في عدد مف الجامعات العراقية
قيما ،يع ًني فيو بدراسة المغة العربية كعمكميا المختمفة ،كمنيا :أبك عثماف المازني كمذاىبو في
كالعربية ،كما ترؾ ت ارثنا ن
عمميا ن
الصرؼ كالنحك ،كاألزىرم كالمعجمية العربية كأبحاث كنصكص في فقو المغة العربية ،ككمشكالت في التأليؼ المغكم في
القرف الثاني اليجرم ،كالتطبيؽ العممي لمنيج البحث المغكم ،كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،كالعربية كعمـ المغة
المعاصر ،كمعجـ األصكات المغكية ،كلـ يقتصر جيد الدكتكر رشيد العبيدم عمى ىذه المؤلفات كانما كانت لو بحكث

كدراسات نشرىا في عدد مف الدكريات العراقية كالعربية ،كما اختير عضكنا في المجمع العممي العراقيُ .كقد تكفي الدكتكر

المحرـ الحراـُِْٖ /ق= َُ /شباطََِٕ /ـِ.
رشيد العبيدم رحمو اهلل يكـ السبت المكافؽ/ِِ :
ٌ
كيمحظ عمى جيكده العممية ،أنيا تتنكع بيف الدرس المغكم القديـ أك ما يمكننا أف نصفو بالتقميدم مف جية كالدرس
األلسني الحديث مف جية أخرل؛ الذم يتجمى في كتبو المتأخرة كفي دراساتو التي عني فييا بمتابعة المناىج الجديدة في

مجاؿ المغة كدرسيا ،شارحان أك ناقدان ،فمف يطمع عمى نتاجو العممي سيجد أنو لـ يكف حبيس القديـ مف تراثنا العربي ،بؿ

كاف منفتحا في تكجياتو الفكرية كقراءاتو عمى ما يصدر مف جديد في ميداف اختصاصو كىك ما أتت ثماره في بعض نتاجو

خاصة؛ كبياف مكقفو منو،
المساني
الذم أشرنا إليو سابقا .كتأتي دراستنا ىذه لمكقكؼ عمى مساىمتو في مجاؿ نقد الدرس
ٌ
ٌ
آخر منيا؟ إذ ييدؼ ىذا البحث إلى
أكاف مف أنصار األخذ بكؿ ما جاءت بو المناىج المسانية الحديثة أـ أف لو ن
مكقفا ى

تحديد أىـ المالمح التي اتسـ بيا نقده لمسانيات؟ كعالـ بنى مكقفو منيا؟ كما ينطمؽ ىذا البحث مف سؤاؿ  -يراه أساسينا-
كىك ىؿ اطمع الدكتكر العبيدم عمى الجيكد المسانية اطالعا عميقا كتمثميا في مصادرةا األصيمة حتى تمكف مف نقدىا ؟

العبيدم إلى رده كعدـ االعتداد بو مف الدراسات المسانية أك مناىجيا ،مع
الدكتكر
كما يسعى ىذا البحث إلى تحديد ما دعا
ُّ
ي
بياف السبب.
تتضح عناية الدكتكر رشيد العبيدم في البحث في المسانيات كالتعريؼ بيا في كتابيو :العربية كعمـ المغة المعاصر،

كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،يضاؼ إلييما بعض البحكث التي خصصيا لذلؾ ،مما سيرد ذكره في أثناء ىذا البحث
إف شاء اهلل .كقد كانت مرجعيات الدكتكر رشيد العبيدم في دراسة المسانيات تتمثؿ في مجمكعة مف المصادر األساسية أك
األصيمة ككتاب محاضرات في عمـ المغة العاـ لفرديناف دم سكسير ،بالمغة العربية كليس بمغتو األصمية ،كمثمو البنيكية
ُ ينظر :مكسكعة أعالـ العراؽ في القرف العشريف.ّٕ /ُ :

ِ ينظر :معجـ الصكتيات ،ّ :ىامش الناشر :مركز البحكث كالدراسات اإلسالمية ،رقـ.)ُ( :
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لجاف بياجيو ،كعمـ الداللة لجكف الينز ،كالغالب عمييا بالمغة العربية مثؿ عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي لمدكتكر محمكد
السعراف ،كالمغة بيف المعيارية كالكصفية لمدكتكر تماـ حساف ،كمشكمة البنية لمدكتكر زكريا إبراىيـ ،كاأللسنية عمـ المغة
الحديث لمدكتكر ميشاؿ زكريا ،كاأللسنية التكليدية التحكيمية لو أيضا ،كالبنيكية في المسانيات لمحناش محمد ،كالمنيج
الصكتي في البنية العربية لمدكتكر عبد الصبكر شاىيف ،كدركس في أصكات العربية لكانتينك ،كالتصريؼ العربي لمطيب
البككش ،كدراسات في عمـ أصكات العربية لمدكتكر داكد عبده .ىذه كانت أىـ المصادر كالمراجع التي عاد إلييا الدكتكر،
كقد اختمفت زاكية تكظيفيا كالعكدة إلييا في منيج بحثو في ىذا الباب فاعتمد بعضيا في عرض مناىج البحث المساني
عرض المستكيات التي تيىقسَّـ عمييا المغة عند الدراسة كعمـ األصكات النطقي
كالمنيج الكصفي كالتكليدم كالتحكيمي كفي ٍ
كالسمعي كعمـ الصرؼ كعمـ النحك كالداللة كغيرىا ،كيبدك مف العكدة إلى إحاالت الدكتكر العبيدم ،في كتبو التي يعني فييا

غالبا المراجع العربية ككاف مف أكثرىا البنيكية في المسانيات ،كمشكمة البنية في الكشؼ عف مالمح
بالمسانيات ،أنو اعتمد ن
التناقض بيف النظريات المسانية ،كما اعتمد بعض الكتب العربية مثؿ :المنيج الصكتي في البنية العربية ،كالتصريؼ
العربي ،كدراسات في عمـ أصكات العربية لمدكتكر داكد عبده؛ في تبياف أخطاء بعض المحدثيف في تطبيؽ النظريات
كالمناىج المسانية الغربية عمى المغة العربية.
كالمسانيات ( ،)Linguisticsكما يعرفيا بعض الدارسيف ،ىي العمـ الذم يدرس المغة اإلنسانية دراسة عممية تقكـ عمى

الكصؼ كمعاينة الكقائع المغكية بعيدا عف النزعة التعميمية كاألحكاـ المعياريةُ ،كتمتاز المسانيات بمجمكعة مف الخصائص؛
منيا أنيا تتصؼ باالستقالؿ ،كتيتـ بالمغة المنطكقة قبؿ المكتكبة ،كتي ٍعنى بالميجات كال تفضؿ الفصحى عمييا ،كما اف
المسانيات تسعى إلى بناء نظرية لسانية تتسـ بالعمكـ تمكف الباحثيف مف دراسة جميع المغات اإلنسانية ،كىي ال تفرؽ بيف

المغات ،كما أنيا تدرس المغة في كميتيا عمى صعيد كاحد متدرجة مف األصكات إلى الداللةِ .كيرل الدكتكر العبيدم َّ
أف
المغكم
منطمؽ ىذه الخصائص ىك ألسنية سكسير ،كاف ىذه الخصائص كانت الخطكات نفسيا التي عمى أساسيا درس
ُّ

ّ
غير َّ
أف تالميذ سكسير قد طكركا تمؾ األسس كالخصائص كتكسعكا فييا كربما خرجكا عنيا بما أكتكا مف
العر ُّ
بي لغتو  ،ى
نظرات فردية ذاتية أدت إلى اتساع البحث ال مساني بحيث أنتجت مذاىب كمناىج متنكعة كمتفاكتة بعيدة عف المنيج البحثي
ْ
ثـ،
االلسني المكضكعي  .كىذه الرؤية ،كما نرل ،كانت تمثؿ إحدل المرتكزات الفكرية التي آمف بيا الدكتكر العبيدم ،كمف َّ

أدت بو إلى نقد الدراسات المسانية الحديثة عامة ،كما جاءت بو تمؾ الدراسات المسانية في ميداف دراسة المغة العربية

خاصة ،كلذا قد يشعر مف يق أر جيكده في ىذا الباب َّ
أف بيف المغة العربية كالمسانيات قطيعة أك عالقة استبداؿ ،في حيف اف

العالقة بينيما ىي عالقة تكامؿ كافادةٓ .كيمكننا َّ
أىـ تمثٌالت نقد المسانيات عند الدكتكر رشيد العبيدم عمى النحك
ِّف َّ
أف نبي ى
اآلتي:
النقد العام:

يمكننا أف نتبيف مكقؼ الدكتكر العبيدم مف المسانيات الحديثة مف خالؿ نظرتو العامة ليا أكال ،أك ما يمكف أف

مكجو إلى المسانيات عامة مف غير تحديد محكر معيف كتسميط الضكء عميو كنقده ،كفيو نجده
نسميو بالنقد العاـ ،كىك نقد ٌ
ين ظر إلى المسانيات عمى أنيا عمـ جديد ككافد كال يقدـ لمعربية كأىميا أك دارسييا شيئا ذا باؿ .كىذا النكع مف النقد ال يتناكؿ
فكرة محددة بعينيا كانما ينطمؽ مف الرؤية الكمية التي يتبناىا كيؤمف بيا مف ذلؾ قكلو في مقدمة كتابو (مباحث في عمـ
المغة كالمسانيات)(( :إف ما جاء بو البحث المغكم المعاصر ،لـ يكف إال تقميدا أعمى لمبحث األكربي الغربي كمحاكاة لما
ُ ينظر :مبادئ المسانيات.ُٓ :

ِ ينظر :نفسو ،ُٔ:كالمغة العربية كالمسانيات المعاصرة.ُّ :
ّ ينظر :مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ِٓٓ :
ْ ينظر :نفسو.ْْ:

ٓ ينظر :المغة العربية كالمسانيات المعاصرة.ِّ :
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عرفتو الدراسة األكربية مف مصطمحات تتفؽ كمذاىبيـ مف تحميؿ المغة األكربية ...بعيدة كؿ البعد عف خصائص العربية
كدالالت ألفاظيا ،كصيغ مفرداتيا كأساليب التعبير فييا كاستقرار قكاعدىا كاحكاميا ،كتميز نظاميا الصكتي مف أنظمة المغة

األكربية التي لـ تعرؼ استق ار ار كال ثباتا في عمرىا الطكيؿ .ُ))..يمحظ عمى ىذا الحكـ َّأنو ينطمؽ مف العاطفة المتمثمة

درسيا بغض النظر عما أصاب تمؾ األساليب مف تطكر كما أصاب مناىج دراستيا
باالنحياز الكاضح لمغة العربية كأساليب ٍ
مف تحديث كتجديد نتيجة لتطكر العمكـ كالفكر اإلنساني عامة .كيقكؿ في مكضع آخر(( :كليست العبرة في المصطمح
كالشكؿ الذم ابتدعتو األلسنية الحديثة كىي مصطمحات يسكدىا الغمكض كالخمط كالتبدؿ مف ألسني إلى آخر ،كلكف العبرة
ت ٍبي ىف أحضانو ،كعمى
ت كتىىر ٍع ىرىع ٍ
كن ىم ٍ
تكمف في االىتداء إلى الحقيقة العممية كالمكضكعية التي نشأت عند االلسني العربي ى
يديو ثـ أعطاىا ثمرة ناضجة لألكربييف لكي يبنكا عميياَّ ،
الجدة ،كلـ تكف كما ادعكا))ِ.
كيدعكا الطرافة ك ٌ

كعمى الرغـ مف َّ
أف ىذا النص الذم اقتبسناه كاف بعد حديثو عف مجمكعة مف الظكاىر المغكية التي كجد ليا

الدارسكف -كالدكتكر العبيدم كاحد منيـ  -أصكال في تراثنا المغكم القديـ َّ
فإف فيو طابع العمكـ كاإلطالؽ المذيف ال يركف

