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 :في الشعر ونقده، مجلة موازين

مة     
َّ

الشلف، ب حسيبة بن بوعلي بجامعةكلية اآلداب والفنون تصدر عن ، نصف سنوية دورية أكاديمية محك

 .العربية والفرنسية واإلنجليزية ؛باللغات الثالث ،ونقدهبفن الشعر  الرصينة املتعلقةالبحوث تهتم بنشر 

 شروط النشر في املجلة:

 بالنسبة للقصائد:

 .أن تكون القصائد غير منشورة من قبل  

 .أن تكون مستوفية ملعايير الكتابة الشعرية 

 .يمكن للشاعر ترشيح أكثر من قصيدتين، على أن يرجع أمر االختيار إلى اللجنة العلمية 
 بالنسبة للبحوث النقدية:

  النقدية الشعرية.أن يكون البحث في أحد مواضيع الدراسات 

  في املقال شروط البحث ومعاييره. أن تتوفر 

  على أن يرفق كل مقال بملخصين يكتب األول بلغة املقال ويكتب  ،باللغات الثالثتنشر املجلة البحوث

 ، وعنوان البحث.ةالكلمات املفتاحي ، معباللغة اإلنجليزيةالثاني 

  طرح اإلشكالية، منهجية وموضوعية يث الشروط العلمية )التقديم الشكليراعى في إعداد البحو ،

 التحليل، توضيح النتائج املتوصل إليها(.

 ( صفحة حجم20أال يزيد عدد صفحات البحث عن ) (A4) .بما في ذلك الهوامش واملراجع واملالحق  

  البحوث بخطتحرر (SAKKAL MAJALLA)  (16)حجم. 

 سم  في كل االتجاهات. 2  تكون حواش ي الصفحات 

 (1املسافة بين األسطر)سم 

  في نهاية البحث.آلية أن تكون الهوامش واإلحاالت 

  محولة إلى صور . -إن وجدت  -أن تكون الرسوم والخرائط التوضيحية واللوحات 

  التي اعتمدت أو نشرت سابقاأو القصائد ال تقبل البحوث. 

 في شكل ملف مرفق، عبر البريد اإللكتروني، إلى العنوان اآلتي: العملرسل ي 

(mawazyn@gmail.com) 

  للتحكيم والتقويم من طرف لجنة القراءة، وللجنة الحق في تصحيح بعض املعلومات  االعمالتخضع

 . واملصطلحات متى لزم ذلك

 موازينشروط النشر في مجلة 

 املعرفة
 

mailto:mawazyn@gmail.com
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  لسيرته الذاتية، في  -الشلف –إذا كان من خارج جامعة حسيبة بن بوعلي يرفق الباحث 
ً
الجزائر ملخصا

 .حدود صفحة واحدة

  إلى أصحابها، سواء نشرت أو لم تنشر. األعمالال ترجع 

 إلخالل بالشروط السابقة يتسبب في عدم قبول البحث.ا  
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 البحوث عناوينفهرس 
 07 ديباجة اليوم الدراس ي

 08 ةاللسانيات املعاصر  جهود عبد الرحمن حاج صالح في مجال -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  -عبد القادر بوزيانيد. 

 21 مشروع الذخيرة العربّية في تصّور الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - د. نورالدين دريم-صفية بن زينة وأ .دة

ساني لدى العالمة عبد ا -
ّ
 :لّرحمن الحاج صالح من خالل كتابههندسة الّدرس الل

غوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة                                                           
ّ
 "  الّسماع الل

41 

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - يوسف بن نافلةد. 

 55 صالح )القدرة املائزة( الحاج عبدالرحمان الدكتور  األستاذ عند العلمي التفكير خصوصّية -

  )الجزائر(خميس مليانة-الجياللي بونعامةجامعة  - محفوظ الكالدي. أ

 68 في ظل مشروع الذخيرة العربية اللغة العربيةة تكنولوجي -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - سهام موساوي . ةد

 73 النحوي عند األستاذ الدكتور عبدالرحمان الحاج صالح القياس حقيقة -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - حليمة الخالدي. أة

 85 املصطلحات التعليمية عند عبد الرحمن الحاج صالح )بين التنظير واملمارسة(أهم  -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - فضيلة قسول . ةد

 97 تعليمية اللغة العــــــــــــــــربية عند عبد الرحمان الحاج بين النظريـــــــــــــــة واملمــــــــــــارسة -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - آسية متلف. ةد

 107 صعوبة البدايات ومغامرة الريادة مشروع الذخيرة اللغوية بين -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - عرجون الباتول . ةد

 115 علمية املنهج اللساني لدى عبد الرحمان الحاج صالح من خالل مؤلفاته في علوم اللسان -

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - ط.د/ محمد عبد الفتاح مقدود يونس بوناقة +د. 

مة عبد الرحمن الحاج صالح وفكره العلمي -
ّ
 123 في الّدراسات األكاديمية العال

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  - كريم بوكرديد. الطالب

 القصائد فهرس عناوين
يرِّ الَعَرْب  - مِّ

َ
ْرضِّ أ ٌع الّرَِّيب َعْن عِّ

ْ
ينِّ ؛ َدف ُر الّدِّ اصِّ

َ
ادِّ  ن

َ
 رِّ ائِّ َز الَحَسنيُّ الَج  ينِّ الّدِّ  يِّّ ْح ُم  بُن  رِّ َعْبُد الق

 131 يُّ

اعر: 
ّ
يالش ينِّ َعْبُد الَهادِّ   )الجزائر(تيسمسيلت-حيى الونشريس ياملركز الجامعي أحمد بن ي - َجَماُل الّدِّ
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 حول أعمال العالمة عبد الرحمن الحاج صالح ديباجة اليوم الدراسي

 م2018 أفريل 23 يوم

تنظم كلية اآلداب و الفنون يوما دراسيا حول العالمة البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه هللا،      

تقديرا وعرفانا لهذه الشخصية الوطنية والفكرية  الفذة ،وتثمينا لإلرث العلمي و املعرفي  الكبير للمرحوم 

لخليلية ،و صاحب مشروع املوروث العربي البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه هللا  ،مؤسس النظرية ا

، العالمة الذي يعتبر أيقونة العلم العربي ويمثل الرمز واملرجعية  الكاملة ألجيال اللسانيات  الذخيرة العربية

الجزائرية و العربية  عامة  والبحث العلمي على وجه الخصوص، و محاولة منا الستجالء فكر الرجل من خالل 

صة الحاملة من الوعي و البصيرة قلما كتاباته و أعماله  الجليلة ، املغرقة باألفكار القيمة واألساليب  املتخص

نجدها في واقعنا املعرفي ، فقد نهل من التراث  وتشرب بعلومه فتعددت روافده ومرجعياته الثقافية وقد اطلع 

من جميع األقطار العاملية ، فسخر ما أوتي من علم وحكمة  الفكرية واألدبية اللغوية والعلمية التيارات على

النظر في النظريات اللسانية وإيديولوجية اللغة العربية، واستثمار التراث العربي من  وفكر؛ ليدعو إلى إعادة

 فاستحق الشكر والذكر..…أجل حل املشكالت اإلنسانية. واللغوية 

ا تمل األقالم من ذكر مفاخره وجليل أفكاره وبعد نظره، وتفرده في النظم  و التحليل و التعليل املنطقي  .فلمَّ

من  مناقب و مآثر البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح  رحمه هللا  الذي نحاول من خالل هذا  هذه بعض      

 اليوم الدراس ي أن نبرز ما يستحقه من فضل.

   دراس ي: يومال أهداف

   تخصصاتهم بمختلف الفنون  و اآلداب كلية دكتورة طلبة  أمام واسع معرفي مجال فتح .1

 الثقة تعزيز تّم  من و ، بالخصوص الدكتورة طلبة و عامة  الطلبة عند املناقشة و االستماع مهارة تنمية .2

  لديهم بالنفس

 االجتماعي و اللغوي  الواقع توصيف فيالبروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه هللا  إسهامات إبراز ـ .3

  العربي الوطن في

 رحمه هللاالبروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح   كتابات في اللسانية القضايا حضور  مدى معرفة .4

 .البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه هللا عند العلمي الفكر خصوصّية تتبع ـ .5

 وتقييمها.البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه هللا  فكر حول  األكاديمّية بالكتابات التعريف ـ .6

 الدراس ي: لليوم العامة املحاور  

 للمستقبل. واستشراف اللساني  للواقع وعي (هللا حمه)ر   صالح الحاج الرحمن عبد البروفيسور  كتابات /1 

  التطبيق و النظري  بين الخليلية النظرية /ـ2

 واللغوية األكاديمّية الدراسات في هللا رحمه صالح الحاج الرحمن عبد البروفيسور  عند العلمي الفكر /3

 ..... الفلسفية و النفسية و واالجتماعية  األسلوبية الدراسات و  والتعليمية  واللسانية

 العربية الذخيرة مشروع /4
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 ةاللسانيات املعاصر  جهود عبد الرحمن حاج صالح في مجال

 

 د. عبد القادر بوزياني

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
BOUZIAEK@GMAIL.COM 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

  :امللخص 

في الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح تسهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على جهود عالم من أعالم الجزائر الطيبة املعاصرين 

راث اللغوي األصيل  مجال
ّ
الفكر اللساني الذي تميز به من خالل مجلة اللسانيات، ومكانته العلمية وجهوده في الّتعريف بالت

للنحاة العرب القدامى، ومدى إعجابه بأفكارهم، وتبنيه لبعض مصطلحاتهم، وتوضيحه ملبادئ الّنظرية الخليلية التي سعى 

وي بغية تعريف القارئ بأهم آراءه وتحديد قيمتها العلمية واملعرفية، وتبيين أهميتها. ، وترقية البحث اللغلتطويرها واستثماره

 وإبراز ما وصل إليه تطور البحث اللغوي الحديث في الجامعة الجزائرية.

 ولتحقيق ذلك يتطلب اإلجابة على األسئلة  اآلتية: 

 وترقية البحث اللغوي  ية الخليلية الحديثة في مجال املعرفةالّنظر ؟ وفيما تكمن أهمية عبد الرحمن الحاج صالح من هو الدكتور 

 اللساني، وما هي انعكاساته على البحث اللغوي في الجزائر والوطن العربي؟ 
Abstract: 

 This study sheds light on the efforts of a world of modern Algerian scientists Dr. Abdel Rahman Haj Saleh in the field 

of linguistic thought, which distinguished him through the Journal of Linguistics, his scientific position and his efforts 

in introducing the authentic linguistic heritage of the ancient Arab grammarians, the extent of his admiration for their 

ideas, and their adoption. Some of their terms, and clarification of the principles of the theory of Khalili, which he 

sought to develop and invest, and the promotion of linguistic research in order to familiarize the reader with his most 

important views and determine their scientific and cognitive value, and show their importance. Highlighting the 

development of modern linguistic research at the Algerian University. 

To achieve this, the following questions must be answered: 

Who is Dr. Abdul Rahman Haj Saleh? While the importance of the modern Khalili theory lies in the field of knowledge 

and promotion of linguistic research, and what are its implications for linguistic research in Algeria and the Arab world? 

 

 املقال:

 :مقدمة

لكل أمة من األمم تراث يميزها عن غيرها، تتواصل به بين ماضيها وحاضرها، وال يتم لها ذلك إال بالحفاظ عليه     

بعلمائها والجزائر تزخر  لكي تضمن بقاءها واستمرارها وتأثيرها، واملؤلفات اللغوية واألدبية جزء من هذا التراث

وراحوا يتبارون ويتنافسون في شتى أصناف الذين تميزوا باجتهاداتهم العلمية املعرفية ومجامعهم الفكرية، 

ب، التلمساني هـ(، و 871ومحمد بن العباس التلمساني )تالعلوم، أمثال: 
َّ
محمد بن عيس ى املغيلي، الشهير بالَجال

ى بن عبد الـمعطي الزواوّي، صاحب أّول ألفّية في الـنحو يـحيهـ(، 875هـ(، وعبد الرحمن الثعالبي )ت 875)ت

والصرف؛ ومنهم: مـحّمد بن يوسف أطفيش، صاحب التآليف اللغوية الكثيرة؛ ومنهم: مـحّمد البشير اإلبراهيمّي، 
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ومنهم موس ى األحمدّي، العروض ّي البارع؛ ومنهم الدكتور عبد الرحمن الحاّج صالح، اللسانّي  الفقيه اللغوّي؛

فات ال يستغني عنها طالب العلم واملعرفة. .الكبير
ّ
ف علماء اللغة الـجزائرّيـون مؤل

ّ
ال زال التاريخ يشهد  وقد خل

عليها، وتتداولها املحافل الوطنية والعاملية دراسة وبحثا وتنقيبا على هذا اإلرث الثمين املعبر عن هويتنا العربية 

ـفات الـمفيدة ما يزال في حكم الّضائع من التراث الثقافّي  وإن  وشخصيتنا الجزائرية.
َّ
كان كثير من تلك الـمؤل

 .الجزائرّي 

غير أّن تلك الـجهود لـم تنل بعد ما تستحّقه من تعريف وتقييم، وتمحيص وتثمين  وتحقيق ونشر. وهذا ما     

بيان قيمتها. وذلك حّتى يعرف طالبنا أن ، و عبد الرحمن الحاّج صالح دفعني إلى إبراز الجهود اللغوية للعالمة

فوا عن طلب العلم وخدمة اللغة العربية لغة القرآن الكريم بامتياز، ولم يقّصروا في 
ّ
أباءهم وأجدادهم لـم يتخل

خوض غمار العلم والغوص في أعماقه والكشف عن مكنوناته وإخراج آللئه وجواهره الثمينة واملهمة ليستفيد 

 اتهم. منها األبناء في حي

الفكر اللساني في  من هؤالء العلماء العاملين في  مجال –رحمه هللا  -الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  و    

الجزائر وفي الوطن العربي. له اطالع واسع على الفكر اللغوي عند العرب وعند الغربيين، فهو مزدوج اللغة، 

يشهد له طالبه على تمكنه وغزارة علمه في حقل اللسانيات الحديثة. قال أحد طالبه وهو يتحدث عن اآلالت التي 

قرارا بالحق، ومن باب عزو الفضل إلى ذويه يحسن بنا هاهنا أن ننوه وإ»أهداها علم الفيزياء إلى علم اللغة: 

وعرض فيها على محك  بالبحوث الصوتية املخبرية التي اضطلع بها أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح،

د هـ( عن شيخه الخليل بن أحم180هذه اآلالت ما جاء في كتب علمائنا األقدمين، والسيما ما رواه سيبويه )ت

 هـ( في مخارج الحروف وصفاتها، فتبين له أن كثيرا من آرائهم بلغت من الحصافة، وأن 175)تالفراهيدي 

 .(1) »غرائزهم أوتيت من الرهافة ما جعل نتائجهم تقارب النتائج التي توصلت إليها اآلالت

يع املعرفي. ٌيِجل العلماء العرب ويعترف به أقرانه علماء املشرق واملغرب العربي، ويقر له أعداءه بهذا الصن      

 السابقين ويعجب بآرائهم وأفكارهم.

قد  –وهو املؤسس الحقيقي للّنظرية اللغوية العربية  –لقد تبين له أن الخليل بن أحمد صاحب معجم العين      

جزاء هي أدرك بفكره النير أن اللغة تتألف من مجموع املفردات، واملفردات إنما تتألف من أجزاء، وهذه األ 

الحروف، فالبد إذن ملن يريد أن يدرس اللغة، ويتفهم طبيعتها أن يبدأ بدراسة الحروف. والحروف ينتجها جهاز 

النطق، وجهاز النطق عند اإلنسان واحد. فكان ترتيبه للحروف بحسب مخارجها من الحلق إلى الشفتين ترتيبا 

في الحلق، فجعلها أّول الكتاب، ثم ما قرب منها،  فوجد العين أدخل الحروف» مبنيا على أساس علمي واضح. 

 .(2)» األرفـع فاألرفـع، حتى أتى على آخـرها وهو امليم
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أسير إلى الخليل، فقال لي  كنت» ويدل على مثول هذه الفكرة في ذهنه ما حكاه الليث بن املظفر عنه قال:       

ى ما أمثله الستوعب في ذلك جميع كالم العرب، فتهيأ يوما لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف وباء وتاء وثاء عل

 له أصل ال يخرج عنه ش يء منه البتة. قال: فـقـلت له وكيف يكون ذلك ؟ قال يؤلفه على الثالثي والرباعي 

 .(3)» والخماس ي الخ ..

 :حياة العالمة عبد الرحمن حاج صالح

أحد أعالم الجزائر  العربية اللغة خدمة في وعالم وباحثالعالمة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أستاذ       

قامة من القامات العلمية املغاربية والعربية التي شهد لها املحفل العلمي العالمي، والعربي اإلسالمي و  املعاصرة،

 قبلكان ي .بالتميز، والتفوق، والنشاط، والتجديد في ميدان اللسانيات؛ رئيس املجمع الجزائري للغة العربية

في النضال ضد االستعمار الفرنس ي،  شارك عبد الرحمن حاج صالح الضاد"، لغة في و"الرائد اللسانيات" بـ:"أبي

َس حياته في طلب العلم والبحث في رفوف املكتبات،  15فالتحق بحزب الشعب الجزائري بعمر ال يتجاوز  رَّ
َ
عاما. ك

قات، في حقل اللغة العربية، التي كان يحبها ويتلذذ في والتنقيب عن املعرفة بين صفوف الكتب وتقييدها في وري

غوّي الثمين العربي وراح يفتش في 
ّ
دراسته ومطالعاته للكتب التراثية القديمة، فاكتشف أهمية هذا الكنز الل

  .أعماقه وخاصة ما ترك أوائل النحاة، أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه  صاحب "الكتاب"

 "الذخيرة فكرة عنده تولد حتى العربية، للغة وعاشقا وباحثا أستاذا حياته صال الحاج الرحمن عبد قض ى

م، بوالية 1927يوليو/تموز  8واليد  م من املعاصرة"، اللسانيات بعلم خاص "مشروعوهو  "العربية اللغوية

وهران، انحدر من عائلة نزحت من قلعة بني راشد املشهورة إلى وهران في بداية القرن التاسع عشر، تلقى تعليما 

باللغتين: العربية في إحدى املدارس الحرة الجزائرية التي أنشأتها جمعية  للبالد الفرنس ي االحتالل إبانمزدوجا 

ن الجزائريين. والفرنسية في املدارس الحكومية الفرنسية. اختار حاج صالح دراسة الطب، وتوّجه العلماء املسلمي

جامع  على يتردد وقتها وكانليكمل دراسته في جراحة األعصاب،  بيةر عال جمهورية مصر إلى 1954عام 

 وأساتذة علماء طرف من وتقدم ،التي كانت تقام في املساجد اللغة العربية دروس بعض ويحضر ،األزهر

 ما أعطاه شيئا أحب نوم ويحبها، بها ويعجب ناصيتها، من ويتمكن العربية اللغة طعم يتذوق  جعله مما أجالء،

 .يملك

 على ساعته التي الفرنسية اللغة يجيد صاحبنا وكان بوردو، بجامعة ليلتحق فرنسا نحو وجهته وّجه ثم

 في أنتجوه وما وغيرهم... شومسكي ونعوم سيسور، دو أمثال والغربيين الفرنسيين اللسانين أفكار على اإلطالع

  الحديث. املعرفي املجال هذا

التي   ،الرباطقام والتحق بكلية اآلداب بجامعة امل به فاستقر العربي الشقيق، املغرب نحو وجهته ولى بعدها

أصبح فيها أستاذا ومدرسا لعلم اللسانيات الحديث، ولم يقعده هذا العمل على طلب العلم فراح يدرس في كلية 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/da0aedc3-1468-49ef-91bd-91d9d1b5ea15
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/da0aedc3-1468-49ef-91bd-91d9d1b5ea15
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/da0aedc3-1468-49ef-91bd-91d9d1b5ea15
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/c101d054-2467-4110-b5f6-0ba97b010e87
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/c101d054-2467-4110-b5f6-0ba97b010e87
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/9b95a8cb-51b6-4309-9fe2-c519bd87145a
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ه ويظن العلوم بهذه يقنع ولم الرباط، كلية من السياسية العلوم دبلوم على منها تحصلق حتى الحقو 
ّ
 وصل أن

ه العلم وعاء إال فيه بما يضيق إناء )كل املثل: يقول  جامعتنا، وفي عندا العلم طالب أشباه بعض يظن كما
ّ
 فإن

 – للعلم طلبه طريقة في أحمد بن لخليلا فعل ما تماشيا - الرياضيات علم يطلب فراح فيه(، زدت كلما يتسع

 للعلم. محصوله شهادة منها ونال العربي، املغرب في بالرباط العلوم بكلية فالتحق

 1979 عام وفي ،األميركية فلوريدا أصبح الدكتور عبد الرحمن حاج صالح أستاذا زائرا بجامعة 1968عام  وفي

 إلى أعماله ترجمت ثم بفرنسا، السوربون  جامعة من واللسانيات العربية اللغة في الدكتوراه شهادة على تحصل

 العربية. اللغة

 :واملسؤوليات الوظائف

م، عاد إليها أبناءها البررة وعاد األستاذ عبد الرحمن حاج صالح والتحق 1962استقاللها بعد ما أخذت الجزائر 

م، وأصبح رئيسا لقسم اللغة العربية وقسم اللسانيات في جامعة الجزائر، ثم انتخب عميدا 1964بالجامعة عام 

 .1968 حتى عام لكلية اآلداب

م، فرع ماجستير علوم اللسان، قبل 1980أنشأ عام وهذا مّما جعله يصرف فكره نحو علم اللسانيات، حيث 

 م.2003امال به عام ، ثم انتخب عضوا عبالقاهرة أن يتم تعيينه عضوا مراسال بمجمع اللغة العربية

م(، 1980) بغداد م(، وفي مجمع اللغة العربية1978) دمشق اللغة العربية وكان عضوا بارزا في كل من مجمع

 م(، كما انتخب عضوا في عدة مجالس علمية دولية.1984وفي مجمع اللغة العربية عمان )

، إضافة إلى عمله العربية للغة الجزائري  للمجمع رئيسا لحصا حاج الرحمن عبد ُعّين م(2000) عام وفي

أستاذا وباحثا في جامعة الجزائر، كما شغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية في 

 الجزائر، وترأس مشروع الذخيرة اللغوية العربية الذي أسسه.

ساني في الجامعة الجزائرية، ومشروع الذخيرة اللغوية الل ومن أبرز أعمال الباحث الجزائري، تأسيسه للدرس

أّول عالم عربي يدعو إلى ذلك املشروع،  العربية، الذي أسسه بفضل أبحاثه عن طريق البرمجة الحاسوبية، وكان

 عربي. غوغل أّول الداعين إلى إنشاء كما كان

  .ومعاق مسكين اللغة وحيد أن معتبرا الفرد، عند اللغات تعدد إلى دائما يدعو صالح حاج الرحمن عبد كانو 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3cfe5383-95de-4588-862d-cf6d18a68667
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/96298762-c9b1-4970-99f1-ab3143686206
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/5583c110-f818-49c8-a84e-0ca944202243
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/5583c110-f818-49c8-a84e-0ca944202243
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/439a300e-084d-458e-88b3-88fe42068372
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/079f6788-dbdc-4849-950c-7215bef8a4e8
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 :واألوسمة الجوائز 

م(، 2010"جائزة امللك فيصل" عام )عبد الرحمن حاج صالح على العديد من الجوائز، من بينها  تحصل

سانية املعاصرة، 
ّ
تقديرا لجهوده العلمية املتميزة في تحليله النظرية الخليلية الّنحوية وعالقتها بالدراسات الل

 ودفاعه عن أصالة الّنحو العربّي، وجهوده البارزة في حركة التعريب.

 عبد الرحمن حاج صالح العلمية جهود

 صالح حاج الرحمن عبد ترك والبعرة دليل على البعير هكذا قالت العرب قديما، فقد الحبة دليل على الشعير

سانيات اللغة في والدراسات األبحاث عشرات
ّ
سان علوم ومعاجم والل

ّ
شرت في مختلف املجالت العلمية  الل

ُ
ن

غات العربّية والفرنسّية واإلنجليزّية.
ّ
 املتخصصة بالل

ف وشارك في تأليف عّدة كتب ف
َّ
سان، وأل

ّ
سانّيات العامة، منها معجم عـلوم الل

ّ
غة العربّية والل

ّ
ي علوم الل

سان العربّي وعلم 
ّ
غوّي عند العرب ومفهوم الفصاحة، وعلم الل

ّ
سان، والسماع الل

ّ
وبحوث ودراسات في علوم الل

دين(، والّنظرّية الخليلّية الحديثة. مفاهيمها األساسية
ّ
سان العام )بالفرنسـّية في مجل

ّ
، ومنطق العرب في علوم الل

سان. ومحاضرات ومقاالت لغوية نشرها بعنوان )مدخل إلى علم اللسان الحديث(، في مجلة اللسانيات وفي 
ّ
الل

 بمعهد العلوم اللسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر تحت  1974وسنة  1971أعدادها الصادرة بين سنة

 إشرافه.

 : الوفاة

عن  الجزائرية العاصمة في النعجة عين بمستشفى  2017 مارس/آذار 5 يوم صالح حاج الرحمن عبد توفي     

 عاما. رحمه هللا وأدخله فسيح جناته. 90عمر ناهز 

قامة في علوم اللغة  أثنى فيها على الرجل، واعتبره في رسالة عبد العزيز بوتفليقة وقد نعاه الرئيس الجزائري 

 وباح واللسانيات، وأنه أمض ى
ً
 في لغة الضادجل عمره منقبا

ً
 .ثا

 :املصطلح اللساني عند الخليل 

ْع، 
َ
ْح، أ

َ
ْب، أ

َ
كان الخليل إذا أراد أن يحدد مرتكز الصوت أو مخرجه فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف نحو: أ

واستطاع بهذه الطريقة البسيطة أن يحصل على الكثير من النتائج العلمية الدقيقة التي انتهى إليها املحدثون 

 ة بتطور العلم واآللة. باالستعان

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/1da95342-7bf6-4212-ad31-313c96691a3c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/1da95342-7bf6-4212-ad31-313c96691a3c
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ومن الطريف حقا أن نرى مصطلحات علم األصوات الحديث تتفق أكثرها مع »يقول الدكتور مهدي املخزومي: 

املصطلحات التي وضعها الخليل، وهي قريبة منها كل القرب، بل كان كثير منها يشير إلى أنها مصطلحات الخليل 

 ترجمت ترجمة تكاد تكون )حرفية(.

  voiced ملجهور( يقابله باإلنكليزية مثال مصطلحفمصطلح )ا

  Voiceless أو Unvoiced ومصطلح )املهموس( يقابله مصطلح

  Stop أو Plosive ومصطلح ) الشديد ( يقابله مصطلح

  Continuant أو Fricative ومصطلح ) الرخــو( يقابله مصطلح

 .Trilled (4) أو Rolled ومصطلح )املكرر( وهو الراء يقابله مصطلح

هذا السبق في وضع املصطلحات العلمية، ووصف الحروف وصفا دقيقا وتحديد مخارجها جعل الدكتور عبد 

الرحمن حاج صالح يعجب بفكر الخليل وبآراء من سار على نهجه من القدماء، فظهر إعجابه بهم في محاضراته 

ان الحديث(، في مجلة اللسانيات وفي أعدادها وفي املقاالت اللغوية التي نشرها بعنوان )مدخل إلى علم اللس

إشرافه. وفي  بمعهد العلوم اللسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر تحت  1974وسنة  1971الصادرة بين سنة

 . وظهر هذا اإلعجاب في عدة صور منها:(5) النظرية الخليلية التي طورها فيما بعد

ه تبنى بعض مصطلحاتهم كمصطلح )علم 
ّ
اللسان( الذي فضله على املصطلحات التي ظهرت عند العرب في أن

ملا تبادر إلى « فقه اللغة» العصر الحديث . فهم حين اتصلوا بالدراسات اللغوية الغربية أطلقوا عليها أّول األمر

 :الـ )العلم بالش يء والتعمق في فهمه(، وبين ما هو مطلوب في« فقه»أذهانهم من املناسبة بين املدلول لكلمة 

linguistics   . إذ هو بحث في أسرار اللسان 

أطلقوا عليها طائفة من األسماء مثل علم اللغة، األلسنية، اللسانيات، اللسنيات، اللغويات الحديثة، »ثم    

 . (6)«الدراسات اللغوية

 :املصطلح اللساني في فكر الدكتور عبد الرحمن حاج صالح

في صناعة اللغة العربية  القدامى العرب بالنحاة الكبير إعجابه صالح حاج الدكتور عبد الرحمن ُيخفي ال     

هـ( في معجم العين )استعمل نظرية التباديل 175وضبطها وتقنينها وتقعيدها وإغنائها كما فعل الخليل بن أحمد )

لمات األخرى التي والتوافيق الرياضية، إذ بناه على تقليب كل الصيغ األصلية، بحيث تندرج فيه مع كل كلمة الك

 تجمع حروفها وتختلف في ترتيبها بتقديم بعض منها على بعض.
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هـ( في الكتاب، حيث رّد ذلك إلى ثالثة جوانب، أوالهما: ذوق أصوات الحروف عن 180ووطد ذلك تلميذه سيبويه )

ْت 
َ
. وبذلك (7)، وهلم جراطريق فتح الفم بألف مهموزة يليها الحرف املذاق ساكنا، فيقال في الباء أْب وفي التاء أ

يتضح صوت الحرف بالوقوف عليه ساكنا واملكث عنده قليال، بخالف ما لو ُوصل بحرف بعده فإننا ال نتمكن 

 من إشباع الصوت، إذ نتهيأ للنطق بصوت الحرف التالي بعده.

واستفال، مما وثاني هذه الجوانب وصف األجراس الصوتية للحروف من همس وجهر وشدة ورخاوة واستعالء 

، (9)، وإشمام(8)يتناثر في كتاب سيبويه. وجعله ذلك يقف عند أصوات الحركات وما بداخلها من إمالة وَرْوم

 وإمالة.

وأما الجانب الثالث: فهو ما يحدث للصوت في بنية الكلمة من تغيير يفض ي إلى القلب أو الحذف أو اإلعالل أو 

لجانب مادة اللغة عرضا تدافعت سيوله وأمواجه تدافعا عند سيبويه. اإلبدال أو اإلدغام، وقد عرض على هذا ا

وجعله عمق نظره في هذه الجوانب الصوتية وخاصة الجانب الثاني يحاول أن يصوغ شكل األصوات صياغة 

دقيقة، مما جعله يدخل على النقط أو اإلعجام عالمات للروم واإلشمام والتشديد والهمزة املتصلة 

 .(10)واملنقطعة

هـ( عاملا لغويا ُيدّرِس لطالبه كتاب سيبويه، وصنف حوله تعليقات وشروحا، 249كان أبو عثمان املازني )تو 

منها تفاسير كطتاب سيبويه، والديباج في جوامع كتاب سيبويه، وألف في علل النحو كتابا، وخص التصريف 

 بكتاب شرحه ابن جني سماه "املنصف".