إلييما منيج البحث الحديث .كقد ذىب الدكتكر العبيدم إلى أف ىذا النكع مف البحكث ال يخدـ العربية كانو بعيد عف

ركحيا ،بؿ انو ذىب إلى َّ
أف اليدؼ مف المسانيات الحديثة ىك صرؼ العرب عف العناية ببحثيـ المغكم األصيؿ إلى تمؾ

المناىج الجديدة ،قاؿ (( :كلعمني ال أبالغ إذا قمت :إف ثمة غمكا محمكما ينيد بو نفر مف المغرميف بالبحث االلسني األكربي
في ىذا القرف ،ييدؼ إلى االنصراؼ عف البحث العربي األصيؿ إلى األلسنية الحديثة ،كالسيما المعنييف بالعربية ،ممف
تعممكا شيئا عند الغربييف ...كىك بحث مقحـ عمى العربية بعيد عف أنفاسيا كخصائصيا ،كادخاؿ أىميا في ميداف غير

مناسب ليا كال متالئـ مع طبيعتيا في الكقت الذم كانت الدراسات العربية األصيمة قد آتت أكميا)) ّ .كمف تمثالت النقد
العاـ غير المحدد أك المكجو إلى أمثكلة عممية كاحدة أك منيج معيف ما نجده في كصفو ألثر المناىج المغكية الغربية في

اثر أدل إلى التداخؿ كالتعقيد بدؿ التيسير ،قاؿ عف مناىج الدراسات المغكية في الغرب(( :كلقد اثر ىذا
الدرس العربي بأنو ه
فأدل إلى التعقيد ،كالتداخؿ ،كاختالؼ اآلراء كالمذاىب ال
المنيج -أك المناىج  -في اتجاىات البحث العربي المعاصرٌ ،
إلى اف ييسر فيـ المغة في أبنيتيا كصيغيا كتراكيبيا كمباحث داللة كممات المغة كتطكرىا كما انتقمت إلينا مف عممائنا

المتقدميف كصكر تعميالتيـ ،كتفسير الظكاىر ،بحسب فيميـ ليا ،فأدخمت ىذه المناىج عمى الدرس العربي الكثير مف
التأكيالت كالمصطمحات التي ال عالقة ليا بالبحث العربي الصميـ))ْ .نكتفي بيذا القدر مف النصكص التي تكضح رؤيتو

يخر في أثنائو إف شاء اهلل.
العامة لمسانيات كلمناىج البحث المغكم الجديدة كسيعرض البحث لنصكص أ ى
المصطمح المساني وحدوده:

كلعؿ مف أىـ المجاالت التي يظير نقده لمسانيات كاضحان فييا ما نجده في كالمو عف حدكد ميداف عمـ المغة

الحديث كضبابية ما يمثمو ىذا المصطمح المساني الذم يبدك –عنده -غير كاضح المعالـ ؛ لذلؾ نجد انو لـ يكف ىم ٍعنيان
بتتبع المصطمح كنقده كبياف رأيو فيو؛ حتى إف القارئ ليممس َّأنو لـ يكف يم ٍيتىمان بقضية المصطمح المساني عامةَّ ،
ألف

مالمحو عنده غير كاضحة كما ذكرنا .كلذلؾ يقكؿ (( :برزت في القرف العشريف طالئع البحث المغكم األكربي فغزت السكؽ

الثقافية كالمعرفية في الكطف العربي....كطفح عمى السطح ما عرؼ بالمسانيات نسبة إلى المساف أك األلسنية نسبة إلى

األلسف أك المسنية نسبة إلى المسف ككميا تعني شيئا كاحدا كىك البحث في المغة مف اجميا كلذاتيا))ٓ .كمف صكر عدـ

االىتماـ بكضكح المصطمح كحدكده في المسانيات الحديثة ما نجده في قكلو(( :إف الفارؽ الكحيد بيف عمـ المغة في الدراسات
ُ نفسو.ٔ :

ِ نفسو.ُِٗ :

ّ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.َِٗ:
ْ العربية كالبحث المغكم المعاصر.َِّ:

ٓ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُٕٗ :
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العربية ،كعمـ المغة في عصرنا الحاضر ىك تخصصيَّة الدراسة المغكية عند العرب ،كاعني بيا اىتماـ الباحث بالعربية مف
بيف سائر المغات ،كعمكمية الدراسة المغكية في الدراسات الحديثة ،كأعني بيا تناكؿ عمـ المغة البحث في المغة ....مف غير

تحديد لمساف معيف أك صنؼ مف الناس))ُ .كلعمنا نممس في كالمو عمى مصطمح المسانيات كعمـ المغة الحديث كعالقتيما

بفقو المغة رفضو التمييز بيف عمـ المغة كفقو المغة؛ كقد تمثؿ ىذا التمييز بكضع حدكد بينيما كتحديد مكضكعات كؿ منيما
عند الدارسيف المحدثيف ،قاؿ(( :يطمؽ مصطمح األلسنية عمى عمـ المغة الحديث ،كىك مصطمح يرل الباحثكف المحدثكف في
المغة اف ال عالقة بينو كبيف مصطمح فقو المغة الذم كاف معركفا منذ عيد قديـ ،...،كلئف كاف الباحثكف العرب يطمقكف
عمى كؿ مف يعمؿ في ميداف المغة مصطمح لغكم أك عالـ لغة ،كما يطمقكف عمى األبحاث ال تي تتناكؿ قضايا المغة مف

بنية مفردات ،كاشتقاقيا ،كصيغيا ،كخصائص المغة ،...،فقو المغة إف األكربييف حتى عيد متأخر أطمقكا عمى العامميف في

التكجو ،عند
ىذه الحقكؿ...فقياء لغة كسمكا العمؿ فييا :فقو المغة))ِ .كقد نبَّو الدكتكر مجيد الماشطة إلى شيء مف ىذا
ٌ
الدكتكر رشيد العبيدم ،في أثناء كقكفو عمى عنكاف كتابو (مباحث في عمـ المغة كالمسانيات) ،إذ لمس في اختياره ىذا
يميز بيف :المسانيات كعمـ المغة أك أنو يجعؿ منيما مصطمحيف مختمفيف ،في حيف أنيما مصطمحاف لشيء
العنكاف أنو ٌ
كاحد ،قاؿ الدكتكر مجيد الماشطة(( :أكؿ ما يجم ب النظر عنكاف الكتاب" مباحث في عمـ المغة كالمسانيات" فيؿ يعني ىذا
اف الكتاب يميز بيف عمـ المغة كالمسانيات؟ اف ما اعرفو أنيما لفظتاف تشيراف إلى حقؿ كاحد يقابؿ لفظة linguistics

يسميو المصريكف عمـ المغة كالتكنسيكف المسانيات كالمبنانيكف األلسنية))ّ.

كمف أمثمة ذلؾ تفضيمو الحدكد العربية التي كضعيا عمماء العربية عمى ما جاء بو المسانيكف ،كمف ذلؾ مثال ما كرد
في حديثو عف مصطمح المغة؛ فيقكؿ بعد عرض أقكاليـ في تعريفيا(( :كلك أنصؼ الباحثكف المعاصركف في نظرىـ إلى

المغة ،كما عرفو العمماء العرب عنيا لكانكا أىممكا كؿ ما يرد مف أقكاؿ فييا مكتفيف بمذىب أبي الفتح بف جني (تِّٗىػ)

حيف قاؿ( :المغة أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ)ْ .فجاء بالشمكؿ كالمناعة....إف جؿ التعريفات المعاصرة
ناقصة ،أك مقتصرة عمى جانب دكف آخر ،كاالقتصار عمى طبيعتيا كاىماؿ الكظيفة أك بالعكس))ٓ .يبدك الدكتكر

العبيدم -في النص السابؽ -في غاية الحماسة كىك يدافع عف حد ابف جني لمغة ،بؿ انو يذىب إلى أف حدكدىا عند
الغربييف ناقصة أك قاصرة عمى حيف أف َّ
بي ليا يفكقيا مف حيث بياف طبيعة المغة ككظيفتيا كأغراض استعماليا.
الحد العر َّ
كيبدك مف كالمو أنو يرل أف المسانيات الحديث ة ألبست المكركث القديـ ثكبا شكميا متمثال بالمصطمح فقط ،كأنيا لـ تقدـ

جديدا ،قاؿَّ (( :
إف ىذه المسائؿ التي سردتيا ىنا .. .تعبر عف كجكد التقابالت كاالتفاقات بيف الدرس المغكم العربي كالبحث
االلسني الحديث ،بؿ إف السبؽ لمعربي ،ألنو األسبؽ في الزمف ،كليست العبرة في المصطمح كالشكؿ الذم ابتدعتو األلسنية
الحديثة كىي مصطمحات يسكدىا الغمكض كالخمط كالتبدؿ مف ألسني إلى آخر ،كلكف العبرة تكمف في االىتداء إلى الحقيقة

العممية كالمكضكعية التي نشأت عند األلسني العربي كنمت كترعرعت في أحضانو))ٔ .فيك يعتمد الزمف أك السبؽ الزمني

أس اسا في تفضيؿ الحدكد العربية عمى ما جاءت بو الدراسات المسانية الحديثة مف حدكد كتعريفات ،كىك معيار ال يمكف
الرككف إليو دائما فقد يككف مكضكعي في بعض األحياف كما في كثير مف الجزئيات كالقضايا التي عالجيا البحث المغكم

الحديث فذىب في فيميا كتفسيرىا أك تكجيييا مذاىب تختمؼ عما قرره الدرس القديـ .ككاف يؤكد َّ
أف النحكييف العرب ٌإنما

ُ نفسو.ُّ :

ِ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ُِٗ:

ّ المغة العربية كالمسانيات المعاصرة.ِٔٓ :
ْ الخصائصِ.ّْ /

ٓ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِّ-ُِِ :
ٔ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ِٕٓ:
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كضعكا قكاعد النحك العربي معتمديف عمى المنيج الكصفيُ ،مف غير تحديد لمفيكـ الكصؼ كانما باالعتماد عمى ما كرد
مف طريقة النحكييف العرب في تقعيد النحك العربي عف طريؽ متابعة كالـ األعراب كف صحاء العرب .كمما يتعمؽ بالحدكد
التي كضعيا المحدثكف لممصطمحات المسانية التي تككف جزءا مف المنظكمة الفكرية المجترحة لمعامميف في المسانيات
كالمشتغميف بيا ،إذ تكقؼ عند بعضيا الدكتكر العبيدم كناقشيا؛ كمف ذلؾ ما نجده في كالمو عمى مصطمح (المقطع) حيث
عرض لو في مبحث خصصو لو كعرض لميداف تطبيقو ،ككما ىك ٌبيف في القراءات القرآنية؛ قاؿ(( :يعتقد الصكتيكف
المعاصركف اف المصير إلى التقطيع الصكتي ،إنما ىك منيج لحؿ المشكالت التي تقع في بنية الكممات ،...،أك التخمص
مف بعض الظكاىر الصكتية التي تكتنؼ الكممة أك الجممة ،...،أك غير ذلؾ مف القضايا التي تحصؿ في الصكت

المغكم))ِ ،ثـ يعرض ألىـ تعريفات المحدثيف لممقطع كيبيف مدل اختالفيـ في تحديده كينتيي إلى القكؿ بأف ((ىذه
التعريفات مختمفة في أطركحاتيا ،متباعدة في ما قصدت إليو مف تحديد المفيكـ ،كعمى افتراض كصكلنا إلى تحديد دقيؽ
لممقطع الصكتي فاف الجدكل المرجكة منو ليست بذات قيمة عممية كبيرة ،بحيث تدعكنا إلى مثؿ ىذا االختالؼ في

التعريؼ))ّ  .اف ىذه األحكاـ التي يطمقيا الدكتكر رشيد العبيدم ترجع إلى رؤية فكرية تحكـ تفكيره كتؤطر اتجاىات ىذا