أبو علي أشّد تفردا بالكتاب »هـ( كتاب اإليضاح والتكملة، قال عنه أبو حيان: 377الفارس ي )ت علي وصنع أبو      

. وكان عقل أبي علي من الخصب (11)«)كتاب سيبويه(، وأشد إكبابا عليه وأبعد من كل ما عداه من علم الكوفيين

 يره.هـ( تلميذه الذي كان يكثر من ذكر آرائه في كتابه الخصائص وغ392جني )ت بحيث مأل نفس ابن

 يتحرون فأولئك عنها. واملدافعين الخليلية النظرية إلى املنتسبين من نفسه ويعتبر عبد الرحمن حاج صالح 

 .الهوى  عليهم يمليه ما إلى العلمية الحقائق إلى الوصول  في يميلون  وال العلمية الدقة

 من جامعة شهادة الدكتوراه بها نال التي أطروحته في م،1979 سنة وهذه النظرية الخليلية الحديثة ظهرت

 linguistique arabe et linguistique : générale essai de بعنوانها: كانت والتي بباريس السوربون 

mèthodologie et d èpistemologie du ilm al– Arrabiyya Thèse dactylographièe Parie Sorbonne 

1979 
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 اليوم الّنظرية وتدعى حديث. رياض ي منطقي إطار في صالح حاج عبد الرحمن الدكتور  صياغتها أعاد وقد  

 العلمية البحوث مركز في من الباحثين فريق ويستثمرها  (،La Thèorie nèo- Khaliliènne) الحديثة، الخليلية

  بالجزائر. العربية اللغة لترقية والتقنية

 بالحدود يسمى ما على يرتكزتركيبي،  وتحليل تفريعي، صرفي تحليل نظام بتصور  الّنظرية هذه تسمح

 : يأتي ما الكبرى  مفاهيمها ومن اإلجرائية

 التي املعطيات عن إطالقا «تختلف ال اللغوي  عليها يتحصل التي املعطيات أن : املفتوحة املدونة مفهوم 1-

 بالرجوع للتحقيق قابلة بكونها املعطيات تصح الحاالت جميع ففي الفيزيائي، أو البيولوجي العالم عليها يتحصل

 الواقع. إلي

غة )الكود( وضع وبين الّنحوّية البنية بين الفرق  إقامة - 2
ّ
 أفعال في لهما املستعملين استعمال وبين جهة من الل

 . أخرى  جهة من معينة خطابية

 الّبنية فان :دو سوسير بعد ظهر الذى الّبنوّي  املذهب في البنية مفهوم الّنظرّية: يتجاوز  هذه في البنية مفهوم - 3

 القدامى(.  تعبير حسب أخرى  أجناس من ونظرائها جنس )بين أفراد والترتيب الفئة بين لتركيب نتيجة هي هاهنا

 : مستويات ثالثة إلى العربية اللغة الّنظرية هذه تقسم

 )الوزن(. والصيغة )الجذر( باألصل وتتصل الكلمة، هو أدنى مستوى  -

 سيبويه" ألن كتاب " نحو (nominale)اسمية  إما وهي (la lexie)املعجمية الوحدة هو وسيط مستوى  -

  .رأي سيبويه وهو الواحدة الكلمة بمنزلة إليه واملضاف املضاف

 . (insécable)عنه  انعزاله بالفعل وتعذر الضمير التصال )كتبت( نحو: (verbale) فعلية  إما

 والفعلية. معا االسمية  الجملتين ويشمل :(la tectonie)التركيبية  الوحدة هو أعلى مستوى 

 العرب النحاة أن من بعض املستشرقين عن جورج مونان نقله ما وتفنيد عنهم الدفاع إلى يبادر نجده ولهذا     

 أحدا رأينا فما والثاني األول  القول  أما«. يقول: »هللا لغة بل الجنة « أهل لغة وأّنها اللغات أم العربية من يجعلون 

 كان ممن واملفسرين املؤرخين بعض عند وجدناه بل به يجزم أو يقوله املجتهدين الحقيقيين األولين النحاة من

 القصاص. يروجها كان التي الفلكلورية األساطير فاعتمدوا اسحاق( مثل: )ابن نقد أي بدون  يسمعه ما كل يجمع

 من أّول  أّن  هو منهم البعض قال ما وقصارى  األشياء هذه مثل ذكر عن يمسكون  فكانوا واللغويون  النحاة أما

 أما القرآن الكريم، بها نزل  التي هذه باملبينة إسماعيل بن إبراهيم الخليل(، واملراد)املبينة  بالعربية لسانه فتق
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 القول  أّما هذا. غير ما نتكلم به في عصرنا أخرى  عربية إّنها يقولون  فكانوا )جرهم(، مثل البائدة القبائل عربية

 األوروبيين على فضال للعرب أن ذلك على ويزيد .(12) العرب علماء إلى ينسب من هذا أن وأشنع شنيع فهو الثالث

 اصطالحهم. في أصول  لكلماتها ليس بأن العربية على حكموا« من الغربيين املحدثين أن ذلك من

 ما على اطالعهم عند العرب أخذوه عن قد نفسه املفهوم هذا أن مع  (racine , root , wursel )الجذر  = األصل

مونان  لجورج قوال الهنود، وينقل نظرية في ذلك يشبه على ما يطلعوا أن قبل النحو كتب من 16 القرن  في ترجم

(Georges Mounin)  مع بوب 1816سنة  في أو امليالد قبل الخامس القرن  في نشأت« اللسانيات أن فيه يرى 

(Bopp)، تروباتسكوي  مع 1926 سنة في أو دي سوسور   مع  1916 سنة في أو (Troubetzkoy)  1956 سنة في أو 

 . (13)«تشومسكي مع

 العلماء أنتجه ما على اطلع الذي الباحث نظرة إال ينقصه وال جدا لوجيه القول  هذا إن: «بقوله عليه ويعلق

 مبدأ يجعل أن إلى العربية علوم على واطالعه اللسانيات إلى نظرته تفض ي ربما إذ امليدان هذا في القدامى العرب

 175 و ) الهجرة بعد 175 و 100 بين ما فترة في باألصح و للهجرة الثاني القرن  في للسان العلمية الدراسة انطالق

 .(14)«أحمد بن الخليل وفاة هي سنة

لفظة اللغة كانت تطلق »)اللسان( على لفظة )اللغة( ألن  ولقد فضل العالمة عبد الرحمن الحاج صالح  كلمة

 .(15) »عند النحاة واللغويين على عدة معان زيادة على ما يفهم من تحديد ابن جني لها وهو اللسان بوجه عام

املفهوم العام الذي عرف للفظ اللغة ما عرف في الحقيقة إال بعد نهاية القرن الثاني الهجري، وأن »وألن 

. (16) »ي الداللة عليه هو ما استعمله القرآن الكريم )ال توجد فيه كلمة أخرى لهذا املدلول غير اللساناألصل ف

َنا من
ْ
ْرَسل

َ
ُهم﴾ سورة قال هللا تعالى: ﴿وما أ

َ
َن ل ْوِمِه لُيَبّيِ

َ
 .4 اآلية إبراهيم َرُسوٍل إال بِلَساِن ق

وَن إنَّ  
ُ
ُهْم َيُقول ُم أنَّ

َ
ْعل

َ
ْد ن

َ
ق
َ
ٌر وقال تعالى: ﴿ول

َ
ا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ  َما يعلمه َبش

َ
ْعَجِميُّ وهذ

َ
ِحُدوَن إليِه أ

ْ
ِذيَن ُيل

َّ
ِلَساُن ال

 .103 اآلية النحل سورة ُمِبيٌن﴾

وفضل مصطلح )علم اللسان( على غيره الن النحاة وغيرهم من العلماء العرب يطلقون غالبا على مفهوم  

يقول أبو نصر الفارابي في كتاب "إحصاء «. علم اللسان» الدراسة العلمية لظاهرة اللسان بصفة عامة لفظ

علم اللسان في الجملة ضربان أحدهما حفظ األلفاظ الدالة عند أمة ما، وعلم ما يدل عليه ش يء منها، »العلوم": 

وهناك ش يء آخر أيضا يثبت اعتقادنا ». ويبرر صالحية هذا املصطلح بقوله: (17)«والثاني علم قوانين تلك األلفاظ

بصالحية هذا اللفظ للداللة على علم اللسان الحديث وذلك هو الترجمة الالتينية لكتاب إحصاء العلوم التي 

 lingue scientia في القرن الثاني عشر امليالدي، فقد جاءت فيها هذه العبارة Cremonensi GIRARDO قام بها

في جميع   linguisticsد بها اآلن مضمون ال مقابلة للفظ علم اللسان، وقد عرفنا أن هذه العبارة هي التي يح

وما يمثلها في اللغات األوروبية األخرى. ثم إن هذه  (the science of language) الكتب التي تعالج هذه املادة وهي
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التسمية بهذا املفهوم الذي وجده األوربيون في كتاب الفارابي لم يسبق مجيئها فيما قبل ذلك التاريخ في نص 

و التيني أو أي نص آخر، وبما أن هذه املوضوعات العامة التي ذكرها الفارابي كأقسام هامة لعلم اللسان يوناني أ

في عصرنا الحاضر فال نظن أنه يوجد لفظ أصلح لتأدية املفهوم الحديث من  linguistics هي التي سيعالجها الـ

تبريره هذا إثبات لسبق العلماء العرب في وضع . وفي (18)«" أنفسهمlinguistics" هذا الذي انطلق منه أصحاب ال

 مصطلح علم اللسان وفي تحديد موضوعاته وأقسامه.

ـَنـوية( املنسوب إلى )البنية( وفضله على كـلمة )بنيوية( ومن تبنيه ملصطلحاتهم أيضا أنه اختار مصطلح )البُ  

، ووضح سبب اختياره Structuraliste  الشائعة عند اللغويين العرب املحدثـين لوصف مناهـج املدارس امللقبة

 اتبعنا في هذه النسبة رأي يونس بن حبيب النحوي الذي يقول في ظبية ظبوي وهو أخف »لهذه اللفظة بقوله: 

 .(19)«ووجـهه الخليل من ظبيي

 واالستدالل املختبرات في باالختبار الحديث العلم أقره قد أثبتوه ما جل أن ورأى اللغوية بجهودهم أشاد

 العالمة عن متحدثا الحديث فيقول  العلمي إلى املفهوم أقرب هي اللسان إلى وسيبويه الخليل نظرة وأن الحاسم

 العلوم جميع إلى بالنسبة بل فقط اللغة إلى بالنسبة ال املنهجية أصولها من مهم أصل العرب عند هي: «العدمية

 أدرك أن بعد الصفر مفهوم من استخرجه من أّول  هو الخليل أن ونرجح رياض ي مفهوم وهي والتجريبية، الدقيقة

 .(20)«والعروض النحو وبالخصوص العربية علوم على فطبقه العدد علم في دوره

 تعدوا بل الكريم القرآن مثل املكتوبة النصوص استقراء على علومهم أصول  بناء في يكتفوا لم العرب أن ورأى

 وبالخصوص األموي  والشعر الجاهلي الشعر وإنشاد القرآن قراءات مثل مباشرة مشاهدته يمكن ما إلى ذلك

 به قام القديمة، وما النصوص بدراسة تكتفي التي الغربية الفيلولوجية من ليس هذا ، وأن العرب فصحاء كالم

 اللسانيات علماء به يقوم ما هو ظهورها زمان في عليه هي ما على اللغوية لألحداث دراسة من القدماء العرب

 .(21)اللغات أسرار ملعرفة اليوم

 كان وان ولكنه عليه يدل معنى من محال غير كالم لكل البد بأن قالوا فقد والفائدة املعنى بين العرب ميز قد

 النار «،مثل:  وذلك السامع يجهله لخبر = لفائدة غير حامل أي مفيد غير يكون  فقد األصل في يفيد أن ينبغي

 كان وان الكالم هذا فان املحرقة النار خاصية اختبر ملن هذا قيل فان العربي( في )النحو مشهور  مثال »املحرقة

ه األساس جدا عظيمة أهمية ولهذا املخاطب. إلى بالنسبة جديد بش يء يأتي ال أنه إال معنى ذا
ّ
 عليه ُبنيت الذي ألن

 .théorie de l’information (22)الحديثة اإلفادة نظرية

 وعند األوروبيين عند بين املصطلحين مقارنة يجري  الخطية والحروف الصوتية الحروف عن يتحدث وهو

 Lettre و الصوتي الحرف  caractère الخطي الحرف يستعملون  فكانوا قديما أوربا علماء أما«العرب فيقول: 
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 األولى ملعنى جديدة كلمة وضعوا بالثانية االستعمال في تلتبس األولى صارت وملا الفرنسية في كما مختلفين لفظتين

 . Lettre عوضphonème فقالوا

 مثال وقال ذلك على نبه الخطي الجانب منهم اللغوي  أراد وكلما األمر، عليهم يشتبه كان فما قديما العرب أما      

 الحرف اسم على للداللة استعملوا فقد آخر تمييز ولهم وخطا، لفظا موجود الخط، أو هذا في الحرف صورة أما

 .(23)الهجاء لفظة مثال والياء وامليم كالباء

 خاتمة:

نستخلص من خالل هذه الدراسة أن الحركة العلمية اللغوية اللسانية التي ظهرت في القرن التاسع عشر 

 -امليالدي في بالد الغرب قد وجدت لها صدى في البالد العربية تزعمها األستاذ الدكتور عبد الرحمن حاج صالح 

عة باللغتين العربية واللغة الفرنسية على يد مجموعة من العلماء الذين لهم باٌع  -رحمه هللا  تلقى علوًما متنّوِ

 علمية في كّلِ امليادين، وكان معجبا بأفكار طويل في العلوم واملعارف، فتكونت له ملكة فكرية وأصبح 
ً
موسوعة

 وأبو علي الخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، أمثال همبجهود وأشادالقدامى،  األفذاذعلماء اللغة العرب 

 كبرى في مجاِل اللسانيات جني،  وابن الفارس ي،
ً
غ بذلك غاية

َ
ح ويضعف، حتى بل ناقدا بصيًرا، يقبل ويُردُّ ويرّجِ

  الحديثة.

ه على وهذا ما جعله يحظى بقيمٍة علمية مميزة، وما جعل تالميذه يحلقون حوله ويالزمونه، ويشهدون ل  

تبحره وإملامه الشمولي بأطراف املعرفة اإلنسانية، فكان من العلماء العاملين متميزا بأعماله التي فاقت حدود 

 وطنه فأقّر لها العدو قبل الصديق، واعترف بها علماء املشرق ولقبه: بقطب علماء املغرب.

سانّيات العامة، تأليف عّدة كتب في وتتجلى مكانة عبد الرحمن حاج صالح العلمية في 
ّ
غة العربّية والل

ّ
علوم الل

غوّي عند العرب ومفهوم الفصاحة، 
ّ
سان، والسماع الل

ّ
سان، وبحوث ودراسات في علوم الل

ّ
منها معجم عـلوم الل

دين(
ّ
سان العام )بالفرنسـّية في مجل

ّ
سان العربّي وعلم الل

ّ
، واهتمام العلماء اللغة )مجال اللسانيات( به وعلم الل

املؤلف إلى يومنا هذا حتى انك ال تجد كتابا لسانيا ألف بعده إال وفيه نقول منه وإحاالت عليه، ويزيد  منذ عصر

 من قيمة مؤلفاته اشتماله على نصوص من كتب لغوية.

فما . اليوم مازالت تجنى ثمارها حتى  أفكار قيمة من لنا تركوه فأعمال الرجال أفضل شاهد من أقوالهم، وما

 ن يتخذوه نموذجا في طلب العلم.أحوج طالبنا أ
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رى في حركة الشفة، فهو أقل من الروم همسا أما اإلشمام فهو أن تذيق الحرف الضمة أو اـ   9

ُ
ما ت

ّ
ْسِمُع وإن

ُ
لكسرة بحيث ال تكاد ت

 وخفة. 
 . 6املحكم في نقط املصاحف للداني صـ   10
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 .38 ص 1971 سنة األول  املجلد اللسانيات مجلةـ   19
 .38ـ املصدر نفسه ص  20
 .48ـ املصدر نفسه ص  21
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 القرآن الكريم برواية ورش، مطبعة امللك فهدلطباعة املصحف الشريف املدينة املنورة.
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 مشروع الذخيرة العربّية في تصّور الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح

 

 د. نورالدين دريم-صفية بن زينة وأ .دة

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 :مقدمة

تعد ثورة املعلوماتية و التكنولوجيا و ما تخطوه من خطى متسارعة في التطور واالنتشار في العالم نقلة         

نوعية في زمننا هذا ، حيث أصبحت فيه التقنية بمثابة األرضية الخصبة ملسيرة التعامل بين دول العالم ورفع 

مواكبته مع تيسير الحصول على املعلومة ، كما تعتبر أيضا  مستواها وتقدمها و تنميتها ملسايرة التتابع الزمني ، و

حلقة متقاربة لالتصال و التواصل ، فاختزلت بها كل املسافات ولم تثنها حدود املكان ، فكانت أن شملت مختلف 

 مجاالت التعامل العلمية والثقافية و االقتصادية و السياسية .

لقد جاءت هذه الشبكات و االختراعات التقنية املتطورة في العالم لتلبية متطلبات الشعوب مع إعطاء        

الصورة الحضارية لتقدم كل دولة و ارتقائها ، ومن ذلك التقدم والتسارع في عصر التكنولوجيا الذي يغطي 

نا 
ّ
جه أمتنا العربية ، وهو " أن تكون أمة منتجة نقف عند التحدي األكبر الذي يوا -أعني العرب  –العالم ، فإن

للتكنولوجيا ، خاصة و أنه لدينا مصادر قوة يمكن أن تحقق قيمة مضافة إلى العالم في إنتاج ثقافي علمي متميز 

مع ضرورة التركيز على املضمون أكثر من الشكل ، فاستخدام املفردات التكنولوجية الحديثة في إطار العربية 

على قوة هذه اللغة و ليس ضعفا ، و الدعوة إلى ضرورة تطويع تكنولوجيا املعلومات مع اللغة العربية يعتبر داللة 

. وبدأ العمل على ذلك ، فقد " حوسبت بعض الشركات الخاصة النص القرآني و الكتب الستة للحديث 1"

ه املجموعة الكبيرة اسم " الشريف و حوسبت شركة في دبي عددا كبيرا من كتب األدب العربي ، وأطلقت على هذ

الوراق" وقامت شركة أخرى في عمان و حوسبت أيضا جزءا من التراث ،و كل ذلك عمل طيب مفيد ،إال أنه ال 

يمكن أن يستثمر كذخيرة أي كبنك آلي ،إذ البد من إدماج كل النصوص في هذا البنك حتى يكون مثل النص 

ا يمكن أن يتم ذلك على عصر معين أو مؤلف معين ، ومشروع الواحد يمكن أن يلقى أي سؤال على املجموع ،كم

، انطالقا من هذا النص سنبني  2الذخيرة الذي سنقدمه ههنا يمكنه أن يستجيب لكل ما يتصور من األسئلة "

رحمه هللا  –مقالنا على جملة من األسئلة: ما املقصود بالذخيرة العربّية عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح 

؟، وكيف كان تصوره لهذا املشروع ؟ وما الذي سيوفره هذا املشروع للباحث العربّي مهما كان تخصصه ؟ -لى تعا

مشروع الذخيرة العربّية في تصّور  هذه األسئلة و أخرى سنحاول اإلجابة عنها في هذه املداخلة املوسومة بـ "

 الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح ".   
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 مفهوم الذخيرة العربّية:  تحديد -1

ال تعّد قيمة تحديد املفاهيم من التقاليد الراسخة في مجال البحث العلمي فقط ، و إنما هي تهيئة أرضية 

معرفية يستند إليها الدارس حّتى يتمكن من تأطير رؤية منهجية تحكم تحليله و إجراءاته و أدواته ، فالتواصل 

، بين قوم مخصوصين ، و ال معنى لهذه 3و املصطلحات " عرفا خاصا "املستنبط مضمون، مادامت املفاهيم 

الخصوصية ، وال جدوى منها، إن لم يكن الدارسون داخل حقل معرفي معين على وعي تام بمفاهيمهم 

 ومصطلحاتهم ، وأدواتهم . 

ذاتية متطورة في و تعّد الذخيرة العربية مصدرا معلوماتيا مهّما ، يهدف إلى بناء قاعدة علمية معلوماتية 

ضوء االنفجار املعرفي املتواصل ، و هي تمثل اقتراحا حضاريا يسهم في تقّدم العلم ، ويرسم استراتجياته 

كإضافة علمية ؛ ألنها مشروع علمي حضاري ال ينظر إلى اللغة العربية وآدابها   -حقيقة  –املستقبلية ، فإنها تعتبر 

ما إلى العلوم اإلنسانية و االجتماعية و العلوم و التكنولوجيا على حد  فقط ، وال إلى العلوم اللسانية وحدها
ّ
، و إن

سواء،ككّل متكامل ، ذلك ألّن اللغة هي الوسيلة بالنسبة للباحث في أي علم من العلوم أو معرفة من املعارف ) = 

دخل في إطار تكامل املعارف و اللغة أداة للفكر( ، كما تعّد عنصرا من العناصر التي تميز مشروع الذخيرة كونها ت

تضافر االختصاصات ، و في إطار ثقافة املعلومات ، و عالقاتها بمنظومة املجتمع برمته ، في سبيل تحقيق 

ما هي"أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم "
ّ
صال والتواصل ، فاللغة إن

ّ
 .4االت

ة ، و يرى دي سوسير " أّن اللغة نظام فهي بهذا املفهوم ظاهرة اجتماعية ، ال تظهر إال عند وجود جماع

، و هي بهذا املفهوم مبنية  5من الرموز يدور أساسا حول الربط بين رمزين سيكولوجيين ، يعني املعاني و صورها "

 على مبدأ رياض ي كونها نظاما ، و النظام منطلقه رياض ي.

ا كانت اللغة بهذا التصور من حيث الوظيفة و املاهية ؛ فإّنها 
ّ
تبّوأت موقعا بارزا على خريطة املعرفة و مل

اإلنسانية، و لها أيضا عالقة وطيدة مع الهندسة ، و ذلك من خالل هندسة الذكاء االصطناعي التي تساهم فيها 

اللسانيات الحاسوبية بقسط كبير ، خصوصا مع تطور الوسائل واألساليب ، فاستخدامها لم يقتصر على 

من إنشاء للمكتبات التقليدية ، و إنما أصبحت أهمية استخدام الحاسوب في الكتب و املراجع و ما يصاحبها 

تخزين املعلومات ملا تنماز به من قدرة على تشكيل العقل ، و بلورة الرأي التي تعود على جميع العلوم اإلنسانية 

ي داخل الوسط بالخير واملنفعة ، كما تصبوا إلى توفير كل أسباب البحث العلمي ، و دمج املحيط االجتماع

الحضاري ، و يهتم في معظم هذه االتجاهات باللغة العربية و إشكاالت تعليمها لوضعها في املكانة الالئقة بها من 

 خالل مشروع علمي حضاري يعرف بالذخيرة العربية .

النصوص و هي حّدد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح تعريفه للذخيرة العربية بقوله ، إّنها " بنك آلي من        

ليست مجرد مدونة أدخلت في ذاكرة الحاسوب ، بل مجموعة من النصوص أدمجت على الطريقة الحاسوبية 
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حتى يتمكن الحاسوب من دمجها كاملة أو جزئيا ، و لها عدد من البرامج الحاسوبية وضعت خصيصا إللقاء 

ال مجرد مفردات ، عولجت عالجا آليا ، فهي مجموع نصوص  9أنواع خاصة و كثيرة من األسئلة على الذخيرة "

بالحاسوب ، بحيث يتمكن الباحث فيها من تحصيل ما يريد سواء كان لغويا أو غير لغوي ) ثقافة ، فكر ، تاريخ، 

علم اجتماع،...( ، و املقصود بالعالج اآللي هو " أن يوضع له )بنك النصوص ( ما يسمى بالقوام البرمجي وهو 

التي البد منها الستثمار الذخيرة ) إلقاء أسئلة على الحاسوب( .و هذا القوام هو في  املجموعة من البرمجيات

الواقع نظام ) نسق( لتسيير قواعد املعطيات التي هي نصوص بالنسبة للذخيرة ،وتجرى اآلن بحوث مكثفة في 

صة بتنظيم التخزين الوطن العربي فيما يخص هذه البرمجيات و نذكر على سبيل املثال البحوث الحاسوبية الخا

للمعلومات و هي أهمها ، و بحوث تخص حيازة النصوص ) إدخالها في ذاكرة الحاسوب( بكيفية آلية ) املسح 

الضوئي(أما فيما يخص األسئلة التي تمّس البنية اللغوية ،فقد أنجزت برمجيات ناجعة جدا في هذا امليدان 

 .6و غير ذلك " كاالستخراج اآللي ألبنية الكلم و املواد األصلية

 فكرة مشروع الذخيرة العربّية : -2

نا يعلم ما للندوات و املؤتمرات و امللتقيات من فوائد جّمة ، فكم من ندوة نتج عنها تأسيس نظرية أو 
ّ
كل

نظريات ، هكذا خالجت الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح فكرة تأسيس مشروع الذخيرة اللغوية ، فحضوره 

ق بها ، و الحوارات التي كانت تدور بينه و بين الدائم للملتقيات 
ّ
التي عقدت حول اللغة العربّية أو ما يتعل

د عنده الرغبة في تأسيس هذا املشروع الحضاري ، 
ّ
املشاركين في ما يخّص حوسبة التراث العربي اإلسالمي ، ول

رة الحوسبة للتراث العربي يقول متحّدثا عن ذلك " بدأ علماء العربية منذ عهد قريب جدا يتحدثون عن ضرو 

اإلسالمي و عن منافع هذا العمل ،و سمعنا مثل ذلك في بعض الندوات العلمية في اآلونة األخيرة ،وقد سررنا بما 

سمعناه أيما سرور على الرغم من قلة اهتمام الكثير من العلماء بذلك ، وعدم التفات السلطات املسؤولة إلى 

آنذاك أن ذلك يحتاج فيه أن تتضافر الجهود لضخامة العمل .فال يمكن أن يتم  أهميته القصوى ، و قلنا لإلخوة

إنجاز مثل هذا العمل إال على شكل مشروع كبير ُيشرف عليه في أعلى مستوى ، و اقترح مثل ذلك فيما يسمى بــ " 

 .7الذخيرة العربية املحوسبة "

الحاسوب ( واستغالل سرعته الهائلة في عالج لقد نشأ هذا املشروع من فكرة االستعانة بالكمبيوتر ) 

املعطيات ، و قدرته العجيبة في تخزين املاليين منها في ذاكرته ، إلنشاء بنك آلي من املعطيات يحتوي على أهم ما 

حرر بالعربية مما سينتجه على مّر السنين ، و هذا البنك اآللي هو تحت تصرف أي باحث في أي مكان في العالم 

يسأل الحاسوب عما يشاء من املعلومات فيجيبه بسرعة الضوء ، خصوصا إذا كان الباحث السيما  فيمكنه أن

 .8اللغوي ، قد يقض ي الشهور بل السنين في قراءة األسفار من الكتب حتى يعـثر على بغيته

كان للدكتور عبد الرحمان الحاج صالح الفضل و الشرف في عرض هذا املشروع أثناء انعقاد مؤتمر 

م ، و حاول إقناع زمالئه الباحثين بأهمية " الرجوع إلى االستعمال الحقيقي للغة 1986تعريب بعمان سنة ال
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، ألّن 9العربّية واستثمار األجهزة الحاسوبية الحالية ، و إشراك أكبر عدد من املؤسسات العلمية إلنجاز املشروع "

البلد الواحد ، ثّم عرضت الجزائر هذا املشروع على مثل هذه املشاريع تتجاوز قدرة املؤسسة الواحدة بل حّتى 

م ، فوافقت عليه في حدود إمكانياتها ، 1988املجلس التنفيذي للمنظمة العربّية و الثقافة و العلوم في ديسمبر 

مة املؤسسات العلمية العربّية ) الجامعات، مراكز البحث، املجامع اللغوية(، والجهات 
ّ
ثّم راسلت هذه املنظ

ية املعنية ) وزارة التربية ، وزارة التعليم العالي ( ، تطلب استشارتها في هذا املشروع ) جدواه ، طرق تنفيذه ( الرسم

 ، فكانت إجاباتها باإلجماع على أهمية املشروع ، و ضرورة اإلسراع في إنجازه.   

فاق مع املنظم1991على إثر ذلك عقدت الندوة األولى في الجزائر سنة 
ّ
ة السابقة من أجل دراسة م ، باالت

خاذ القرارات الالزمة ، ساهم فيها خبراء و مسؤولون من املؤسسات العربّية ، و تّوجت الندوة بجملة 
ّ
املشروع و ات

من التوصيات أهّمها : تنظيم العمل على مستوى املشروع ، املشاركة العربية املتبادلة ، إنشاء لجان هدفها 

 بحضور املؤسسات الراغبة في إنجاز هذا املشروع. 1995ندوة الثانية بدمشق متابعة املشروع ، ثّم عقدت ال

م باالشتراك مع جامعة الجزائر  
ّ
تبنى املجمع الجزائري للغة العربية مشروع الذخيرة اللغوية العربّية ، فنظ

لسامية ، بالرعاية ا 2001ندوة تأسيسية في السادس و العشرين و السابع و العشرين من ديسمبر من سنة 

لفخامة رئيس الجمهورية ، جمعت تسع دول عربّية ، و خرجت الندوة بتوصيات و قرارات هامة ، وأنشأت لجنة 

 .  10دولية دائمة للمتابعة و التخطيط و التنسيق

شرعت بعض املؤسسات العربية في تخزين بعض النصوص العربية التراثية و املعلومات العلمية و 

شروع جماعي تتعاضد على إنجازه مؤسسات علمية عديدة مثل : املجامع اللغوية و الثقافية ، ألّن هذا امل

املنظمات الثقافية والتربوية، كاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومكتب تنسيق التعريب ، والحكومات 

لعربية كلها ، و في أعلى العربية، فهو " مشروع جدير بأن يشرف عليه ال مركز واحد و ال بلد واحد بل البلدان ا

مستوى مادام هناك إجماع على أهميته القصوى ، وذلك برفعه للمستوى الثقافي العربي إلى ما يقارب مستوى 

؛ألّن اللغات البشرية شهدت معالجتها آليا في القرن املاض ي ، و تشهد في القرن الحالي تقّدما ملحوظا  11الغربيين "

نية ، كما أّنها لم تغفل الجانب التطبيقي و أسهمت فيه بشكل يدعو إلى التفاؤل ، إن على مستوى املنهج أو التق

من خالل التنوع الذي مّس هذا الجانب، وأّما املعالجة اآللية للغة العربّية فإّنها " تستوجب استنفار الهمم من 

ب الخصائص اللغوية اللغويين والحاسوبيين، و ذلك بأّن التمثيل الحاسوبي للغة العربّية عليه أن يستوع

سم به من تداخل بين مستوياته و اقتصاد في وحداته اللغوية ، و ثراء في البدائل املمكنة للتعبير 
ّ
لنظامها ، بما يت

ه على نحو يوافق املبادئ الرياضية التي ينبني عليها الحاسوب "
ّ
 . 12عن الش يء الواحد و توصيف ذلك كل

هو: إّن الذخيرة اللغوية العربية بنك آلي من النصوص القديمة والحديثة وما نخلص إليه من هذا العرض          

)من الجاهلية إلى وقتنا الحاضر (، و أهم صفة تتصف بها هي سهولة حصول الباحث على ما يريده ، و سرعته ثّم 

غة العربّية عبر شمولية املعلومات التي يمكن أن يحصل عليها ، باإلضافة إلى اشتمالها على االستعمال الحقيقي لل
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ا كان و أينما وجد  العصور و عبر البلدان العربية املختلفة ؛ ألّن " الهدف الرئيس ي للذخيرة هو أن يمكن الباحث أيًّ

من العثور على معلومات شتى من واقع استعمال العربية بكيفية آلية و في وقت وجيز، و هذا سيتحقق بإنجاز 

فعل ؛ يتضمن أمهات الكتب التراثية األدبية و العلمية و التقنية و غيرها ، و بنك آلي للغة العربية املستعملة بال

على اإلنتاج الفكري العربي املعاصر في أهم صوره ، باإلضافة إلى العدد الكبير من الخطابات و املحاورات العفوية 

 .13و على هذا فهو بنك نصوص ال بنك مفردات "

به الذخيرة كبنك آلي، هي أنها مفتوحة وقابلة لإلضافة ألي معلومة جديدة ، و امليزة األساسية التي تمتاز        

ويدخل فيها أّي كتاب جديد هام أو أي كتاب يعثر عليه في التراث ، كما أنها قابلة ألي تصليح في أي وقت كان 

ام و من دون ويمكن أن تضاف إليه كل الزيادات املمكنة ، و أن تدخل فيه كل النصوص ذات األهمية على الدو 

 انقطاع .

 أهداف مشروع الذخيرة اللغوية العربّية في نظر الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح :  -3

الذخيرة العربّية بنك معلومات آلي : يرمي مشروع الذخيرة العربّية في املقام األول إلى إنجاز بنك آلي من  -1

أو فكري أو ثقافي، على موقع من األنترنيت ، و هذا ما النصوص العربية قديمها و حديثها يتضمن كل ما هو علمي 

ن الباحث 
ّ
نادى به الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح ، إذ يقول " الذخيرة كبنك معلومات آلي ...هدفه أن يمك

ز ، العربّي أّيا كان و أينما كان من العثور على معلومات شّتى من واقع استعمال العربّية بكيفية آلية و في وقت وجي

و هذا سيتحقق بإنجاز بنك آلي للغة العربّية املستعمل بالفعل ، يتضّمن أمهات الكتب التراثية األدبية و العلمية 

والتقنية و غيرها ، و على اإلنتاج الفكري العربي املعاصر في أهم صوره باإلضافة إلى العدد الكبير من الخطابات 

، فهو بنك يضّم نصوصا عربّية فصيحة ، سواء كانت محّررة  14ين "واملحاورات العفوية بالفصحى في شّتى املياد

)مكتوبة ( أو منطوقة ، ال مجرد مفرداٍت ، ثّم أشار الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح إلى أمر مهّم يتعلق 

باستعمال اللغة و زمنه ، يقول " و أهّم ش يء في ذلك هو أن يكون هذا االستعمال الذي سيخّزن بشكل النص ، 

كما ورد في ذاكرة الحواسيب هو استعمال العربية طوال خمسة عشر قرنا في أروع صوره ، ثّم هو يغطي الوطن 

 .15العربّي أجمعه في خير ما يمثله من هذا اإلنتاج الفكري "

ل من جانبين و كالهما مّهم بدرجة ال تقل ألحدهما عن 
ّ
يمكن القول إّن هذا البنك النص ي اآللي يتشك

ه يتضمن ديوان العرب ، وفيه االستعمال الحقيقي للعربية ، قديما وحديثا ول ال اآلخر ، 
ّ
: هو الجانب اللغوي، ألن

من خالل ماليين النصوص األدبية و العلمية و التقنية، و غيرها ، و هو ما يصطلح عليه حديثا بقاعدة املعطيات 

ه يتضمن كل ما هوو الثاني: ، 16اللغوية
ّ
علمي و تربوي ففيه النصوص املتنّوعة أصلية أو  هو الجانب الثقافي ؛ ألن

مترجمة ، و التي لها عالقة بمختلف امليادين : العلمية و التقنية و التاريخية و االجتماعية ، و يضّم أيضا الطرائق 

التعليمية التي تهدف إلى تحصيل مهارة معّينة كتعليم العربّية مثال بحسب تدّرج الفئات العمرية ...و لهذا " 

ستدخل في الذخيرة اللغوية العربّية أنواع كثيرة من النصوص : منها املوسوعات العلمية و التقنية العربّية أو 
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املعّربة ) مع النص األجنبي األصلي ( ، و طرائق لتعليم العربّية ، و مختلف الطرائق لتعليم تقنيات معّينة 

 .17بمستويات متنّوعة "

هذا ) الذخيرة كبنك معلومات آلي (، أّن الذخيرة اللغوية العربية ،  ذكر الدكتور الحاج صالح في تصوره

تتمّيز عن غيرها من الذخائر املنجزة في زماننا الحاضر ) الذخيرة الفرنسية مثال (، و الذي يمّيزها " هو في وجود 

لزيادة و التصليح ، هذا البنك اآللي للنصوص العربّية السابق الذكر ، و كونه بنكا مفتوحا غير مغلق بل قابل ل

صالية الدولية األنترنيت ،تحت تصرف أي باحث في العالم و في أي وقت 
ّ
وسيكون على هذا ، و بفضل الشبكة االت

أراد "
، فخاصية الفتح التي يمتاز بها هذا البنك اآللي تتيح لنا إضافة كل زيادة ممكنة ، و إدخال أي نصوص  18

الع عليها في أي زمن ، و في أي مكان.مهّمة باستمرار ، و من دون انقطاع ، 
ّ
 و سرعة االط

الذخيرة مصدر ملختلف املعاجم و الدراسات : ذكر الدكتور الحاج صالح جملة من املعاجم التي يمكن أن  -2

 :   19، نذكر منها -و الذي يسميه املهندسون بقاعدة املعطيات النصّية  -تستخرج من هذا البنك  

املعجم اآللي الجامع أللفاظ اللغة العربّية املستعملة : و يضم جميع املفردات العربّية التي وردت في النصوص  -

املخّزنة قديمها و حديثها ، مع تحديد معانيها املستخرجة من السياقات التي وردت فيها، باإلضافة إلى تحديدات 

 العلماء في هذا الشأن .

اآللية و التقنية املستعملة بالفعل : يضم املصطلحات املستعملة و لو في بلد واحد املعجم اآللي للمصطلحات  -

أو جهة معّينة ؛ ألّنها قد وردت في نص واحد على األقل ، مع ذكر مقابلها بالفرنسية أو اإلنجليزية ، و يشار إلى تلك 

أن يقّسم املعجم العام إلى  املصطلحات التي لم تستعمل ووردت في معجم حديث ، و يذكر مصدرها ، و ينبغي

 معاجم متخّصصة ، بحسب فنون املعرفة ، و مجاالت املفاهيم .

ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ، أّن " كل واحد من هذين املعجمين ، آلي مثل الذخيرة في شكلها 

ه يقوم على ركيزة مّتصلة بالحواسيب في أحدث صورها مثل األق
ّ
راص البصرية أو األول ، و معنى ذلك أن

املغناطيسية التي يمكن أن تحتوي على ماليير النصوص، كما يمكن أن ينشر كل منهما و كذا املعاجم املتخصصة 

 .   20على الشكل التقليدي "

املعجم التاريخي للغة العربّية ، و ال يمكن " أن يوضع معجم تاريخي للغة العربية إال ّ باالعتماد على مدّونة نصّية  -

كل العصور و كل البلدان العربّية ، فكيف يمكن أن نضمن شموليته ما يقرره الباحث من التحوالت  تغطي

؛ أي تتبع الكلمات و  21الداللية، إن لم يعتمد على عدد هائل من القرائن و السياقات تنتمي إلى كل عصر "

 ي (.  مدلوالتها وما يطرأ عليها من تغّير في كل زمان و كل مكان ) التغير الدالل

 معجم األلفاظ الحضارية : سواء ما كان قديما منها أو حديثا . -
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 معجم األعالم الجغرافية . -

 معجم األلفاظ الدخيلة و املعّربة .  -

 معجم األلفاظ املتجانسة و املترادفة و املشتركة و األضداد ، و غير ذلك من املعاجم املفيدة . -

ا الشأن ، على أن تكون ألفاظ هذا املعاجم مأخوذة من االستعمال و ينّبه الدكتور الحاج صالح في هذ  

ل في الغالب االستعمال  22الحقيقي للغة قديما ، أو حديثا ، و أال تؤخذ من القواميس املوجودة
ّ
؛ ألّنها قد ال تمث

وعليه  الحقيقي للغة ، و ال يمكن لها أن تحتوي جميع النصوص التي وردت فيها كل األلفاظ املراد جمعها ،

فالذخيرة بنك للنصوص اآللية يمثّل " املصدر األساس ي إلنجاز املعجم الجامع للغة العربّية الذي سيحرره 

العلماء و خاصة أعضاء املجامع العربّية، و إنجاز العدد الكبير جّدا، زيادة على ذلك من الدراسات و البحوث في 

 . 23اللغة العربّية "

 ترتب عن إنجاز الذخيرة اللغوية العربّية : فوائد الذخيرة أو  ماذا سي -4

لع على الذخيرة بعد إنجازها  –ال يخالج 
ّ
شّك في أّن لها فوائد عظيمة وجليلة ، و قد  –منصف سيط

   :     24حصر الدكتور الحاج صالح جملة من فوائدها ، نذكر منها

العصر الحاضر، و ال تقتصر في ذلك على  إّنها تمثل االستعمال الحقيقي للغة العربّية من أقدم العصور حتى - 

املعاجم فحسب و إنما تشمل كل النصوص ذات األهمية، فيها املحّررة ) املكتوبة ( منها و املنطوقة الفصيحة في 

 اآلداب و الحضارة و الدين و العلوم و الثقافة العامة و الفنون و كذا الحياة اليومية .

ة لكل ما أنتجه الفكر العربي مع اعتمادها على أجهزة إلكترونية في أحدث تعد بمثابة فهرسة آلية كبيرة شامل -

صورها تمكن الباحث من سرعة العثور فيها على ما يطلبه ، أضف إلى ذلك أنها تستطيع اإلجابة عن مختلف 

األسئلة في بضع ثوان ، كما يمكن أن تعرف بالضبط املعاني املقصودة من سياقات الكلمات عبر العصور ، 

وتعتبر الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بعمليات تعالج بها النصوص و غيرها من العمليات العالجية 

املفيدة بعرضها على الشاشة و إمكانية طبعها بالطابعات اآللية في وقت وجيز والحصول عليها في وقت قصير و 

أو صيغة أو بنية تركيبية أو عبارة  ذلك بفضل شبكة األنترنيت ، فهل يمكن لباحث ما أن يبحث عن مفردة

جامدة أو ش يء يخّص اللغة في نص واحد أو عّدة نصوص مفهرسة كانت أو غير مفهرسة؟ قد يفني عمره و ال 

 يتأتى له ذلك ، ولكّنه يتمكن من ذلك و في سرعة فائقة عن طريق ذخيرة آلية .

لية هي إقامة الدراسات العلمية املقارنة في من الفوائد امللموسة التي يمكن أن نستفيدها من الذخيرة اآل -

مختلف امليادين حول مجموعة معينة من املفاهيم العلمية ، و البحث املنتظم عن تطور الفكر العلمي العربي 
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باالعتماد على تطور دالالت األلفاظ العلمية داخل حقول داللية عبر الزمان ، مع إمكانية وضع معجم شامل 

 عملة بالفعل ، تخصص لكل مدخل دراسة لغوية دقيقة ،و غير ذلك من الفوائد .للغة العربية املست

أما الدراسات التي يمكن القيام بها انطالقا من مشروع الذخيرة و بتسليط الضوء على محتواها فيمكن أن  -

القدامى ، فقد  تخص اللغة العربية بعينها ؛ ألن الذخيرة بمثابة ما دّون من كالم العرب في عهد اللغويين العرب

قاموا بجمع العدد الضخم من النصوص النثرية و الشعرية ، و أمثال العرب و كالمهم العفوي ، باإلضافة إلى 

النص القرآني وانطلقوا من هذه املدونة اللغوية العظيمة الستنباط قوانين العربية و أوصافها من االستعمال 

ي ،" و على هذا فإن أنواع الدراسات اللغوية التي يمكن أن تقام الحقيقي لها ، كما استخرجوا منه املعجم العرب

على الذخيرة كبيرة جدا مثل تطور معاني الكلمات عبر العصور ، و دراسة ترددها بالنسبة لعصر واحد أو مؤلف 

واحد ، و دراسة تردد املواد األصلية أو أوزانها في كتاب واحد أو عدة كتب ، و دراسة صيغ الجمل بحسب 

ساع رقعة االستعمال للمصطلحات في األ 
ّ
غراض واملوضوعات ، ودراسة أساليب الكّتاب في كل عصر ، و دراسة ات

عصرنا هذا ، و دراسة األصوات العربية ) من خالل الذخيرة اآللية ( ودراسة مجاالت املفاهيم الحضارية أو 

اذ  العلمية خاصة ودراسة املترادف و املشترك من األلفاظ في االستعمال
ّ
في وقت معين ، ودراسة الغريب و الش

إفرادا و تركيبا كما و كيفا و بالنسبة إلى كل مؤلف أو نص و كل عنصر و دراسة صيغ الجمل و ظواهر الفصل و 

الوصل في الخطاب ودراسات في املجاز و االستعارة و الكناية ، و غيرها من الصور البيانية و دراسة تطور كل هذا 

يخص اللغة كلغة قديما وحديثا ، و لكن مزية االستفاضة الزمانية املكانية ملحتوى الذخيرة و  ، و غير ذلك مما

ّم الفكري املعيش لألمة العربية 
َ
آليتها يسّهل على الجميع الخوض في أعماق الواقع التعبيري واالتصالي ، و من ث

ق األمر بامليادين األخرى غير الل  25القديم و الحديث "
ّ
غوية ، كالدراسات التاريخية وبالخصوص تاريخ أما إذا تعل

الحضارة العربية و الفكر العربي العلمي و الديني ، و كذلك دراسات علم االجتماع و علم النفس االجتماعي، فإّن 

دراساتها تتأتى " بحصر مجاالت التصورات الخاصة بكل فئة ) من خالل استعمال األلفاظ و األساليب و غيرها ( 

ب على ذلك بالبناء جزئيا على في كل قطر 
ّ
أو إقليم عبر العصور و دراسة تفاعلها ومدى تأثيرها و تأثرها ، و ما ترت

ساع رقعتها و معرفة ترددها في الخطابات الرسمية و غير ذلك ، 
ّ
العناصر اللغوية ذات الداللة ، و معرفة مدى ات

، فالدراسات لغوية 26استعمال الناس للغة " و كذا الدراسات االقتصادية و العمرانية و الحضارية من خالل

االستعمال الحقيقي للغة في أوساط  كانت أو غير لغوية التي تّتخذ من الذخيرة أرضية معرفية ، منطلقها

الناطقين بها سواء كان قديما ) ما جاء في كتب التراث( ، أو حديثا ، املنطوق منها و املكتوب ) النتاج املعرفي و 

 الفكري و اللغوي للباحثين (.

كن ألي باحث في يعّد بنك النصوص اآللي كمنبع موضوعي و موثق للمعاجم العربّية و الدراسات اللغوية  : ال يم -

نه من العديد من األمور 
ّ
اللغة أن يستغني عن الذخيرة اللغوية املحوسبة في دراساته مهما كان نوعها ؛ ألّنها ستمك

: أهّمها الرصد الدقيق و الشامل سواء الستعمال العربّية في إقليم خاص في عصر من العصور ، أو ملصطلحات 

ح معاني الكلمات في مختلف سياقتها عبر الزمن ، وتحديد تاريخ ظهور بعض ميدان فنّي معّين، و كذا إمكانية تصّف 
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ن أهل 
ّ
دة ، و تحليل لغة كاتب أو شاعر أو خطيب و إحصاء مفرداته آليا ...و هذا يمك

ّ
الكلمات الفصيحة املول

 الصناعة املعجمية من وضع أنواع متعددة و متنّوعة من املعاجم. 

من فوائد جّمة ، فال " ينبغي أن  –إن أنجزت  –ذخيرة اللغوية العربّية مع كّل ما يمكن أن تقّدمه ال  

يعتقد الباحث اللغوي أّن هذه الذخيرة ستلغى بها األعمال العظيمة التي ينجزها العلماء ، معاذ هللا أن نعتقد 

 ما يحّرره العلماء ، فالجديد في
ّ
ها كما قلنا ، فقط مثل هذا ، فالذخيرة هي هذه األعمال نفسها و ليس فيها إال

 27اللجوء إلى الوسائل اآللية الجبارة ، و استغاللها كما تستغل حاليا في جميع امليادين التي نعالج فيها املعلومات "

، فهذا اعتراف من الدكتور بجهود كل باحث في املساهمة في هذا املشروع الحضاري مهما كان تخصصه ، و دعوة 

 اآللية في البحوث و الدراسات اللغوية و غير اللغوية .      منه الستخدام و استثمار الوسائل

 وظائف الذخيرة الساسية في نظر الدكتور الحاج صالح:  -5

و بناء  –إن أنجزت و عولجت آليا  -تقّدم آنفا الفوائد التي يمكن أن نجنيها من الذخيرة اللغوية العربّية 

ظيفة؟ و بعبارة أوضح : كيف يمكن أن تستثمر الذخيرة على هذه الفوائد ما الذي يمكن أن نقوم به من و 

 وتوظف عمليا ؟

ا التزم الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح بالتركيز على أهم صفة للذخيرة في التأسيس لها ، و هي صفة 
ّ
مل

ح جملة الحيوية التي تستمدها من االستعمال الحقيقي للغة ، ثّم الصفة اآللية ملباشرتها و التفاعل معها، اقتر 

 :   28من الوظائف التي ستقوم بها الذخيرة أو أحد معاجمها ، نذكر منها اآلتي

تحصيل معلومات تخص الكلمة العربّية عادية كانت أو مصطلحا: و يمكن للباحث في هذا الشأن أن يطرح  -

؟ وأين ظهرت ؟ و  مجموعة من األسئلة: مثل هل توجد كلمة ) س( في االستعمال ) املكتوب أو املنطوق و كالهما(

بأي معنى في كل واحد من مصادر وجودها و ما هي السياقات التي وردت فيها ، و بالنسبة لكل كتاب أو نص أو 

بالنسبة لكل عصر أو كل بلد ؟ و هذه األسئلة نفسها التي يمكن طرحها إذا أردنا البحث في الكلمة )س( قديما ... 

)س( و هل لها مرادفات و ما هي ؟ إلى غير ذلك من األسئلة التي يمكن أن  ما هو املجال املفهومي الذي تنتمي إليه

 تجول بذهن الباحث .

تحصيل معلومات تخص الجذور و صيغ الكلم : و هنا يمكن للباحث أن يطرح أسئلة من هذا النوع : هل وردت  -

الكلم التي صيغت عليها و استعملها املواد األصلية أ ب ج د ... في االستعمال عند مؤلف أو متكلم خاصة ، و ما هي 

 َب َج َد ...، اذكر جميع الصيغ التي صيغت على صيغة أ ، أو ب ، 
َ
هذا املؤلف ؟  و السؤال نفسه بالنسبة للصيغ أ

َعالية وغيرها من الصيغ ؟...إلخ .
َ
ة ، ف

َ
عل

ُ
 أو ج ، أو د مع اإلشارة إلى مدلول كل واحد من هذه الكلم كصيغة ف
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معلومات تخّص أجناس الكلم : و يمكن للباحث أن يطرح أسئلة من هذا النوع : ما هي أسماء األعالم أو تحصيل  -

املصادر أو األفعال الثالثية أو  الرباعية املجّردة أو املزيدة و غيرها ، و الصفات الخاصة بمجال مفهومي ) األلوان 

دة في نص معّين أو عّدة نصوص و عبر الزمان ، و ما هو و العيوب أو الحلية ( ، و غير ذلك من أجناس الكلم الوار 

 تردد كل واحد منها بالنسبة إلى نص واحد أو بالنسبة إلى عّدة نصوص ؟ و ما هي سياقاتها ؟.

تحصيل معلومات تخّص حروف املعاني : يمكن للباحث أن يطرح نفس األسئلة السابقة ، مع إحصاء نسبة  -

 أو بالنسبة إلى عّدة نصوص . ترددها بالنسبة إلى نص واحد ،

تحصيل معلومات تخص املعّرب الذي ورد في االستعمال : يمكن للباحث أن يطرح أسئلة عن قائمة املعربات  -

 وميادينها التي وردت في عصر معّين أو عند مؤلف معّين أو عبر العصور أو عند عّدة مؤلفين.

ة و الجامدة منها : األسئلة نفسها يمكن أن يطرحها تحصيل معلومات تخّص صيغ الجمل و األساليب الحيّ  -

 الباحث.

تحصيل معلومات تخّص املفهوم الحضاري أو العلمي ) البحث عن ألفاظ عربّية لتغطية املفاهيم العلمية (  -

وللباحث أن يطرح هذا النوع من األسئلة : هل توجد كلمة عربّية للداللة على مفهوم معّين ) خاص بالطب أو 

رة أو الهندسة املعمارية أو غير ذلك ( املعّبر عنه باللغتين الفرنسية أو اإلنجليزية بكذا ، و ذلك في اإلنتاج البيط

العلمي العربي املعاصر ، و هل يوجد هذا املفهوم و ما يقاربه في نص قديم معّين ) كتاب من كتب ابن سينا أو ابن 

ّل عند القدامى على مفاهيم ربما ال يكون لها مقابل باللغات الهيثم ( ، ما هي األلفاظ العربّية التي كانت تد

 األجنبية ) مثل الحركة و السكون في الصوتيات العربّية( ...

 كيفية إنجاز الذخيرة اللغوية العربية في نظر الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح : -6

ة ، تحديدا دقيقا ، و بّين بعد أن حّدد الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح مفهوم الذخيرة اللغوي

األهداف العلمية التي رسمها لهذا املشروع ، و بّين أيضا وظائفها و الفوائد العلمية التي سيحصل عليها كل 

مستثمر مهما كانت غايته ) معرفية أو تجارية ( ، اقترح منهجا رسم فيه خطة عمل إلنجاز هذا املشروع ، و هذه 

 :29معامله األساسية

املثلى : توزيع املهام على أكبر عدد من املؤسسات مع التنسيق و املتابعة : يتطلب إنجاز مشروع الكيفية  -1

ه مشروع جّبار ، فال يمكن للمؤسسة أو منظمة في العالم أن تتبنى 
ّ
الذخيرة جهودا ضخمة و تكلفة باهظة ؛ ألن

ر ، هو " إشراك أكبر عدد من إنجازه ، فكان الحل األنسب الذي طرح في الندوة التأسيسية له في الجزائ

، و معنى هذا على كل مؤسسة علمية  30املؤسسات العلمية العربّية في إنجاز املشروع على أساس التمويل الذاتي "
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) جامعات  مراكز بحث ، شركات ذات نشاط علمي و تقني و تطبيقي ( رغبت في املشاركة في إنجاز جزء من هذا 

 بتخصيص ميزانة له في كل سنة حّتى ينتهي العمل.املشروع أن تتكفل به هي ، وذلك 

 كيفية توزيع العمل و تنظيمه و تنسيقه : و يكون ذلك بـ : -2

 تكوين الِفَرق و إعداد التجهيز الالزم : أي توفير الوسائل البشرية و املادية . -

ورهم لهذا املشروع ، حيث يتّم في هذه املرحلة إنشاء فريق من املمارسين و االختصاصيين ، و يتفرغون بد

يتراوح عددهم من خمسة إلى عشرة ، مهّمتهم إدخال املعطيات في ذاكرة الحاسوب) تفريغ كل الكتب والدراسات 

و الخطابات و غيرها في األقراص الذاكرية ( ، و يكون ذلك بإشراف مهندس أو تقني في الحاسوبيات ، و دكتور في 

 نب تقني و آخر لغوي (.اللغة العربّية ضالع متمكن منها .) جا

اقتناء مجموعة أجهزة : و منها الحواسيب ) من خمسة إلى عشرة ( ، األقراص ) الركائز الذاكرية املنقولة ( بعدد  -

 كاٍف ، آلة ماسحة للقراءة اآللية للنصوص ) سكانير ( ...

توزيع الحصص : و يرتبط هذا بكل مؤسسة ، فلها الحق في اختيار املعطيات التي تريد أن تخّزنها ،  و لها الحق  -

أن تختار أيضا : دراسات و أبحاث و كتب أساتذتها ، و أماليهم ، فتستثمرها و تعالجها كمعطيات علمية يستفاد 

ل حافزا للعمل التخزيني ، و ق
ّ
د اقترح الدكتور في هذا الصدد ما يلي " تتكفل كل مؤسسة منها ، و هذا األمر يشك

تشارك في إنجاز املشروع بتخزين عدد من الكتب التراثية تقترحها اللجنة الدولية للمشروع من بين املؤلفات 

التراثية التي تعالج موضوعات لها عالقة باختصاص املؤسسة على قدر اإلمكان ، و ذلك ملّدة خمس سنوات وعلى 

ألساس ستقترح مخططا عاما يشتمل على قائمة عامة للكتب التراثية، و املعاجم اللغوية ، و االصطالحية هذا ا

 .31وغيرها من الوثائق مّما ينبغي أن يخزن في ذاكرة الحاسوب "

تنظيم العمل و تخطيطه و تنسيقه : ويكون ذلك بإنشاء لجنة محلية دائمة في كل دولة من الدول العربّية التي  -

واجد فيها مؤسسات علمية مشاركة في املشروع ، تتكون من ممثل واحد لكل مؤسسة للجنة ملدة خمس سنوات  تت

مهّمتها املتابعة العلمية و الفنية للعمل، والتنسيق بين املؤسسات املشاركة، و السهر على استمرارية العمل و 

ق بالجانب التقني ،  نوعيته  ويكون ذلك بتبادل الخبرات و اآلراء ، و اقتراح الحلول 
ّ
للمشاكل الطارئة خاصة ما تعل

 وعقد اجتماعات سنوية تقييمية .

ق بالتراث ، و تفادي تكراره و ذلك بالتنسيق مع 
ّ
برمجة العمل : و تكون بحصر ما أدخل في األنترنت في ما تعل

بإدخال بعض كتب التراث  الجهات التي عملت على هذا األمر ، فعلى سبيل املثال : قد قامت شركة صخر العاملية

، زيادة على القرآن الكريم و الحديث الشريف ، في ذاكرة الحاسوب و بعده في األنترنيت ، و عليه يجب حصر 
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عناوين كل هذه الكتب املخّزنة أو النصوص الشعرية و النثرية و بعثها في قوائم إلى كل املؤسسات املشاركة في 

 تكرار تخزينها.املشروع عبر الوطن العربّي لتفادي 

و في هذا الشأن تقوم اللجنة الدولية ببرمجة التراث ) املطبوع املحّقق ( و توزيعه على املشاركين ، فضال 

(، ثانيها : تقسيمه في 50إلى  30عن التراث املحوسب وفق مقاييس ثالثة : أّولها : تقسيمه إلى عصور قصيرة ) من 

 يمه في داخل كل بلد ، و كل عصر إلى ميادين عامة ثّم خاصة .داخل كل عصر إلى بلدان ، و ثالثها : تقس

أّما فيما يخص اإلنتاج املعاصر ) العلمي و األدبي و الفني و التقني( ، فيتكفل كل مشاركة بحيازة  إنتاجه 

 الخاص ، و يمكن أن يضيف إلى ذلك إنتاج الفيديو بشرط الحصول على إذن صاحبه مكتوبا .    

الصحافة من األخبار و املقاالت و ما يذاع و ما يسّجل ، فتكّون لجنة فرعية داخل اللجنة القطرية  و أّما ما تكتبه

تضم ممثلي من وسائل اإلعالم ، تتكفل باختيار عينة كبيرة من هذا الكالم املنشور أو املذاع الفصيح في كل شهر 

 النصوص إلى ميادين دقيقة. أو شهرين ، يفصل بين الفصيح و املختلط بغير الفصيح ، و توزع هذه

فيما يخّص تدرج العمل و املتابعة قررت الندوة تحديد املرحلة األولى للعمل املشترك ملدة خمس سنوات ، و أّما  -

املتابعة و التقييم فهي على مستويين : القطري و الدولي حسب ما يقتضيه التنظيم املتفق عليه ، و بالنسبة 

 يدخل في األنترنيت إال النصوص املصّححة للمقاييس التي سوف يعتمد عل
ّ
يها عمل املتابعة و التقييم فهي : أال

على يد اللغويين الذين يتواجدون في كل فريق ، و أن يتّم مراقبة مدى احترام كل فريق باملبادئ العلمية للحيازة ، 

النص ...( ، و أن تراقب كمية و إثبات مقاييس التعرف على النص أو مصدره ) املؤلف و عصره و إقليمه و ميدان 

 النصوص التي أخذت كل مؤسسة أن تتكفل بحيازتها كل ستة أشهر .

 املعالجة اآللية للنصوص العربّية : -7

تقّدم في الحديث عن الذخيرة اللغوية العربّية ، أّن األساس فيها هو تمثيل االستعمال الحقيقي للغة 

ا كان العالج اآللي يمّس النصوص ) كل ما  انطالقا من النصوص املكتوبة و املنطوقة )
ّ
قديما أو حديثا ( ، و مل

أنتجه الفكر العربي في اآلداب و العلوم و غير ذلك ( ، فهو بالضرورة يمّس  استعمال اللغة ، و هذا األخير يكون 

ي اإلفادة ، و هذه بين الناطقين بها في خطابتهم التي يفرض فيها وجود مرِسل و مرسل إليه ، والغاية من الخطاب ه

فة على املعاني التي تؤديها ألفاظ اللغة .
ّ
 اإلفادة متوق

لقد " تبّين أّن اللغة ظاهرة متعددة العناصر، متشابكة النظم، متغّيرة بتغّير األزمان وبتنوع البيئات، 

ما يعتمد على ما اختز 
ّ
ن في عقله من معارف واملستويات اللغوية و ابن اللغة في استخدامه لها فهما و إفهاما ، إن

لت هذه 
ّ
صال اللغوي ، و قّد مث

ّ
ومسلمات ، يشترك مع أبناء اللغة في الحّد األدنى منها الذي تقوم به عملية االت

؛ ألّن العقل البشري يختلف عن العقل االصطناعي، وبالتالي  32الخصائص تحدّيا كبيرا أمام معالجتها آليا "
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ن معالجة اآلخر لها ، " فالحواسيب تعمل على أساس مشابه للعمل الذي فمعالجة كل واحد منهما للغة تختلف ع

 .33يؤديه العقل اإلنساني ، و لكن ال يستطيع أحد أن يقول إّن العمل هنا مطابق للعمل هناك "

إّن تعامل الحاسوب مع اللغة إنتاجا ) ما ُيختزن في ذاكرته ( و تحليال ، ليس كتعامل العقل البشري معها 

ى هذين النمطين ، فالعقل البشري ركيزته الرصيد املعرفي و املنطقي في إبداع اللغة و فهمها ) = العقل على مستو 

يخّزن ، يحلل ثّم يستنبط ( فتصبح اللغة بهذه اآللية ) الخصيصة ( طّيعة بين الناطقين بها إنتاجا و فهما، و أّما 

خّزن في العقل البشري ، و لذلك فأول ما يجب على الحاسوب فهو يفتقد إلى ذاك الرصيد املعرفي و املنطقي امل

علماء اللغة الحاسبين ، هو استقراء الظواهر اللغوية املختلفة ؛ لضبط قوانينها التي تحكم أصولها و فروعها ، و 

ّم صياغتها على نحو يوافق املنطلقات الرياضية التي ينبني عليها الحاسوب ، " كما أّن علماء الحاسوب 
َ
من ث

ويين عليهم أن يبنوا النماذج الرياضية التي يمكن أن تحاكي سلوك العقل البشري في تعامله مع اللغة ، و اللغ

تستوعب النظام اللغوي على ضخامته و تناميه ، كل ذلك جعل من املعالجة اآللية مغامرة ، يبرر خوضها و 

  .    34مواصلة السير في دروبها أهمية األهداف املرجّوة من تحقيقها "

وقد حاول " العلماء و االختصاصيون في العالج اآللي للغات الطبيعية أن يجدوا أحسن الطرق وأخصرها  

اب
ّ
) الحاسب اإللكتروني ( ملعالجة النصوص  للوصول إلى صيغ و أنماط رياضية لغوية تمكنهم من استعمال الرت

اللغوية بكيفية آلية، و ميادين التطبيق بالنسبة لهذه املعالجة كثيرة و مشهورة ، كالتوثيق اآللي و الترجمة اآللية 

اب ،و التركيب اآللي للكالم و التعرف اآللي على الكالم إلخ ، إال أن املشاكل التي تعترض 
ّ
وتعليم اللغات بالرت

هم كثيرة و عويصة ،و ذلك على قدر استعصاء التحليل اللغوي من جهة ، و صعوبة إيجاد األنماط و طريق

، و في هذا التحليل يجب االلتزام بالتمييز  35( املناسبة لهذا التحليل اللغوي "Logicielsالبرانيم أو البرمجيات) 

ا كان األمر على هذا النحو ، فإ
ّ
ّن أكبر عائق يعترض معالجة النصوص آليا هو " الحاسم بين اللفظ و املعنى.و مل

 املعنى " ؛ ألّن 

ه يخضع الفتراض يتّم خالله تجزئته 
ّ
املعنى اللغوي كل ال يتجّزأ على مستوى االستعمال الحقيقي للغة ، لذلك فإن

نوع يدّل على أثناء دراسته، وفق مبادئ تحّدد سلفا ، فالوحدة اللغوية التي تتركب منها اللغة تأتي على نوعين : 

 : 36املعنى ،و آخر يحّدد دور املعنى في التبليغ و اإلفادة ، و يمكن أن يصّنف النوع األول منهما إلى ثالثة أقسام

ونقف عليه من خالل الوحدات اللغوية الثالث : الوحدة الصوتية و الوحدة الصرفية أو  املعنى الوظيفي : -

الوحدة النحوية ، كتفريق حرف التاء بين كلمة " تاب " و الكلمات األخرى التي تشترك معها في بقّية الوحدات 

فيها تّدل على املبالغة "  الصوتية " تاب / ذاب / قاب / راب /هاب / خاب /شاب ..." ، كما أّن الصيغ الصرفية

تّواب " أو اسم الفاعل " تائب "، ثّم املواضع التي تشغلها الكلمة في التراكيب اللغوية ، فتكسبها معاني خاصة 

 كالفاعلّية و املفعولّية و غيرها .
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ية و املعنى املعجمي : و هو معنى الوحدة اللغوية بمعزل عن السياق ، و مجموع املعاني الوظيفية الصوت -

 الصرفية ، إضافة إلى املعنى اللغوي للجذر .

ل من مجموع املعاني الوظيفية  -
ّ
املعنى السياقي : و هو معنى الكلمة في إطار سياق معّين مفهوم ، و هو يتشك

واملعجمية ، و ما اكتسبته الوحدة اللغوية من معاني أخرى في سياقها اللغوي و غير اللغوي ، و هذا النوع من 

 هو هدف االستعمال اللغوي بين املرِسل و املرسل إليه.   املعنى 

به ملثل هذه القضايا أثناء املعالجة اآللية للنصوص العربّية.  
ّ
 و عليه يجب التن

 رأي الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح في املعالجة اآللية : - 1. 7

ألّن اللغوي خبير باللغة    وخصائصها يتطلب العالج اآللي للنصوص حوارا جاّدا بين املهندس و اللغوي ؛  

، و املهندس خبير بالحاسوب و تقنياتها ، فال بّد من وجود عمل تكاملّي بينهما ، يتّوج في األخير بعالج آلي مثالي 

ن الباحث من سبرها ، و إنجاز دراسات متمّيزة تكون هذه النصوص منطلقاتها ، و إذا غاب ذلك 
ّ
للنصوص ، يمك

ه 
ّ
يؤدي إلى فقد حلقة مهّمة في البحوث العلمي، يقول الدكتور الحاج صالح، إّن "الوضع الراهن الذي بينهما، فإن

هو عليه العالج اآللي للغات و خاصة اللغة العربية ، فالذي الحظناه هو أن الحوار بين املهندسين و بين اللغويين 

هندس وحده مع ضآلة املعلومات العلمية التي صعب جدا بل قد يتعذر أحيانا ، وربما أّدى ذلك إلى أن يشتغل امل

ا رأى الدكتور ذلك ، اقترح " أن تنظم املؤسسات  37لديه عن الظواهر اللغوية و العكس أيضا حاصل "
ّ
، و مل

حصصا في مستوى املاجستير في النظريات اللسانية للمهندسين و في علوم العالج اآللي للسانيين الذين يريدون 

ذكّي منه ؛ ألّن ذلك سيجعل من اللغوي  –في الحقيقة  -، وهو اقتراح 38النوع من البحوث"أن يتخصصوا في هذا 

 خبيرا بالحاسوب في اآلن نفسه ، فيتيح له فرصا أكثر للتحكم في املعالجة .

كان هذا األمر في البدايات األولى للعالج اآللي ، أّما اليوم فقد ازدهرت الدراسات و البحوث العلمّية في  

بية كما يسميه الدكتور الحاج صالح ( في البالد العربّية ، و كثر اللس
ّ
 -إلى حد ما  -انيات الحاسوبية ) الرتا

الباحثون في هذا امليدان ، الذي يجمع بين علوم الحاسوب و علوم اللسان ، يقول الدكتور الحاج صالح متحّدثا 

يشمل التطبيقات الكثيرة كالترجمة اآللية  عنه " هو ميدان علمي و تطبيقي واسع جدا كما هو معروف ، إذ

واإلصالح اآللي لألخطاء املطبعية وتعليم اللغات بالحاسوب و العمل الوثائقي اآللي ، و تنطبق اآلالت بالتركيب 

االصطناعي لألصوات اللغوية وغير ذلك كثير و هي من البحوث الطالئعية ، و فائدتها بالنسبة للعربية عظيمة 

اقترح الدكتور الحاج صالح في هذا الشأن ) مجال البحث ، أهمية النظرية املستند إليها ، نظرتنا ، و قد 39جدا "

 :40وهي -كان قد اقتنع بها  –إلى التراث ( أن تراعى ثالثة أمور 

إّن هذه البحوث تحتاج إلى أن يشترك فيها اختصاصيون ينتمون إلى آفاق علمية مختلفة فهي من قبيل  -1

 Interdiciplinary Researchسميها العلماء اليوم البحوث التي ي
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إّن النظريات اللغوية الحديثة التي تنبثق من اللسانيات الحديثة غير كافية خصوصا و أنها استنبطت أهمها  -2

 من التأمل في اللغات األوروبية خاصة.

إّن ما تركه النحاة العرب األولون ش يء عظيم ،و جّد مفيد ال سيما بالنسبة للسانيات الحاسوبية التي تعتمد  -3

 على الرياضيات و املنطق الرياض ي . 

من اآلراء السديدة التي اهتدى إليها الدكتور الحاج صالح ، و التي تفيد العاملين على املعالجة اآللية 

ادهم على نظرية لغوية عربّية ؛ ألّن الصياغة تمّس بالدرجة األولى النظرية اللغوية ال للنصوص ، هو ضرورة اعتم

اللغة ، فاألولى مستنبطة من النظر في الثانية ، يقول الدكتور الحاج صالح "إّن أول ما تستلزمه البحوث 

تستنبط من اللغة  الحاسوبية الخاصة باللغة العربية هو أن يعتمد أهل االختصاص فيها على نظرية لغوية

العربية ال من لغات أخرى غير العربية و السيما اللغات األوروبية التي تغاير تماما في نظامها اللغة العربية ، وذلك 

ألسباب : األول هو أن العالج اآللي للغات جزء كبير منه ينحصر في الصياغة املنطقية الرياضية ، فكل بحث جار 

ع من العالج الحاسوبي يرمي إلى ضبط أنجع نمط أو النموذج في الصياغة ، ومن في الوقت الراهن في هذا النو 

املعلوم أن الذي يصاغ في الواقع ليس هو اللغة في ذاتها بل النظرية اللغوية املستنبطة من النظر فيها ، وقد 

يمكن أن ينظر فيها ضبطت نماذج كثيرة لصياغة النظرية اللغوية الخاصة باإلنجليزية أو الروسية و غيرهما ، و 

الباحث املتخصص في عالج العربّية ليبحث فيها عما استخدم فيها من نماذج الصياغة و عما هو مشترك بين 

، 41جميع اللغات إال أنه ال ينفعه أن يطّبق هذه النماذج على اللغة العربية كما هي فهذا من محض التعسف"

بإعداد الباحث الكفء، و الذي يجب أن يكون ملّما فنجاح أي مشروع هدفه معالجة النصوص آليا، مرهون 

بالنظريات اللغوية قديمها وحديثها، و بأساليب الصياغة الرياضية للمعطيات اللغوية الحديثة ، و ال بّد في هذا 

الشأن من اعتماد نظرية لغوية عامة و أفضلها تلك التي تستجيب لشروط الصياغة الرياضية ،و تملك القدرة 

وعب خصائص العربّية ، دون االعتماد على نظرية غربية ، و هذا ال ينفي أن يؤخذ منها عنصر أو على أن تست

 أكثر يراه الباحث خادما ملشروعه.

 إلى أين وصلت املعالجة اآللية :  - 2. 7

تسعى املعالجة اآللية في تطبيقاتها إلى تحقيق هدفين متزامنين ، هما دقة النتائج ، و تعميمها على 

 أّن نسبة تحقيق هذين الهدفين تختلف تبعا الختالف املستوى اللغوي املراد معالجته الظاه
ّ
ها ، إال

ّ
رة اللغوية كل

، و ربما يمكن تفسير هذه  42( %95آليا ، فهي في املستويين الصوتي و الصرفي بلغت نسبت عالية تجاوزت )

تماالت محّددة و قاّرة ال تتغير، فالنظام النسبة لسهولة معالجة الوحدات الصوتية و الصرفية ، بناء على اح

( و يمكن أن يعالج رياضيا بنظام الترتيبات ، و املستوى الصرفي ) 29الصوتي للعربّية محّدد )عدد حروفها 

 مستوى الكلمة املفردة ( ، يمكن أيضا تحديد عدد الكلمات فيه و تواردها وفق نظام التوفيقات .
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يا ، فال تزال تخطو خطواتها األولى ، و ذلك نظرا الرتباط هذا املستوى أّما معالجة املستوى الداللي آل

 باملعنى و صعوبة تحديده من جهة ، و تعّقد النماذج الرياضية املستخدم في ذلك من جهة أخرى.  

 عالقة الذخيرة العربية باملعرفة اللسانية :  -8

تتأسس على معطيات لسانية خليلية في البحث للمعرفة اللسانية عالقة وطيدة بالذخيرة العربية التي 

 والوصف و التحليل كالتطرق لألصل والفرع و الوضع و االستعمال و القياس ...إلخ.

و في تسليط الضوء على ما اشتمل عليه التراث العربي الواسع كما تبّينه النصوص املكتوبة و في التركيز على        

فة ، و العمل على جعله ذخيرة عربية يتم استثمارها و توظيفها في البحوث املنجز الحداثي في شتى ميادين املعر 

العلمية والتربوية التي تمكن الباحث من النظر للعلوم، و إدراك مختلف السياقات التي وردت فيها املفاهيم 

مكان ظهورها واملصطلحات الخاصة بها ، و النظريات العلمية و معرفة نسبة الترابط املنطقي بينها، منطلقا من 

وتحديد معناها مع اإلشارة إلى مرادفاتها و كذا مقابالتها و مدى شيوعها ؛ ألّن هذه املسائل أساسية في البحث 

العلمي و التربوي في بالدنا بل و في الوطن العربي كله ؛ ألّن علماء اللسان املعاصرين و خاصة أهل التفسير 

حليل الداللي و ال سبيل إلى تحديد املقصود إال بالرجوع إلى جميع والبالغيين األولين، يعتمدون على منهج الت

السياقات التي ورد فيها العنصر اللغوي ، و ال يمكن أن يحصل الباحث على جميع سياقات املفردة إال باللجوء إلى 

املعاصر يغيب عنه ذخيرة آلية ، إذ يرى املفكر الجزائري " محمد أركون " في هذا الشأن أن اإلنتاج الثقافي العربي 

النظر اإلبستيمولوجي ، حيث يقول : " فهناك إنتاجات من مستويات عدة و لكن النظر اإلبستيمولوجي يقوم 

ّم ال 
َ
بالذات على النظر إلى ائتالف في مختلف النشاطات التي يبلورها الفكر العربي املعاصر ، غير موجود ، من ث

ة الكالسيكية ، وباملقدار نفسه ال نستطيع الحديث عن نستطيع قول ش يء عن اإلبستيمولوجيا العربي

إبستيمولوجيا للفكر العربي املعاصر ... و باملقابل فإن هناك انقطاعا كأن نجد عربيا حقق تقدما أو سبقا في 

ميدان الفيزياء مثال أو ميدان السوسيولوجيا ، إنها نشاطات متقطعة في ممارسة الفكر العربي املعاصر ، و ما 

 .  43مهيمنا هو خطاب من الطراز اإليديولوجي السياس ي القتالي " نجده

و يرى في السياق نفسه املفكر املغربي محمد عابد الجابري : " عرف العرب رياضيات اإلغريق و حساب 

الهنود و لكن معرفتنا نحن بما عرفوه ناقصة ، و لذلك لن نكون في إمكاننا تقديم صورة واضحة بقدر كاف عن 

 .44الرياضية و نوعية التفكير الرياض ي عند العرب " املعرفة

في النتاج العربّي ) مهما كان ميدانه ( تفتقر إلى  في القولين نظر ، و دعوى غياب النظر اإلبستمولوجي

ستكون مدّونة نصية كبرى ) كل ما أنتجه الفكر  -في تصور الدكتور الحاج صالح  –دليل ؛ ألّن الذخيرة العربية 

ن الباحث العربّي من الرجوع إلى االستعمال الحقيقي للغة العربية ، و ال يكتفي بما في القواميس و
ّ
ال  العربّي( تمك

في كتب القواعد ، و أن يمسح هذا الواقع كما يشاء و يستقريه كما ورد في سياقاته االستعمالية األصلية و 
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مقاماته التبليغية و أحوال الخطاب ، و على هذه الصورة يمكن ألي باحث كفء أن يقّدم تأصيال معرفيا ألّي 

ما يخّص املعرفة الرياضية ، فاملشروع كما اقترح علم شاء )بما في ذلك مصطلحاته ، و مفاهيمه ...( ، أّما في 

األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح يجب أن يعتمد على نظرية لغوية ، و في هذا السياق أكّد على أن تكون 

 النظرية عربّية خالصة مستنبطة من النظر العلمي في األصول التراثية العربّية . 

نهجية تستوجب ضرورة معرفة اللغة العربية معرفة علمية إّن إدراك مثل هذه املسائل املعرفية و امل

معمقة ودقيقة ) = أي فقه اللغة العربّية ( من جميع جوانبها وأصولها التراثية، و كذا أحوال الخطاب و ظروف 

ل منبعا موضوعيا و موثقا للمعاجم
ّ
 نشأة نصوصها و غير ذلك ، و هذا األمر تتيحه الذخيرة العربية ؛ ألّنها ستشك

العربية بمختلف أنواعها خاصة ،و الدراسات اللغوية بمختلف فروعها عامة ، هذا املنبع الذي ال يستغني عنه 

أي باحث في اللغة ، بل و منبعا لكثير من الدراسات في مختلف العلوم ) التاريخية ، االجتماعية ، و تاريخ األفكار ، 

 و النظريات و غيرها (.

 خاتمة 

الذي يعود الفضل فيه إلى  –تى حاولت فيها أن أعّرف بمشروع الذخيرة العربّية بعد هذه الدراسة ال

 وقفت على نتائج أهّمها: –الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح 

مشروع قومّي عربّي حضارّي ، هدفه حصر كل  –كما تصّوره الدكتور الحاج صالح  -إّن مشروع الذخيرة العربّية  -

حديثها ، مكتوبها و منطوقها ) من الجاهلية إلى وقتنا الحاضر ( ، و معالجتها آليا ، النصوص العربّية قديمها و 

لتصبح بنكا آليا يحتوي على كل ما أنتجه الفكر العربّي و ما ينتجه ، و جعله تحت تصرف أي فرٍد عربّي في الوطن 

ل االستعمال الحقيقي لل
ّ
ل مدّونة لغوية تمث

ّ
ن أّي باحث العربي و خارجه ، و كّل هذا يشك

ّ
غة العربّية ، وهي تمك

 تحصيل أّي أمر يريده ، بفضل العدد الالمتناهي من األسئلة التي يطرحها على الذخيرة في أّي زمن شاء.

الجديد الذي يمكن للذخيرة اللغوية تحقيقه ألّي باحث، هو معرفة معاني املفردات و تردد استعماالتها و  -

التي يتيحها الحاسوب ، و هي تلك التي  -لكل مفردة من املفردات  -لسياقات شيوعها أو عكس ذلك ، بفضل عدد ا

 يكون قد جمعها من بين املاليين من النصوص املخّزنة في ذاكرته .

ال بّد للقائمين على إنجاز الذخيرة العربّية من ذوي االختصاص ، من أن يعتمدوا على نظرية لغوية عربّية  -

 في الضرورة امللّحة ، و ذلك أثناء  مستنبطة من اللغة العربّية
ّ
، و أن يجتنبوا االعتماد على النظريات الغربّية إال

 املعالجة اآللية للنصوص ؛ ألّن جزءا كبيرا من هذه األخيرة ينحصر في الصياغة الرياضية املنطقية .

ذي يجب أن يكون ملّما إّن نجاح أي مشروع هدفه معالجة النصوص آليا ، مرهون بإعداد الباحث الكفء ، و ال -

بالنظريات اللغوية قديمها و حديثها ، و بأساليب الصياغة الرياضية للمعطيات اللغوية الحديثة ، و ال بّد في هذا 
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الشأن من اعتماد نظرية لغوية عامة و أفضلها تلك التي تستجيب لشروط الصياغة الرياضية ،و تملك القدرة 

 على أن تستوعب خصائص العربّية .

إّن مشروع الذخيرة العربّية مشروع جّبار ، و هو باألهمية للعربّية بمكان، و إنجازه يتطلب تضافر الجهود  -

 لضخامة العمل على أن يكون اإلشراف عليه من أعلى مستوى. 

 الهوامش:

                                                           
براهامي منور ، حمداني محمد ، اللغة العربية في شبكة األنترنيت : الواقع واآلفاق، مجلة اللغة و االتصال ، جامعة وهران 1

 .12، ص  2007، ماي  3،الجزائر ، العدد
 .152، ص2، ج2007عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ، موفم للنشر ، الجزائر ،   2
 .44، ص 1992الجرجاني ، التعريفات ، تحقيق : إبراهيم األبياري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   3
، و هناك تعريفات أخرى للغة 33، ص  1ابن جني ، الخصائص ، تحقيق : محمد علي النجار ، املكتبة العلمية ،بيروت، دت ، ج   4

ما قاله ابن األكفاني، فهي عنده " علم نقل األلفاظ الدالة على املعاني  ال تبتعد في مضمونها عّما تصّوره ابن جني ، نذكر منها ،

يز الخاص بذلك اللسان من الدخيل فيه ، و تفصيل ما يدل على الذوات مما يدل على األحداث ، و ما املفردة و ضبطها، و تمي

يدل على األدوات ، و بيان ما يدل على أجناس األشياء و أنواعها و أصنافها مما يدل على األشخاص ، و بيان األلفاظ املتباينة 

ملعلومات خبرا، وطالقة العبارة ، و التمكن من اليقين في الكالم ، و إيضاح واملترادفة واملشتركة و املتشابهة ، ومنفعته بهذه ا

ابن األكفاني ، إرشاد القاصد إلى أسنى املقاصد في أنواع العلوم ، تحقيق:  املعاني باأللفاظ الفصيحة واألقوال البليغة " ينظر :

اله طاش كبرى زادة بأّنها " علم باحث في مدلوالت جواهر . و ما ق111عبد املنعم أحمد عمر ، دار املعارف ، القاهرة ، دت ، ص 

املفردات و هيآتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك املدلوالت بالوضع الشخص ي ، و عما حصل من تراكيب كل جوهر 

فردات و هيآتها من حيث و هيآتها الجزئية على وجه جزئي ، و عن معانيها املوضوعة لها بالوضع الشخص ي ، و موضوعه جواهر امل

طاش  الداللة على املعاني الجزئية و غايته االحتراز عن الخطأ في املعاني الوضعية و الوقوف على ما يفهم من كالم العرب " ينظر :

، ج  1968كبرى زاده ، مفتاح السعادة و مصباح السيادة ، حققه : كامل بكري و عبد الوهاب أبو النور ، دار املعارف ، القاهرة ، 

و قال عنها أندري مارتيني أّنها " أداة تبليغ يحصل بقياسها تحليل ملا يخبره اإلنسان على خالف بين جماعة و أخرى ، و  .17، ص  1

ينتهي هذا التحليل إلى وحدات ذات مضمون معنوي و صوت ملفوظ ، و هي العناصر الدالة على معنى ، و ينقطع هذا الصوت 

ات مميزة متعاقبة و هي العناصر الصوتية ، و يكون عددها محصورا في كل لغة ، و تختلف هي أيضا من امللفوظ بدوره إلى وحد

أندري مارتني ، مبادئ في علم اللسانيات العام ، ترجمة : أحمد  حيث ماهيتها و النسب القائمة بينها باختالف اللغات " ينظر :

سم غالبها ببيان مالمح املنهج العلمي ، الذي يراعى في دراسة اللغة و كلها ت. 23، ص  1985الحمو ، دار القلم ، دمشق ، 
ّ
عريفات ات

. 

 . 24، ص  2008دي سوسير ، دروس في اللسانيات العامة ، ترجمة : عبد القادر قنيني ، إفريقيا الشرق ، املغرب ،  5
 .157، ص 2عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربّية ، ج  6
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 .148، ص 2املرجع نفسه ، ج  7
 .409، ص1ينظر : عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربّية ، ج  8
 .395، ص1عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربّية ، ج  9

 املرجع نفسه .. في 416. ينظر قرارات الندوة و توصياتها ص396، ص1املرجع نفسه ، ج  10
، ص  2005، ديسمبر  2عبد الرحمن الحاج صالح ، مشروع الذخيرة العربية ،دراسة ، مجلة املجمع اللغوي الجزائري ، العدد   11

288 . 
قاعدة بيانات معجمية داللية أللفاظ القرآن الكريم و تطبيقاتها ، ندوة القرآن الكريم و التقنيات  حسين محمد علي ،  12

 .02، ص2005املعاصرة ، اململكة العربّية السعودية ، 
 . 396، ص  1عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، ج  13
 .396، ص 1، جاملرجع نفسه   14
 .397،ص 1جنفسه ، املرجع  15
 .153،ص 2عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ، جينظر :   16
 .153، ص2عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ، ج 17
 .154، ص2جاملرجع نفسه ،  18
 .و ما بعدها.397، ص1ت العربية ،جعبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانياينظر :   19
 .397، ص1عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،ج  20
 .404، ص1جاملرجع نفسه ،  21
 .398، ص1املرجع نفسه ،ج  22
 .154، ص2جاملرجع نفسه ،  23
 .154ص ،2عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،جينظر :   24
 .399،ص 1عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،ج  25
 .400،ص 1جاملرجع نفسه ،  26
 .155، ص2املرجع نفسه ،ج  27
 .و ما بعدها 400، ص1عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،جينظر :   28
 .404/408، ص 1، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،ج عبد الرحمان الحاج صالحينظر :   29
 .405، ص1عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،ج  30
 .406، ص1جاملرجع نفسه ،  31
 .10حسين محمد علي ، قاعدة بيانات معجمية داللية أللفاظ القرآن الكريم و تطبيقاتها ، ص  32

سمير شريف استيتية ، اللسانيات ) املجال و الوظيفة و املنهج ( ، عالم الكتب الحديث ، األردن ، الطبعة الثانية ،   33

 .527،ص2008
 .10حسين محمد علي ، قاعدة بيانات معجمية داللية أللفاظ القرآن الكريم و تطبيقاتها ، ص  34
 .84، ص1اللسانيات العربية ،جعبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في   35
، و ما 16ينظر : محمد أحمد حّماد ، الغموض في الداللة ، رسالة دكتوراه ) مخطوط ( ، مكتبة كلية دار العلوم ، القاهرة ،ص  36

 بعدها .



  

01: املجلد 02: العدد  ملجة )موازين(                               
 

  ه1441ربيع اآلخر  [40] م2020ديسمبر 
 

                                                                                                                                                                                                 
 .84، ص1عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،ج  37
 .84، ص1جاملرجع نفسه ،  38
 .231،ص1جرجع نفسه ،امل  39
 .231،ص1عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،جينظر :   40
 .80، ص2عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ،ج  41
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ساني لدى العالمة عبد الّرحمن الحاج صالح من خالل كتابه :
ّ
 هندسة الّدرس الل

غوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة"
ّ
 "  الّسماع الل

 

 د. يوسف بن نافلة

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 : امللخص

تناول هذه الورقة البحثية الحديث عن قامة من قامات العلم ،وعلوم اللسان عبد الرحمن الحاج صالح  امللقب ب)إمام 

سانيين ( ،و)أبو اللسانيات (وقد حاولت في هذه الورقة تفصيل القول في مكانة هذا الّرجل 
ّ
العظيم ،وجهوده في خدمة لغة الل

غوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة (،متحدثا 
ّ
القرآن الكريم ، وعلوم اللسان وذلك من خالل كتابه النفيس )السماع الل

عن حياته في سطور ،ثم أصول البحث العلمي في التراث اللغوي كما يجب أن تكون في نظر البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح 

 هللا تعالى ،ثم قراءة وصفية تحليلية ألبواب الكتاب  وهي على النحو اآلتي :رحمه 

غوي :محاولة تحديده بمقاييس موضوعية .-1
ّ
 الباب األول :العربية ومعيارها الل

 الباب الثاني :اللغة العربية وأسطورة ) اللغة املشتركة األدبية ( بإزاء اللهجات العربية.-2

 السمـــــــــــــــــــــــــــاع اللغوي .الباب الثالث :-3

 التحريات اللغوية امليدانية ومناهجها ./املشاهدة املباشرة :كيف تّم السماع من أفواه العرب.-4

ــــــــــة :  املقّدمـــــــــــــــــ

غويين واللسانيين ،وجهابذة الفكر ،وأساطين العلم أّن الدر 
ّ
س اللساني  عامل من املّتفق عليه لدى معشر  الل

من عوامل التحديث ،ال عامل تهديم  ،ونوع جديد من أنواع الدراسة اللغوية ،يرتكز على وسائل ومناهج حديثة 

تساهم في تطوير  مباحث علوم اللغة  املختلفة ،وقد قامت دراسات جادة أسهمت في إثراء اللسانيات العربية  

عربية معناها ومبناها ( ،والدكتور عبد السالم املسدي في ) التفكير أمثال جهود الدكتور تمام حسان في ) اللغة ال

اللساني في الحضارة العربية (  ،والعالمة عبد الرحمن الحاج صالح  الجزائري في مصنفاته املتعددة ،وغيرهم من 

 أقطاب الدراسات  اللسانية  العربية .

،ومفهوم الفصاحة ( للدكتور عبد الرحمن الحاج  وقد شّد انتباهي كتاب ) السماع اللغوي العلمي عند العرب

صالح  ،وما يحتويه من تأصيل للدرس اللغوي عند العرب ،ذلك أّن علماء اللغة العرب هم أول من قام في التاريخ 

بتدوين اللغة ،وجمعها بالسماع املباشر في عين املكان للناطقين بها ،وقد تعرضوا ألغلب قبائل العرب ،وكان ذلك 

 احل ،وعلى مقياس فصاحة أفرادها .على مر 

 أما اإلشكال الذي أرغب في طرحه في هذه الدراسة فيتمثل في أآلتي:

 فيم تكمن أصول البحث العلمي في التراث اللغوي اللساني كما فهمه العالمة عبد الرحمن الحاج صالح؟-
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 وما داللة مصطلح الفصاحة عند اللغويين في القرن الثالث وما بعده ؟-

 هي املقاييس املكانية والزمانية للفصاحة السليقة؟ما -

 وما املقاييس الصورية اللسانية للفصاحة ؟-

 ما محتوى السماع اللغوي ،وما مميزاته ،وسماته لدى العلماء العرب؟-

غويون العرب ؟-
ّ
 ماهي املعايير الدقيقة للتحريات اللغوية امليدانية ،ومناهجها التي اتبعها الل

مة مهندس الّدرس اللساني  عبد الّرحمن الحاج صالح :التعريف بالع 
ّ
 ال

م بوالية وهران  ،درس في املدارس الجزائرية إبان االحتالل الفرنس ي 1927ولد عبد الرحمن الحاج صالح سنة  

للجزائر ،وفي الوقت نفسه كان يتلقى دروسا بالعربية في إحدى املدارس الحرة التي أنشأتها جمعية العلماء 

 ين الجزائريين .املسلم

م إلى جمهورية مصر العربية لدراسة 1954اختار عبد الرحمن الحاج صالح  بعدها دراسة الطّب ،فتوّجه عام 

التخصص في جراحة األعصاب ،وكان وقتها يتردد على جامع األزهر ،ويحضر بعض دروس علوم اللغة العربية مما 

إلى كلية اللغة العربية،غير أنه لم يتمكن من إكمال جعله يغوض  في أسرار ،وعبقرية هذه اللغة ،وانتسب 

دراسته بمصر  ،فالتحق بجامعة بوردو بفرنسا ،ثم باململكة املغربية حيث قام بتدريس اللسانيات بكلية اآلداب 

بجامعة الرباط ،وحصل على شهادة  في العلوم السياسية من كلية الحقوق ،كما درس الرياضيات في كلية العلوم 

 في املغرب . بالرباط

م أصبح  عبد الرحمن الحاج صالح أستاذا زائرا بجامعة فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية 1968وفي عام 

 تـحصل على شهادة الدكتوراه  في اللسانيات من  جامعة السربون  بفرنسا .1979،وفي عام 

الجزائر ،وأنشأ ) مجلة اللسانيات (،ثم مـتم تعيينه مديرا ملعهد اللسانيات والصوتيات  بجامعة 1964في عام -

 مـ.1968انتخب عميدا لكلية اآلداب حتى سنة

مـ مشروع ماجستير في علوم اللسان ،  1980تفرغ بعد ذلك للدراسة والبحث في اللسانيات ،حيث أنشأ عام 

 مــــــ.2003سنة قبل أن يتم تعيينه عضوا مراسال بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ثم انتخب عضوا دائما به 

مـــ،ومجمع بغداد سنة  1978وُعّين قبل ذلك عضوا في كل من مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 

 مـ ،كما كان عضوا في عدة مجالس علمية دولية .1984مـ،ومجمع اللغة العربية باألردن سنة 1980
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للغة العربية ،إضافة إلى عمله  ـم  تم تعيين عبد الرحمن الحاج صالح رئيسا للمجمع الجزائري 2000وفي عام 

أستاذا ،وباحثا في جامعة الجزائر ،كما شغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربية في 

 الجزائر ،وترأس  مشروع الذخيرة اللغوية العربية الذي أسسه .

ضد االحتالل الفرنس ي  باإلضافة إلى رصيده العلمي ،واملعرفي ،شارك الدكتور الحاج صالح في النضال

 ،فالتحق بحزب الشعب الجزائري وعمره ال يتجاوز خمسة عشر سنة .

مـ 2010تحّصل عبد الرحمن الحاج صالح على العديد من الجوائز ،من بينها ) جائزة امللك فيصل ( عام 

سات اللسانية املعاصرة تقديرا لجهوده العلمية  املتميزة في تحليليه للنظرية الخليلية النحوية ،وعالقتها بالدرا

 ،ودفاعه عن أصالة النحو العربي ،وجهوده البارزة في حركة التعريب.

هـ املوافق للخامس من شهر مارس 1438توفي رحمه هللا تعالى يوم األحد في السادس من جمادى الثانية 

نعاه فخامة رئيس  ( ،وقد90مـ  بمستشفى عين النعجة  بالجزائر العاصمة ،عن عمر ناهز التسعين سنة )2017

الجمهوري عبد العزيز بوتفليقة .في رسالة أثنى فيها على الرجل وخصاله الحميدة ،واعتبره قامة  في علوم اللغة 

 1واللسانيات  

 من آثاره :

 بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ) في جزئين (-1

ــــــان.-2 ــــــــ  بحوث ودراسات في علوم اللســــــــــــــــ

 الُبنى  النحوية.- 3

 السماع اللغوي  العلمي   عند العرب  ومفهوم الفصاحة . -4

 كتاب الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع واالستعمال العربية.-5 

 الصوتيات  : )مخطوط( -6 

سان.-7 
ّ
 منطق العرب في علوم الل

ساني في )السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ( 
ّ
 للدكتور :عبد الّرحمن الحاج صالح :الّدرس الل
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مة  عبد الرحمن الحاج صالح تتمثل ف يجملة من الخصائص 
ّ
إّن هندسة الدرس الصوتي لدى األستاذ العال

 يمكن إجمالها 

 على النحو اآلتي: :   

لدى معشر تحقيقه لدعائم البحث العلمي األكاديمي :املتمثلة في إجابته عن األسئلة األربعة  املتعارف عليها -1

 الباحثين واألكادميين :

 عّم أبحث ؟-أ

 واملراد به املجال املحدد في البحث العلمي )نحو،أو صرف ،أو داللة ،أو بالغة ،أو لسانيات .....الخ(  

 والعالمة عبد الرحمن الحاج صالح على ما يبدو أن بحثه يندرج ضمن مجال اللسانيات ،والفصاحة 

 املدونة )الكتاب(  فيم أبحث؟ أي تحديد -ب

والدكتور الحاج صالح مدونته هي السماع اللغوي عند العرب ،ومصادر جمع اللغة ،والتحريات اللغوية امليدانية 

 ،ومناهجها  ،املشاهدة املباشرة ،وكيف تم السماع من أفواه العرب.)أي نقل اللغة( 

 أين أبحث ؟ املراد بذلك املادة العلمية لدى الباحث -ج

 ذ عبد الرحمن الحاج صالح  في كتابه هذا مادته غزيرة .واألستا

 كيف أبحث ؟املراد بذلك املنهج املّتبع في البحث العلمي -د

ومنهج األستاذ عبد الرحمن الحاج صالح  هم منهج وصفي ،وتاريخي ،فوصفي ألانه اعتمد على وصف ظاهرة 

همها العرب .،أما املنهج التاريخي ألن  الدكتور السماع اللغوي العلمي عند العرب ،وكذا مفهوم الفصاحة كما ف

 عبد الرحمن الحاج صالح تتّبع الظاهرة تاريخيا 

 كل ذلك اعتمادا على التحليل ،والتعليل ،والنقد ،والتدقيق ،والتمحيص ..

 فقه التراث اللغوي العلمي  عند العرب :-2

اللغوي العلمي هو ما تركه لنا العلماء العرب فالذي كان يقصده العالمة عبد الرحمن الحاج صالح  من التراث 

القدامى من أعمال جليلة انطلقت كما هو معروف من دراسة القرآن الكريم للحفاظ على لغته ،ذلك بطريقة 

علمية ،وهو االستقراء للنص القرآني ،واخترع نظام من اإلعجام ،والنقط ،لتصحيح القراءة ، قد ظهر هذان 
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ء الباحثون حيئئذ بضرورة الرجوع إلى كالم العرب لززول القرآن بلغتهم ،وملواصلة ما العامالن معا ،وأحّس هؤال

أبدعوه من هذا هذه الطريقة املوضوعية فشرعوا في السماع املباشر من أفواه العرب.وقد حصل هذا السماع 

األولى هو التثّبت  أيضا بطريقة علمية ،فالذي كان يقصده  الدكتور  عبد الرحمن الحاج صالح من هذه الدراسة

من ذلك بالّنظر املتأني فيما قاموا به من السماع ،وتسجيل ،وتدوين ،وكيف تم ذلك ،وأراد أيضا دراسة الجانب 

األهم من التراث العربي املتمثل في األصول العلمية التي امتازت بها علوم اللسان عند العرب عن غيرها ،غير 

 2لنظريات العلمية في العلوم اللسانية  مقطوعة الصلة عما ظهر في زماننا من ا

 أصول البحث العلمي في التراث اللغوي كما يجب أن تكون في نظر عبد الرحمن الحاج صالح:-3

لقد اعتمد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في تحرير دراسته على مجموعة من األصول يعرضها على القارئ 

فوائدها ،والذي حمله على اعتماد هذه األصول هو ما الحظه عند  مع بعض األمثلة  قصد توضيحها أكثر وتتبّين

الكثير من معاصرينا من العرب ،ومن غيرهم كميلهم إلى االكتفاء بما يقوله املتأخر عن املتقدم ،والتهاون بما قاله 

جود النص املعني باألمر نفسه ،واالقتصار بما ُروي عنه ،وعن مذاهبه ،وأفكاره ،ولو بعد قرون ،كل هذا مع و 

ل لذلك بما ألفه أبو البركات بن اال،باري في كتابه ) اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين 
ّ
األصلي،ومث

 3والكوفيين (

 ما يتعلق  بالرواية ومدى ثقة الباحث فيها :-4

 النحو اآلتي : لقد  حّدد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  جملة  من املعايير  تتعلق بالرواية  يمكن  ذكرها على

ضرورة الرجوع إلى ما قاله القائل هو نفسه أي  إلى نص قوله أو أقواله مما وثق ،واالمتناع البات من االكتفاء -

 فال من االعتماد على ما رواه عنه أصحابه الذين سمعوا منه مباشرة .
ّ
 4بما ُروي عنه ،وإال

األقوال بأن يكون  )من أكثر من وجه ( أي بالروايات ضرورة االعتداد في التصديق ملاُيروى من األحداث ،ومن -

الصادرة من مصادر مختلفة ال تكون منقولة بعضها عن بعض ،والرفض لكل ما ينفرد به راو إذا خالف بذلك كل 

 5الروايات األخرى أو خالف أقوال املعني باألمر أو أفعاله.

وحديثا على صحته ،وعدم الخلط  بين الكتب ضرورة االصطفاء للمصادر وتتخّير ما أجمع العلماء قديما -

 العلمية ،وبين الكتب الشبه العلمية.

 الرفض لكل مصدر كمرجع للرواية يّتضح أّن أكثره كذب ،وافتراء متعّمد ،ولو وجد فيه بعض ما روى في غيره.-
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ّد من أن ُيبدأ ضرورة تقديم النّص األصلي لقول قائل قائل على شرحه في محاولة فهمه ،ومعنى ذلك أنه الب-

بالنص األصلي قبل النظر في شروحه ،واالمتناع من االكتفاء في فهم هذا القول بما جاء بعده من  شروح 

 6الشارحين .

التمسك بمبدأ التصّفح الكامل للنص الواحد ،أو لعدة نصوص ليتمكن  الباحث من إدراك املقصود الحقيقي -

 عليق ،أو الحكم على قول من أقواله .في استعمال صاحب النص أللفاظ خاصة ،أو للت

االعتماد بعد هذا التصفح الكامل للنص على طريقة تحليلية استئباطية ترمي غلى استخراج ال املعاني الوضعية -

أللفاظ النص بل املعنى املقصود من كل لفظة في كل النص . ويسمي الطريقة التي استخدمها لهذا الغرض 

 7. باملقارنة القياسية الداللية

االعتداد الجّدي املستمر بعامل  الزمان في تحّول رؤية  العلماء ،وتصوراتهم ،ومفاهيمهم  ،وما  يحصل بالتالي -

 ملصطلحاتهم  حتى في النحو ،واللغة من تحول معانيها .

جزئيا ضرورة التمحيص املوضوعي الدقيق للنظريات اللسانية الحديثة إذ ال يجوز أن تقبل أي نظرية كليا أو --

إال كآراء وافتراضات خصوصا إذا استخرجت من النظر في لغة أوروبية ،وذلك تفاديا للتخليط بين املفاهيم 

العربية القديمة ،وبين ما ظهر من األفكار ،واملناهج في اللسانيات الحديثة بل وتفادي إسقاط هذه األخيرة على 

 8األخرى وجعلها أصال ،واألخرى فرعا عليها.

 تحديده للمعيار اللغوي للغة العربية :محاولة تحديده بمقاييس موضوعية : -5

 ويلخص تلك املقاييس في اآلتي :

 تحديد مفهوم الفصاحة كمقياس هي في ذاتها.)مصطلح نحوي لغوي(: -أ

فظ ،واملعنى شيئ في الوضع ،وش ي
ّ
غة  وضع واستعمال أي نظام ،واستخدام لهذا النظام :فالل

ّ
ء آخر في ذلك أّن الل

االستعمال .وبالئسبة للمعنى خاصة فإن للفظ مدلوال  تحده املعاجم ،وقد ال يكون  هو  املقصود في نص من 

النصوص ،والسيما  النصوص العلمية القديمة  في تراثنا وال يمكن أن يعرف ذلك بالحقيق إذ ال توجد قواميس 

 9بدقة ،واستضافة ،وبحصر كّل األمثلة . لكل املصطلحات العلمية القديمة تصف كل ما قصده العلماء

بعدها  فّصل  الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الحديث في تحديد مفهوم الفصاحة لدى النحاة األوائل  ،وثم 

تحديد مفهوم الفصاحة الذي قصده هؤالء العلماء النحاة أنفسهم ،ثم تطرق إلى ما يدل عليه هذا اللفظ في 

البالغة القدامى من جهة أخرى ،ثم شرع في الكشف عن كل الوحدات الداللية   اللغة من جهة ،وعند علماء

للمفردات املشتقة من مادة )ف.ص.ح( بحسب ما تقتضيه السياقات التي وردت فيها هذه  العناصر اللغوية  
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ستئباط اعتمادا على طريقة املقارنة )أو املقايسة ( الداللية بين هذه السياقات بحمل بعضها  على بعضها ال 

املعاني املقصودة بالفعل بذلك التناظر للنصوص ،او السياقات بالذات ،وهذه الطريقة تئتمي إلى ما يعرف ب) 

التحليل البنوي للمدلول ( ،واستشهد بعدها بنصوص سيبويه  أوال ،وكتب من عالج  مسائل البيان مثل 

 10الجاحظ وغيرها من العلماء ( .