التفكير ،كىي تتمثؿ في َّ
أف ما جاء بو البحث المغكم كالمساني المعاصر ال يختمؼ عما أنتجتو العقمية العربية إال اختالفنا

جزئيان كشكميان في بعض المصطمحات كالعناكيف ،قاؿ(( :كمف الحؽ القكؿ-أيضا -أف أدكات البحث المعاصر ككسائمو
كمصطمحاتو تختمؼ عف البحث المغكم المتقدـ ،كمف ىنا كاف االختالؼ الجزئي في بعض النتائج ،كاالختالؼ الشكمي في

األسماء ،كالمصطمحات كالعناكيف))ْ .فينا نممس اف الدكتكر العبيدم يعترؼ بالتطكر المعرفي لإلنسانية كما قدمتو اآللة لو
لو في ىذا المجاؿ ،مشي ار إلى ما تركتو مف اثر في البحث المغكم ،كلكنو ال يسمـ بذلؾ فيرل اف االختالؼ جزئي كشكمي
في بعض األسماء كالمصطمحات.
التناقض بين المناىج المسانية:

خصص الدكتكر رشيد العبيدم ليذه الزاكية النقدية بحثا ميما تحت عنكاف التناقض بيف المذاىب األلسنية الحديثة،

تناكؿ فيو ما يراه مف تناقض كتعارض بيف المناىج المسانية ،كما انو أشار إلى مالمح لمتناقض بيف المذاىب المسانية في
مكاضع مخ تمفة مف كتبو .كقد بدأ في عرضو لصكر كأمثمة مف التناقض مف دم سكسير؛ فقد أشار إلى مكقؼ (ىممسميؼ)
مف معنى الداؿ كالمدلكؿ عند سكسير؛ إذ عده غامضا ،كأف مذىبو في تفسير العالمة المغكية تفسير ذىني .كما ذكر انتقاد
مارتيني لسكسير بأنو بالغ في إعطاء المغة كؿ ىذه الصبغة الذىنية التي كانت نتيجة تأثره بالنزعة االجتماعية آنذاؾ .ثـ
انتقؿ إلى مكقؼ بارت الذم خالؼ سكسير الذم يرل أف عمـ الرمكز (السيمكلكجيا) ىك العمـ العاـ كاف المسانيات فرع منو،
فقد ذىب بارت إلى أف العكس ىك الصحيح .كقد حاكؿ الدكتكر رشيد العبيدم أف يربط بيف ىذه الدراسات المسانية كطبيعة
المجتمعات الغربية التي نشأت فييا تمؾ المناىج ،قاؿ (( :كلقد كجدت مثؿ ىذه التيارات المتضاربة تربة صالحة في فرنسا
فبعد أف ترعرعت فييا االتجاىات البنيكية رأيناىا تؤكؿ إلى تناقضات فكرية كتصطدـ بآراء كاتجاىات أخرل قكية كيعمؿ

كثير مف الباحث يف ظيكرىا في فرنسا باف المثقؼ الفرنسي ....انجذب بتاريخ الفكر الذم يتخمى عف التاريخ .ٓ))...كما
سماه بالتناقضات بيف السكسيرية كالتشكمسكية كعرض فيو لمجمكعة مف األفكار أك المسممات التي جاء بيا
تكقؼ ى
عند ما ٌ
سكسير ليبيف رأم تشكمسكي فييا فيقكؿ ((فالمغة عند سكسير ال تتكلد أك تنتج ،كانما ىي رمكز محفكظة في الذاكرة تسترد
ُ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ِْٓ :
ِ نفسو.ٖٕ:
ّ نفسو.ِٗ:

ْ األلسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف.ُٓ:

ٓ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ِّٖ :
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حيف االستخداـ ،كتتحدد بالمماثمة لممكقؼ السابؽ ،كىذا التفسير السكسيرم تفسير آلي لعممية إنتاج المغة ،كىك تفسير مضاد
ليا يراه تشكمسكي في عممية اإلبداع كالخمؽ المغكم في الذات البشرية فالشخص المتكمـ قادر عمى إنتاج عدد ال متناه مف
الجمؿ التي تسمع ،كلـ تق أر مف قبؿ ،كيعني ذلؾ أف المنتج ليس لديو أشكاؿ مصكغة يرتد إلييا عند الصياغة بؿ لدينا
أنمكذج داخمي كمي مشترؾ))ُ .كيقكؿ في مكضع آخر مسجال التناقض بيف تشكمسكي كبنيكية سكسير ،قاؿ(( :كلعؿ أبرز

الدارسيف الغربييف الذيف خرجكا عمى البنيكية ىك تشكمسكي األمريكي في كتابو (البنى التركيبية) ....فقد تجاكز فيو مفيكمي
الكصؼ كالتصنيؼ المذيف كضعيما سكسير في بنيكيتو كتبنتيا بنيكية أكربا كخرج تشكمسكي في نحكه التكليدم بمفيكـ ثالث

ىك اإلبداع في المغة الذم يتميز بو البشر عف سائر المغات))ِ .كىكذا نراه يذكر الخالفات كالمذاىب التي تكلدت مف
البنيكية أك ظيرت ردا عمييا ،يم ٍنطىمًقا ،في ذلؾ ،مف أف ىذه الخالفات كالمناىج الجديدة إنما تدؿ عمى عدـ صالحيا
كبعد ،فإذا كاف األلسنيكف البنيكيكف قد تنصؿ معظميـ عف البنيكية ،كأصبحت
لمتطبيؽ عمى المغة العربية؛ لذلؾ يقكؿ (( :ي
اآلف في عداد المناىج القديمة بالنسبة لألكربييف ،كىـ يفتشكف عف منيج جديد يشغمكف بو أنفسيـ كالعالـ مف جديد ،فما أرانا

نحف اليكـ بحاجة إلى تقميب صفحات كتاب أصبح باليا غير ذم فائدة عند مؤلفو الذم راح يبحث عف تأليؼ آخر يككف

أكثر جدكل))ّ .كقد اعتمد عمى ىذه التناقضات لتأكيد رأيو َّ
بأف ىذه المدارس المغكية الغربية غير صالحة ألف تطبؽ عمى

المغة العربية بدليؿ أف أصحابيا غير متفقيف عمييا ،مف جية كبدليؿ أنيـ ترككىا كانتقمكا إلى البحث عف نظريات جديدة ،لذا
بعده إلى مذاىب متناحرة ،كتحكلت إلى أنماط مف التفكير الفمسفي
قاؿ عف البنيكية بعد سكسير(( :لقد تحكلت ىذه البنيكية ى
عند ركادىا ،كلـ تعد تصمح منيجان لمبحث المغكم الصرؼ ،...،بؿ لقد تجاكزت ىذا المقدار مف حقيقتيا ،فنادت ،بالتالي،
إلى فناء اإلنساف ،ألنو أصبح آلةن يتحرؾ كفؽ األنظمة القسرية ،دكف أف يككف صاحب اختيار ،كىذا ىك الذم دفع

تشكمسكي إلى البحث عف قدرات اإلنساف كطاقاتو اإلبداعية في ميداف المغة)) .4كيعمؿ الدكتكر رشيد العبيدم إخفاؽ

البنيكية في االستمرار بأف المنيج البنيكم يعتمد (( عمى الشكؿ كالصكت في دراسة المغة كتحميؿ تراكيبيا دكف النظر إلى
المعنى كغرض المنجز ،كىك الشيء الذم يعنيت بو الدراسات السمككية المغكية ،كالذم سبؽ إليو عبد القاىر في نظرية
النظـ كالمعنى النحكم كالسياقي)) .5كلـ يقتصر نقده عمى ما أثير حكؿ جيكد سكسير ،كانما تكقؼ عند المالحظات التي
كجيت إلى نظرية تشكمسكي كمف ذلؾ إشارتو إلى أف تشكمس كي إنما أقاـ نظريتو عمى أصميف :ىما المنيج البنيكم كالمنيج
التقميدم ،كانو حاكؿ جيده لكي يجد لنفسو طريقان كسطان بينيما ،كفي ىذا إشارة إلى عدـ أصالة النظرية المذككرة أك أنيا
ممفٌقة مف المناىج السابقة عمييأ .كما نقؿ رأم جاف بياجيو في النظرية ،إذ رأل أنيا تحكلت إلى نظري وة معياري وة؛ ألنيا لـ
تضع في اعتبارىا النظاـ المتزامف الذم سبؽ أف جعمتو البنيكية األكربية أساسان لمنيجيإ .كينتيي إلى القكؿَّ (( :
إف ىذه

كغيرىا مما يدكر حكؿ النحك التكليدم التحكيمي تعطي تصك انر عف صعكبة صيركرة نظرية النحك العاـ التي
المالحظات
ى
يسعى إلييا نكاـ تشكمسكي كتطبيقيا عمى سائر المغات الطبيعية لما يكاجييا مف مشكالت في الداللة كاألصكات ،كالتراكيب
كالمفردات كىي مشكالت أساسيا َّ
تميزىا عف المغات األخرل))ٖ.
أف لكؿ لغة في العاىلـ خصكصيات ٌ

ُ نفسو.ِْْ :
ِ نفسو.ِٓٗ:
ّ نفسو.ِْٓ:

ْ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ِِٓ:
ٓ نفسو.ِّٓ-ِِٓ:

ٔ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ِٔٗ :
ٕ نفسو.ِّٕ:

ٖ نفسو.ِٕٕ -ِٕٔ:
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البحث عن أصول لسانية في التراث العربي القديم:

مف مالمح نقد المسانيات األخرل التي تظير كاضحة ،عند الدكتكر رشيد العبيدم ،اىتمامو بتأصيؿ بعض

النظريات المسانية الغربية في التراث العربي القديـ ،كيمكننا أف نعرضيا عمى النحك اآلتي:
أصول بنيوية :كمف أىـ المالمح البنيكية التي بحث الدكتكر العبيدم عف أصكؿ ليا في التراث العربي ما جاءت بو

البنيكية مف النظر إلى المغة عمى أنيا نظاـ أك بنية أك نسؽُ ،فقاؿ عنيا (( :نرجع اآلف إلى تممس ىذه النظرات في المغة
كنظاميا ،في ما سبؽ إليو الجرجاني في كتابيو (الدالئؿ كاألسرار) فنجد ككف المغة نظاما أك بناء أك حتى نسقا قد طرح

بشكؿ كاضح عمى لساف الجرجاني في كؿ أجزاء كتابو (الدالئؿ)؛ َّ
ألف الجرجاني كضع ليذه النظرة في المغة منيجا يريد مف

خاللو تحقيؽ فكرة َّ
أف المغة نظـ ذك قكاعد كأحكاـ كمعاف اسماىا بمعاني النحك ككجكىو كأنيا بناء كمما احكـ – عمى كفؽ
متطمبات األحكاـ كالصنعة ،كاف أكثر بيانا ككضكحا))ِ .كما ربط بيف مفيكـ المغة بكصفيا نظاما عند البنيكييف كنظرية

النظـ عند الجرجاني ،قاؿ (( :كلما كاف النظاـ عند البنيكييف يرتكز عمى قانكف ينظـ العالقات في الكالـ ،كاف ذلؾ –أيضا-
أف يرتكز عمى قكاعد كقكانيف تنظمو،
ىك غرض نظرية النظـ عند عبد القاىر ،بؿ ىك جكىر النظرية ،فالنظـ البد لو مف ٍ
لذلؾ لـ تخ يؿ فكرة يطرحيا في ىذا المجاؿ مف ربط بقكانيف المغة كأصكليا))ّ ،كاستشيد عمى ذلؾ بقكؿ الجرجاني(( :ليس

أف تضع كالمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك ،كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو ،كتعرؼ مناىجو التي نيجت فال
النظـ إال ٍ
ْ
تزيغ عنيا)) .
كمف ذل ؾ ما جاء في حديثو عف مفيكـ الداؿ كالمدلكؿ عند سكسير كالمستكل التعبيرم كمستكل المحتكل عند

ىممسميؼ ،فإذا كجد الداؿ كلـ يتَّحد مع المدلكؿ أصبحت صكرة سمعية ذىنية نفسية خالية مف المدلكؿ ،كيرل الدكتكر رشيد
العبيدم أف ىذا األمر مما عرفو عمماء العربية ،قاؿ(( :كىذا ىك الذم عرفو الباحثكف العرب بالمستعمؿ كالميمؿ فػ (زيد)

لفظ مستعمؿ كلو داللتو ،كلكف (ديز) كىي متكالية مف األصكات ىي( :د -م-ز) ،خالية مف المدلكؿ))ٓ .كمف ذلؾ مثال
متصك ار نفسيا يمثؿ حصكؿ
ربطو بيف ما تكصؿ إليو سكسير في عمـ الداللة؛ حيف جعؿ الداؿ مادة صكتية كالمدلكؿ
َّ

الصكرة في الذىفٔ ،كتصكر الجاحظ (تِٓٓق) لمداللة ،فيقكؿ(( :كحيف نقرف بيف ما يراه سكسير ،كبيف الداللة عند
الجاحظ نجد أف البياف عند الجاحظ ىك (اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ القناع عف المعنى ....كجميع أصناؼ الدالالت

عمى المعاني ،مف لفظ كغير لفظ ،خمسة أشياء ال تنقص كال تزيد :أكليا المفظ ثـ اإلشارة ثـ العقد ثـ الخط ثـ الحاؿ.ٕ)...

إف الفرؽ بيف ما بينو الجاحظ كما يراه سكسير ،إف الجاحظ أكضح غاية اإليضاح طرؽ الدالالت عمى المعاني ،بمفظ

كبغير لفظ فاستقصى أصنافيا ككسائؿ إيصاليا ،في حيف قصر سكسير اإلبانة كالتعبير عمى الشكؿ))ٖ .نالحظ ،ىناَّ ،
أف
الدكتكر العبيدم قد بحث عف أصكؿ لمفكرة التي طرحيا سكسير ،ىنا ،فرأل في كالـ الجاحظ المذككر مذىبان فكريان عربينا
ً
يكتؼ بذلؾ ،بؿ راح يي ٍج ًرم مكازنة بينيما ،ذاىبان إلى َّ
أف الجاحظ استقصى إيضاح طرؽ الدالالت في
شبييان بيا ،غير أنو لـ

حيف أف سكسير لـ يفعؿ ذلؾ .كبحث الدكتكر العبيدم -في تراث الجرجاني  -عف جذكر لنظرة البنيكيةٗ إلى العالقة بيف
ُ ينظر :البنيكية في المسانيات ،َُِ-ََُ :كَُٓ.
ِ األلسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف.ٕ :
ّ نفسو.ٕ:

ْ دالئؿ اإلعجاز.ْٔ :

ٓ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ِِٓ:

ٔ ينظر :محاضرات في عمـ المساف العاـ ،َُٓ-َُْ :كعمـ المغة ،مقدمة لمقارئ العربي ،َّّ :كاأللسنية :عمـ المغة الحديث.ٕٓ:
ٕ ينظر النص في :البياف كالتبييف ُ.ِٖ /

ٖ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُْٖ-ُّٖ :
ٗ ينظر :البنيكية في المسانيات.َُٗ-َُٖ :
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المفظ كالمعنى كالسيما عند دم سكسير فجاء بنصكص مف كتابيو؛ كانتيى إلى َّ
أىـ ما
أف كالـ الشيخ عبد القاىر يحتكم َّ
جاءت بو البنيكية في ىذا الباب مف حيث فيميا أ َّف األصكات المغكية شيء كدالالتيا شيء آخر ،ك َّانو ال عالقة عقمية بيف

المفردة المغكية كمعناىا ،كأنيا عالقة عرفية اصطالحيةُ .كفي ىذا المضمار يقؼ الدكتكر العبيدم عمى مكضكع تفسير
الداؿ كالمدلكؿ كالمرجع أك الشيء عند أصحاب المنيج البنيكم؛ بدءان مف سكسير الذم طرح مصطمحات (الداؿ=الصكت)
ك(المدلكؿ=المفيكـ أك المعنى)ِ ،ثـ ما قدمو ىممسميؼ مف مصطمحات جديدة لدراسة المغة مثؿ التفرقة بيف المحتكل (كىك

جانب مف المدلكؿ) كالتعبير ( كىك جانب مف الداؿ) كتقسيـ المصطمحيف السابقيف إلى شكؿ كجكىر (أم :شكؿ المحتكل
ّ
بؽ
ص َّكر أف تى ٍس ى
كجكىر المحتكل ،كشكؿ التعبير كجكىر التعبير)  ،ثـ يكازف بينيا كبيف قكؿ الجرجاني عف األلفاظ ((كيؼ ييتى ى
أف تككف أسامي األشياء قد ك ً
تصكًر َّ
أف يع ًرفىت
أف تىتىىق ٌد ىميا في
ُّ
جاز ذلؾ ،ى
إف ى
تى ٍس ى
ضعت قبؿ ٍ
جاز ٍ
الن ٍفس؟ ٍ
بؽ المعاني ك ٍ
ى
ي

أف الشيخ عبد القاىر ىنا َّ
أف كانت))ْ .فيرل َّ
أف تككف ألفاظ
كضح " مفاىيـ لسانية دقيقة" كىي َّأنو ال يمكف ٍ
األشياء كقب ىؿ ٍ
في الكاقع ما لـ يكف ىناؾ معنى يسبقيا ،كانو ال بد اف يككف الشيء مشاىدان كمحسكسان ،ثـ يتفؽ عمى تسميتو باأللفاظ

(الدكاؿ) كما استنبط مف كالـ الجرجاني ثالثة مفاىيـ لنظرية الداللة ،ىي األلفاظ كالمعاني كاألشياءٓ .ثـ يعمؽ عمى ما
سبؽ بالقكؿ(( :كبالتالي فاف المغة-عنده-مف إبداع اإلنساف ككضعو كىذا كمو يؤكد لنا أسبقية النظرة المسانية الدقيقة في

نظرية النظـ عند عبد القاىر ،ككضعو ألسس البنائية الحديثة في دراسات المغة))ٔ.

كمف صكر التأصيؿ األخرل ،في ىذا الباب ،ما كرد في كالمو عمى جيكد األلسني مارتيني الذم ميز بيف الصكت
كالفكنيـ(( ،فالصكت ىك المادة الصكتية في الجياز النطقي البشرم ،في حيف يراد بالفكنيـ الصكت ذك القيمة الخالفية
كيعني ذلؾ أف الالـ ىك صكت مادم لو مخرج معركؼ ...كلكف ىذا الصكت يفخـ مرة كيرقؽ مرة أخرل ،كبحسب الكظيفة

في السمسة الكالمية ،كبذلؾ يقاؿ إف أصكات العربية ىي ثمانية كعشركف صكتا ،أك تسعة كعشركف ،كلكنيا :اثنتاف كأربعكف

فكنيما))ٕ .كيعمؽ الدكتكر العبيدم عمى ذلؾ بالقكؿ(( :المالحظ أف ىذا االستنتاج الذم خرج بو مارتيني ليس جديدان في

إف سيبكيو قد يعني في كتابو
ميداف البحث المغكم العربي ،فعمماء التجكيد القرآني قد رصدكا ىذه الظاىرة كأشبعكىا بحثان ،بؿ ٌ
بيا ،كىك الذم أشار إلى أنيا أصبحت (ِْ) صكتا كقصد بيذا العدد األصكات األصمية مضافان إلييا الفكنيمات المتكلدة

مف الحاالت الكالمية ...فيذا الذم يقرره سيبكيو ىك ما قصدت إليو األلسنية الحديثة بمصطمحاتيا الصكتية المختمفة قد

عرفتو الدراسات المغكية العربية ،كسبقت إليو قبؿ غيرىا بفضؿ دراسة لغة القراف ،كأدائو تجكيدا ،كتنغيما))ٖ.

كقد كاف تراث عبد القاىر الجرجاني مرجعان أساسيا لتأصيؿ النظرية البنيكية ،حتى انو ذىب إلى اف عبد القاىر

الجرجاني أكؿ السني خطط لمنظرية البنيكية التي ظيرت في القرف العشريف ،قاؿ(( :كالذم يقؼ عمى نظرية النظـ عند عبد
القاىر ،يقؼ عمى أكؿ ألسني في العالـ خطٌط لمنظرية البنيكية التي ظيرت في مطمع القرف العشريف في أكربا ،كلئف كقؼ
النحاة األكائؿ عمى مبادئ عبد القاىر كلـ يحاكلكا تطكيرىا أك كضعيا بفكر جديد ...،إف ألسنيي أكربا تحرككا باتجاه تطكير
بنيكية سكسير كترسيخ مفاىيميا))ٗ .كما بحث عف نقاط التقاء أخرل بيف المناىج المسانية البنيكية كما جاء في دالئؿ

ُ ينظر :نفسو.َُٓ:

ِ محاضرات في عمـ المساف العاـ.َُٓ-َُْ :
ّ ينظر ::البنيكية في المسانيات.ُِّ :
ْ دالئؿ اإلعجاز.ُْٕ :

ٓ ينظر :األلسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف.ُُ-َُ:
ٔ نفسو.َُ:

ٕ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ِّٗ:
ٖ نفسو.ُِْ-َِْ:
ٗ نفسو.ِّٓ :
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الجرجاني كأس ارره ،ثـ انتيى إلى تصريح عممي ال يخمك مف مبالغة ،قاؿَّ (( :
إف مثؿ ىذه المقاءات بيف المدارس البنيكية مف
جية كنظرة الجرجاني في النظـ مف جية أخرل لتؤكد لنا حقيقة ال يمكف تجاكزىا ،كىي اف البنيكية في المسانيات المعاصرة
ال تعدك اف تككف اجت ار ار لنظرية النظـ الجرجانية ،كاف غيرت األكلى -أعني البنيكية  -مصطمحاتيا؛ ألنيا تكممت بمغة
العصر ،كلغ ًة و
قكـ لـ يككنكا عربان ،كأقامت دراساتيا بأدكات غير األدكات التي استخدميا األقدمكف))ُ.

أصكؿ سمككية كسياقية :كما يحاكؿ التأصيؿ لمنيج نظرية بمكمفيمد في تفسير المغة بكصفيا ظاىرةن سمككيةن منظكرنة
قابمةن لمقياس كالمالحظة عف طريؽ مالحظة المكاقؼ الكالمية كتحميميا عمى أساس الحافز كاالستجابةِ ،كربطيا ببعض
المالمح المشابية في التراث الغربي القديـ كظكاىره كالنبر كالتنغيـ ،قاؿ(( :أما المكاقؼ الكالمية ،كأثرىا في تغير الداللة،

ككذلؾ تأثير الحالة النفسية لممتكمـ ،كىك ما ت ؤمف بو المدرسة السمككية ،فقد كردت نصكص في التنغيـ كالنبر ،كعالمات
الترخيـ في الكالـ تدؿ عمى معرفتيـ بتأثير ذلؾ في الداللة))ّ .ثـ انتقؿ إلى نظرية السياؽ التي مف أىـ أعالميا فيرث

أف الكممات تكتسب معنى مؤقتان بتأثير السياؽ الذم يفرض عميو امتداده كآثارهْ ،فيربط بينيا كبيف أعماؿ
الذيف يركف ٌ
عممائنا القدماء في اىتماميـ بالقرينة المصاحبة كأثرىا في تحديد الداللة كايضاحيا ،قاؿ(( :كأما نظرية السياؽ ،فالمعجميكف

العرب ٌتنبيكا عمى االستعماؿ ،كالسياؽ كالقرينة المصاحبة ،كأعطكا لذلؾ أمثمة كثيرة في معجمات المغة))ٓ .كيمثٌؿ لذلؾ
يخر بحسب االستعماالت التي يرد فييا كالسياؽ
بتغير معنى لفظ (أدب) مف استعماليا المغكم بمعنى :المأدبة إلى دالالت أ ى
كالقرائفٔ.