اج صالح  إلى  نتيجة مفادها أّن مصطلح )الفصاحة (وما يشتق منه كان يقصد وتوصل العالمة عبد الرحمن  الح

 منه عند النحاة و اللغويين في زمان  سيبويه املدلوالت اآلتية :

رض ى عربيته ،ويوثق بلغته ،ويؤخذ بها ( ،ويتم ذلك -
ُ
رض ى عربيته :أي كون الناطق العربي الفصيح )ت

ُ
صفة َمن ت

 باستيفاء ما يأتي :

 مة اللغوية .السال -

 االستعمال الكثير املشهور املعروف من كالم الفصحاء .-

 السليقة الخاصة بالفصيح .-

 املقاييس املكانية والزمانية للفصاحة السليقية )أو ما يعرف برقعة الفصاحة  ،والفترة الزمانية املحددة(:-ب

للفصاحة  السليقية  ،يذكر أّن فصحاء  يشرح األستاذ عبد الرحمن بإسهاب املرجع الزماني املكاني األساس ي  

العرب هم الناطقون بالعربية الذين لم تتغير لغتهم بالئسبة الفصحاء ،وأخذت منهم اللغة ،واعتنى النحويون 

،واللغويون الذين قاموا بذلك بالتمييز الصارم بين ما كان كثيرا في االستعمال يعرفه جميع العرب ،وهو الجزء 

،وبين ما كان يعرفه ،ويستعمله أكثرهم أو ألقلهم ،والذين قامو بذلك هم الفصحاء الذين  األكبر مما دّونوه  

شافهوا مباشرة هؤالء العرب بل  وقضوا جّل حياتهم في وسطهم .وإن كان يمكن أن ال نثق بأحدهم فإنه ال يعقل 

 11ألن يشك أي واحد في صحة ما نقلوه إلينا  إذا اجمعوا على ذلك 

د  األستا
ّ
 ذ الحاج صالح على أنه يجب االنتباه في هذا املوضوع إلى ثالث حقائق هي :ويؤك

 لم تكن الفصاحة مقصورة في القرنيين األول والثاني على أهل البدو.-

 لم تكن الفصاحة  على القدامى من  العرب .-

 لم تكن الفصاحة مقصورة على العرب األقحاح.-
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جمل  األستاذ عبد الرحمن الحاج صالح  تلك املقاييس في معرفة :وي12املقاييس الصورية اللسانية للفصاحة -ج

الباحث اللغوي لغير الفصيح هو أن يكون قد ولد ونشأ في بيئة فصيحة ،وهذا لم يكن ليصفو تماما  للباحث إال  

إذا ُوجدت بالفعل هذه البيئات غير الفصيحة التي يغلب عليها اللحن ولم يحصل ذلك إال بعد زمان ليس 

صير خالفا ملا يظنه الكثير في زماننا ، وأّن القرى كان أكثر سكانها حتى نهاية الدولة األموية من العرب ،وال بالق

سيما املدن التي بناها املسلمون ،وإن بدأ اللحن يظهر فيها بحكم اختالط العرب بغيرهم فيها ،فجزء كبير من 

 13ون بكالمهم .هؤالء الذين  نشأوا في الحضر قد استشهد النحاة واللغوي

 ما كان يقصد من كلمة لغة في زمان سيبويه :-6

ويستشهد بما يقوله سيبويه في أقدم كتاب في النحو  املعروف بقرآن النحو ) الهمزة إذا كانت  مبتدأة فمحققة في 

 2/165.14كّل لغة ( 

 .2/256) وذلك في لغة جميع العرب إال أهل الحجاز كسر حروف املضارعة مثل تعلم (

 .2/362كل هذا فيه اللغة املطردة إال أما  أنا لم  نسمعهم قالوا إال  استروح إليه ،أغلبت ،واستحوذ ( )ف

 2/296)وهذه قليلة وأجود اللغتين  ،وأكثرهما أن ال تلحق حرف املّد في الكاف ( 

 1/423) ،إعرب اللغتين ،وأجودهما أن ال تقبلها تاء فعلت ،وافتعل إلى طاء ( 

 .2/48يهات ،وهيهات في اختالف اللغتين قول العرب :استأصل هللا عرقاٍتهم ،واسـتأصل هللا عرقاَتهم ( ) ...ونظير ه

 وقوع التفاهم ،وحقيقة اللهجات العربية  : -7

 .1/162وقد استشهد في هذا املوضوع بقول الجاحظ في البيان والتبيين 

 3/387.15-.1/386الخصائص ، و 27-2/26وابن جني في الخصائص 

 شرحه لقول سيبويه ،وزمالئه :ومثل ذلك في القرآن الكريم ،أو الشعر العربي ،أو كالم العرب .  -8

 وكذا اللغات في الشعر العربي ،وفي القراءات .

 والتخاطب بالفصحى قديما ،وأقوال املستشرقين .،وموقف علماء القدامى  من العربية وتعاملهم معها .

ي كانت العربية تكون لسانا واحد-
ّ
ي ،وغير محل

ّ
 :16ا مع تنّوع محل
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يذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  أّن  املستشرقين  كانوا يعتقدون أن ما يسمى بالعربية كانت عبارة  عن 

لغة شعرية مشتركة بين العرب ،وبها نظم الشعر الجاهلي واإلسالمي ،وكانت هذه اللغة املشتركة بنيت كما زعم 

م كانت لغة القرآن الكريم  وهي من جئس هذه اللغة األدبية ،ومن هاتين اللغتين أكثرهم على لهجات نجد ث

 17تفرعت ) العربية الفصحى( .

 فقه األدلة اإلحصائية :واملتمثل في اآلتي : -9

 اللغات في القرآن الكريم :-

 املستوى اإلفرادي . -أ

 املستوى الصرفي النحوي من لغات القرآن الكريم . -ب

 ت  في لسان العرب ،وما جاء في كتاب) لهجات الفصحى (من الوحدات اللهجية .إحصاء اللغا-

راد :بين لغة التخاطب القديمة ،ولغة القرآن ،ولغة الشعر .-
ّ
 توافق البئية التركيبية باط

 إحصاء أهم التنوعات الصوتية في اختالف األداء ،ومدى اتساع ذلك  -

 . النظام الصوتي العربي ،وتنوعاته الفصيحة-

 18التنوع الصوتي في  األنظمة الصرفية.-

 فهمه للسماع اللغوي العلمي عند العرب :-10

 وهذا يشمل اآلتي :

ذلك أن املدونة اللغوية التي اختصت بها  اللغة العربية وهي  ما يسميها القدامى  :19محتوى املسموع وخصائصه .-

شهدها تاريخ  البشرية  ،وأن القبائل العربية التي  ) باملسموع ( أو  السماع كاسم ،وهي  أعظم  مدّونة  لغوية

 (251أخذت منها اللغة كانت تغطي شبه الجزيرة كلها في الجاهلية .) املرجع نفسه ص 

يعتمد  اللسانيون الغربيون في نظر  عبد الرحمن الحاج صالح  في وصفهم :. مقاييس الصحة ملحتوى املسموع-

(  وهي عبارة عن مسموع مسجل يتكون من  Linguistic  Corpusنات اللغوية) العلمي للغات على ما يسمونه باملدو 

كالم تكلم به بعض من يمثل حق التمثيل  اللغة املراد وصفها ،وأن االبنويين  من اللسانيين  الغربيين يحددون  
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وصفها الوصف مفهوم املدونة اللغوية  على أنها مجموعة من النصوص ُجمعت في مكان معين وزمان معين  بغية 

 20العلمي من الناحية اللغوية .

 . 21املقاييس التاريخية لصحة الرواية )دواوين الشعر الجاهلي /مصادر األشعار في كتب اللغويين والنحويين-

 22مناهج توثيق النصوص عند النحاة العرب ،وتحقيقها .-

 23اللغوية التي نظر فيها النحاة . املسموع والشواهد الشعرية والنثرية :الدليل الساطع على اتساع املادة-

 24اعتماد النحاة على النثر أكثر من اعتمادهم على الشعر .-

 25سماع الكوفيين من كالم العرب املنثور .-

 26السر في اعتماد النحاة أكثر على كالم العرب.-

لعرب )  خصائص نقل التحريات اللغوية امليدانية ومناهجها / املشاهدة املباشرة :طريقة السماع من أفواه ا-11

 27اللغة وشروط الناقل(

 ويندرج تحت هذا الباب  املباحث اآلتية :

 28أصحاب التحريات ،والسماع من اللغويين من البداية إلى القرن الرابع -أ

 :ويندرج تحت ها املبحث : 29البيئة الطبيعة الخصبة للتحريات وأوصاف املساهمين فيها -ب

 مناطق السماع وأماكنه .-

 31/أماكن اللقاء الخاصة .30املنطق الهامة .-

 :ويشمل هذا املبحث اآلتي :32أهمية العنصر البشري في التحريات امليدانية  -12

 33صفات اللغوي املتحري،وأوصافه  .-

ورد :أوصافه ،وشروطه .-
ُ
 34امل

 35انقسام املوردين إلى معتمدين وعارضين وإحصاء الصنف األول.-

 

 ويندرج في هذا العنصر اآلتي:36ي امليداني ،وتقنياته منهجية التحري اللغو -13

 .37موقف املتحرين عند سماعهم اللغة في األخذ والترك ،وما منهجهم في ذلك -أ
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 : 38أغراض التحري -ب

مثل سيبويه ،وشيوخه  يشرح الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هذه األغراض  بأن الذي كان يهم املتحري 

،واألصمعي ،وزمالئه هو قبل كل ش يء فصاحة املورد ..حتى أن سيبويه كان يقول في كتابه :)سمعت ممن ترض ى 

 عربيته (،أو قوله:ا)املوثوق بعربيته  (

 انطالقا من القاعدة املتعارف عليها لدى ناقلي اللغة :39السماع مالزم له اإلحصاء عند القدامى .-ج

 بإحصاء ،وتقدير الشيوع () ال سماع 
ّ
 ،وال تدوين إال

 فمدرسة بركاما كانت تئبذ القياس بخالف الكوفيين ،والدليل على ذلك  ما هو مكتوب في كتبهم .-1

السماع عند البصريين يماثل تماما السماع عند الكوفيين من حيث االهتمام العظيم الذي أبداه كل واحد من -2

 بعد زمان البصريين والكوفيين إزاء املس
ّ
موع ،ولم يئتقص سماع إحدى الفئتين عن سماع األخرى كيفا ،وكما إال

سيبويه وعند أفراد قالئل .ويكفي للتأكد من ذلك أن نعود إلى النصوص  املوثقة  في اللغة،والنحو مثل كتاب 

ما وصل إلينا من سيبويه ،وكتب تلميذه األخفش ،وأبي عبيدة ،واألصمعي ،وأبي زيد ،وأبي حاتم من البصريين ،و 

كتب الفراء ،وابن السكيت ،وأبي عبيد القاسم بن سالم ،وغيرهم من الكوفيين فكلها تزخر بذكر ما سمعوه من 

العرب ،وفيها املصطلحات نفسها الخاصة بالسماع ،وتذكر القبائل  عينها ،وكثيرا ما تذكر العبارات  املسموعة 

 ذلك كثير. نفسها منهم مثل :) هذا ُجحر ضّب خرب (،وغير

الفرق الوحيد الذي يالحظه عبد الرحمن الحاج صالح يكمن في التساهل في قبول  املسموع وتوثيقه عند بعض -3

 الكوفيين وهم قلة في ذلك 

 40منهجية التحري .-د

 41أنواع التحري .-ه

الجمع الواسع النطاق ذلك أّن التحريات التي أجراها اللغويون في جوالتهم األولى كانت تهدف بدون شك إلى        

للمعطيات اللغوية ،وال تنحصر في البحث عن نوع واحد من املعطيات ،ولم تخص منطقة معينة وهذه التحريات 

املنبسطة املتسعة إلى أكثر من إقليم كالتي قام بها أبو عمرو بن العالء ،فكان ينظر اللغوي بعد ذلك فيما جمعه 

 .1/314أن يصّرح أّن) هذه لغة كثيرة في العرب (  "الكتاب :من النصوص شعرا ونثرا ،وهذا يسمح له ب

 فقد يكون السماع  على ضربين:42تقنيات السماع -و

 أي بدون من التحري يكتفي فيه السماع ملا يقوله املورد ،وتسجيله فقط. سلبيا :-1

،ويئشط فيه فال يكتفي بالسماع ،والتسجيل بل يبادر بإلقاء األسئلة على  يتدخل املتحري  أونشيطا:-2

 املورد،ويكون ذلك حوارا

 43تقنيات كتابة املسموع ومختلف أنظمتها في زمان التحريات -ز

ــــــــــــــة:  ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  الخاتمـــــــــ

حاج صالح   في صناعة كتابه ) السماع اللغوي  العلمي عند بعد هذه الرحلة العلمية مع عبقرية   عبد الرحمن ال 

 العرب ،ومفهوم الفصاحة( يمكن أن أخلص إلى جملة من النتائج :
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أّن من أصول البحث العلمي في التراث اللغوي كما يجب أن يكون في نظر  الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  -1

أي غلى نص قوله أو أقواله مما وثق واالمتناع البات من االكتفاء هو ضرورة الرجوع إلى ما قاله القائل هو عينه  

 بما ُروي عنه  فيما يخص  الرواية ومدى ثقة الباحث فيها .

ضرورة االعتداد في التصديق ملا يروى من  األحداث ومن األقوال بأن يكون من أكثر من وجه أي بالروايات -2

ها عن بعض ،والرفض لكل ما ينفرد  به راو إذا خالف بذلك الصادرة من مصادر مختلفة ال تكون منقولة بعض

كل الروايات األخرى أو خالف أقوال املعني باألمر أو أفعاله ،وكل ما تركه لنا من آثار ،والسيما إذا كان طعنا 

 صريحا يمس أخالق القائل ،وسمعته أو يحط من قيمته العلمية .

خّير ما أجمع-3
ُ
العلماء قديما وحديثا على صحته ،وعدم التخليط العلمية بين  ضرورة االصطفاء  للمصادر  وت

الكتب العلمية التي شهد على ذلك جميع املختصين ،وبين الكتب الشبه العلمية  التي ألفت غالبا قصد التسلية 

،وهي التي احتوت على كثير مما يسلو به القارئ كالحكايات ،واملسامرات ،فاختلط فيها  الصحيح ،والزائف 

 لحوادث الحقيقية ،واألساطير والخرافات ،والبد من التحفظ الشديد مما ترويه ،ومما تنفرد به من األخبار .،وا

الرفض لكل مصدر  نعتبره مصدرا  للرواية  ثم يتضح أن  أكثره افتراء ،وكذب متعمد ،ولو ُوجد فيه بعض ما  -4

ة كامليل إلى املجون ،أو األهواء أو كان  معروفا روى في غيره ،والسيما إذا كان  املؤلف معروفا بالسيرة الشاذ

 بالكذب بإجماع أهل عصره.

التمسك بمبدأ التصفح للنص الواحد أو لعدة نصوص ليتمكن الباحث من إدراك املقصود الحقيقي في  -5

استعمال صاحب النص أللفاظ خاصة ،أو للتعليق ،أو الحكم على قول من أقواله  ،مع االعتماد بعد هذا 

 صفح الكامل للنص  الت

 على الطريقة التحليلية االستئباطية التي ترمي إلى استخراج املعنى املقصود من كلمة لفظة في كل النص .

ضرورة التمحيص املوضوعي الدقيق للنظريات اللسانية الحديثة ،وال يجوز أن تقبل أي نظرية كليا أو جزئيا -6

النظر في لغة أوروبية ،وذلك لتفادي التخليط بين املفاهيم إال كآراء ،وافتراضات خصوصا إذا استخرجت من 

 العربية القديمة وبين ما ظهر من األفكار ،واملناهج في اللسانيات الحادثة .

 

 

 الهوامش و اإلحاالت:
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 صالح الحاج عبدالرحمان الدكتور  األستاذ عند العلمي التفكير خصوصّية

 )القدرة املائزة( 

 

 أستاذ مساعد )أ(-محفوظ الكالدي

 (الجزائر) عين الدفلة – خميس مليانةجامعة 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 

ص
ّ

 :ملخ

إّن التمييز الثنائّي هو من أهّم املبادئ التي قامت عليها النظرية الخليلية الحديثة، والتي تدّل على القدرة      

عند األستاذ الدكتور عبدالرحمان الحاج صالح )رحمه هللا(، حيث عرف الحّد الفارق بين الكثير  العقلية املائزة

من التصّورات واملفاهيم التي تبدو مترادفة مشتركة املعاني كأّنها بمنزلة الش يء الواحد مثل: التعريف والحّد، 

يب، واملعنى والفائدة، والكلمة واملورفيم، والجنس والباب، والنظير والشبيه، والبناء واإلسناد، والجملة والترك

َرك القْدر املشترك الذي وقع فيه النحاة 
َ
والحرف بمعناه العاّم والحرف بمعناه الخاص، وغيرها. فقد ترك ش

رون والدارسون املحدثون، وسلك سبيل القْدر الفارق، فاستطاع بذلك التمييز بين املتشابهات. ومن هنا 
ّ
املتأخ

صف به تّتضح خصوصّية ا
ّ
من قدرة  -شأن العلماء العباقرة–لتفكير العلمي عند األستاذ الحاج صالح، وما ات

 فائقة على التمييز، وعلى التعّمق في فهم الظواهر واملصطلحات.
 

 :نص املقال

ا عن غير إّن للعقل قدرات مختلفة، وإّن من أعلى قدرات العقل القدرة املائزة، والتي يتمّيز بها العالم ويفترق به     

العالم، وهي القدرة على التمييز بين شيئين يبدوان في الظاهر متشابهين. وقد عّبر عن هذه القدرة شيخ من شيوخ 

 وبينهما قدر مشترك وقدر ممّيز..." ه( حين قال:728-661اإلسالم بحّق وهو ابن تيمّية )
ّ
. 1"...ما من شيئين إال

التشابه يكون في املعاني وإن اختلفت األلفاظ، فإن كانت املعاني يوافق بعضها  ويقول أيضا: "...وهذا

بعضا...فالتشابه الخاص هو مشابهة الش يء لغيره من وجه ومخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض 

ما يكون لقدر مشترك بين ال
ّ
ه هو، أو هو مثله. وليس ]األمر[ كذلك...وهذا التشابه إن

ّ
شيئين مع وجود الناس أن

الفاصل بينهما. ثّم من الناس من ال يهتدي للفصل بينهما، فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، ومثل 

ه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض 
ّ
هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا االشتباه...فَعِلَم العلماء أن

فاق األسماء ال يوجب تماثل املسّميات، وكما يقول عبدالقاهر ، وهذا هو )القدر الفارق(2الوجوه"
ّ
، إذ ات

. بل إّن التمييز أعمق تجريدا من ذلك، وهو 3الجرجاني: "االعتبار بمعرفة مدلول العبارات ال بمعرفة العبارات"

فظ الواحد املشترك بين 
ّ
معنيين مختلفين التمييز في داخل الش يء الواحد بين شيئين مختلفين، أو التمييز في الل

حاد في املضمون غير موجود. وقد يمنعنا 
ّ
ه "قد يغّرنا االشتراك في اللفظ...للحكم على ات

ّ
مفترقين أو أكثر. ذلك أن

 .4اختالف اللفظ...من إبصار تماثل في املستوى"
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، "والقياس إّن اإلنسان بعقله ال ينفّك يقيس، فإّما أن يقيس قياسا صحيحا، وإّما أن يقيس قياسا فاسدا     

ه تشبيه للش يء في بعض األمور بما ال يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين 
ّ
بهات، ألن

ُّ
ما هو من باب الش

ّ
الفاسد إن

 .5الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به االشتباه والقياس الفاسد"

         

خليلية الحديثة، والتي تدّل على القدرة وهذا التمييز الثنائّي هو من أهّم املبادئ التي قامت عليها النظرية ال       

العقلية املائزة عند األستاذ الدكتور عبدالرحمان الحاج صالح )رحمه هللا(، حيث عرف الحّد الفارق بين الكثير 

من التصّورات واملفاهيم التي تبدو مترادفة مشتركة املعاني كأّنها بمنزلة الش يء الواحد مثل: التعريف والحّد، 

اب، والنظير والشبيه، والبناء واإلسناد، والجملة والتركيب، واملعنى والفائدة، والكلمة واملورفيم، والجنس والب

َرك 
َ
الذي وقع فيه النحاة  القْدر املشتركوالحرف بمعناه العاّم والحرف بمعناه الخاص، وغيرها. فقد ترك ش

رون والدارسون املحدثون، وسلك سبيل 
ّ
بذلك التمييز بين املتشابهات، وقد  ، فاستطاعالقْدر الفارق املتأخ

لت القدرة املائزة في دراساته وبحوثه في )النظرية الخليلية الحديثة(
ّ
 في ما يلي: تمث

-:)
ً
 واحدا

ًّ
 نحو الخليل وأتباعه، ونحو ابن مالك وأتباعه. التمييز في التراث النحوي )الّنحو العربّي ليس كال

 أي بين نحوين: نحو علمّي )نظرّي( ونحو تعليمّي )تطبيقّي(. التمييز في النحو بين دراسته وتدريسه،-

التمييز بين املصطلح ومدلوالته )ثبات املصطلح وتغّير املفاهيم بتعاقب األزمنة وتعّدد مجاالت العلوم(: العبرة -

 بمدلول العبارات ال بالعبارات: اللغة، اللهجة، الفصاحة، القياس، العلة، األصل...

اإلعرابّي(، والكالم كخطاب )الجانب املعنوّي -البنوّي )النحوّي  الم بين الكالم كبنية: الجانبالتمييز في الك-

 اإلفادّي(.

 التمييز بين املعنى والفائدة أو بين الداللة واإلعالم.-

 التمييز في العالقة الّنحوّية بين عالقة البناء وعالقة اإلسناد في النظرية الخليلية )القديمة والحديثة(.-

 التمييز في الفصاحة بين فصاحتين: الفصاحة السليقية )الفطرية( والفصاحة غير السليقية )املكتسبة(.-

 النحوي، والفصاحة باملعنى البالغي.-التمييز بين الفصاحة باملعنى اللغوي -

 التمييز في اللهجة بين مفهوم قديم عند النحاة القدامى وبين مفهوم حديث عند اللسانّيين.-

حن املقبول واللحن املرذول.التميي-
ّ
حن: الل

ّ
 ز في الل

 التمييز بين عصور االحتجاج )االستشهاد(.-

 التمييز بين منطقين: املنطق الفلسفّي )األرسطّي( واملنطق النحوّي )الخليلي(.-

 التمييز بين القياس اليونانّي والقياس العربّي.-

 التمييز بين القياس الفقهّي والقياس النحوّي.-

 الخليلّي(.-اليونانّي( والحّد النحوّي )العربّي -التمييز بين الحّد الفلسفي )األرسطّي -

م(. -
ّ
 التمييز بين القياس كاسم )وهو قياس العاِلم(، وبين القياس كمصدر )وهو قياس املتكل

 التمييز في املقيس عليه وشرطه )الكثير في ذاته والكثير في بابه(.-
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 )األصل في القياس، األصل في االستعمال، األصل في املوضوع(.التمييز في مفهوم األصل -

 التمييز في اللغة بين اللغة كوضع واللغة كاستعمال.-

 التمييز في مستويات تحليل اللغة بين مستويين أساسْين هما:-

 مستوى التحليل البنوّي التفريعّي الذي يرجع للوضع بقوانينه التي سّماها النحاة القياس.-1

 ى التحليل الداللي الذي يرجع إلى نظرية التبليغ واإلفادة.مستو -2

 التمييز في العلة بين العلة النحوية والعلة الفلسفية.-

 التمييز في العلة النحوية بين نوعين من البحث التفسيرّي: بحث حملّي وبحث تعليلّي.-

 تحويلين، وهما: التمييز في التحويل )أو في التفريع( بين-

 التحويل الذي ُيبحث به عن تكافؤ البنى: ويقصد به التحويل كإجراء أي كعملية قياسية. -1

 عن القياس.-2
ّ
 التحويل الذي تفّسر به الشواذ

صف به 
ّ
–ولنأخذ أنموذجا نوضح به خصوصّية التفكير العلمي عند األستاذ عبدالرحمان الحاج صالح، وما ات

 على التمييز، وعلى التعّمق في فهم الظواهر واملصطلحات. من قدرة فائقة -شأن العلماء العباقرة

 

-:)
ً
 واحدا

ًّ
 التمييز بين تراثين )التراث النحوّي العربّي ليس كال

ه ال يختلف في طبيعته وأصوله      
ّ
ه )"نموذج" واحد(، وعلى أن

ّ
 إلى النحو العربي على أن

ً
ينظر الدارسون عموما

. أما النظرية الخليلية الحديثة فإنها تنطلق في قراءتها 6ونظرياته العامة لدى املتقدمين من النحاة عن املتأخرين

ر، وهي تفترق افتراقا عميقا للتراث وتأصيل أفكاره من فرضّية اختالف النموذج
ّ
ين وتمايز القديم عن املتأخ

ن الكثير "من الباحثين 
ّ
يمّيزها عن غيرها من النظريات اللسانية الحديثة الغربية والعربية.وعلى الرغم من تفط

العرب إلى ما تكتسيه أقوال املتقدمين من قيمة علمية عظيمة، وبصفة خاصة ما وجدوه في كتاب سيبويه من 

نوا إلى أّن الفكر الخليلي هو فكر أقوا
ّ
ل للخليل، وكذلك ما يقوله ابن جّني في أهّم كتبه، بل و]ُرغم أّنهم[ تفط

 أّن هذه اآلراء الصائبة هي في الغالب مجّرد انطباعات أو محاوالت جزئية لم تعالج فيها النظرية 
ّ
رياض ّي عال، إال

وص املجمع على صّحتها وحدها )دون اللجوء إلى كتب الخليلية معالجة شاملة مستفيضة باالنطالق من النص

التراجم املفعمة باألقوال املشبوهة(، وبالتجّرد عن كل حكم سابق )وخاصة أحكام قدماء املستشرقين( 

وباالعتماد على االختبار املستمر...ثم املقارنة املتواصلة بين كّل أقوالهم وما جاءت به العلوم الحديثة كاللسانيات 

في أحدث صورها، ال ]االعتماد[ ما كتبه بعض اللغويين الغربيين منذ أكثر من نصف قرن، وقد تجاوزه وغيرها 

 .7العلم الحديث"

 

وعليه فإن دراسة األستاذ الحاج صالح "تتجاوز تلك التراكمات التاريخية والعلمية التي كّونت غالفا حول 

ة إلى عصرنا هذا، فإذا ما أراد بعض الباحثين  )الكتاب( الذي امتلك سلطة قوّية على الدراسات النحوية
ّ
كاف

مها...من ألفّية ابن مالك
ّ
وشروحها، أو كتب ابن  الّنظر في )الكتاب( قّدم...تصّورات عن )الكتاب( كان قد تعل
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ن سيبويِه من قياده فكانت النتيجة الخروج باملوجود" هشام ِ
ّ
، لذلك يدعو إلى ضرورة فصل 8ونحوها، ولم يمك

، ثّم "البحث عّما كان يقصده العلماء العرب املوضوعّيةألّنها الخطوة األولى نحو  -عند قراءته-التراث  الذات عن

بالفعل في أقوالهم التي تركوها لنا في كتبهم مثل كتاب سيبويه وشروحه، وكان من املمكن أن يستخلصوا 

دقيقة في استخراج املقاصد وتفّهم أغراضهم الحقيقية، ومن ثم نظرياتهم باالعتماد على طريقة علمية 

فظ الواحد...واملقارنة بينها، وباالعتماد في ذلك على قوانين علم 
ّ
النصوص، وهي الطريقة التي تتحّرى السياقات لل

ف بالفعل ال املعاني التي قد يجدها الباحث في القواميس، 
ّ
املعاني، وتستخلص بذلك املعاني التي قصدها املؤل

ه ال
ّ
 كتاب سيبويه. أما شروحه فتأتي بعد هذه املرحلة، إذ قد يخط  املفّسر ولهذا قلنا إن

ّ
 يفّسر كتاب سيبويه إال

 .9الغرض و]قد[ يصيب"

 

ن األستاذ الحاج صالح إلى أّن النحو العربّي  -من القراءة-وبهذه الطريقة 
ّ
كما ظهر في مصنفاته األولى -تفط

 عن مصنفات املتأخرين  -ب ابن جنيككتاب سيبويه وشروحه وكتاب املقتضب للمبرد، وكت
ً
يختلف اختالفا بّينا

ه[ وغيرهم، وهو اختالف جوهرّي ومهّم، ألنه تبايٌن 577كشروح األلفية وما كتبه ابن هشام، وابن األنباري ]ت

 جذريٌّ في طبيعة العلم وفي القضايا وأساليب املعالجة.

 

يقول األستاذ: "وقد بدأت في التفكير فيما يقوله الخليل وأنا طالب في الجامعة األزهرية وبخاصة في كلية اللغة      

لعت عليه في كتاب سيبويه آنذاك من أقوال الخليل وما قرأته وكنت أقرأه على 
ّ
العربية، وقارنت بين ما اط

تي توجد بين ما ذهب إليه الخليل وشيوخه ال الفروق الكثيرةشيوخنا في هذه الجامعة العتيقة، فالحظت 

رون من النحاة، ]وهذا تمييز[ بل الحظت 
ّ
ال في النزعة العقلية وال في  فرقا كبيراوتالميذه...وبين ما يقوله املتأخ

رين هذا الرجل الذي 
ّ
مناهج التحليل وفي االتجاه العلمّي فقط، بل في كّل ش يء ذكروه، وأخّص بالذكر من املتأخ

 .10نتجه من الكتب ومن األعمال كأنه قرآن النحو، وهو ابن مالك..."صار ما أ

 

ه من الخطأ أن نسقط على التراث مفاهيم وتصّورات دخيلة       
ّ
وعلى هذا األساس رأى األستاذ الحاج صالح أن

واللغوية -اّمة تتجاهل خصوصّياته النوعية ]العالمات الفارقة واملمّيزة[، فالتراث العربيُّ في العلوم اإلنسانية ع

قت به النظرية 11ليس طبقة واحدة من حيث األصالة واإلبداع، فهناك تراث وتراث -خاصة
ّ
. والتراث الذي تعل

الخليلية الحديثة هو التراث العلمّي اللغوّي األصيل الذي تركه العلماء املبدعون الذين عاشوا في زمن الفصاحة 

وا بالتحّريات امليدانية الواسعة النطاق للحصول على أكبر مدّونة اللغوية األولى، وشافهوا فصحاء العرب، وقام

لغوية شهدها تاريخ العلوم اللغوية وتمكّنوا من ضبط أنجع الطرق التحليلية لوصف املحتوى اللغوي لهذه 

 عن
ّ
هذه  املدّونة، ثم استنباط القوانين النحوية، الصرفية، والبالغية منها، مع تعليل منطقّي عجيب لكّل ما شذ

القوانين، ثم الصياغة الرياضية ملجموع هذه األوصاف والتعليالت مّما ال يقّل قيمة عّما هو موجود اآلن في 
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ميدان العلوم اللسانية. أّما الذين جاؤوا بعدهم فكانوا عالة عليهم، ألّنهم ظهروا في العصور التي دخل فيها الفكر 

 .12العربي في سبات

 

 بهذا وقد رأى األستاذ الحاج صال
ّ
ى إال

ّ
 صحيحة ال تتأت

ً
بين  التمييزح أن قراءة التراث النحوي العربي قراءة

نا منهّيون عن النظر إلى القدامى بآليات البحث اللساني الحديث 
ّ
ر، "فكما أن

ّ
النموذجين القديم واملتأخ

. وبهذه الطريقة 13دومحاكمتهم على أساسها، فكذلك الشأن بالنسبة ملرحلة التأسيس باملقارنة مع مرحلة التقلي

ص هكذا من 
ّ
فقط "نواصل العمل الذي ابتدأه هؤالء العلماء وننطلق في ذلك من األقوال الصحيحة ونتخل

التقليد...سواٌء ]أكان[ تقليد الغربّيين في كّل ما يقولونه، أم التقليد األعمى لكّل ما ذهب إليه السابقون من 

صالة بمفهومها الصحي  أي األصالة في مقابل التقليد، ال في علمائنا، فنحافظ بذلك على أصالة بحوثنا )األ 

. وقد عكف األستاذ عبدالرحمان الحاج صالح يستقرئ 14مقابل الحداثة، إذ األصيل هو الذي ليس نسخة غيره"

ل ويقارن على مدى يتجاوز خمسة وخمسين )
ّ
( عاما، وذلك ملعرفة كنه تراث 55التراث النحوّي العربّي ويحل

 لعرب،  فكانت )النظرّية الخليلّية الحديثة(، ومن تمييزاتها:النحاة ا

 

حو العلمّي )النظرّي( والنحو التعليمّي )التطبيقّي(:-
ّ
 التمييز الواضح الجلّي بين الن

بين طبيعة الدرس النحوي في أّول ظهوره في  فرقاإّن النظرية الخليلية الحديثة "تنحو نحو إثبات أّن هناك      

رين، مع بيان أسباب عدم تنّبه الباحثين إلى 
ّ
بين  الفروق الجوهريةكتاب سيبويه، وطبيعته في كتب املتأخ

ضح له "15الّنموذجين"
ّ
الذي يمّيز املنظور العلمّي الدقيق لسيبويه وشيوخه وتالميذه للغة  الفرق الكبير، فات

ا بناء على هذا املنظور من النزعة التعليمية للنحو التي استولت على املمارسين للنحو بين وكيفية تحليلهم له

ش يء والنظرية  -وهو بذلك صورتها وبنيتها-. إذ "النحو كهيكل للغة 16القرنين الخامس والسادس ]للهجرة["

ة، فهي تقابل النحو في كيفية البنيوّية للعربية )التي هي علم النحو( ش يء آخر. وكذلك هو األمر بالنسبة للبالغ

غة والنحو في ما هو مخّير فيه لتأدَية غرض معّين، فهي بهذا امتداد للنحو ولها مثله قواعد 
ّ
م لل

ّ
استعمال املتكل

 ، فهناك فرق بين البالغة وعلم البالغة.17وسنن معروفة"

 

الحاج صالح إلى أّن النحو وبهذا التمييز بين ما هو نظرّي وما هو تطبيقي، توّصل األستاذ عبدالرحمان 

النظري الذي ينبغي أن ُيعتمد هو نحو الخليل وأتباعه، فقد الحظ أّن املبرمج للمادة اللغوية يعتمد على 

فها العلماء 
ّ
ه يعتقد أّن أحسن املراجع في ذلك هي تلك التي أل

ّ
 أن

ّ
التحليالت التي تركها لنا علماء النحو والبالغة إال

رون. وهذا من أ
ّ
 املتأخ

ً
كبر األخطاء التي يرتكبها العلماء املحدثون مّنا، أي أن ُيجعل التراث العربي اإلسالمي واحدا

ف منه عن اآلخر الّسابق
ّ
 .18ال يختلف الجزء املتخل
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رأى األستاذ الحاج صالح أن اإلبداع في تاريخ الحضارة اإلسالمية هو  وعلى أساس هذه القدرة املائزة

 العلمية في 
ُ
القرون الخمسة األولى، أّما ما جاء بعده فهو عالة عليه في بعضه بل تحريف وتراجع من حيث القيمة

 مّما نجده عند العلماء الذين كانوا غرباء في عصرهم، كالسهيلي والر 
ّ
 ما شذ

ّ
ض ي األسترباذي مّمن غالب األحيان إال

ف من التراث قد طغى على 
ّ
ينتمون إلى املدرسة الخليلية األولى )أو القديمة(، كما الحظ أّن هذا الجزء املتخل

الناس إلى يومنا هذا، وصار هو املرجع الوحيد، وأهمل الناس روائع الفكر العربي التي تركها لنا املبدعون من 

ألولى(، لذلك نجده دائما يدعو إلى ضرورة الرجوع إلى التراث العلمي اللغوي علمائنا األوائل )القرون الثالثة ا

األصيل، والنظر فيما تركه أولئك العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر األّول من اإلسالم حتى القرن الرابع 

ما توصّل إلى مثلها كلُّ 
ّ
من جاء قبلهم من علماء الهند الهجري وتفّهم ما قالوه وأثبتوه من الحقائق العلمية التي قل

واليونان، وحّتى من جاء بعدهم كعلماء اللسانيات الحديثة في الغرب. وهذا ما سعى إلى توضيحه وإثباته في 

 .19نظريته الخليلية الحديثة

 

 
ّ
ضح لألستاذ عبدالرحمان الحاج صالح أن النحو لم يكن يسير منذ أّول عهده إلى زمننا وفق خط

ّ
لقد ات

واحد مستقيم، فقد حدث انحراف عن املنهج النحوي، أّدى إلى نموذجين مختلفين من العلم والعلماء. وعلى هذا 

 صّماءَ 
ً
، وفترة زمنية متجانسة في أبعادها  األساس رأى أن "النظر إلى تاريخ الدرس النحوي باعتباره كتلة

ً
واحدة

ة والبعد عن 
ّ
عوزها الدق

ُ
املقصدية واملنهجية قد يوقع الباحث في مغّبة اإلسقاط والخلط مّما يوصله إلى نتائج ت

 21. وهذا ما قاده إلى تقسيم تراث اللغة العربية ونحوها طبقتين:20التعميم"

 

له املدرسة الخليلية القديمة، والذي األصيل: النحوّي العربّي -التراث العلمّي اللغوّي -1
ّ
وهو الّنحو الذي تمث

ه( مع بعض زمالئه وتالميذه. وأكثره مبنّي على مفاهيم 175ه( وطّوره الخليل )ت69بدأه أبو األسود الدؤلي )ت

الرابع  منطقّية رياضّية. ويضّم إجماال العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر األول من اإلسالم حتى القرن 

الهجري، كاملازنّي والجرمّي واملبّرد وابن السّراج والزّجاج وابن كيسان، باإلضافة إلى تالميذ ابن السراج )الزّجاجي 

هـ(، 471هـ( ثّم عبدالقاهر الجرجاني )ت392والسيرافي والرماني(، ثّم أبوعلي الفارس ّي وتلميذه ابن جّني )ت

 ه(.686)ت ه( والرض ّي األستراباذي581والسهيلّي )ت

 

رين ومقّدماتهم وشروحهم ومتونهم تراث النحاة املتأخرين: -2
ّ
خذ صورته في كتب املتأخ

ّ
وهو النحو الذي ات

رين مّمن ينتمي إلى عصور 
ّ
وحواشيهم ومنظوماتهم، وهو أقّل قيمة بكثير عّما كان من قبل. ويضّم العلماء املتأخ

ه( وغيرهما. وقد غلب على مصّنفاتهم النحوية 761ام )ته( وابن هش672االنحطاط، وعلى رأسهم ابن مالك )ت

ثم صار  -بأثر من املنطق اليوناني–التقليُد والجمود الفكري، الذي بدأت بوادره تلوح في القرن الثالث الهجري 

 هو السائد بعد القرنين السادس والسابع للهجرة. 
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...عند هؤالء وأولئك، فنظرة الخليل تختلفسها ويالحظ على علماء الفريقين أّن "النظرة إلى اللسان نف     

مّية وتنحصر في 
ّ
رين، الذي تشوبه املعيارّية التحك

ّ
وسيبويه أقرب إلى املفهوم العلمّي الحديث منه إلى مفهوم املتأخ

عبارة املتفّصحين: "قل وال تقل" وال تتجاوزها"
أرجعها . أّما األسباب التي أّدت إلى هذا التراجع والجمود، فقد 22

 األستاذ إلى:

املنطق اليوناني )األرسطي(الذي غزا الفكر العربي، وكان ابتداُء ذلك  مع النحو في عهد البغداديين )ابن السراج -1

 في زمان الخليل وسيبويه خالفا ملا يعتقده بعض 
ّ
وابن كيسان وغيرهما مّمن تأثروا باملنطق. وهذا لم يحصل قط

املفهوُم العربيُّ األصيل  -على الكثير من الناس-فاهيم أرسطو املنطقية فالتبس الدارسين(، وقد أولع العرب بم

 )وهو مفهوم القياس( بالتصّور الخاص بأرسطو )وهو السلوغوسموس(.