أصول توليدية تحويمية :كمف ذلؾ ما نجده في محاكلتو الربط بيف نظرية تشكمسكي التكليدية التحكيمية كجيكد عبد القاىر

الجرجاني ،ذاىبا إل ى اف ما جاءت بو التكليدية التحكيمية مف منيج يقترب عمى نحك كبير الشبو مما يطرحو منيج النحك
إف النحك التحكيمي(( :ييمو تكليد الجمؿ ناظ انر إلى البنى التحتية ليا،
العربي التقميدم في دراستو لمغة كتحميميا؛ فيقكؿ ٌ
كناطقنا بما يكجبو البناء التحتي مف صحة التركيب كقب كلو في الصكت كالمعنى...كىذه النظرة ليست جديدة في عالـ البحث

المغكم ،كال سيما الدراسات العربية فعبد القاىر الجرجاني يرل َّ
أف متكمـ المغة يف ٌكر في تجميع المعنى في نفسو قبؿ أف
بأف يككف منيج
ينطؽ بشيء ،ثـ ىك بعد ذلؾ يحاكؿ ترتيب الكالـ في نفسو....إف المنيج التحكيمي التكليدم منيج أشبو ٍ
النحك التقميدم العربي ،لما اتصؼ بو مف الشكمية كالمعايير التي عرفيا الدرس المغكم العربي))ٕ.

أف لو شبييان في تراث عبد القاىر الجرجاني ،كقد
كىكذا نرل َّأنو يعد ما جاءت بو التحكيمية التكليدية ليس جديدنا ك ٌ
أف تشكمسكي تأثر بالنحك العبرم كالعربي بعد اطالعو عمى ما ترجـ منيما عف طريؽ نحاة األندلس ،قاؿ:
افترض ٌ
(( كبرزت معالـ التحكيؿ كالتكليد عند العرب في دراسة المغة في األساليب البالغية ،كأصكؿ الكالـ كعمـ المنطؽ ،كعمـ
أف
الكالـ ،كلعؿ األصكلييف كالبالغييف يمثمكف –بحؽ -اسبؽ المحاكالت في دراسة المغة ،مف تحكيمية تشكمسكي ،بؿ يمكننا ٌ
إف اطالع تشكمسكي عمى النحك العبرم كالنحك العربي ،مما ترجـ منو عف طريؽ نحاة األندلس ،يجعؿ مف الممكف
نقكؿٌ :

أف نفترض تأثر تشكمسكي ،كالمدرسة التحكيمية بالدراسات المغكية العربية القديمة))ٖ .كىك يتابع ىنا كالـ الدكتكر عمي
ٍ

ُ األلسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف.ُّ :

ِ ينظر :المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم.ُٖٔ :
ّ العربية كالبحث المغكم المعاصر.َِّ:

ْ ينظر :عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي.ِّٓ :
ٓ العربية كالبحث المغكم المعاصر.َِّ:

ٔ ينظر ىامش الصفحة المذككرة في المرجع السابؽ.
ٕ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ُِٔ:
ٖ نفسو.ُِٖ:
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أف تشكمسكي تأثر بالنحك العربيُ .كقد عاد إلى دراسة ىذه الفكرة في مكضع آخر متحدثان عف
زكيف الذم ذىب أيضا إلى ٌ
عرؼ بيما قاؿ (( :كالذم يتأمؿ ىذه الصكرة مف مذىب تشكمسكي كيقارنيا بما يقكلو
البنية العميقة كالسطحية عنده كبعد ٍ
أف ٌ
عبد القاىر الجرجاني حكؿ تحكيؿ الجممة مف ن ٍفس المتكمـ قبؿ نطقيا إلى جممة مألكفة يجد أف تشكمسكي لـ يفعؿ شيئان
سكل تكرار ما قالو األلسني عبد القاىر))ِ .كقد ذىب إلى المكازنة بيف ما جاء بو تشكمسكي في مفيكـ البنية العميقة؛

أف عبد القاىر يذىب
حيث اف المغة عنده إبداع كفطرة تتحكؿ مف قكاعد ضمنية مفيكمة إلى جمؿ منطكقة فطريا ،في حيف ٌ
أف المتكمـ يقصد إلى ترتيب األفكار في نفسو ثـ يخرجيا منطكقة ،فيقكؿ(( :كبيف المذىبيف فرؽ كاضح ،كالكاقع اف
إلى ٌ
أف الجمؿ قكالب جاىزة يجترىا المتكمـ ،كمع
مذىب عبد القاىر ليس غريبا ،بؿ قد ذىب إليو سكسير األلسني الذم يرل ٌ
ذلؾ فمذىب تشكمسكي لـ يكف بيذا الجمكد الذم قصد إليو سكسير في تككيف الجمؿ ،فيك صاحب مذىب متميز))ّ .كما

قاؿ في مكضع آخر (( :ككاف لممنطؽ في منيج تشكمسكي أثر كاضح في التحميؿ كتفسير الظكاىر المغكية ،كىك مف ىذا
الجانب يقترب مف الدراسة المغكية العربية في التعميؿ كالقياس كالمنطؽ كالجدؿ))ْ.

َّ
إف في مكقؼ الدكتكر العبيدم ىذا شيئان مف التناقض ،ففي حيف يدعك إلى عدـ األخذ بما أنتجو سكسير مف بنيكية

كبياف عدـ صالحيا لمعربية كالدعكة إلى طرح ما جاءت بو -في ضكء ما خمفتو مف تناقضات كانشقاقات فكرية  -كالدعكة

إلى اعتماد ما تركو لنا المغكيكف العرب ،نجده ،مف جية أخرل ،يذىب إلى أف ما جاءت بو بنيكية سكسير لو أصكلو
كمالمحو العامة في التراث العربي؛ يمتى ىمثِّال بنظرية النظـ عند الجرجاني .يضاؼ إلى ذلؾ أف كالمو يعني ،مف جية ما ،أف
المنيج ً
المساني ٍي ًف السكسيرم كالتشكمسكي ،مف غير بياف ذلؾ أك إيضاحو دفعا
يف
نظرية النظـ لمجرجاني تحتكم عمى معالـ
ى
ى
لما يمكف أف ينتج عف مثؿ ىذا الطرح مف تناقض كاف كاف ظاىريا أك شكميا عمى أقؿ تقدير .كقد حاكؿ الدكتكر العبيدم

الربط بيف قضية تفاكت صحة التركيب ،مما يسمى بالصحة النحكية (أك بدرجة الصكاب النحكم) ،كالصحة النحكية

لمتركيب  grammaticalityمصطمح يشير إلى تكافؽ جممة ما أك جزء مف جممة ما مع قكانيف نظاـ نحكم خاص بمغة
دائما فقد يختمؼ المتكممكف األصميكف
معينة ،كالحكـ بتكافؽ جممة ما أك عدـ تكافقيا مع النظاـ النحكم لمغة ال يككف ن
سيال ن
في أحكاميـ ،كال تتعمؽ ىذه األحكاـ بمعنى ا لجممة أك بقبكليا أك عدـ قبكليا في المجتمع فقد تككف الجممة صحيحة مف
الناحية النحكية أك متكافقة مع النظاـ النحكم لمغة أك صحيحة الصياغة لكنيا غير ذات معنى ،كقد تككف الجممة صحيحة

مف الناحية النحكية لكنيا ال تمقى القبكؿ لسبب أك آلخرٓ.

كيرل الدكتكر العبيدم اف ى ذا المعيار االلسني الجديد مما سبؽ إليو الجرجاني أيضا قاؿ(( :كىذه الفكرة التي يطرحيا
األلسنيكف ،كيناقشكف قضيتيا عمى ىذا المستكل مف التعميؿ كالتفسير ىي نص كالـ عبد القاىر الجرجاني في إشارتو إلى
التفاضؿ بيف نظـ كنظـ ،فيك يقكؿ( :اف ىينا نظما أحسف مف نظـ كذلؾ بحسب تطبيؽ معاني النحك...إذ اف تفاضؿ

الناس يتـ بالعمـ بو)ٔ .مما يتقدـ يتبيف لنا اف (أصكلية الجممة) ك(جكدتيا) أك (انحرافيا) عف األصكلية ،لـ تتعد ما فيمو
ُ ينظر :بيف التراث كعمـ المغة الحديث ،ْْ:كالعربية كالبحث المغكم المعاصر( .ُِٖ:اليامش)
ِ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ِْٗ:
ّ نفسو.ِْٕ:
ْ نفسو.ُِٓ:

ٓ ينظر :المغة كعمـ المغة ،جكف ليكنز ،ترجمة :مصطفى زكي التكني ،دار النيضة العربية ،الطبعة :األكلى ،ص( .ُْٕ :ىامش)ُ:
(ىامش)ُ:

و ً َّ
و
ً
ظوـ ،ثـ
أح ىس ىف مف ن ٍ
عمـ أف ىينا ن ٍ
ظمان ٍ
ٔ النص في دالئؿ اإلعجاز ِ ْٓٔ /باختالؼ(( :أنو ما مف أىحد لوي أدنى معرفة إال كىك ىي ي
ً
ً
ُّ
نفسو ،مف
أفياميـ.
كتضؿ عنيـ
أعينوي،
أنت ٍ
ي
صىرىـ ذلؾ تى ٍس ىدير ي
أرد ى
اى ٍـ إذا ى
تر ي
ت أف تيىب ٍ
كسبب ذلؾ أنيـ أك يؿ شيء ىعدمكا الع ٍم ىـ بو ى
ي
ً
ً
غير تى ِّ
ألنؾ
ككف في
الج ٍيد حتى تي ًميمىيـ عف رأييـ ،ى
فأنت تىٍمقى ى
دكف المعاني .ى
األلفاظ ى
كخي معاني النحك ،كجعمكه ىي ي
حيث ىحسبكه شيئان ى
بالخىزائـ إلى االعتر ً
ً
ِّ
بأف ال معنى لو غي ير ِّ
تكخي معاني النحك ،ىعىرض ليـ
كداء
أنت قي ٍدتىيـ ى
اؼ ٍ
متمكنان .ثـ إًذا ى
مرضان يم ٍزمن نا ،ن
تيعال يج ى
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نحاة العرب عف بناء الجممة ،كصمتيا بقكاعد المغة ،كقكة ىذه الصمة كضعفيا ،كتأثير ذلؾ كمو في جكدتيا كرداءتيا أك

خركجيا))ُ  .كما تكقؼ الدكتكر رشيد العبيدم عمى ما طرحو تشكمسكي مف مفيكـ السميقة المغكية عند ابف المغة ،إذ

((ذىب إلى اف الطفؿ يكتسب لغة األـ عف كعي كادراؾ حتى في سنو المبكرة جدا ،كانو حالما يستكعب القكاعد المختمفة
التي تعتمد عمييا المغة ،تتككف عنده القدرة عمى الخمؽ ،أم عمى تركيب الجمؿ المختمفة التي يريدىا))ِ .كقد ربط الدكتكر
رشيد العبيدم بيف ىذا المفيكـ كبعض الممحات القديمة عند ابف جني كعبد القاىر الجرجاني ،مما استنتج منو اف ثمة التقاء

بيف ما طرحو تشكمسكي كما قدمو عمماء العربة األقدمكفّ.

أصول في النظرية الداللية :كمف ذلؾ أيضا ما نجده عند حديثو عف نظرية الحقكؿ الداللية ،في أثناء تعريفو بالنظريات

الداللية الغربية ،إذ يقكؿ عنيا (( :كىي نظرية سبؽ إلييا عمماء المغة في معجماتيـ التي كضعكىا عمى المعاني
كالمكضكعات ،كىي كتب تناكلت تقسيـ المغة عمى عالقات داللية في الحيكاف كالنبات كاإلنساف كالجماد ،كالطبيعة،

السماكات كاألرض .كلكف ىذه المكضكعة التي تناكليا العرب في معجماتيـ ،كانت تتسـ بالعمكمية ،كتحتاج إلى تنظيـ أدؽ

كأكثر في المنيج))ْ .فيك يرل أف لنظرية الحقكؿ الداللية أصكال عربية في تراثنا العربي تتمثؿ بمعجمات المعاني كالرسائؿ
التي خصصيا القدماء لمكضكع معيف كالماء كالمبأ كالنخؿ كغيرىا ،كلكنو يقر بأف ما ألفو القدماء في ىذا الميداف يتسـ
بالعمكمية كأف بو حاجة إلى التنظيـ .كلكنو يعكد بعد اسطر قميمة مف كالمو السابؽ إلى كصؼ ما قدمتو ابرز النظريات

التي شاعت في الدراسات الغربية بأنيا ((إعادة كتكرار لمنيج العربي في تفسير مكاد المغة دالليا))ٓ .كما يصؼ اىتماـ

الباحث المغكم العربي بمكضكع الحقكؿ الداللية بأنو ((سبؽ يحسب لعمماء العربية ،قبؿ ظيكر نظرية الحقكؿ الداللية في

البحث المغكم األكربي))ٔ .كاستم ار انر منو في محاكلتو الكشؼ عف مالمح التشابو بيف الدرس الداللي العربي كالدراسات
الداللية الحديثة أشار إلى أىـ تمؾ النظريات رابطان بينيا كبيف الدرس الداللي العربي القديـ ،فربط بيف المحددات التي
كضعيا دم سكسير لمعالقة بيف المفظ كالمعنىٕ مف جية كعمؿ المعجمييف العرب في معجماتيـ كالمفسريف في تناكليـ

الكممة العربية كبياف معناىا مف جية أخرل ،قاؿ(( :كالذم يتتبع المعجـ العربي ،كمناىج المفسريف في تناكؿ الكممة العربية
كاعطاء معناىا ،يجدىـ ينظركف إلى المفظ كمعناه عمى أنيما كجياف لعممة كاحدة كما يرل سكسير كىما الداؿ كالمدلكؿ

عنده))ٖ.

الكشف عن أخطاء ناتجة من تطبيق المناىج المسانية عمى العربية:

درس الدكتكر العبيدم ،في أثناء تعريفو بالمناىج المسانية ،محاكلة بعض الباحثيف العرب تطبيؽ بعض تمؾ المناىج

عمى مجمكعة مف جكانب العربية كظكاىرىا المغكية؛ فذىب إلى أف ىذه المناىج صالحة لدراسة المغات األكربية فقط؛ كأننا
(( لك حاكلنا تطبيقيا عمى ظكاىر العربية لرأينا أف ثمة تكمفا كاضحا بيف ما ألفو الباحث العربي ،كما يراه الباحث

ظـ و
مف ىبعد ً
أس أمرىـ .كذلؾ أنَّيـ ىيىرٍكىننا َّ
دى يشيي ٍـ ،حتى يكادكا ىيعكدكف إلى ر ً
يككف
كالـ مف غير أف
الح ٍسف ًلىن ٍ
ندعي المزي ىة ك ي
خاطىر ىي ى
ى
ٍ
ً
الناس في العمـ بو)).
أف
فيو مف معاني النحك
شيء ييتى َّ
ى
صكير ٍ
ه
يتفاض ىؿ ي

ُ األلسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف.ُٕ :

ِ مدارس نحكية كلغكية عربية كغربية.ِٕٔ :
ّ األلسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف.ُٗ :
ْ العربية كالبحث المغكم المعاصر.َِِ:
ٓ نفسو.َِِ:
ٔ نفسو.َِّ:

ٕ محاضرات في عمـ المساف العاـ.َُْ :
ٖ العربية كالبحث المغكم المعاصر.َِِ:
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األكربي))ُ .ثـ أخذ يذكر طائفة مف صكر التأكيؿ كالتخريج لقضايا صرفية مكازنان بيف الدرس المغكم التقميدم كالدرس

الصكتي الحديث؛ ذاىبا إلى اف ىذا الدرس ترؾ أثره في زعزعة الفكر األلسني العربي كمف ثـ االنحراؼ عف المسيرة
المتكارثة عند أجياؿ األمة العربية كاإلسالميةِ .كمف ذلؾ مكازنتو بيف القاعدة الصرفية القديمة التي قررىا عمماء الصرؼ
السابقكف ؛ تمؾ القاعدة التي تنص عمى أف الكاك أك الياء تقمباف ألفا إذا تحرؾ أم منيما ،كانفتح ما قبميما ،نحك (قاؿ)مف

(قكؿ)ك (باع) مف ( بيع) كىذه القاعدة مطردة في العربية في أم حركة تقع عمى الكاك أك الياء ،سكاء أكانت فتحة أـ ضمة

أـ كسرة ،نحك طاؿ مف طكؿ كخاؼ مف خكؼ ،عمى كفؽ الشركط العشرة التي قررىا عمماء الصرؼ العربْ.

كيرل الدكتكر رشيد العبيدم أف ىذه القاعدة مما تعممتو األجياؿ كدرجت عميو فأصبحت جزءا مف كيانيا المغكمٓ.

كمف ثـ فيك يرل ،في مقابؿ ذلؾ ،أف الدرس الحديث عندما طبَّؽ منيجو الخاص -بعد تأثره بالبحث الصكتي الغربي – لـ
ىي ٍقىنع بما انتيى إليو القدماء فحاكؿ التجديد كايجاد البديؿ؛ فذىب أصحاب الدرس الحديث ((إلى أف الذم حصؿ لمثؿ:
(قكؿ) ك(بيع) ىك سقكط الكاك أك الياء ،فانزلقت الفتحة التي عمييما إلى الفتحة التي ىي مصاحبة لمقاؼ كالباء ،فامتدت
الفتحة كأصبحت ألفا طكيمة :صائتا طكيال))ٔ .كمف تمؾ التكجييات تكجيو الدكتكر عبد الصبكر شاىيف ،الذم قاؿ(( :فإذا
تأممنا األمثمة التي بيف أيدينا كجدنا أنيا مف قبيؿ الحركة المزدكجة أك الثالثية التي تتحكؿ إلى حركة كاحدة طكيمة .فكممة
مثؿ :قكـ () qa+u+amaاجتمعت فييا حركة ثالثية ،نشأ عف اتصاؿ أجزائيا كاك .فإذا سقطت الضمة ،انتفى االنزالؽ،
كاتصمت الفتحتاف القصيرتاف قبميا كبعدىا لتصبح الكممة :قاـ ( ،)qamaaفكؿ ما حدث ىك سقكط عنصر الضمة في كاقع

األمر ،ىركبا مف ثالثية الحركة ،إلى الحركة الطكيمة))ٕ.

كيرل الدكتكر رشيد العبيدم أف ىذا التعميؿ المقتىىرح ليذه الظاىرة المغكية غير مقبكؿ ألنو يثير تساؤالت أكثر مما
يقترح حمكال فيك يدخؿ الدارس في إشكاالت جديدة ال نجدىا في التعميؿ الصكتي العربي القديـ كىي كما حددىا الدكتكر
العبيدم :أف األلؼ إذا كانت ناتجة مف التقاء فتحة بفتحة أخرل ،فمف أيف نتجت األلؼ في بعض الكممات التي تمتقي فييا
ضمة بفتحة أك كسرة بفتحة ،فكيؼ تحكلتا إلى ألؼ كليس بينيما تجانس؟ ،ثـ يعمؽ عمى ىذا كمو بالقكؿ(( :أليس في ىذا
غيرنا في مفاىيـ كقكاعد محددة كصمت إلينا كأفيمتنا سبب اإلعالؿ الذم حصؿ ،دخمنا في
ما يثير الغرابة؟ ففضالن عف أننا ٌ

متاىات جديدة أكجدىا لنا البحث الصكتي المعاصر الذم اجتيد فيو ىنرم فميش ،ككانتينك ،كمالمبرج ،كبرجستراسر ممف ال

صمة ليـ بالعربية كال بقكانينيا كال بتراثيا العريؽ الممتد في أصكؿ ىذه األمة كحضارتيا))ٖ.

كبيذا يككف الدكتكر العبيدم قد رفض التعميؿ الصكتي الجديد ألنو ال يمتاز بالشمكؿ الذم يمتاز بو التعميؿ الصكتي
أف التعميؿ الجديد ينطبؽ عمى اإلعالؿ الذم تمتقي فيو فتحة بفتحة فتنتج
العربي القديـ ،إذ يتضح ،مف مناقشتو لممسألةٌ ،
عنيما ألؼ ،كىذا ال يمكف تطبيقو عمى الحاالت األخرل التي يحدث فييا اإلعالؿ نفسو مما تمتقي فيو ضمة بفتحة أك كسرة

بفتحة ،كىك ما دعاه إلى الحكـ عمى ىذا الجديد بأنو غير صالح لمعربية كيدخميا في متاىات ال حاجة لنا بيا ناتجة عف أف
تأثر بالدراسات األكربية
الدرس الذم أكجدىا ال صمة لو بتراث العربية .كمف المسائؿ التي عالجيا الدرس الصكتي الحديث م ا
كردىا ،مسألة صياغة اسـ الفاعؿ مف المعتؿ العيف فالقاعدة الصرفية تنص
الحديثة ،كقد كقؼ عمييا الدكتكر رشيد العبيدم ٌ
عمىَّ :
أف الكاك أك الياء إذا كقعتا بعد ألؼ زائدة ،قمبتا ىمزة ،سكاء أكانت في حشك الكممة أـ متطرفة ،كذلؾ نحك( :قائؿ)
ُ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٕ :
ِ ينظر :نفسو.ُِٕ:

ْ ينظر :جامع الدركس العربية ِ ،َُٕ /كشذا العرؼ في فف الصرؼ ،ُِّ :كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٕ :
ٓ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٕ :

ٔ دركس في عمـ أصكات المغة ،لكانتينك ،ُْٖ:كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٖ :

ٕ المنيج الصكتي لمبنية العربية .ُٗٓ- ُْٗ ،كينظر :محاكلة السنية في اإلعالؿ.ُُٕ -َُٕ :
ٖ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٖ :
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مف (قاكؿ) ك(بائع) مف (بايع) ك(عجائز) مف (عجاكز) ك(قبائؿ) مف (قبايؿ) ك(صحائؼ) ك(قالئد) ،مع النظر إلى الكاك
كالياء؛ فإذا لـ تككنا صكتي مد ،لـ تبدال ،نحك (معيشة) ك(معايش) ك(مغارة) ك(مغاكر)ُ .فيرل الدكتكر العبيدم أف الدرس

الصكتي الحديث عندما تناكؿ ىذه المسألة (( دخؿ في مزالؽ ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف" فالدرس الحديث يذىب إلى "أف
(قائؿ كبائع) جاءتا مف ( قاكؿ كبايع) كلكف الذم حصؿ ىك سقكط الكاك كالياء ،كىما قاعدتاف ،فبقيت قمتاىما
الكسرة...فتحكلت ىذه الكسرة إلى ىمزة مكسكرة))ِ.