ه( 6التحّول الذي أصاب العلوم اإلسالمية وخاصة النحو، فقد صار ابتداًء من القرن السادس الهجري )ق-2

 منها التعليم مع الجدل العقيم، وكّل ما ظهر بعد ذلك هو Scholasticعبارة عن دراسات مدرسانية )
ُ
(. الغاية

قة بل تقليد ملؤّسس ي املدرسانية النحوية كابن مالك وشّراحه
ّ
 .23تقليد ال للفترة األولى الخال

          

حاة هو أن نجعلهم طبقة وبناء على ما سبق رأى األستاذ الحاج صالح أّن ما يمنعنا من فهم املبدعين من الن        

أن يرجع إلى أقوال الخليل بن أحمد وأتباعه أم إلى ابن  -عند أغلب الدارسين-واحدة في قيمة ما قالوه، فسواءٌ 

لفّية 577مالك وأبي البركات بن األنباري )ت
َ
(، ألّن كّل هذا تراث عربّي واحد، بل رّبما كان استئناسهم بشروح األ

تاب سيبويه. "وقد رأينا أن هناك حجابا يحجبنا عن معرفة ما أبدعه علماؤنا، وهو وحواشيها أكثر منه بشروح ك

رون من النحاة وعدم خوضنا في التراث األصيل األّول، أو عدم فهمنا له إلسقاطنا عليه 
ّ
تمّسكنا بما كتبه املتأخ

رين"
ّ
ر، فالنز  24تصّورات املتأخ

ّ
جاه املنهجّي عند مع شّدة االختالف بين النموذجين املتقّدم واملتأخ

ّ
عة العلمّية واالت

الخليل وسيبويه قد غابا عن املتأخرين، واستبدلوا بهما نزعة تعليمية يغلب عليها الجدل العقيم )أي املخالفة من 

 .25أجل املخالفة(

 

إّن النظر إلى التراث على أنه وحدة متجانسة هو الذي أّدى إلى الكثير من االلتباسات، "وأخطر هذه 

إلى أن يّتخذوا النحو والصرف في صورتهما النظرية  -طيلة قرون-االلتباسات هي التي أّدت باألجيال السابقة 

-البحتة وسيلة مجّردة من كّل تكييف )تقتضيه مقاييس التربَية( إلكساب الناس امللكة اللغوية، ثم أّدتهم أيضا 

أسرار العربية وإغالق باب االجتهاد عليها )وما زادوه إلى تجميد البحث العلمي الحقيقي في  -والخطب هاهنا أعظم

على املتقّدمين إنما هو من محض التكرار أو املخالفة العنيدة، وهو تافه جّد تافه(، وذلك العتقادهم الراسخ في 

 أذهانهم أّن هذين الِعلمين ]النحو والصرف[ إنما هما مجّرد وسيلة لتحصيل امللكة اللغوية، ولم يتصّوروا أّن 

ه ميدان من النشاط قائم  -في مستوى الدولة واألّمة-البحث العلمي وإن كان يرمي 
ّ
 أن

ّ
إلى تحسين أحوال الناس، إال

 .26برأسه. أهدافه القريبة الخاصة به هي االكتشاف املستمّر والخلق واإلبداع في جميع ميادين املعرفة"
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هو السبب الذي  -في رأي األستاذ الحاج صالح-تعليمّي إّن غياب هذا الحّد الفاصل بين ما هو علميٌّ وما هو 

أّدى ببعض معاصرينا إلى الطعن فيما تركه العلماء العرب، حتى األّولون الفطاحل منهم، فحاولوا أن يستبدلوا 

بأوضاع النحو القديم، كما حاولوا أيضا "تبسيط النحو"  -استعاروه من النحو التقليدي األوربي-شيئا تافها 

ليل واضح على التباس املفهومين املذكورين عليهم، إذ كيف يبّسط النحو وهو القانون الذي بني عليه وهذا د

م ]وهذا تمييز[، فعلى هذا  !اللسان
ّ
عرض فيها القواعد على املتعل

ُ
وال شّك في أّنهم أرادوا تبسيط الصورة التي ت

نه علم محض، وهل يعقل أن ُيجَحف بالعلم ينحصر التبسيط في كيفية تعليم النحو ال في معنى النحو نفسه أل 

 بالنسبة للمتقّدمين 
ً
بحذف بعض قوانينه وعلله؟ نعم قد تعّسف املتأخرون في التعليل، ولكن هذا غير وارد أبدا

فإن ُجلَّ ما أثبتوه أقّره العلم الحديث باالختبار في املختبرات واالستدالل الحاسم. ومهما يكن من أمر فإن الخطأ 

 عميقا وتلك هي طبيعته(، وبين  قائم، إذ
ً
دا دا مجرَّ ال يمّيز هؤالء املصلحون بين ما هو علم )وينبغي أن يكون معقَّ

ما هو تطبيق له وينبغي أن تكون ثمراته سهلة املنال، أو على األقّل أن تناسب طبيعة القطاع من النشاط 

 .27اإلنسانّي الذي يجري فيه التطبيق

 

في تيسير تعليم –قّدمتها قراءته الجديدة ألقوال النحاة األوائل تنبيهه للباحثين  إّن من أهّم اإلضافات التي

إلى ضرورة التمييز بين النظرية النحوية العربية القديمة، وبين تطبيقاتها التربوّية، ليرّد بذلك على الكثير  -النحو

غوّيين املحدثين واملعاصرين 
ّ
روا بالنموذج الوصفّي ال-من الل

ّ
وتحاملوا على النحو العربي، فحذفوا  -بنوّي الذين تأث

معتقدين أّن هذا الحذف وذاك التغيير هما اللذان  -رغبة منهم في تيسير تعليم النحو–ما َحذفوا وغّيروا ما غّيروا 

ل جوانب من نظرّية لسانية عاّمة 
ّ
سيسّهالن على الناشئة امتالك ناصَية اللغة، ولم يدُروا أّن ما حذفوه يمث

 بدراسة نظام العربية بوجه تنظيرّي محض.اهتّمت 

 

ن األستاذ الحاج صالح إلى أّن من يتأّمل كتاب سيبويِه يالحظ بصورة جلّية أّن قضاياه وطبيعة 
ّ
لقد تفط

فه تعليم العربية َمْن ال يعلمها، بل هو كتاب في املعرفة اللغوّية أي  ِ
ّ
ه كتاٌب قَصد به مؤل

ّ
التناول فيه ال تنّم عن أن

م للغتهفي تحلي
ّ
مة بالعربية. 28ل معرفة املتكل

ّ
، فهو بحث في النظام الذهني اللغوي عند الجماعة اللغوية املتكل

د ذلك حمزة املزيني فيقول:
ّ
لها سيبويه هي الدليل األوضح على أّن النحو العربّي في  يؤك

ّ
"إّن الّصورة التي يمث

تنظير اللساني الحديث...وقد اكتشف املتخّصصون في بداياته لم يكن معيارّيا خالصا، بل كان ألصق ما يكون بال

ر، وهو ما  -وبخاّصة في إطار اللسانيات التوليدية-اللسانيات الحديثة 
ّ
هذا الغنى النظريَّ في النحو العربّي املبك

دعا هؤالء إلى القول بأن النحو العربي في صورته تلك يتشابه مع الدراسات اللسانية الحديثة، وإن لم يتماثل 

 .29معها في األهداف وفي طريقة البحث وفي الوصف والتفسير"

 

سم بها الدرس النحوي القديم جعلته يشترك مع الدراسات اللسانية التي تبحث في 
ّ
هذه الّسمات التي ات

ر. ولهذا رأى أن الواجب العلمي 
ّ
النظام اللغوي عند الجماعة اللغوية الواحدة، ويفترق عن الدرس النحوي املتأخ
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 ال مثيل له في استخراج القوانين 
ً
يفرض علينا "أن نلتفت إلى تحليالت العلماء العرب، وقد اجتهدوا اجتهادا

األساسية للغتهم وكشف أسرارها وتعليل شواذها. وليس من املعقول أن ُيجهل هذا الذي تركوه لسبب واحد وهو 

مع النظر في مكتسبات -النظرية العربية األصيلة . وقد اقتنع األستاذ بأّن الدراسة املتعّمقة لهذه 30ِقدمه..."

من شأنه أن ُينعش البحث اللساني العربي أّيما إنعاش، بل إنه سيسهم بقدر غير ضئيل في  -اللسانيات الغربية

. أّما األسباب التي دفعت بالكثير من الدارسين إلى 31"فهم بعض األسرار اللغوية التي ما تزال...غامضة مستغلقة"

ر، وأّدت إلى التسويَ 
ّ
بين ما أبدعه العلماء األّولون وبين ما صار إليه  عدم التمييزة بين النموذجين املتقّدم واملتأخ

 32النحو بعد القرن الخامس الهجري، فقد أرجعها األستاذ الحاج صالح إلى أْسباب كثيرة منها:

 الدقيقة وعلم املعرفة العلمية. املعرفة السطحية للتراث وللمفاهيم العلمية الحديثة بما فيها العلوم-1

 استغالق ما تركه الفطاحل من علماء الصدر األول على أفهام الكثير من املتأخرين واملحَدثين.-2

الخضوع املطلق ملا قاله الغربيون في القرن املاض ي )حتى نهاية النصف األول من القرن العشرين( وهو أّن تطّور -3

ّي تسلسلّي:
ّ
 من البدائّي إلى ما هو أرقى منه )أوغست كونت(. املعرفة هو تطّور خط

 

لقد تنّبه األستاذ إلى أّن الغرض األساس ّي لوضع النحو هو االستفادة منه كمرجع الكتساب القدرة على 

كِسب هذه القدرة بمجرد معرفتها، وقد أشار بعض 
ُ
الكالم السليم، ولكن هذا ال يعني أن القواعد هي التي ت

"إّن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية  ى ذلك وفي مقدمتهم ابن خلدون، الذي يمّيز فيقول:العلماء القدامى إل

)أي علم اللسان العربي( ومستغنية عنها في التعليم. والسبب في ذلك أّن صناعة العربية إنما هي معرفة )قوانين 

نفس امللكة، وإنما هي بمثابة من يعرف ، فليست نفُس كيفيةال  علٌم بكيفيةهذه امللكة( ومقاييسها خاصة، فهو 

...هكذا العلم بقوانين اإلعراب...إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو 
ً
صناعة من الصنائع علما وال ُيحكمها عمال

 .33نفس العمل"

 

وعلى هذا األساس خلص األستاذ الحاج صالح إلى أّن طريقة تعليم اللغة وإن كان مرجعها األحكام التي 

، ليكشف بذلك عن الخلط الكبير الذي وقع في أذهان الكثير أقامها ال
ً
 أنه ميدان آخر قائم برأسه تماما

ّ
نحاة إال

من الناس منذ القديم بين ما هو علمّي وما هو تعليمّي، "فالدراسة العلمية للغة ال مفّر منها، فال فرق بينها وبين 

و العلمّي، وهي َمهّمة الباحث املتخصص في اللغة. أّي علم آخر ]له قوانينه ومعاييره وضوابطه[، ومنها النح

 تلتبس غايته بغاية النحو التعليمي. 
ّ
ونتائجها تهّم بالضرورة مؤلف الطرائق التعليمية فيها )في اللغة( ويجب أال

وقد ترك لنا النحاة األولون أعماال في علوم العربية هي مفخرة العرب، ثم إّن تطّور تعليم اللغات ونجاعته 

 ككل ارتقاء حضاري في سائر امليادين متو 
ً
قفان على تطور البحوث في العلوم اللسانية وعلم تعليم اللغات معا

 بتطور العلم ]النظري["
ّ
 . 34فإنه ال يتم إال

وبهذا استطاع األستاذ عبدالرحمان الحاج صالح أن يجيب على سؤال مهّم طاملا شغل بال الباحثين 

والدارسين في أكثر من بلد وال سيما في البلدان العربية وهو: هل للقواعد النحوية في نفسها وفي تعليمها من 
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م؟ يقول:
ّ
عل

ُ
ها وأساسها، إذ "إّن القو  فائدة؟ ثم إن كان لها فائدة فمتى وكيف يجب أن ت بُّ

ُ
اعد هي جوهر اللغة ول

م الفصي  الذي يجريها في كالمه ويعمل 
ّ
 عبارة عن نظامها البنوّي، غير أّن ضبطها وإحكامها عند املتكل

ّ
ليست إال

بها بكيفية عفوّية ش يء، وضبط العالم بالنحو ملحتواها وأسرارها وعللها ش يء آخر. ولهذا فإّن لها شكلين اثنين: 

ال والنمط السلوكي وشكل القانون املحّرر...فالسؤال السابق يصير بذلك على الصورة التالية: بما أن شكل املث

ه )أي أفعاله الكالمية( من كل خطأ فهل 
ُ
املكتسب للملكة اللغوية يريد فقط أن َيفهم وُيفهم ويسلم مع ذلك لسان

  -أي إلى القواعد املحّررة-يحتاج إلى العلم النظري 
ً
من الخطأ؟ أال يكون إملامه بها والنظر فيها وشعوره  ليسلم تماما

الواضح بها عامال يساعده على ذلك؟ ثم إذا لم تكن له حاجة بذلك في أّول مراحل التعليم فمتى يحتاج إليه؟ 

 .35وكيف يمكن تحصيله؟ وألّي غرض؟"

 

م اللغة من عمل 
ّ
إلكساب املهارة في اللغة إّن ما يبحث عنه العالم ويحاول إثباته ش يء، وما يقوم به معل

يجب أن تتحّسن  طرائقه باستغالل  -وهو جزء مّما يستعين به املعلم في عمله-ش يء آخر، فهذا النحو التعليمي، 

ما يكتشفه النحو العلمي وهو جزء هام من علوم اللسان. وتعليم اللغات هو صناعة أخرى، فعندما تجرى بحوث 

ان تصير هذه الصناعة علما تطبيقيا هو علم تعليم اللغات، وقد عاب في كيفية استثمار ما يثبته علم اللس

ه عّقد النحو، فهذا عنده وعند كل عاقل بمنزلة من يعيب الباحث 
ّ
بعضهم النحو العربي واّتهم سيبويه خاصة بأن

ما عمليا. وشّتان
ّ
م الحساب تعل

ّ
ه ال َيفهُمه من يريد أن يتعل

ّ
ما بينهما: فذاك  في الرياضيات من املستوى العالي بأن

 .36علم وبحث علمّي، وهذا اكتساب ومهارة

 

ومع ذلك فإنه يرى أّن النحو العربي عند نشأته كان نحوا علمّيا وتعليمّيا في الوقت نفسه، فقد كان علميا 

ألصول العربية، وألن الذين وضعوه قاموا باستقراء النص القرآني  -ألّول مرة في التاريخ-"ألنه كان تدوينا 

م للصبيان وكّل من كان يرغب في ال 
ّ
ستنباط هذه األصول باملوضوعية الالزمة ]أّما كونه تعليميا[ فهو ما كان ُيعل

ما  -كأصول مدّونة-تحسين مهارته اللغوية. وكان لهم اهتمام كبير جّدا بتعليم أبنائهم العربية، وكان مرجعهم 

ديم من وضع أوالدهم في بيئات فصيحة ومن تحفيظهم وضعه النحويون، واعتمدوا على ما تعّودوا عليه منذ الق

ضح له بذلك أنهم لم يقتصروا في عملية التعليم على ما 37الشعر خاصة"
ّ
، كما ذكر ذلك الكثير من الّرَواة، فات

فه سيبويه وشيوخه وتالمذته فقط. ولعّل أكبر دليل عنده على َوعيهم بأّن النحو كما استنبطوه غير صالح 
ّ
أل

رة فقط إلكساب املهارة في اللغة هو تأليف النحاة منذ القديم )نهاية القرن الثالث( الكثير من كقواعد محرّ 

مين كاملوجز البن السراج، والجمل للزجاجي، واإليضاح ألبي علي الفارس ي، وغيرها، 
ّ
املختصرات في النحو للمتعل

ها كتب مختصرة كما يقتضيه التعليم ال وجود فيها ألّي تفسير
ّ
 .38علميّ  فهذه كل
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 .183ص، 2007موفم للنشر، الرغاية )الجزائر(، في علوم اللسان،  عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات7
 .07، ص2007حسن عبدالغني جواد األسدي، مفهوم الجملة عند سيبويه، دار الكتب العلمية، بيروت، 8
 .283، ص1عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الرغاية )الجزائر(، ج9

 .85، ص10/1990حمان الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، مجلة اللغة واألدب، جامعة الجزائر، ععبدالر 10
 .168، ص1عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج11
 .168، ص1نفسه، ج12
، 2013ا الشرق، الدار البيضاء، رفيق البوحسيني، معالم نظرية للفكر اللغوي العربي )مقاربة إبستيمولوجية(، إفريقي13

 .102ص
 .267، ص1عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج14
 .01صمحمد سعيد صالح ربيع الغامدي، نحو سيبويه ونحو املتأخرين، 15
 .07حسن عبدالغني جواد األسدي، مفهوم الجملة عند سيبويه، ص16
 .182، ص1اسات في اللسانيات العربية، جعبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودر 17
 .183،ص1عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج18
 .169، ص1نفسه، ج19
 .164رفيق البوحسيني، معالم نظرية للفكر اللغوي العربي )مقاربة إبستيمولوجية(، ص20
، 24، ص2010املجمع الجزائري للغة العربية، األبيار )الجزائر(، عبدالرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، 21

 .281، ص1وينظر أيضا: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج
 .183عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص22
 .242–241، ص1عبدالرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج23
 .263، ص1من الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جعبدالرح24
مين، ثم رسخت في عهد املبّرد، فهو أّول من 25

ّ
يرى األستاذ عبدالرحمان الحاج صالح أن تلك )النزعة الجدلية( ظهرت عند املتكل

 .242، ص1خالف من أجل املخالفة. ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج



  

                                  ملجة )موازين(            01: املجلد 02: العدد
 

  ه1441ربيع اآلخر  [67] م2020ديسمبر 
 

                                                                                                                                                                                                 
 . 178–177عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص26
 .178عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص27
ينظر: نعوم تشومسكي، املعرفة اللغوية )طبيعتها وأصولها واستخدامها(، تر: محمد فتي ، دار الفكر العربي، القاهرة، 28

 .51هـ، ص1/1413ط
 .303، ص2، ج2000/فبراير75زيني، مراجعات لسانية، كتاب الرياض، عحمزة امل29
 .263، ص1عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج30
 .45،ص2عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج31
 .45نفسه، ص32
 .1082–1081، ص1967ابن خلدون، املقدمة، دار العودة، بيروت، 33
غة العربية، األبيار 34

ّ
عبدالرحمان الحاج صالح، النحو العلمّي والنحو التعليمّي وضرورة التمييز بينهما، مجلة املجمع الجزائري لل

 .26–25، ص2013/جوان17)الجزائر(، ع
 .234عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص35
 .13نفسه، ص36
 .14الح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، صعبدالرحمان الحاج ص37
 .26، ص17عبدالرحمان الحاج صالح، النحو العلمّي والنحو التعليمّي وضرورة التمييز بينهما، مجلة املجمع، ع38
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 في ظل مشروع الذخيرة العربية اللغة العربيةة تكنولوجي

 

 . سهام موسواوي ةد

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
ltala.lab@hotmail.fr 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: النشرتاريخ 

 مقدمة:

يأتي مشروع الذخير العربية  في سياق معرفي حديث يتميز بدخول الفضاء الشبكي العربي إلى  عصر الويب        

الداللي وما ينجم عن ذلك من تحديات أمام اللغات األخرى ،أبرزها ضعف تواجد اللغة العربية  في املجتمع 

لي ما يجعلاا بالكا  توابب املستجدات التننية املعرفي الجديد، وضعف املساهمة العربية في إغناء محتواه الدال

فاملحتوى الرقمي املستخدم باللغة العربية رغم اتساعه ال يزال يفتنر إلى أ وات معالجة حديثة تجمع "الحديثة، 

بين أصالة املحتوى وحداثة الوسيلة السيما مع بروز أ وات وصفية جديدة تزاوج بين الذكاء االصطناعي وعلوم 

 ، 1 اآللي متطلعة إلى جعل الحواسيب  يحاكي العنل البشري في اإل راك و الفامالحاسب 

فينتج ما ُيطلب منها ويعالج املعطيات الرقمية بمندرة  معرفية ذبية.األمر الذي  يدفعنا إلى التفكير  في بيفية     

 "ع للدخيرة العربية يسام فيإ خال  املوار  الرقمية العربية و توصيفاا توصيفا آليا  الليا، مما يجعل مشرو 

تأصيل أنطولوجيا معلوماتية للنحو العربي خاصة واللغة العربية عامة بمعارفاا الحضارية والثنافية  التي من 

 ,  وصفية لغوية منظومة ، و  استحداث2" شأنها تحنيق استخدام  موار  اللغة العربية على شبكة االنترنيت  

و تنهض . العربي الحالي الويب ننائص رقمي يتجاوز  مجتمع أمام جديدة آفاقا الرياض ي فاتحة املنطق على تنوم

 بحوسبة مجال قواعد اللغة العربية  بطرينة "يفاماا" الحاسوب باستخدام نظرية لسانية عربية محضة 

 نص املنال:

 :اللغة العربية على الويب  

ة في النصوص النرآنية  و الحديث و الشواهد النحوية تتضمن أنطولوجية  اللغة العربية في املدونات النصي         

و الصرفية و الصرفية و الداللية  و األسلوبية و البالغية و ااملعاجم  و أماات الكتب اللغوية  مع شروحاا و 

ف في النما ج الشعرية الجاهلية و الحديثة  ـ و مآثر األ ب و فنونه و ........ و غيرها من املدونات التي تمثل و توص  

 من التننيات لتمثيلاا منها
ً
  :أنطولوجية  من البيانات و تستخدم عد ا

 تصنيف النصوص إلى فئات متعد ة "

 التنسيق بين النصوص األصلية و الفرعية 

 3"البحث عن املصطلحات في املدونات النصية و ربطاا بحنولاا الداللية في املعاجم 

mailto:ltala.lab@hotmail.fr
mailto:ltala.lab@hotmail.fr
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والتي تسال عملية توصيف املفاهيم واملصطلحات والعالقات ،  (RDF Schema) مثل مخططات العالقات •

 ضمن مجال معين

  .والذي يحتوي على قواعد استداللية إلعطاء نتائج منطنية تماما بما يفكر البشر :محرك االستدالل •

 الدالالت عن املفر ات املعجمية اللغوية األخرى باعتباره وحدة لاا وضع معجمي واستعمال عملي  تميز

 تطبيني و تنني و إجرائي

  5".تخزين الدالالت  اللفظية مصنفة طبنا للعمليات املخصصة العامة و الدقينة في قواعد بيانية   

 ألنطولوجيات للغة العربية وضع املعايير التنييسية و التوصيفية

 تحديد املنطلنات التأسيسية في قواعد اللغة لصياغة الداللة 

 تحديد النيم التمييزية  للدالالت اللفظية  بتحديد أصول املرجعية اللغوية 

  حصر مفاهيم  املصطلحات  اخل مصفوفات مرقمة في أزواج مرببة 

    الالت األلفاظ االستفا ة من نظام التناليب الخليلية لصناعة 

 ( نمذجة النواعد النحوية اللغوية عن طريق رموز رياضياتيةles mnémoniques اخل نظام منطني  )

 .رياض ي باالعتما  على نظرية العامل اللغوية 

  وضع سالسل احتمالية و إحصائية لحصر املصطلحات املعجمية  و تصنيفاا ضمن رموز و عالقات

 6"رياضية 

 

والشمولية ،للمصا ر العربية  وخدمة للنشر  األساس ي من مشروع  الذخيرة العربية هو ضمان الدقةالادف        

والتعليم في كل األطوار، ومعرفة التطور العلمي عبر األزمنة بشكل عام  اإللكتروني املتزايد  ، و عم عملية التعلم

  التننية لاذا املشروع هي :خاص،و من بين األهداف  أو

 وص الورقية إلى نصوص مطبعية قابلة للمعالجة علة نافدة الوور تحويل النص 

 اآللية في األجازة االلكترونية العاملية املعدة املخزون العربي  املحتوى التنني بدمج تعريب 

  إنجاز منظومة برمجية معلوماتية،تنوم بتحليل الحرف ثم الكلمة،فالجملة باللغة العربية         و بالتالي

ة النص العربي ويسعى إلى تحنيق نسبة جيدة من الدقة أثناء عملية التجزئة، وذلك عن ينوم بتجزئ

طريق استخدام مجموعة من الخوارزميات مثل: خوارزمية العناصر املتصلة، خوارزمية الصوتية 

 خوارزمية النحوية خوارزمية تتبع السلسلة، وخوارزمية الداللية 

 بالحاسوب.  املختلفة إ خال البيانات، ومعالجة النصوص 
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  تطبيق النظم اآللية على املخطوطات العربية، بهدف حماية التراث الوثائني العربي و العالمي من

التدهور وتيسير الوصول إليه ورفع الوعي بأهميته، ك وذلك بتدعيم مربز املعلومات بتجايزات تننية و 

 برامج التعرف اآللي على الكتابة اليدوية العربية

 

 : األهداف التكنولوجية 

  جعل اللغة العربية توابب التطور العلمي و التكنولوجي 

 استعمال الذكاء االصطناعي للتعرف اآللي على اللغة العربية 

  وضع تننيات املشابكة ونظم االتصال في بناء شبكة  معلوماتية عربية للتراث الوطني 

 

 : األهداف الثقافية 

  آن الكريم خدمة الحرف العربي ة لغة النر 

  إظاار مكانز اللغة العربية   التي تعتبر عن ركائز الثنافة والتربية والتعليم  و التكوين 

 العلمية و التننية في الوطن من خالل التطلع على نصوص املخطوطات النديمة التي يتعذر  نشر الثنافة

 قراءتها حاليا 

 

 : األهداف االجتماعية 

  تسايل عملية التواصل بين  األفرا  و توسيع  ائرة التخاطب في املجتمع 

 تحسين الكتابة عند الفر  و زرع حب تعلم الخط العربي و فنياته من خالل التصحيح الذاتي

o لعملية تعلم اللغة العربية و محاكاته للنموذج الفصيح 

o . سواء كانت فر ية أم جماعية،تسايل  مج اللغة العربية في منظومات التشغيل املعلوماتية 

o  إنعاش االقتصا  العربي من خالل اختزال الوقت و سرعة التنفيذ  لإلجراءات اإل ارية  الورقية

 الخطية  في  املؤسسات الوطنية العامة و الخاصة 

 تيسير إعا ة حفظ التراث العربي النديم بطرق تننية معاصرة 

 ذات الخدمات الوثائنية املتعد ة  عم تسيير املؤسسات 

  توفير الوقت والجاد املستخدم لدى الفر 

 

 و من أهم نتائج البحث مايلي :

 .إبراز  ور التكنولوجيا في البحث العلمي ومختلف مجاالت تطبيناته 
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  على تطوير منظوره ال بالنسبة إلى مناهجه 
ً
إن التكنولوجيا تضاعف قوى الباحث، بل وتجبره  ائما

 بل حتى في ذات الش يء الذي يبحث فيه.فنط، 

  إن املعالجة اآللية للنصوص اللغوية  العربية تنتض ي أن تختبر النظريات اللغوية العربية املحضة  التي

تمس هياكل اللغة أو بنيتها الداخلية الصرفية والنحوية. من جذور لغوية أصيلة خاصة باللغة العربية 

 نطنية الرياضيةفحسب  و تكون على محك الصياغة امل

  فنحافظ على ،
ً
االهتمام بالنظريات اللغوية والبرهنة على صحة أو عدم صحة ما قاله اللغويون قديما

 األصالة مع االنفتاح على الحداثة والتخلص من التنليد

اللغة  العربية ظاهرة قابلة للرصد والتحليل والتننين والتعليل،  وخالصة  النول نشير إلى أن موروث 

ويستخدم في ذلك التكميم واملعا الت الرياضية واالستنراء واالختبار، و أن هناك نوعان من البحث: نظري 

أساس ي، وتطبيني: والثاني حافز قوي لألول، ويتعاون اللغويون والعلميون في إنتاج البحوث النظرية 

 نية اللغوية.والتطبي

 مجموعة من املناهج 
ً
بما إن التكنولوجيا ليست فنط آالت متطورة ومعندة واستخداماتها، بل أيضا

 التحليلية واالستنرائية والرياضية الكامنة وراء اختراع وتطوير تلك اآلالت ومجاالت ووسائل استخداماتها. 

 

 

 :التوصيات 

 التننية توحيد طرق النشر اإللكتروني من حيث املنهج و .1

2.  
ً
بإنشاء موقع إلكتروني للمعجم اللغوي العربي على شبكة املعلومات الدولية "اإلنترنت"، يكون مفتوحا

 لجميع األعضاء لنشر األعمال من خالله وتداولاا  ون إبطاء.

الدعوة إلى التوحيد و التنسيق بين املجامع اللغوية و الايئات الخاصة والعامة  بين األبحاث املشاريع  .3

باللغة العربية  وإنشاء  املرجعية العليا لشؤون اللغة العربية بنص الدساتير والنوانين في الدول العربية، 

 والرجوع إليها في كل ما يتصل بنضايا اللغة العربية.

 عوة املشرفين على مشروعات اللغة العربية على النطاق النومي في إطار جامعة الدول العربية )مشروع  .4

وية(، و)مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة( إلى التنسيق الدقيق مع الذخيرة اللغ

 اتحا  املجامع اللغوية العلمية العربية لتنفيذ هذه املشروعات.

إعا ة النظر في وضع املناهج التعليمية اللغة العربية و إعا ة النظر في طرق العملية التعليمية املدارس  .5

 صة، والجامعات الخا

 حصر ما أنجز في البلدان العربية في مجال املصطلحات واملعاجم واملعالجة اآللية للغة. .6

العلمي )اللغوي(، والتنني )الحاسوبي( بمساعدة مؤسسات علمية  هإعدا  ملف  راسة للمشروع بجزئي .7

 متخصصة 
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 : الهوامش

 ينظر  45ص 2006 2العربية  الجزائر موفم للنشر ج عبد الرحمن الحاج صالح بحوث و راسات في اللسااتينظر  .1

  235ص  2014 1شريف كامل النشر التنليدي و اإللكتروني في العالم العربي  مصر  ار الجوهرة للنشر والتويع ط

.  حوسبة 12/4/2006، 1518عمر ماديوي مدخل إلى املعالجة اآللية للمعجم العربي، صحيفة الحوار املتمدن، عوينظر 

التي نظمتها جمعية اللسانيات باملغرب بتعاون مع  2006يونيو  28/29/30جم العربي، األيام اللسانية الوطنية التاسعة املع

 جامعة محمد الخامس أبدال الرباط.

2. _Mustafa Jarrar: Building a Formal Arabic Ontolog y( Invited Paper). In proceedings of the 

ExpertsMeeting on Arabic Ontologies and Semantic Networks. Alecso, Arab League. Tunis, April 26-28, 

2011    

  2014مداخالت أشغال ندوة النشر اإللكتروني املحتوى الرقمي باللغة العربية  منشورات املجلس األعلى للغة العربية  3

 2لبنان املؤسسسة الحديثة للكتاب ط التأصيل ينظر ماا خيربك ناصر النحو العربي و املنطق الرياض ي التأسيس و  4

 ص 2014
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 النحوي عند األستاذ الدكتور عبدالرحمان الحاج صالح القياس حقيقة

 

 أستاذة مساعدة)أ(-حليمة الخالدي

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 

ص
ّ

 :ملخ

إّن القياس النحوّي العربّي الخليلّي هو قياس شامل له مدلول عميق كما يقول األستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج 

ه يشمل القياس اليونانّي األرسطّي االندراجيّ 
ّ
 منهما صالح )رحمه هللا(، ألن

ًّ
ال

ُ
ه يشبه القياس الفقهّي ويشترك معه في أّن ك

ّ
، كما أن

ْدٌر 
َ
يقوم على مبدإ عاّم مشترك: وهو )حمل ش يء على ش يء في الحكم لجامع بينهما(، وهذا في القْدر املشترك، وهناك حّد فارق أو ق

ز هو أهّم صفة للقياس فارق يتمّيز به القياس النحوّي العربّي ال يوجد في القياسين )األرسطّي والفقه ّي(. وهذا الحّد الفارق املمّيِّ

 وتركيبا، فإن اشترك القياسان النحويُّ والفقهيُّ في صفات أساسية يفترقان فيها عن 
ً
النحوي، وهو أنه يخّص البنى اللغوية إفرادا

ل اللفظيّ 
ُ
ث
ُ
 هاّمة، وهي أّن مجاله هو امل

ً
 من أوزان للكلم وتراكيب الجمل، القياس األرسطّي، فإّن للقياس النحوّي خصوصّية

ُ
ة

 فبنية الكلمة وبنية الكالم هو مجاله الوحيد.

إّن القياس النحوّي العربّي يشترك مع القياس الفقهّي اإلسالمّي في قيامهما على أربعة أركان هي: األصل والفرع والحكم والجامع 

به(، ومع ذلك فقد تنّبه األستاذ الحاج صالح إل
ّ
ة أو الش

ّ
على غير ما تدّل  -في قياس النحو-ى أّن كّل لفظة من هذه األركان تدّل )العل

عليه في قياس الفقه، وخاصة لفظة "الجامع" فهي أهّم لفظة في هذا التحديد. وقد مّيز األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح بين 

 داللة هذه الكلمات عند الفقهاء وداللتها عند النَحاة األّولين.

 

 :نّص املقال

 مفهوم القياس في النظرّية الخليلّية الخليلّية:

 القياس كاسم )ال كمصدر( ومدلوله العميق في اللسانيات الخليلّية:-أ

في -أّن القياس كمصدر للفعل قاس  -رحمه هللا–يرى األستاذ الدكتور عبدالرحمان الحاج صالح 

م ب -اللسانّيات الخليلية
ّ
 التي يقوم بها املتكل

ُ
طريقة ال شعورية غالبا "في تركيبه لكالمه ألنه يحمل هو تلك العملية

ما لم يسمعه من الكالم هو بعينه على ما ال ينفّك يسمعه أو بعبارة أوضح: يقيس ما يفوه به من الكالم على مثال 

 -ما سمعه 
ّ
فهذا الحمُل لش يء على ش يء هو تسوَية بينهما ويصيران بذلك  -وقد يكون لم يسمعه هو بعينه قط

. وبتعبير آخر فإّن القياس كمصدر للفعل قاس هو "تلك العملية املنطقية الرياضّية التي سّميناها 1ين"متكافئ

كلمة أو كالم باستعمال موادَّ أولية هي كاملعطيات، واحتذاُء صيغة  تفريعا من األصل على مثال سابق، أي...بناءُ 

رد فيقاس على 
ّ
رد الباب وإذا لم يط

ّ
 إذا اط

ّ
الباب الذي ينتمي إليه العنصر املحدث. وهذا التفريع ال يجوز إال

اس كمصدر "أْن . ومثال القي2األكثر؛ أي على الصيغة الغالبة في الباب وفي االستعمال )ال في االستعمال وحده("

م مفعوال به غيَر منقول عنده 
ّ
مفعوال منقوال ومعلوما عنده، نحو  -ولم يستعمله من قبل في التركيب-ُيلحق املتكل
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 على ما عرفه واستعمله مّما اختزنته ذاكرته من 
ً
مُت أزدشيَر أمس، فينصُب )أزدشيَر( غيَر املنقول َحْمال

ّ
قوله: كل

 أمس، نظائَر لهذا التركيب الذي يشتم
ً
 أمس، وسألت محّمدا

ً
مت علّيا أمس، وأكلت تفاحة

ّ
ل على مفعول نحو: كل

ومثل ذلك أيضا أن يستحدث املتكلم اسَم مكان من الفعل )مش ى( ولم يسمعه ولم يستعمله من قبل فيقول: 

 .3ى")ممش ى(، وذلك بحمله وقياسه على نظائره مّما عرفه واستعمله واختزنته ذاكرته نحو: مجرى ومرمى ومله

 

 -وعلى هذا األساس، فإّن القياس بهذا االعتبار 
ً
 ال اسما

ً
هو "تسمَية للعملّية الطبيعية  –أي باعتباره مصدرا

م في كالمه دون ما شعور منه، فهو مسار توليدّي )
ّ
م Generative processالتي يقوم بها كّل متكل

ّ
( ينتهجه املتكل

 –بالنسبة للعربّي –. وفائدته 4ا يقتضيه نظام اللغة التي ينطق بها"عند إحداثه لكالمه ليكون كالُمه هذا موافقا مل

َم عن سماع كّل ما يقوله العرب، ألنه يستطيع أن يصوغ األفعال املضارعة وأسماء الفاعلين 
ّ
ه ُيغني املتكل

ّ
أن

ف إ -ونحوها–واملصادر 
ّ
لى أن مّتبعا قياس الكلمات على نظائرها، "وإن لم يسمع ذلك، وال يحتاج أن يتوق

معًنى  -التي وضعها املتقّدمون وتقّبلوها...-يسمعه، ألنه لو كان محتاجا إلى ذلك ملا كان لهذه الحدود والقوانين 

يفاد وال غرٌض ينتحيه االعتماد، ولكان القوم ]النحاة[ قد َجاؤوا بجميع املواض ي واملضارعات وأسماء الفاعلين 

ا أقنعهم أن يقولوا: إذا كان املاض ي كذا وجب أن يكون مضارُعه كذا واملفعولين واملصادر وأسماء األزمنة...ومل

ر كذا فتصغيره كذا، وإذا كان الواحُد ]أي املفرد[ كذا فتكسيره ]أي  واسُم فاعله كذا...وال قالوا: إذا كان املكبَّ

قيسا وال مستنبطا جمُعه جمَع تكسير[ كذا، دون أْن يستوفوا كّل ش يء من ذلك فيرّدوه لفظا منصوصا معّينا ال م

 .5كغيره من اللغة التي ال تؤخذ قياسا"

 

أّما القياس كاسم )ال كمصدر( فهو قياس علمّي رياض ّي، وهو "التوافُق في البناء نفسه، ومن حيث املنطق 

( 
ُ
( العناصرِّ في البنية ]ال في ش يء آخر[...وهو نتيجة لعملّية تطبيق مجموعة على Equivalenceالرياض ّي هو تكافؤ

( ال غير، ومن هذه الحيثّية يمكن أن Bijectionمجموعة بشرط أن يكون التطبيق من نوع التقابل النظيري )

 .6يسّمى الباب قياسا، أي من حيث هو تكافؤ بنوّي لعناصَر تنتمي إلى فئة"

 

تاذ وعلى هذا األساس فإّن القياس النحوي العربي الخليلي هو قياس شامل له مدلول عميق كما يقول األس

ه يشبه القياس الفقهّي 
ّ
ه يشمل القياس اليونانّي األرسطّي االندراجّي، كما أن

ّ
عبد الرحمان الحاج صالح، ألن

 منهما يقوم على مبدإ عاّم مشترك: وهو )حمل ش يء على ش يء في الحكم لجامع بينهما(، 
ًّ
ال

ُ
ويشترك معه في أّن ك

ْدٌر 
َ
فارق يتمّيز به القياس النحوّي العربّي ال يوجد في القياسين  وهذا في القْدر املشترك، وهناك حّد فارق أو ق

ز هو "أهّم صفة للقياس النحوي، وهو أنه يخّص البنى اللغوية  )األرسطّي والفقهّي(، وهذا الحّد الفارق املمّيِّ

 وتركيبا، فإنِّ اشترك القياسان النحويُّ والفقهيُّ في صفات أساسية يفترقان فيها عن القياس 
ً
األرسطّي، إفرادا

 من أوزان للكلم وتراكيب الجمل، فبنية 
ُ
ل اللفظّية

ُ
ث
ُ
 هاّمة، وهي أّن مجاله هو امل

ً
فإّن للقياس النحوّي خصوصّية

 .7الكلمة وبنية الكالم هو مجاله الوحيد"
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إن القياس النحوّي العربّي يشترك مع القياس الفقهّي اإلسالمّي في قيامهما على أربعة أركان هي: األصل 

به(، ومع ذلك فقد تنّبه األستاذ الحاج صالح إلى أّن كّل لفظة من هذه وال
ّ
ة أو الش

ّ
فرع والحكم والجامع )العل

على غير ما تدّل عليه في قياس الفقه، وخاصة لفظة "الجامع" فهي أهّم لفظة في  -في قياس النحو-األركان تدّل 

بين داللة هذه الكلمات عند الفقهاء وداللتها عند . وقد مّيز األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح 8هذا التحديد

رون من العلماء في تحديدهم للقياس  النَحاة األّولين. يقول:
ّ
نا نتحّفظ أشّد التحّفظ من كّل ما كتبه املتأخ

ّ
"إن

ف كتابا في أصول النحو، وأخذ تحديد الفقهاء 
ّ
الّنحوّي، وأخّص بالذكر أبا البركات بن األنبارّي، فقد أل

لّيين للقياس، وجعله مماثال لقياس النحو، فتعّود الباحثون في عصرنا على االكتفاء بما قاله في ذلك في األصو 

ه جعل من هذا 9الغالب"
ّ
. وإّن أهّم ش يء أضافه األستاذ الحاج صالح ملوضوع القياس الّنحوّي العربّي الخليلّي أن

ى اآلن بالتكافؤ، وجعل من بعض صور هذا التكافؤ املفهوم "مفهوما رياضّيا دقيقا يشبه إلى حّد بعيد ما يسّم 

 أدّق وهو ما يسّمى اآلن باإليزومورفيزم 
ً
في -، وعليه فإّن القياس النحوي العربي isomorphism"10مفهوما

[ بين شيئين، بل هو تكافؤ باملعنى الذي تقصده  -اللسانيات الخليلية ته الباحث ]الّنحويُّ "ليس مجّرد شَبه ُيثبِّ

ت الحديثة، والجامع في النحو هو تكافؤ في البنية )توافُق البناء على حَسب تعبيرهم( ال أيُّ تكافؤ، الرياضيا

 .11وخصوصا التكافؤ الناتج عن توافق الّصفة الذاتية فهذا غيُر كاٍف عندهم"

 

ب
ّ
 على الش

ً
ه يرى أّن القياس الذي استعمله الواضعون للنحو "ال يعتمد أبدا

ّ
ه، وإن وعلى هذا األساس فإن

ُته، فقد ذكروا الشبه كسبب 
ّ
كان هذا ال يخّص فقط القياس الذي تثبت به األصول، بل كلُّ ما ال ُيعلم بعُد عل

لخروج بعض العناصر عن أبوابها األصلية، وال يسّميه سيبويه قياسا كما سيفعله من جاء بعده )مثل ابن 

به"  . وهذه املالحظة التي هي12األنباري نقال عن األصولّيين("
ّ
 -في قياسهم-عدم اعتماد واضعي النحو على "الش

العنا، كما وّضح أّن استعمال سيبويه 
ّ
 جديدة لم يقل بها غيُره من الدارسين املحدثين للكتاب في حدود اط

ٌ
فكرة

 في سياق الحديث عن مفهوم 
ً
غة ال تأتي أبدا

ّ
والّنحاة األّولين لكلمتي التشابه والتجانس في وصفهم لوحدات الل

 في حاالت الحمل ا
ّ
لقياس، "فهم يعنون بذلك االنسجام واالنتظام عاّمة وال يقصدون ما قصده الفالسفة إال

، ويستدّل على ذلك بقراءة ابن جني الذي يقول: "واعلم أّن العرب 13والتشبيه الذي ال يسّميه سيبويه قياسا"

ر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على األصل ما إذا تأّملت ثِّ
ْ
 .14ه عرفَت منهم قّوة عنايتهم بهذا الشأن"تؤ

 

ما هو 
ّ
وبما أّن القياس النحوّي في النظرية الخليلية الحديثة ليس مجّرد شبه يعقده الباحث بين شيئين إن

لية أو  تكافؤ رياض ّي ناتج عن توافق في البنية أو املجرى ليس غير، فإّن األستاذ الحاج صالح يرى أّن القول بـ")الحِّ

 أعّم الّصفة أ
ً
ب عليه أن تكون صورة أرسطو مفهوما

ّ
ّيا كانت يمكن أن تكون صيغة( هو قوٌل غير دقيق، وال يترت

 إذا قابلناها بما تحتوي 
ّ
من الّصيغة، وذلك الختالفهما في املاهية ال في درجة العموم، فالّصيغة ليست صورة إال

 .15عليه، أّما في حّد ذاتها فهي ناتجة عن عملّية تركيبية"
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وهكذا فإن اللسانيات الخليلية تمّيز جّيًدا بين الجامع الذي تشترك فيه جميع عناصر الفئة في القياس 

األرسطّي، والذي هو مجّرد توافق في الصفة الذاتية وبين الجامع الذي تشترك فيه عناصر الباب في القياس 

م، وبالتالي فهو يرى أّن"تسمَية بعضهم نوًعا العربي، والذي هو تكافؤ في البنية أو توافق البناء على حَسب تعبيره

ه قياُس 
َّ
نظائَر عندهم، وال ُيبنى أبًدا  من القياس: قياَس الشبه، ش يٌء ممتنع عند النَحاة األّولين ألن القياس كل

بين قياس النظائر  -عند األستاذ الحاج صالح-. والفارق 16على مفهوم الشبه ألّن الشبه ش يء مبهم غير دقيق"

ردة، وأّن الذي ه
ّ
و القياس ال غير، وبين ظاهرة التشبيه هو أّن القياس هو الستنباط األصول أو الضوابط املط

التشبيه ظاهرة لغوية تكون سببا في خروج العناصر عن أصلها، ويحاول الّنحوّي أن يفّسرها ببيان كيفية 

م( هو أح17حصولها بعلل معينة
ّ
د أسباب خروج العناصر عن أصلها مثل: ، وعليه فالتشبيه كآلية )يقوم بها املتكل

 التخفيف وطرد الباب وغير ذلك من العلل.

 

( وال مجّرد شبه، ذلك أّن "النظير Identityإّن القياس في النظرية الخليلية الحديثة هو تكافؤ ال تطابق )

ما يوجد بين هذه  عند النحاة هو العنصر املكافئ وليس املشابه وال املطابق، وعلى هذا فإّن القياس هو أيضا

راد، وقد ال يكون Equivalenceالنظائر من تكافؤ )
ّ
( وهو ما يجب أن تكون عليه عناصر الفئة من االنسجام واالط

ة إلى آخره، فالقياس هو 
ّ
هذا حاصال في واقع االستعمال...وقد ال يوجد له أثر أو يوجد ما ال ُيعتّد به من القل

 وقبل كّل ش يء-مفهوم ُيكتشف 
ً
راد عناصر الباب الواحد، وقد  -أّوال

ّ
في االستعمال من خالل ما يالَحظ فيه من اط

راد فيبقى متصّورا في الذهن غير محّصل في الواقع"
ّ
 .18ال يالَحظ هذا االط

 

 
ً
وعلى هذا األساس فإّن القياس في اللسانيات الخليلية هو "مفهوم رياض ّي اعتبارّي قبل أن يكون تكافؤا

ال، وذ  محصَّ
ً
غم من اكتشافه ملموسا في قراءة األستاذ الحاج -، وهذا 19في الواقع امللموس" -في األّول -لك على الرُّ

هو من أهّم املبادئ التي قام عليها نظام تحليل البنى اللغوية عند النحاة العرب األّولين، فهم ينطلقون في  -صالح

سان وضع  واالستعمال. يقول: تحليلهم للكالم من ضرورة التمييز بين جانبين أساسْين هما: الوضع
ّ
"الل

، فهو 20واستعمال، أي نظام من األدلة املوضوعة لغرض التبليغ، واستعمال فعلّي لهذا النظام في واقع الخطاب"

فظ وبين آليات اإلفادة 
ّ
غة بين البنية الصورية النحوية لل

ّ
يرى أّن العلماء العرب لم يخلطوا عند دراستهم لل

ن إلى أّنهم قد انطلقوا من اللفظ وحده دون اللجوء إلى املعنى واملفاهيم الراجعة إلى 
ّ
املعاني وحدها، كما تفط

املقصود، وأّنهم قّدموا دراسة اللفظ على دراسة املعنى، ألّن املعنى يفهم من اللفظ، وهذا التمييز أو عدم الخلط 

سانيات الخليلية. وبناء عليه فقد قّسم  بين الجانبين هو من أهّم املبادئ أو اآلليات املنهجّية التي قامت عليها
ّ
الل

 األستاذ الحاج صالح مستويات تحليل اللغة مستويين أساسْين هما:

 مستوى التحليل البنوي التفريعي الذي يرجع للوضع بقوانينه التي سّماها النحاة القياس.-1

 مستوى التحليل الداللي الذي يرجع إلى نظرية التبليغ واإلفادة.-2
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نهم من اكتشاف النظام البنوّي للغة العربية واستنباطه، وإيجاد تفسير للكثير من  ا املنهجوهذ     
ّ
هو الذي مك

طرح حول الظاهرة اللغوية وحول منهج النحاة العرب األّولين. ومبدأ التمييز 
ُ
ت ت

ّ
اإلشكاالت والتساؤالت التي ظل

والباحثين املعاصرين، ومنهم األستاذ مسعود هذا لم يفهمه كثير من النحاة املتأخرين، كثير من الدارسين 

ه نحوا شكلّيا خالصا ]أي مبنّيا على اللفظ فقط[، إذ لم تكن 
ُّ
صحراوي، الذي يرى أّن النحو العربّي "لم يكن...كل

عبقرية نحوهم أنه يفصل فصال صارما بين الشكل البنيوي للجملة، وبين مقامات وأحوال استعماالت الجملة 

مة عبدالرحمان الحاج صالح["كخطاب تواصلّي 
ّ
 . 21كما يصّوره بعض الباحثين املعاصرين ]يقصد العال

 

أّن "مفاهيم اللغة النحوية وبنياتها االستداللية  -ومن فهم فهمه-وقد غاب عن األستاذ مسعود صحراوي      

فا نحوّيا تخلو ومستوياتها النمذجية أدوات صنعها النحاة. الغرض منها وصف اللغة العربية. قد ال نجد  مصنَّ

مقدمته من التصريح بهذا األمر والنص عليه، بل إن املمارسات اللغوية بكل إجراءاتها العقلية املعلومة تشهد 

على هذه الحقيقة...]والتي هي[ مقصد الكالم على أحكام األلفاظ في لسان العرب أو النظر في األلفاظ من حيث 

ا أّن ما كان يهّم الناظر النحوّي في أمور العبارة اللغوية هو أحكامها اللفظية األحكام ال من حيث املعاني...معنى هذ

 . 22الدائرة حول مركزية مفهوم )العمل( أو مفهوم )اإلعراب("

 

 ألحكام النحاة في تصّورهم للبناءات اللفظية للعربية"     
ٌ
، ال 23والنتيجة املستفادة هي أّن "مفاهيم النحو واصفة

فظي ملعانيها )التي 
ّ
اهتّم ويهتّم بها علم البالغة(. وال شّك في أّن الوعي بصنيع علماء العربية في تصّورهم للبناء الل

للغة العرب سيجنب موضوع الدراسة النحوية آفات االلتباس بما ليس من صلبه، وسيجنبنا الخلل واالضطراب 

في كتابات بعض النحاة املتأخرين، الحاصل في تعريفات بعض املفاهيم النحوية )كمفهومي الخبر والفاعل( 

وبعض كتابات الدارسين املحدثين، التي ابتعدت أّيما ابتعاد عن حقيقة املطلب الذي كان ينشده علماء العربية. 

ف فيه كتبه في إطار )النظرية الخليلية الحديثة( 
ّ
وهذا الذي نقصده هو ما فهمه األستاذ الحاج صالح ووعاه، وأل

ة للنظرية الخليلية القديمة )مفاهيم النحو الواصفة ألحكام النحاة في تصّورهم للبناءات والتي هي نظرية واصف

 اللفظية للعربية(.     

 

عن القياس النحوي، فهو ذلك "التساوي الرياض ي أو التكافؤ في البنية )أو املجرى( الذي  ونكّرر ما قلناه     

ه تركيبّي 
ّ
يحصل بين عناصر الفئة، وهذه العناصر هي نظائر، وهذه الفئة هي باٌب لهذا السبب، وهو رياض ّي ألن

أّن سيبويه يكّرر دائما هذه العبارة: ، فقد الحظ األستاذ "في كّل األمثلة التي يأتي فيها ذكر القياس 24يخّص البنى"

، 25هو القياس وقول عامة العرب أو أكثر العرب، فهو ُيمّيز دائما بين القياس وبين وجوده محّصال في االستعمال"

وعلى هذا األساس تنّبه إلى أّن منهج النحاة العرب في دراسة اللغة يقوم على فكرة املمكن أو املحتمل وليس على 

، وإن كان ]الواقع اللغوي[ هو منطلق الدراسة، فهم يهتمون بجميع ممكنات القياس والقسمة الواقع اللغوي 

التركيبية بغّض النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لالستعمال، ألّن غايتهم األساسية هي اكتشاف نظام اللغة، 
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قول بمفهومين أساسين هما: املهمل كما أّن اعتمادهم على هذه الفكرة...)املمكن أو املحتمل( قد أّداهم إلى ال

 
ّ
واملستعمل؛ "فاملهمل هو ما يقتضيه العقل والقياس خاصة ولم يأت في االستعمال، وهذا ال يمكن أن يحصل إال

 في ذهن 26في أعلى مستوى من التجريد العلمي"
ً
 قائما

ً
، فمجال اشتغال النحوي هو اللغة باعتبارها كيانا مجّردا

عرف أسراره بعملية وصفية اإلنسان العربي، لذلك ف
ُ
سان ال يمكن أن ت

ّ
نوا إلى أّن "النظام الباطني لل

ّ
قد تفط

 والتصنيف 
َ
 أّن يتجاوز اللغويُّ الوصف

ً
مجّردة فقط فإّن هذا من قبيل التشخيص والتصنيف ال غير، فال بّد إذا

ل واألنماط الصورية التي تكون كالتمثيل
ُ
ث
ُ
والتقدير للُمثل الخفّية )وهي غير  إلى ما هو أهّم من ذلك، وهو بناء امل

م العبارات دون ما شعور منه"
ّ
، وهذه العملية هي التي اصطلح 27ثابتة في ظاهر اللفظ(، والتي يفّرع عليها املتكل

كما بّين األستاذ الحاج صالح في  -في صناعة النحو–عليها علماؤنا قديما بالقياس أو الحمل، لذا فإّن األصل 

فظا معينا في اصطالحهم بل مثاال تندرج تحته كّل األلفاظ التي هي على هذا املثال ألّن اللغة نظريته "ال يكون ل

. وهذا من أهّم الفوارق التي تفترق فيها نظرية النحاة العرب القدامى عن النظريات 28كنظام هي كيان مجرد"

 اللسانية الحديثة التي أطلق عليها اسم )البنوية(.

يقول األستاذ الدكتور مخلوف بن لعالم: "شرط املقيس لكثير في ذاته والكثير في بابه(:التمييز في القياس )ا-ب

ه ال يصّح الحمل على الّنادر 
ّ
عليه أن يكون األكثر في بابه، ألّن القياس يقتض ي الحمل على األكثر، ولهذا فإن

اذ"
ّ
 والشاذ(؟ ، ولكن ما املقصود يا ترى بهذه املصطلحات )األكثر في بابه، النادر،29والش

 

لعّل اإلجابة عن هذا السؤال تعتبر من أهّم اإلضافات التي جاءت بها اللسانيات الخليلية في مفهوم القياس 

ه عند النظر نجد األمر 
ّ
 أن

ّ
غم مّما قد يبدو من هذه املصطلحات أو املفاهيم إال ه على الرُّ

ّ
النحوي العربي، ذلك أن

، وهو األمر الذي أّدى ب
ً
بعض الدارسين املحدثين إلى االعتراض على قياس النحاة العرب، حيث خالف ذلك تماما

"أخذ ]هؤالء[ على النحاة القدماء عدم تحديدهم للنسب الكمية الخاصة بكل من القليل والنادر والكثير واألكثر 

رد"
ّ
 . 30واملط

   

هؤالء الدارسون املحدثون أّن النحاة القدماء "يطلقون مثل هذه األحكام على ما يدرسونه من كالم  رأىو 

رد، و...]رأوا أّنهم[ 
ّ
العرب دون أن تكون لهم مقاييُس عددّية يفّرقون بها بين القليل والنادر والكثير والغالب واملط

 بمعنى واحد، والكثير والغالب لم ُيمّيزوا بمعيار دقيق بين هذه األشياء، وكثيرا ما است
ّ
عملوا القليل والنادر والشاذ

"
ً
. يقول عبدالخالق عضيمة: "لقد كان مّما قّننوه هذا األصُل: إنما يقاس على الكثير ال على 31بمعنى واحد أيضا

ى ]أو يهمل[ هذا األصل...يقول الرض ّي: "فعيل بمعنى مفعول مع
ّ
كثرته  القليل، ثم نرى كثيرا من النحوّيين يتخط

ردا"
ّ
. ويقول عباس حسن فيما يخص الكثرة: 32ليس مقيسا ...وقال أيضا: تفعال املصدر مع كثرته ليس قياسا مط

"أهي الكثرة العددّية بين أفراد القبيلة الواحدة دون نظر لغيرها؟ أم هي الكثرة بين القبائل أي بأن تشيع خصائص 

ها أكثُر من قبائل مجمو 
ُ
. وهذا ما نجده 33عة أخرى من غير نظر إلى أفراد قبيلة بعينها"لغوية في مجموعٍة قبائل

نوٌع من القياس  -كما يبدو في الظاهر–بالفعل، إذ يقيسون على الكثير كما يقيسون على القليل والنادر، وهو 
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ما هو قياس غير منضبط بقانون أو بمعيار(، فكيف نفّسر صنيع النحاة في هذا القي
ّ
اس العاّم على إطالقه )وكأن

 الذي يوهم بتناقضهم وفعلهم املخالف لقولهم؟!

 

في ما –لقد رأى األستاذ الحاج صالح أّن اعتراضات بعض الدارسين املحدثين ومؤاخذاتهم على النحاة 

ن إلى أّن "سبب هذا اإلشكال هو إطالق  -يخّص معيار القياس النحوي 
ّ
فيها كثير من الّزيغ وسوء الفهم، وتفط

قلة ]وعدم تقييده[، ومنعهم من القياس على األكثر في االستعمال إذا خالف بابه. فهذا القول في الكثرة وال

َنئّي وهو حرف واحد
َ
ويرون أن ذلك قياس  !يتعّجب منه أكثر معاصرينا مع إنكارهم لجواز النحاة القياس على ش

ضا بين القليل في نفسه والقليل على القليل. والواقع غيُر هذا. فقد أساؤوا الفهم ملا قصده علماؤنا وهو تخليط أي

ردة من حيث 
ّ
 على املجموعة املنسجمة من العناصر أي املط

ّ
بالنسبة إلى غيره من أفراد بابه، فالقياس ال يجوز إال

 Ocurrentialفي مقابل الـ Congruential Uniformityالتوافق الحاصل فيما بينها سّميناه باإلنكليزية

Uniformity"34. 

 

معيار القياس النحوي، حيث  -تلميذ األستاذ الحاج صالح-ذنا الدكتور مخلوف بن لعالم وقد وّضح أستا

َسب الكّمّية التي تفّرق بين تلك املصطلحات ألّن القياس يكون 
ّ
رأى "أّن النحاة القدماء لم ُيعَنوا بضبط هذه الن

 عددّية محّددة منفصلة عن الباب
ٌ
ر في بابه، هاهنا ال تكون نسبة

ُ
الواحد، فقد يكون القليل كثيرا في  على ما كث

نوءة: 35بابه فيقاس عليه، وقد يكون الكثير قليال في بابه فال ُيقاس عليه"
َ
سب إلى ش

ّ
، ومثال األّولِّ قولهم في الن

نئّي، وذلك أّنهم أجر 
َ
َتبّي" قياسا على ش

َ
توبة "ق

َ
بّي"، وفي ق

َ
بّي، وفي َحلوبة "َحل

َ
َنئّي فلك أن تقول في َركوبة: َرك

َ
وا ش

عولة( مجرى )فعيلة(، ملشابهتها إّياها من أوجه..."
َ
 .36)ف

 

وقد تعّجب بعض اللغويين املحدثيين من هذا، فأنكروا قياس النحاة على )شنئّي( بالّرغم من كونه حرفا 

 )أي كلمة واحدة(، كما تعّجبوا باملقابل من رفض النحاة القياس على "فعيل" الذي بمعنى "مفعول" على 
ً
واحدا

لعوا على ما قاله األخفش أو لم يفهموا مراده. فقد تساءل بعضهم في زمنه أو قبله الرّ 
ّ
غم من كثرته، وكأّنهم لم يط

ال:
ّ
هم، وأجابهم معل

ّ
"...ألّن )شنئّي( هو العنصر الوحيد الذي جاء في بابه على ةفحاول أن يبّدد حيرتهم ويزيل شك

نوءة ثالُثها واٌو 
َ
عولة، أي من ش

َ
 من عنصر  هذه الصورة من ف

ّ
وليس ياًء فكيف ُيقاس على باب ليس يتكّون إال

ه جميُع ما جاء"
ّ
. أي أّن )شنوءة( وإن كان واحدا 37واحد ]وهو شنوءة[؟ قال أبو الحسن ]األخفش[ مجيبا: فإن

فهو )كّل ما جاء في بابه(، فليس له أخ )إذ هو وحيد والديه(. وال شّك في أّن اعتراض بعض معاصري األخفش 

تْين )أي بين نوعين من وبعض 
ّ
ـل معاصرينا على القياس الّنحوّي هاهنا، هو ناتج عن تخليطهم وعدم تمييزهم بين قِّ

ة(: القليل في نفسه )في ذاته(، والقليل بالنسبة إلى غيره من أفراد بابه. وقد فهم ابن جني رّد األخفش ومراده، 
ّ
القل

 ]أي هذه وعّبر عن إعجابه بجوابه قائال: "ما ألطف هذا الجو 
ُ
عولة هو هذا الحرف

َ
اب! ومعناه أّن الذي جاء في ف

ـله، ولم يأتِّ فيه ش يٌء ينقضه ]أي ُعنصٌر من بابه يخالفه[، فإذا قاس اإلنسان على  الكلمة فقط[، والقياس قابِّ
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نوءة[، وكان أيضا صحيحا في القياس 
َ
عولة الذي يتكّون من عنصر واحد فقط وهو ش

َ
جميع ما جاء ]وهو باب ف

 .38قبوال، فال لوم"م

 

لقد فهم ذلك أستاذنا الحاج صالح ووعاه بفكره الرياض ّي، وعّبر عنه بطريقة رياضية، فرأى أّن "القياس 

نئيّ 
َ
هو في الحقيقة قياٌس على املجموعة ال ]قياٌس[ على العنصر الواحد الذي قد يْحتوي عليه،  على ش

يٌّ من ذلك، فهو وحده شاهد من  نئِّ
َ
 ش

ّ
عولة، وإن لم ُيسمع إال

َ
 غيُر ما تحتوي عليه، كالنسبة إلى ف

ُ
فاملجموعة

ة وحيدة العنصر[، وهذا أكثر مّما جميُع ما جاء ]أي مجموع-على هذا-السماع، إذ لم ُيسمع غيره من بابه، فهو 

<شنئٌي( هو الوحيد ——لم يجئ من بابه ]العدم أو الصفر أو املجموعة الخالية[...فبما أّن التحويل )شنوءة

 الصفر )ال يوجد تحويل آخر في 
ّ
الذي ُسمع في باب النسبة إلى فعولة، فال يقابله في داخل مجموعته وبابه إال

 . ويزيد األستاذ الحاج صالح ذلك توضيحا فيقول:39("0<  1ثر من الصفر )املسموع يخالفه( والواحد أك

ة ]أي ال يعّد قليال[، بل ]ُيحمل[ على ما يقابله في داخل بابه، كما أّن 
ّ
"...فالواحد املقّيد بالباب ال ُيحمل على القل

َعّل، فكذلك الواحد "استقام" )إعالل األجوف( يقابله في بابه عدد من الكلمات منها: "استحوذ"، وهو أق
ُ
ّل من امل

في هذا الباب، فالذي ُيقابله من العناصر هو الصفر، فالواحد )مع ال ش يء يخالفه( هو ما يحتوي عليه باب 

ه"
ُّ
ه لم يجئ بكثرةِّ 40شنئّي كل

ّ
 أن

ّ
غم من كثرته في االستعمال إال ، وهذا بخالف فعيل الذي بمعنى مفعول، فعلى الرُّ

احد، "بل املسموع من هذا الباب )اسم املفعول من املجّرد الثالثّي( على وزن مفعول يكاد مجيءِّ مفعول وباُبهما و 

ي كّل هذا الباب بخالف "فعيل" بهذا املعنى، وكذلك هو تفعال كمصدر لـ)فّعل(: فاملسموع من هذا الباب هو 
ّ
يغط

فعال كمصدر آخر لفّعل يأتي في أفع
َ
لة في مجموعهِّ أو يكاد. وت ال كثيرة لكّنها أقّل بكثير من تفعيل تفعيل أو تفعِّ

لة" وتْفعِّ
ها تنتمي إلى باب واحد.41

ّ
لة، تفعال( كل  )تفعيل، تفعِّ

ُ
ل الثالثة

ُ
ث
ُ
 ، وهذه امل

 

ه ال يقاس 
ّ
 أن

ّ
 في العربّية إال

ً
غم من كثرة استعمال الحال مصدرا واألمر نفُسه ُيقال في "باب الحال"، فعلى الرُّ

، أل 
ً
ّن األكثر في استعمالها هو االسم املشتّق، لذلك فإّن الحال املصدر تّتصف على الحال إذا جاءت مصدرا

، ولذلك امتنع 
ً
ه قليلة ألّن األكثر أن تأتَي اسًما مشتّقا ال مصدرا

ّ
بالكثرة العددّية في ذاتها، ولكّنها في الباب كل

ر في بابه من الّنظائر
ُ
ما يكون على ما كث

ّ
املعيار العلمّي املعتبر في القياس ، وهو 42القياس عليها ألّن القياس إن

ه ال ُيعتّد به عند القياس، وإن كان ُيحفظ باعتباره كالما فصيحا ألنه ُسمع من 
ّ
الّنحوّي. أّما الكثير في نفسه فإن

 بكثرة، وهو 
ً
، فقال: "يقع ]املصدر[ حاال

ً
العربّي الفصيح. وهذا ما ذهب إليه الّصّبان عند وقوع املصدر حاال

ه كما ذكرنا ذلك من قبل، وهذا الفهم الّصائب 43على الّسماع" عندهم مقصور 
ّ
، ألنه قليل بالنسبة إلى الباب كل

والنظر الثاقب ملنهج القياس النحوي العربّي عجز عن فهمه ووْعيه كثير من اللغويين املحدثين مّمن اّتهموا النحاة 

ؤوهم، ووصفوا منهجهم بالتناقض وبالبعد عن العلمّية وغياب 
ّ
املوضوعّية، وهيهات أن يكون األمر كما وخط

 يتصّورون.
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قيمة األفكار واملفاهيم والتصّورات القديمة الجديدة في مفهوم القياس وفي غيره من  -إذن-من هنا تبرز 

مفاهيم النظرية الخليلية األصيلة القديمة، والتي وعى مفاهيَمها أستاذنا عبدالرحمان الحاج صالح، وقّدمها 

يل، والتفسير والتحليل، ضمن النظرية الخليلية الحديثة، والتي كشفت أّن منهجية النحاة العرب بالشرح والتعل

ة والعمق حّتى  –وفي غيره من املفاهيم النحوية–القدامى في القياس 
ّ
هي منهجّية علمّية دقيقة ال تضاهيها في الدق

 النظريات اللسانية الحديثة، كيف ال والقياُس في جوهره هو م
ُ
فهوم رياض ّي في األساس، لذلك فقد أرجع أحدث

األستاذ الحاج صالح سبب عدم فهم بعض اللغويين املحدثين ملقاصد النحاة القدامى إلى غياب التفكير الرياض ي 

نهم إلى أن مفهوم الباب ومفهوم النظير وخلّو الباب 
ّ
عند هؤالء، ففاقد الش يء ال يعطيه. ولذا فإّن "عدم تفط

املجموعة الوحيدة العنصر(، والحمل على األكثر، والقياس النحوّي نفسه: كلُّ هذا جوهُره وجميع ما جاء )وهي 

رياض ّي بحت"
ه يصعب 44

ّ
فهُمه على من ليس لديه هذه املبادئ التجريدّية فلسفّيا،  -ورّبما يستحيل–. وعليه، فإن

يقة رياضية تكشف عن وعي علمّي والدقيقة رياضّيا. وقد اجتهد األستاذ الحاج صالح في إثبات ذلك وتعليله بطر 

 دقيق وفكر رياض ّي راق.