كيعمؽ الدكتكر عمى ىذا التعميؿ الصكتي بالقكؿ(( :فمست أدرم ىلـ تسقط (الكاك)ك (الياء) ،ثـ لست أدرم كيؼ يتحكؿ
الصكت-كىك الكسرة -إلى ىمزة مكسكرة أم (قاعدة  +قمة) ،كمف أيف تككنت ىذه القاعدة ،كلماذا كانت اليمزة؟!))ّ .كممف
كممف تكقؼ عند ىذه المسألة األستاذ الطيب البككش ،الذم يرل أف مثؿ ىذه الكممات لـ يقع فييا قمب كانما سقط حرؼ

الكاك أك الياء فبقيت الكسرة كحدىا فجمبت اليمزة ،قاؿ(( :كالكاقع انو لـ يقع قمب كانما كقع حذؼ الكاك كالياء .كبقيت
الكسرة ،لكف العربية لـ تتعكد رسـ الحركات كحدىا كاف نطقت بيا كما ىك الشأف في ألؼ االتكاء التي نجدىا في أكؿ
األفعاؿ المزيدة مثؿ انفعؿ ،فيي كسرة تعتمد حتى ال يبدأ بحرفيف متتالييف؛ أم بحرؼ ساكف .كنظ ار إلى اف العربية ال
تتصكر رسـ الحركات مستقمة عف الحركؼ ،كال يكجد فييا مقطع مبدكء بحركة؛ كىك أمر ال يتنافى كالمعطيات العممية
الحديثة ،فقد كاف مف الضركرم اف تعتمد الحركة عمى ىمزة في مثؿ قائؿ كلذلؾ نقكؿ لمتبسيط -مع النحاة القدامى -اف
الكاك كالياء قمبا ىمزة))ْ .كتعميؿ البككش ،ىنا ،ال يظير مصدر اليمزة في مثؿ ىذه الصيغة عمى نحك مقنع كمقبكؿ ،كلذلؾ
كلذلؾ عمؽ عميو الدكتكر رشيد العبيدم بالقكؿ(( :كلسنا ندرم مصدر اليمزة عنده))ٓ.

كمف التعميالت التي جاء بيا المحدثكف ما جاء عند األستاذ احمد الحمك ،إذ قاؿ(( :كبناء عميو فاف ما يكجد في مكاف

العيف مف اسـ الفاعؿ (قائؿ) ك(بائع) ىك الكسرة فقط كالشيء سكاىا .كنستطيع اف نكتب أسماء الفاعؿ ىذه عمى الشكؿ
التالي( :قا-ؿ) بدال مف (قائؿ) ،ك(با-ع) بدال مف (بائع) لكف ىذا ال يعني انو ال يكجد ىنا ىمزة ،إال اف كجكدىا ليس
ناشئا عف انقالب الكاك في (قاكؿ) أك انقالب الياء في (بايع) ،بؿ يرتبط بما ذكرناه سابقا عف خصائص اليمزة فاليمزة تقكـ
ىنا بكظيفة الفصؿ بيف مصكتيف متتابعيف :األلؼ الطكيمة كالكسرة القصيرة .كالسبب الثاني لكجكد اليمزة ىنا ىك اف المرء
ال يستطيع ألسباب فيزيكلكجية اف ينطؽ بالمصكت لكحده عاريا عف أم صامت قبمو دكف اف يبدأ بنطؽ اليمزة .فال
نستطيع نطؽ ألؼ قصيرة (فتحة) كال طكيمة لكحدىا دكف اف نبدأ بنطؽ ىمزة في أكليا ،كالشيء نفسو ينطبؽ عمى الكاك
كالياء سكاء أكانتا حرؼ مد أك حركة قصيرة .ىذا يفسر ما قمناه آنفا عف الحديث عف أصؿ الكاك الصامتة في (قى ٍكؿ) كالياء
الصامتة في (ىب ٍيع) ،إذ اف ىذيف الصكتيف ليسا سكل ضمة بعد تسييؿ اليمزة اإللزامية التي في أكليا بالنسبة لمكاك ،ككسرة

بعد تسييؿ اليمزة اإللزامية التي في أكليا بالنسبة لمياء .لذلؾ نستنتج اف اليمزة التي تكىميا الصرفيكف في عيف اسـ الفاعؿ

ليست في حقيقة األمر سكل المصكت القصير غير المسبكؽ بحرؼ صامت ،ككجكد اليمزة تابع لكجكد ذلؾ المصكت

كليس نتيجة انقالب عف كاك أك ياء ال كجكد ليما أصال))ٔ.

كلـ أصبح النطؽ بيما
كلـ يقبؿ الدكتكر رشيد العبيدم بيذا التعميؿ ليذه الظاىرة ،فقاؿ(( :نقكؿ لو :ثـ ماذا بعد ذلؾ ،ى
عمى زنة (فاعؿ) :قائؿ ،كبائع؟ كما المسكغ لذلؾ كمو؟))ٕ .كقد كصؼ مثؿ ىذه االجتيادات في تكجيو بعض الظكاىر
ُ ينظر :شذا العرؼ في فف الصرؼ ،ُِْ :كجامع الدركس العربية ِ ،ُُِ /كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٗ-ُِٖ :
ِمباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٗ :
ّ نفسو.ُِٗ:

ْ التصريؼ العربي مف خالؿ عمـ األصكات الحديث.ُْٗ-ُْٖ :
ٓ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ُِٗ :
ٔ محاكلة ألسنية في اإلعالؿ.ُِٖ :

ٕ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.َِِ :
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المغكية كتعميميا أك تفسيرىا بأنيا و
تجف عمى عمماء العربية ،قاؿ(( :كمثؿ ذلؾ كثير ،يقؼ عنده الباحث المعاصر ،فيجد

التجني كاضحا عمى عمماء العربية كباحثي المغة في تاريخ البحث المغكم العربي))ُ .كمف ىنا نجد أف الدكتكر العبيدم يرل
اعد جديدة لإلعالؿ مف غير تفسير
أف مثؿ ىذه التعميالت الصكتية غير مقبكلة ألنيا تعميالت غير يمتَّ ًسقة؛ فيي تى ٍقتىًرح قك ى
يكضح تمؾ القكاعد المقتىىرىحة عمى نحك مقبكؿ لغكيان أك حتى منطقينا عمى األقؿ.
تأكيد عدم حاجة المغة العربية لممناىج المسانية أو عدم مناسبتيا ليا:

عمى الرغـ مف أننا أشرنا إلى بعض القضايا التي حاكؿ الدكتكر العبيدم أف يجد ليا أصكال في تراثنا المغكم كمنيا

المنيج الكصفي مثال ،فإننا نجده في مكاضع أخرل يؤكد أف تمؾ المناىج ال تناسب المغة العربية أك ال يمكف تطبيقيا عمييا
في اقؿ تقدير كمف ذلؾ كالمو عمى أ ىمية دراسة الميجات محددا الغاية مف تمؾ الدراسة منيا معرفة صمتيا بالمغة األـ
كاختالفيا عنيا في أحكاـ الصكت كالداللة أما غير ذلؾ فيراه غير صحيح ،قاؿ(( :أما دراستيا ألجؿ كضع نحك خاص بيا

–كخاصة ليجات العربية -فيذا ما ال يقره البحث العممي كال ترضاه ظركفنا السياسية كاالجتماعية))ِ .فيك يرل أنو لك أتيح
لمعربية المعاصرة أف تدرس اآلف عمى كفؽ النيج الكصفي مف خالؿ نصكصيا األدبية مثؿ نتاجات طو حسيف كالسياب

كايميا أبي ماضي كغيرىـ لما كانت القكاعد التي ستنتيي إلييا مختمفة كثي انر عما انتيى إليو النحاة القدماءّ .ثـ يقرر بعد

ذلؾ (( :لذلؾ كمو نرل اف استعماؿ المنيج الكصفي لدراسة النص المغكم العصرم المتمثؿ في مثؿ ىذه النماذج لـ يجرنا
إلى نتائج بعيدة عف ما قررتو الدراسة المغكية العربية في عصكر تقعيد المغة كبرمجة قكانينيا))ْ.

تكجيو ىذا في مكضع آخر؛ إذ يقكؿ -بعد أف عرض مفيكـ الكالـ عند سكسير (( :-كالذم يبدك لنا مف خالؿ
كيؤكد ٌ
ىذا التحديد لمغة الكالـ عند سكسير كجعميا ىي الميداف الطبيعي لمدراسة انو ال ينسجـ مع طبيعة لغتنا ،التي احتفظت
بكيانيا الثابت المستقر بما تكارثتو مف لغة الكتاب المنزؿ كالحديث النبكم الشريؼ كأصكؿ الفصاحة كالبياف فيناؾ مستكياف
في العربية ،األكؿ ىك المستكل المثالي كىك الذم يعبر عنو بالمغة الفصيحة المشتركة التي كتب بيا النص العربي السميـ،
كاألخرل ىي الخاصة أك المحمية المعركفة بالميجة العامية))ٓ.

كيبدك لنا أف الرؤية التي دفعت بالدكتكر رشيد العبيدم إلى ما ذىب إليو مف عدـ حاجة المغة العربية إلى المناىج
المغكية الغربية ،كالسيما المنيج الكصفي منيا ،تتمثؿ في إيمانو باف المغة العربية تختمؼ عف المغات األخرل ،كمرد ىذا
االختالؼ يعكد إلى اف المغة العربية لغة لـ يصبيا تغيير كبير ألنيا حافظت عمى قكانينيا كقكاعدىا؛ فيي ما تزاؿ تحتفظ
ثـ ،فال تكجد حاجة إلى إعادة دراستيا مف جديد مف خالؿ المنيج الكصفي الف
بخصائص المغة العربية الجزرية األـ؛ كمف َّ
ىذه الدراسة ستخرج بالنتائج نفسيا التي خرج بيا عمماؤنا القدماء الف المغة محافظة عمى قكاعدىا كطريقة بنائيا كتركيبيا

كخصائصيا المغكية األخرل ،قاؿ(( :كمعمكـ َّ
أف كثي ار مف المغات -كال سيما األكربية -كاقعة تحت تأثير التغيرات
االجتماعية كاالقتصادية كظركؼ التحكالت السياسية كالثقافية ،كلذلؾ نجد فرقا كبي ار بيف ليجات الالتينية قبؿ مئات السنيف
كالمغات الالتينية المعاصرة في ركمانيا كايطاليا كاسبانيا كالبرتغاؿ كفرنسا كالتينية أمريكا الجنكبية ،في حيف ال ينطبؽ ىذا

عمى العربية منذ اف كانت في حضف أميا الجزيرة العربية ،كبعد مجيء اإلسالـ ،كنزكؿ القرآف حتى ىذه المحظة ،كالى اف
تقكـ الساعة ،إنيا لغة استمرت عمى قكانينيا كقكاعدىا كنظاميا ،كما تزاؿ تحتفظ بخصائص المغة العربية الجزرية األـ ،كما
ىي ،كاف ما كاف ينظـ بو امرؤ القيس مف شعر ،كالميميؿ كعبيد كلبيد ،كما تكمـ بو االكديكف كالكنعانيكف كاآلراميكف كما

يتكمـ بو أبناء العرب كالمسممكف بعد خركج العرب مف الجزيرة ما يزاؿ يحكي النظاـ الذم ىك خصيصة ثابتة غير متغيرة
ُ نفسو.َِِ:
ِ نفسو.ِِٔ:
ّ نفسو.ِّٔ:
ْ نفسو.ِّٔ:

ٓ العربية كالبحث المغكم المعاصر.ِِْ:
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عمى المستكيات ال داللية كالصكتية كالتركيبية كالمفردات كاألساليب ،كذلؾ اف ىذه المغة قدر ليا اف تخمد بكتاب اهلل تعالى
كمدكف إلى يكمنا ىذا))ُ.
كبما أمدت بو أبناءىا مف نصكص متكارثة ،كتراث أدبي كعممي كفكرم مركم منقكؿ َّ

كتفسير ىذه الرؤية -التي يرتكز عمييا ،ىنا ،في حكمو ىذا :-أف العربية لـ تتغير كأنيا حافظت عمى خصائصيا،

يتضح لنا عمى نحك أكثر كضكحان إذا عممنا انو يرل انو ال كجكد لعالقة بيف التغيرات االجتماعية كالبناء المغكم في تمؾ

المجتمعات التي تحصؿ فييا تمؾ التغيرات االجتماعية ،قاؿ(( :مما تقدـ نستخمص اف ال عالقة بيف التغيرات التي تط أر

عمى المجتمعات كالبناء المغكم لتمؾ المجتمعات ،إذ اف المغة ليست بناء ظاى ار يتحكـ فيو التغيرات االجتماعية كالفكرية
كالثقافية ،بؿ اف المغة الحية تككف قادرة في ذاتيا عمى االتساع كالنحت كاالشتقاؽ كالتكليد في مفرداتيا ،كاذا كاف ثمة مف

التغيرات التي تط أر عمييا ،بتغير ظركؼ المجتمع ،كاتجاىاتو الفكرية كالثقافية كالسياسية ،فمكقعو في استحداث مفردات ،أك

االتساع في الداللة ،أك الخركج إلى المجاز كاالصطالح ،كذلؾ كمو ميدانو المفظ ،ال التركيب كالنظاـ))ِ.

كفي حكـ الدكتكر رشيد العبيدم ىنا شيء مف التناقض ،فيك يقرر انو ال عالقة بيف المغة كالتغيرات االجتماعية،
فمـ ٍلـ ينطبؽ ىذا الحكـ عمى المغات األخرل ،كذلؾ
لينتيي إلى القكؿ باف المغة العربية محافظة عمى نظاميا كبنية ألفاظيا ،ى
بأف تبقى تمؾ المغات محافظة ،ىي األخرل ،عمى خصائصيا المغكية ،انطالقا مف القكؿ باف العالقة بيف المغات كالتغيرات
االجتماعية معدكمة كغير مكجكدة .ككقؼ الدكتكر رشيد العبيدم عمى منيج النحك الكظيفي ،كما قدمو الدكتكر احمد
المتككؿ ،فكجد فيو منيجا غريبا بعيدا عف ركح المغة العربية كانو منيج يدخؿ اإلرباؾ عمى المغة كدارسييا لتعدد مصطمحاتو
كعدـ دقتيا كالف كثي ار منيا من قكؿ عف دراسات غير عربية لمغات األكربية كليس لمغة العربية ،كمف ثـ ،فيك منيج غير

مناسب لمغتناّ .كقد كصؼ الدكتكر العبيدم َّ
أف ىذه الدراسات -كأمثاليا مف الدراسات الناتجة مف تطبيؽ بعض المناىج

التي تجد مف يتبناىا كيدعك إلييا -ذات خطكرة عمى المغة العربية ،قاؿ(( :كالكاقع اف معظـ ىذه الدراسات ذات خطكرة
بالغة عمى كياف العربية ،ال نقكؿ ىذا مف باب التعصب الجاىؿ ،بؿ نقكلو بعد اف عرفنا النكايا الخبيثة التي تختفي كراء ىذه
الصيحات كالتقميعات الغريبة المكدرة لصفاء نير المغة كنقائو .خصكصا اف مف يحمؿ مثؿ ىذا المنياج كالمذىب – غالبا

ما -يككف جاىال بكاقع لغتو ،كأصكليا ،الف العارؼ ال يعكزه منيج جديد لفيـ لغتو كمبادئيا))ْ.
ً
يكتؼ الدكتكر رشيد العبيدم في رفضو ىذا المنيج باتياـ أصحابو بالجيؿ أك النكايا غير الصادقة ،بؿ راح
كلـ
يعرض مجمكعة مف المفاىيـ التي يعتمد عمييا ىذا المنيج كمناق شتيا عمميا مف زاكيتيف :األكلى مدل جدة ىذا المنيج
كأصالتو مكازنة العربي القديـ منيا كالغربي المنقكؿ ،كالزاكية الثانية ىي الفائدة الفعمية كالعممية التي يثمر عنيا تطبيؽ ىذا
المنيج كترؾ القكاعد العربية التي كضعيا القدماء ،كقد انتيى إلى اف الباحث احمد المتككؿ أقحـ ىذا المنيج عمى العربية
إقحاما ،قاؿ (( :كعندما يطبؽ الباحث نحكه الكظيفي عمى بعض عبارات ترد في االستعماؿ الغربي تختمط عنده أكثر مف
أف الباحث كاف يحاكؿ زج المفيكـ االلسني الحديث زجا غير مكفؽ في ثنايا البحث
كظيفة ،...،كمف األمثمة التي تدؿ عمى ٌ
المغكم العربي أك محاكلة التدليس في بعض قكاعد المغة العربية ،مكىما القارئ بشيء ال حقيقة لو في البحث المغكم

العربي))ٓ .كىكذا يرفض الدكتكر رشيد العبيدم ىذا المنيج ألنو منيج منقكؿ غير أصيؿ ،كالف صاحبو الدكتكر المتككؿ
مترجـ لو اعتمد عمى بعض تطبيقاتو عمى المغات األخرل بغض النظر عف مدل مالءمتو لمعربية أك عدـ مالءمتو.

ُ نفسو.َِٓ:

ِ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.ِٖٗ :
ّ ينظر :نفسو.ِّٓ-ِِٓ:

ْ مباحث في عمـ المغة كالمسانيات.َِٓ :
ٓ نفسو.ِّٓ-ِِٓ:
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الخاتمة ونتائج البحث:

كاف اليدؼ األساس مف ىذا البحث ىك تككيف صكرة متكاممة عف نقد المسانيات عند الدكتكر رشيد عبد الرحمف

العبيدم ،كالكشؼ عف أىـ تجميات ىذا النقد ،كسعيان لتحقيؽ ىذا اليدؼ انقسـ البحث عمى محاكر درس كؿ محكر منيا
مظي انر مف مظاىر نقد المسانيات عنده .كلعؿ مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ىك َّ
أف جيد الدكتكر العبيدم في

مضمار المسانيات الحديثة كاف يميؿ إلى الخمط بيف المسانيات التمييدية التي غايتيا التعريؼ بالنظريات كالمناىج

كالدراسات المسانية مف جية كالمسانيات التراثية التي تعيد قراءة التراث العربي لتممس ما فيو مف أصكؿ مالمح لسانية حديثة

مف جية أخرلُ؛ إذ ينصب جيده عمى التعريؼ بيذه الدراسات مع البحث عف أصكؿ ليا في تراثنا العربي القديـ ،منطمقنا

مف إيماف عميؽ باف ما قدمو عمماؤنا القدماء في دراسة المغة كاف دقيقا كشامال جامعا ال يحتاج إلى المناىج المستكردة

التي ال تقدـ جديدا أصيال حقيقيا ،كلكف مما يؤخذ عمى جيده ىذا انو غالبا ما كاف يعتمد عمى مراجع كسيطة مترجمة غالبا

في دراساتو ،كليست مصادر غربية بالمغات األصمية التي كتبت بيا تمؾ النظريات كالدراسات الغربية ،كعمى الرغـ مف ذلؾ
ال يمكننا القكؿ اف الدكتكر العبيدم لـ يطمع اطالعا جيدا عمى تمؾ النظريات ألنو كاف متابعا ليا كدائـ السعي لإللماـ بيا،
و
أساس مف دراس ًة ىذه
كما اف مكقفو مف تمؾ النظريات لـ يكف رافضا ليا رفضا مسبقا ،كانما كاف يبني مكقفو منيا عمى
و
و
كسمبيات ينبغي لنا كليا تجاكزىا .كيمكننا القكؿ
ايجابيات يمكف اف تفيد منيا العربية،
النظريات كالكقكؼ عمى ما فييا مف
إف أىـ مظاىر نقده لمسانيات تمثؿ في دراساتو عف التناقض بيف المناىج المغكية الغربية كنقد بعضيا بعضا ،مف جية،
كفي تأكيده اف المغة العربية ال تحتاج إلى المناىج المسانية لغرض دراستيا ،يم ٍستىًدالن عمى ذلؾ َّ
بأف تطبيؽ تمؾ المناىج
البديمة يؤدم إلى أخطاء؛ منيا األخطاء التي كقع فييا الدعاة إلى تمؾ المناىج كما يؤدم إلى تعقيد فيـ المغة العربية
كدراستيا كتدريسيا.
مصادر البحث ومراجعو

 األلسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف ،د .رشيد عبد الرحمف العبيدم ،مجمة المكرد ،دار الشؤكف الثقافية العامة  -بغداد،لسنة ُٖٗٗـ.

 األلسنية :عمـ المغة الحديث :قراءات تمييدية ،د .ميشاؿ زكريا ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع – بيركت،طُِٖٗٓ ،ـ.
 البنيكية في المسانيات ،د .محمد الحناش ،دار الرشاد الحديث  -الدار البيضاء.َُٖٗ ، البياف كالتبييف ،أبك عثماف عمرك بف بحر بف محبكب ،الشيير بالجاحظ (ت ِٓٓىػ) ،دار كمكتبة اليالؿ -بيركت،ُِّْىػ.
 التصريؼ العربي مف خالؿ عمـ األصكات الحديث ،الطيب البككش ،تكنس ُّٕٗ. جامع الدركس العربية ،مصطفى بف محمد سميـ الغاليينى (ت ُّْٔىػ) ،المكتبة العصرية-بيركت ،ط ُِّٖٗٗ ،ـ. الخصائص ،أبك الفتح عثماف بف جني (ت ِّٗىػ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،طْ. خصائص الخطاب المساني؛ أعماؿ ميشاؿ زكريا نمكذجا ،ىبة خيارم ،الكساـ العربي -الجزائر ،منشكرات زيف  -بيركت،َُُِـ.

ُ ينظر :خصائص الخطاب المساني :أعماؿ ميشاؿ زكريا نمكذجا.َٓ :
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 دركس في عمـ أصكات المغة ،كانتينك ،تعريب :صالح القرمادم ،تكنسُٗٔٔ ،ـ. دالئؿ اإلعجاز ،أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني (ت ُْٕىػ) ،تح :محمكد محمد شاكر أبكفير ،مطبعة المدني بالقاىرة  -دار المدني بجدة ،طُِّٗٗ ،ـ.
 شذا العرؼ في فف الصرؼ ،أحمد بف محمد الحمالكم (ت ُُّٓىػ) ،تح :نصر اهلل عبد الرحمف نصر اهلل ،مكتبةالرشد الرياض ،د.ط ،د.ت.
 العربية كالبحث المغكم المعاصر ،د .رشيد عبد الرحمف العبيدم ،منشكرات المجمع العممي -العراؽ.ََِْ ، عمـ المغة ،مقدمة لمقارئ العربي ،د .محمكد السعراف ،دار الفكر العربي ،ط ِ  -القاىرة ُٕٗٗ. المغة العربية كالمسانيات المعاصرة ،د .مجيد الماشطة ،البصرة -مطبعة النخيؿ ،سنةََُِ:ـ. المغة كعمـ المغة ،جكف ليكنز ،ترجمة :د .مصطفى زكي التكني ،دار النيضة العربية. مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ،د .رشيد عبد الرحمف العبيدم ،دار الشؤكف الثقافية العامة -بغداد.ََِِ ، مبادئ المسانيات ،د .احمد محمد قدكر ،دار الفكر-دمشؽ ،طََِّٖ ،ـ. محاضرات في عمـ المساف العاـ ،فرديناند دم سكسير ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،افريقيا الشرؽ -المغرب.ََِٖ ، محاكلة السنية في اإلعالؿ ،أحمد الحمك ،مجمة عالـ الفكر ،ك ازرة اإلعالـ -الككيت ،المجمد (َِ) ،العدد (ّ) لسنةُٖٗٗـ.
 مدارس نحكية كلغكية عربية كغربية ،د .صبرم إبراىيـ السيد ،مكتبة اآلداب -مصر ،طُ.َُُِ ، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ،د .رمضاف عبد التكاب ،مكتبة الخانجي -القاىرة ،طُّٕٗٗ ،ـ. -معجـ الصكتيات ،د .رشيد العبيدم ،مركز البحكث كالدراسات اإلسالمية  -بغداد ،طََُِٖ ،ـ.

 المنيج الصكتي لمبنية العربية ،د .عبد الصبكر شاىيف ،مؤسسة الرسالة-بيركت ،ط سنة.َُٖٗ: مكسكعة أعالـ العراؽ في القرف العشريف ،حميد المطبعي ،ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ،دار الشؤكف الثقافية العامة-بغداد،ُٓٗٗـ ،جُ.
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