 

ال يمكن فهمه خارج مفهومي  -كما توّصل إلى ذلك األستاذ عبدالرحمان الحاج صالح-إّن القياس النحوي 

فق جّل النحاة على أّن القياس ال بّد أن يكون على األكثر، مع الحفظ لألقّل الذي قد ال 
ّ
ة، فقد ات

ّ
الكثرة والقل

ه -أو ال يوجد غيُره فيما ُسمع من العرب، كما تنّبه أيضا إلى أّن "الكثرة والقلة، وما وصفوه من العبارات يكون 
ّ
بأن

يرتبط ارتباطا وثيقا جّدا بمفاهيَم لغوّية عربّية هامة جّدا تدّل عليها املصطلحات اآلتَية: الباب  -أكثر أو أقّل 

راد والشذوذ، والقياس وهو أهّم 
ّ
فعمل على توضيح داللة كّل هذه املصطلحات وعالقتها  ،45ها"والنظير واالط

بموضوع القياس وفق تحليل يعتمد املنهج العلمّي واملوضوعّي وعمق الفهم، وهذا ما تعّرض إليه وهو بصدد 

راد في مقابل الشذوذ ومشكلة القياس على األكثر، وهو من أبرز املفاهيم التي جّدد فيها 
ّ
الحديث عن مفهوم االط

ه شفرات )مشكلة القياس على األ 
ّ
ستاذ عبد الرحمان الحاج صالح )رحمه هللا( في نظرّيته الخليلّية الحديثة، وبفك

 منهج 
َ
األكثر( أزال الكثير من الغموض واإلبهام حول منهج النحاة في عملية القياس، كما أثبت بفهمه لها سالمة

َته، والذي أقّل ما يقال عنه إنه منهٌج علم
ّ
 ّي موضوعّي ودقيق.النحاة ودق
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 املصطلحات التعليمية عند عبد الرحمن الحاج صالح )بين التنظير واملمارسة(أهم 
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 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
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 ملخص :

فوا القارئ  ُيعد األستاذ عبد الرحمن الحاج صالح عاملا من أعالم الدرس اللساني العربي املعاصر ، وهو من األوائل الذين عرَّ

نظرية لسانية عربية العربي بأساسيات اللسانيات الغربية ، وأنجز بحوثا كثيرة في علوم السان العربي واللسانيات التربوية ، وضع 

وسماها بالنظرية الخليلية الحديثة يرى فيها مستقبل النحو العربي ،كما مكنته دراسته من اكتشاف مصطلحات تعليمية مبثوثة 

  في أمات الكتب أراد إحياءها واستثمارها في املنهج التعليمي الحديث .

 إحياء ، تراث .املصطلح التعليمي ، ، الخليليةالنظرية الكلمات املفتاحية : 
abstract: 

Professor Abdulrahman Al-Haj Saleh is one of the contemporary Arabic linguistic lesson. He is the first to know 

the Arab reader on the fundamentals of Western linguistics. He has done many researches in the sciences of Arabic 

linguistics and educational linguistics. He introduces a theory of Arabic language called modern khaliliyya theory. In 

which he sees the future of Arabic grammar. His study also enabled him to discover teaching terms ,and he wanted to 

revive and invest it in the modern educational method. 

Keywords: Theoretical theory, educational term, revival, heritage. 

 مقدمة:

ظهر في الوطن العربي اتجاه لغوي عرف باملدرسة الخليلية يريد أن يستفيد من اإلنجازات الكبيرة التي 

وصل إليها البحث العلمي اللغوي منذ ظهور اللسانيات في الغرب خالل القرن العشرين في إعادة إحياء التراث 

تطوير اللغة العربية، وقد اقترح العالم اللغوي العربي، وتحويله إلى تطبيقات نافعة تساهم في مشروع ترقية و 

اللغوي الجزائري "عبد الرحمن الحاج صالح" منهجا عربيا أصيال تتجلى فيه رؤية هذه املدرسة، سّمي بـ: "النظرية 

 الخليلية الحديثة".

وبما أّنها نظرية علمية فهي تنفرد بمجموعة خاصة من املصطلحات ، وهي عبارة عن مفاهيم أو أقوال 

 لعلماء من الرعيل األول من اللغوين العرب الذين تمّيزت جهودهم وأفكارهم باألصالة التامة . علمية

وألن هذا البحث يندرج ضمن أعمال الباحث عبد الرحمان الحاج صالح، فكان موضوع هذه الدراسة هو 

الواقع املحسوس  رصد املصطلحات التي استغلها من خالل البحث في طرائق تعليم اللغة العربية انطالقا من

بهدف الوصول إلى وضع طريقة علمية لتدريس اللغة العربية في كل املستويات التعليمية .فكان عنوان هذا 

 البحث هو :املصطلح التعليمي عند عبد الرحمان الجاج صالح في ظل النظرية الخليلية الحديثة .
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ملصطلح العربي القديم ؟ وما هو منهجه ماهي إسهامات األستاذ في وضع املصطلح الجديد؟ وكيف نظر إلى ا

 في البحث االصطالحي ؟

ماهي أهم املصطلحات التي وظفها األستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في إعداد أنجع الطرائق لتعليم اللغة 

 العربية ؟ وكيف تم استثمار هذه املصطلحات ؟

 جال تعليم اللغة العربية ؟وبالتالي إلى أي مدى يمكن استثمار النظرية الخليلية الحديثة في م

 جهود األستاذ الحاج صالح في قضايا اللغة العربية ووسائل ترقيتها : -1

ألّن تطوير اللغة   العربية وتيسير تعلمها ألبنائها ولغير الناطقين بها كان محط اهتمام األستاذ ، من 

ولبناء مناهج اللغة خالل آرائه حول الوضع الراهن لألسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية 

العربية في التعليم ما قبل الجامعي ، فقد كان لألستاذ الحاج صالح  مساهمات جاّدة في الكشف عن 

مشكالت تدريس العربية وتعلمها في مختلف مراحل التعليم من االبتدائي إلى الجامعي ، ألّن الواقع 

 عّما هو عليه في  الحقيقي الذي كانت عليه اللغة العربية عهد الفصاحة العفوية
ً
 كبيرا

ً
يختلف اختالفا

زماننا وفي هذا يرى األستاذ " أنه لن يتم تغيير جذري للوضع الراهن ما لم يعالج هذا الوضع بالبحوث 

، ولحصر األسباب وجمع 1العلمية الدقيقة املنتظمة والوسائل التكنولوجية الَعظيَمة املفعول ."

 لحلول املناسبة بكّل موضوعية .الحقائق امليدانية وتحليلها وإيجاد ا

ومن أجل ذلك قام فريق من البحث بإحصاء املفردات املوجودة في الكتب املدرسية وما يقدم للطفل في 

 ونقائص وهي :
ً
 املدارس االبتدائية ، وبعد تحليل هذه النتائج من قبل اللسانيين ، أظهر عيوبا

كاأللفاظ املترادفة الكثيرة ، ولذلك تصيبه ما نسميه بالتخمة  غزارة املادة اللغوية فيما ال يحتاج إليه املتعلم -

 اللغوية .

عدم استجابة هذه املادة ملا تتطلبه الحياة اليومية املعاصرة كأسماء املالبس واألدوات واملرافق الحديثة  -

 العهد .

من املترادفات وعلى الفقر املدقع  فهذا يدل في الوقت نفسه على وجود حشو مهول يتمثل في الكثرة الكاثرة -

وهذا ينطبق أيضا 2الذي تتصف به مجاالت املفاهيم امللقنة للطفل )حشو لفظي وخصائصه في املفاهيم (."

 على بلدان املغرب العربي ألّن العمل كان مشترك .
 

 من نظريته فهو       
ً
أّما املشكل األهم في تعليم العربية والذي يشير إليه األستاذ باستمرار في أبحاثه وصار جزءا

وجود مستوى واحد من التعبير في تعليم العربية لجميع الفئات ، ألّن أسلوب التعبير الذي يتعلمه الناس في 

 أطلق عليه " التعبير الترتيلي "أو
ّ
"اإلجاللي " ، و هو مستوى  واحد من مستويي التعبير  املدارس ال يخرج عما
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املوجودين في كل اللغات ، ويقول :"...لجميع اللغات في الدنيا مستويين على األقل في التعبير : املأنوس 

واملنقبض...فاملجتمع الذي تكثر فيه األمية يبتعد فيه الترتيلي عن األداء العفوي والطامة الكبرى في ذلك هو أن 

 في اعتقاد أكثر الناس وهذا يجب تقويمه عند الخاصة والعامة يصي
ً
ر التخفيف الخاص بالتخاطب لحنا

 فاملستويان املعنيان هنا هما :3وبالخصوص عند املتعلمين. "

املستوى املسّمى باإلجاللي أو الترتيلي وهذا يكون في حالة انقباض املتكلم ، ويستعمل في مناسبات معينة مثل :       

طب واملحاضرات واملحافل وهو املستوى الذي يفقد فيه املتكلم عفوته .في التعبير ،و املستوى االسترسالي الخ

ويرى العالم عبد 4وهذا يكون في حالة األنس واالسترخاء ، فيستعمل التعبير العفوي في حاالت الخطاب العادي .

غة العربية يعود إلى  االبتعاد بالعربية عن الرحمن الحاج صالح أّن السبب في شيوع العامية و اللحن في الل

 امليادين  النابضة بالحياة أال وهي التخاطب اليومي .

 وبعد تحديد املشكل األهم في تعليم اللغة العربية ، فماذا يقترح األستاذ لبناء املناهج التعليمية ؟

اذ أّن االستعمال الفعلي يرى األست اقتراحات عبد الرحمن الحاج صالح لبناء مناهج اللغة العربية : -2

للغة في جميع األحوال الخطابية التي تستلزمها الحياة اليومية هو الذي ينبغي أن يكون املقياس األول 

واألساس في بناء املناهج واعتماد النمط النحوي الذي وضعه النحاة األولون ومن اقتراحاته لبناء املناهج 

 التعليمية هي :

 ملتعلم ، والتفطن إلى حاجاته التعبيرية الحقيقية :ماهي اهتماماته وما هي أصل األصول هو اهتمامه با

 األلفاظ والعبارات التي تستجيب لهذه الحاجات ؟ ويجب أن تنبني املناهج برمتها على هذا املبدأ العام .

  يدرج في املناهج األداء الصوتي كدرس مستقل ويعتمد في ذلك على األوصاف العلمية ملخارج الحروف

والظواهر الصوتية العربية عامة كالوقف واإلدغام وغيرهما وكذا على األداء للنص القرآني في الكتب 

 القديمة .

 والثقافة والعلوم في انتقاء املادة  ُيعتمد الرصيد اللغوي الذي تشرف على إنجازه املنظمة العربية للتربية

اللغوية وتدريجها ، ولهذا الرصيد مزياه التربوية أهمها :هو أنه يمّد املتعلم بكل ما يحتاج إليه في واقع حياته 

 وال يتجاوز ذلك .

  تقديم القواعد ال كقوانين محررة ، بل كأنماط وُمثل ، ويستحسن تصاع صياغة بالرموز على مثل ما هو

 ي الرياضيات .حاصل ف

  وتدمج مع األنماط النحوية في درس واحد يتناول 
ً
يدرج في املناهج درس البالغة ال كقواعد ، بل كأنماط أيضا

 الخطاب بجميع أركانه .
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  َراَجُع املفاهيم
ُ
يعتمد على تحرير األنماط النحوية ، و خاصة التركيبية منها ، على نحو الخليل وسيبويه ،وت

والتحديات التي جاءت  في كتب املتأخرين في ضوء املدرسة الخليلية التي هي أقرب إلى ما تتطلبه العلوم 

 5اللسانية الحديثة.

 ز على نحو علمائنا األولين وما تشكله ومن خالل هذه األسس التي سطرها األستاذ ل
ّ
بناء املناهج نرى أنه يرك

 العلوم السانية الحديثة في أرقى صورها من تلك التي تتفق إلى حّد ما  مع تصور أولئك العلماء .

 

يعد املصطلح التعليمي من بين : . أهم املصطلحات التعليمية وتحليلها: )عند عبد الرحمن الحاج صالح(1

اللغوية التي يجب أن تحظى بالدراسة والتحليل، ولهذا تطرقنا في هذا الفصل إلى بعض املصطلحات املصطلحات 

التي رأينا أنها مهمة وفعالة في مجال التعليم وركز عليها األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح في بحوثه من أجل 

مية التعلمية، فقمنا بإحصائها وترتيبها الوصول إلى أنجح الطرائق لتحصيل اللغة العربية وتسيير العملية التعلي

 في الجدول اآلتي:

 الهدف االصطالحي االستعمال الوضع املصطلح

هو عبارة عن  - الوضع

تخصيص الش يء 

بالش يء، بحيث إذا أطلق 

 6األول فهم منه الثاني

اللغة مجموعة منسجمة من  -

الدوال واملدلوالت ذات بنية 

 7عامة ثم بنى جزئية تندرج فيها.

هو املنهج املرجعي في 

التعليم )عتبة العناصر 

 اللغوية بالنسبة للمعجم(

متغيرات العناصر  االستعمال

 اللغوية

هو كيفية إجراء الناطقين  -

لهذا الوضع في واقع الخطاب 

وليس كل ما هو موجود في 

الوضع يخرج إلى الوجود في 

 8االستعمال.

املنهج التداولي للعناصر 

 بالفرداللغوية وهو خاص 

جعل اللفظ دليال على  الوضع االصطالحي

املعنى قصد التواطؤ 

 9عليه بين قوم.

التفريق بين العناصر  داللة العناصر اللغوية.

اللغوية في سياقاتها وبنائها 

 املعجمي.

جعل الش يء على هيئة  الوضع البنيوي 

مخصوصة سواء كان 

دليال على ش يء آخر أم ال 

ويرادفه البناء 

 10والتركيب

هو جزء من الوضع اللغوي أي 

 نظام من األدلة.

التفريق بين العناصر 

اللغوية الدالة وغير الدالة 

 ومختلف استعماالتها.

تبويب العناصر اللغوية في هو مجموعة من العناصر أطلقه النحاة على  الباب
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املجموعة املرتبة من 

الحروف األصلية للكلمة 

 11الثالثية وغيرها.

تنتمي إلى فئة أو صنف 

 12وتجمعها بنية واحدة.

فئات وخصائص ترتبط مع 

بعضها البعض وفق ما 

 تقتضيه القاعدة النحوية.

 املثال

Le Schème 

Générateur 

هو الحد الصوري 

اإلجرائي الذي به تتحدد 

العمليات املحدثة 

للوحدات تنتج عنه 

صورة تفريعية طردية 

عكسية تنطلق من أصل 

إلى ما ال نهاية من 

 13فروع.

هو بنية أو صيغة تندرج فيها 

 14عدة وحدات.

من خالله يستطيع املتعلم 

أن يستنبط من تلقاء نفسه 

شكل املصفوفة التي تندرج 

 فيه.

هو أن تحمل كل ما  القياس

ينتمي إلى الجنس أو فئة 

معينة من العناصر 

اللغوية بعضه على 

بعض حتى يمكن أن 

يتضح تكافؤها في 

 15البنية.

املعقول من هذا الوضع أي  هو

ما يثبته العقل من انسجام 

وتناسب بين بعض العناصر 

اللغوية والعالقات التي 

 16تربطها.

تطبيق للنحو يمارسه 

 املتعلم عندما يتعلم اللغة.

العنصر الثابت أو النواة  األصل

وهي األساس الذي تنتج 

 عنه الفروع.

هو ما يبنى عليه وال يبنى هو 

 17على غيره.

ياس األصل والفرع يبين مق

بجالء طبيعة العناصر 

بعضها ببعض حتى ال يشعر 

املتعلم بأية غرابة في 

 االنتقال.

ما ينتج أو يبنى على  الفرع

 األصل من ثانويات

من ظاهرة لغوية إلى ظاهرة  18هو األصل مع الزيادة.

 أخرى. 

 اللفظة

Lexie 

هي االسم املفرد وما 

 19بمنزلة االسم املفرد.

شبكة من املواضع لها هي 

حراكية وشكلها هو شكل 

 20الزمرة في الرياضيات.

إذا ما اكتسب املتعلم 

التحكم في التصرف فيها 

يؤدي حتما إلى إحكام كبير 

جدا في التصرف في البنى 

 اللغوية.
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 املصفوفة

Matrice 

يسميها الخليل وأتباعه 

بالقياس والحد أو الباب 

 21واملثال.

صفا جدول يتكون من كذا 

وكذا عمودا وبه تستفرغ جميع 

التراكيب التي يمكن أن تصاغ 

عليها العناصر املدخلة على 

 22الجدول.

يستنبطون العناصر التي 

تستنتج بالقياس حسب 

ترتيب العناصر غير املزيد 

فيها، ثم تليها تدريجيا املزيد 

 فيها من األصل إلى الفرع.

 االنغماس اللغوي 

Bain Linguistique 

من أراد أن يتعلم لغة من  صفي مترجممصطلح و 

اللغات فال بد أن يعيشها وأن 

يعيشها هي وحدها ملدة معينة، 

وأن ينغمس في بحر أصواتها 

ملدة كافية لتظهر فيه هذه 

 23امللكة.

أبقى املهارات اللغوية 

وأرسخها هي التي تكتسب في 

ظروف طبيعية وأحداث 

 عادية يعيشها املتعلم.

يقتض ي مواضع األنس  التعبير االسترسالي

 واالسترخاء.

مرحلة يكتسب فيها املتعلم 

تدريجيا امللكة اللغوية 

األساسية مع تجنب كل أنواع 

 24التعبير الفني.

املرحلة األولى يتعلم التعبير 

 السليم العفوي.

يقتض ي حرمة املقام  التعبير اإلجاللي.

ويسمى بموضع 

 االنقباض

مرحلة يكتسب فيها املتعلم 

على التعبير البليغ مع املهارة 

 25تجاوز السالمة اللغوية.

املرحلة الثانية ينتقل إلى 

 التعبير البالغي.

هو االستخفاف، وهو عبارة  مصطلح وصفي تركيبي االقتصاد اللغوي 

عن نزعة املتكلم الطبيعية إلى 

التقليل من املجهود العضلي أو 

الذاكري عند إحداثه لعباراته 

 26في حالة االستئناس.

يحاول املتكلم دائما ودون 

ما يشعر إبالغ أكبر كمية 

ممكنة من الفوائد 

 )املعلومات(.

اختيار األلفاظ والصيغ مع ما  27... واالنتقاُء: االختيار. االنتقاء

تدل عليها من معان في الوضع 

 28وفي االستعمال.

املتعلم يحتاج إلى مجموعة 

من األلفاظ والتراكيب 

ه الوظيفية يسد بها حاجيات

 التبليغية بأكمل وجه.

: الطريقة  التخطيط
ُّ
خطط: الخط

 29املستطيلة في الش يء.

التوزيع املنتظم لهذه األلفاظ 

والصيغ حسب املدة 

املخصصة لها وعدد 

مراحل التداول اللفظي 

 عند املتعلم.
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 30الدروس.

 ...  الترتيب: التدريج
ً
وبا

ُ
رتب الش يء يرتُب ُرت

بُه ترتيبا: أثبته.  31ورتَّ

وضعها في موضعها في كل  أي

درس بحيث تندرج بانسجام 

 32من درس إلى آخر.

جعل املتعلم ال يحس بأية 

غرابة عندما ينتقل من 

 درس إلى آخر.

بلغ الش يُء يبلغ ... وصل  التبليغ التعليمي

وانتهى ... واإلبالغ 

 33اإليصاُل.

اختيار كيفية ناجعة لعرض 

املادة على املتعلم وتقديمها له 

 34األحوال. في أحسن

يتطلب من املعلم مهارة 

كبيرة إليصال العناصر 

اللغوية بمدلوالتها إلى ذهن 

 املتعلم.

رسخ الش يء ... ثبت في  الترسيخ

موضعه ... وكل ثابت: 

راسخ.
35 

اختيار كيفية ناجعة لترسيخ 

 36املادة في ذهن املتعلم.

لكي يستطيع املتعلم 

 استعمالها بكيفية عفوية.

إعادة ما سمعه املتدرب حتى  مصطلح تركيبي وصفي. الحكاية املجردة

يتشبع سمعه بها، وتنشط 

 37ذاكرته.

تشبيع القاموس اللغوي 

عند التلميذ وتنمية رصيده 

 اللغوي.

استبدال لفظ بآخر مع  االستبدال

املحافظة على نفس 

 البنية التركيبية.

للمادة ويسمى  هو تغيير

بالساذج إذا كان في موضع 

واحد أو يكون متعدد 

 38املواضيع.

توظيف العناصر اللغوية 

 في مختلف سياقاتها.

تضاف مواضيع أخرى  الزيادة أو الحذف

إذا كانت الجملة أصلية، 

وتحذف مواضيع أخرى 

 إذا كانت الجملة فرعية.

تثبيت العناصر املكتسبة 

)لفظا ومعنى( مع تثبيت 

 39ناصر الجديدة.الع

تثبيت استخدام القاعدة 

 في أذهان املتعلمين.

التصريف والتحويل 

 البنيوي 

صيغة القبيل الواحد  تغيير مصطلح لساني مركب

من العناصر في داخل الوحدة 

اللغوية دون زيادة وال حذف 

على هذه الوحدة، أو بزيادة أو 

حذف، أي ال تستبدل كلمة 

بأخرى في نفس املوضع، بل 

تفرع الفروع البنيوية من 

 40األصل الواحد.

إحكام العمليات التحويلية 

في اللغة يؤدي إلى التصرف 

 العفوي في عناصرهل.
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من خالل قراءتنا للجدول يتبين لنا أن هذه املصطلحات ما هي إال مقاييس استثمرها األستاذ في بناء منهجه 

 من أجل تلقين املهارة اللغوية للمتعلم فمنها:

املصطلحات النحوية العربية األصيلة، أعاد لها األستاذ مفهومها األول كما قصده واضعوها ثم حاول 

اللغة العربية بتخصيصها بمفهوم اصطالحي حسب قوانين االستعمال مع مراعاة توظيفها في مجال تعليم 

القوانين التي يخضع لها الوضع والقياس، ومن بين هذه املصطلحات هناك مصطلحات ال وجود ملفاهيمها عند 

، (Le Schème Générateur)الغرب فاصطلح لها األستاذ املقابل األجنبي مثل: مصطلح املثال يقابله مصطلح

 .(Lexie)ومصطلح اللفظة يقلبه مصطلح 

وهناك مصطلحات موجودة ومستغلة في الدراسات اللغوية الغربية مثل: مصطلح االنغماس اللغوي الذي 

* وهو مصطلح ذا أهمية كبيرة في املرحلة األولى الكتساب املهارة (Le Bain Linguistique)يقابله املصطلح األجنبي: 

 اللغوية.

يسميها  (Matrice)لحات رياضية مستغلة من زمن الخليل منها: مصطلح املصفوفة ونجد أيضا مصط

الخليل وأتباعه القياس والحد أو الباب واملثال، وهناك مصطلح االقتصاد اللغوي الذي يتضمن الظواهر 

االستعمال الصوتية مثل: اإلبدال واإلدغام واإلعالل ألن العرب تميل دائما إلى التخفيف في املنطوق فيكثر في 

فللغة مستويات، مستوى العفوي الحذف واإلضمار حتى يشذ الكالم عن القياس وهو مع ذلك مقبول. ومنه 

ويقتض ي مواضع األنس والتعبير العفوي )اللغة املنطوقة( ومستوى التعبير اإلجاللي ويقتض ي  ياالسترسالر التعبي

)لغة التحرير( فاللغة املنطوقة إذن هي األصل ولغة مواضع االنقباض وهو اكتساب املهارة على التعبير البليغ 

 التحرير فرع عليها.

وهناك مصطلحات استغلها األستاذ كمراحل من أجل إعداد طريقة تعليمية لتبليغ الخطاب التربوي من 

 املعلم إلى املتعلم وهذه املصطلحات هي:

معروفة لدى الجميع ولكن األستاذ  االنتقاء والتخطيط والترتيب والتبليغ والترسيخ، فهي مصطلحات عامة

أعطى املقاييس التي ينبني عليها هذا االنتقاء والتخطيط وذلك الترتيب، ثم كيفية التبليغ والترسيخ، ولنجاح 

عملية التبليغ للمادة املعنية ويتم ترسيخها بكيفية أكثر نجاعة يوص ي األستاذ بضرورة توظيف التمارين البنيوية  

(Exercices Structuraux)* حسب ترتيبها ابتداء من الحكاية املجردة واالستبدال الساذج فاالستبدال املتعدد

املواضيع ثم الزيادة أو الحذف وفي األخير التصريف والتحويل البنيوي وهي في الحقيقة مصطلحات بنيوية 

 اللغوية.استثمرها األستاذ من أجل تمكين املتعلم على استعمال مكثف للغة ومنه تثبيت السلوكات 

ونالحظ كذلك أن املعنى االصطالحي لهذه املصطلحات وهو ما يقابل االستعمال عند األستاذ نجده يقابل 

 تماما الوضع اللغوي لها.
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ما يثبت أنها مصطلحات عربية أصيلة استنبطها عبد الرحمان الحاج صالح من التراث كما هي  وهذا

 جديدة. بمفهومها األصلي هذا من جهة ومن جهة أخرى قام باقتراح مصطلحات

 خاتمة:

 في نهاية هذا العمل نسجل أهم االستنتاجات التي توصلنا إليها:

في اللغة العربية مصطلحات لها دالالت وظيفية في االستعمال لذا نخلص إلى اقتراح منهج  يوجد -

 مصطلحي في التعليم به تبنى املناهج التعليمية.

جل املصطلحات التي يستعملها العالم عبد الرحمن الحاج صالح من خالل النظرية الخليلية الحديثة هي  -

 نى.مصطلحات عربية فصيحة وأصيلة لفظا ومع

استطاع األستاذ صياغة مصطلحات جديدة بفضل عمق تفكيره وتدقيقه في التراث، مما يدل على أن  -

 املفاهيم موجودة فعال في املوروث اللغوي العربي القديم.

وهناك مصطلحات موجودة في اللسانيات  الغربية كمفاهيم لغوية يعتقدون أنهم السباقون إليها، ولكن  -

هان والدليل أن العلماء العرب األولون قد عرفوا هذه املفاهيم بل تم توظيفها في دراساتهم األستاذ يؤكد بالبر 

 اللغوية.

وبعض املفاهيم غير موجودة في اللسانيات الغربية، فنجد األستاذ يصطلح لها مقابل باللغة األجنبية، بل  -

 وينصح اللغويين الغربيين باستخدامها لفظا ومعنى.

ل بين املصطلحات، فكل مصطلح يكمل اآلخر فال يجوز االستغناء عن مفهوم واحد هناك عالقة تكام -

 منها.

إثبات أن املفاهيم واملبادئ التي قامت عليها النظرية اللغوية العربية القديمة ليست غربية، وال هي ملفقة  -

 أو دخيلة على الدرس اللغوي العربي كما يزعم املفتونون باملناهج الغربية الحديثة.

تنبيه الباحثين الذين اشتغلوا بموضوع تيسير القواعد النحوية إلى ضرورة التمييز الحاسم بين النظرية  -

 النحوية العربية القديمة وتطبيقاتها التربوية.

ال بد أن يعتمد في تعليم اللغة العربية على النتائج التي توصلت إليها البحوث في هذا امليدان باستثمار  -

الخليلية الحديثة، فهي األنسب في الوقت الحالي إذا ما تبناها واضعوا البرامج التعليمية،  مبادئ النظرية

 باعتبارها املرجع الوحيد للنحو العربي األصيل.
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وضع خطة عمل لتكوين املعلمين على العربية الفصيحة املستخفة لتدارك الخطأ الذي يقع فيه املعلمين  -

 اللغة العربية الفصيحة.بأنه ال يوجد إال مستوى واحد من 

تساهم النظرية الخليلية الحديثة بمصطلحاتها العلمية والدقيقة في ترقية اللغة العربية وحل مشاكل  -

 معالجتها بالحاسوب من خالل صياغة معادلة التراكيب.

ضرورة تخطيط مناهج اللغة العربية حسب األسس العلمية والبيداغوجية الحديثة، وفي حدود حاجيات  -

 املتعلم التعبيرية، وعلى مبدأ االستعمال الفعلي للغة العربية في الحياة اليومية.

هذا العمل يخلو من محك التطبيق وإنما هي محاولة لفت انتباه الباحثين إلى كيفية استغالل النظرية  -

 الخليلية الحديثة ومصطلحاتها في التعليم.

 قائمة املصادر واملراجع :

التواتي، املدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، دار الوعي ، الجزائر ، التواتي بن  -1

 .  2008دط ،

عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ، منشورات املجمع الجزائري للغة -2

 .70، ص 2007، 1ج 1العربية ، موفم للنشر ، الجزائر ، ط

 ،2007، 1صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفمللنشر ، الجزائر، ط عبد الرحمان الحاج-3

 .2004، 4ابن منظور، لسان العرب، ، دار صادر، بيروت، لبنان، ط-4

 ابن منظور، لسان العرب، ، دار الجيل ، بيروت، لبنان، دط ، دت.-5

 الدوريات :

في املجتمع العربي ، مجلة اللغة العربية ، عبد الرحمن الحاج صالح ، إعادة االعتبار للغة العربية  -6

 .67م ، ص 2009،  1املجلس األعلى للغة العربية ، األبيار ، الجزائر ، ع خ ، ط
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 :البحث هوامش

                                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، اللغة العربية بين املشافهة والتحرير ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ، منشورات املجمع - 1

 .65،.ص2007، 1ج 1الجزائري للغة العربية ، موفم للنشر ، الجزائر ، ط
 مصدر نفسه ، الصفحة نفسها .. -2
صالح ، إعادة االعتبار للغة العربية في املجتمع العربي ، مجلة اللغة العربية ، املجلس األعلى للغة العربية ،  عبد الرحمن الحاج -3

 .67م ، ص 2009،  1األبيار ، الجزائر ، ع خ ، ط
 .70عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ، مصدر سابق، ص - 4
ة لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ص األسس العلمية واللغوي - 5

188-189. 
 .989، ص  2008التواتي بن التواتي، املدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، دار الوعي ، الجزائر ، دط ، -6
 .195،ص2007، 1ي علوم اللسان، موفمللنشر ، الجزائر، طعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات ف -7
 املصدرنفسه ، الصفحة نفسها . -8
 .198مصدرسابق، ص،عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان  -9

 .198عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، مصدر سابق ص -10
 .318املصدر نفسه، ص -11
 املصدر نفسه، صفحة نفسها.  -12
 . 251املصدر نفسه، ص -13
 . 89املصدر نفسه، ص -14
 .323املصدر نفسه ، ص -15
 .195مصدر نفسه، ص  -16
 . 43، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج -17
 .83عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، مصدر سابق ص -18
 .219، ص1املصدر نفسه، ج -19
 .56، ص2املصدر نفسه، ج -20
 .219املصدر نفسه، ص  -21
 . 219املصدر نفسه، ص -22
 .  193املصدر نفسه ، ص   -23
 .225عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان مصدر سابق، ص -24
 .225املصدر نفسه .ص -25
 .  68املصدر نفسه، ص-26
 .347، ص2004، 4، دار صادر، بيروت، لبنان، ط14ابن منظور، لسان العرب، مادة )نقا(، مج -27
 .224عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -28
 .101، ص 5ابن منظور ،لسان العرب، مادة )خطط(، مج -29
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 .224بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -30
 .93، ص6ب، مادة )رتب(، مجابن منظور ،لسان العر  -31
 .224عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -32
 .143، ص2ابن منظور ، لسان العرب، مادة)بلغ(، مج -33
 . 224بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -34
 . 149،ص6ابن منظور، لسان العرب، مادة)رسخ(، مج -35
 .224ودراسات في علوم اللسان، صعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث  -36
 .240املصدر نفسه، ص -37
 .240املصدر نفسه، ص -38
 . 240املصدر نفسه، ص -39
 .240عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في علوم اللسان ،مصدر سابق،ص -40
ة قاصرة عن أداء املعنى كما ينبغي، هذا املصطلح األجنبي ترجم في كثير من الكتابات العربية بـ"الحمام اللغوي" وهي ترجمة حرفي *

وترجمة األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح بـ"االنغماس اللغوي"، ألن العرب القدامى كانوا يأخذون أبناءهم إلى البوادي ليتشربوا 

ير إبرير، أصالة بش –اللغة العربية من أصحابها العرب الخلص في بيئتها الصافية ولينغمسوا في بحر أصواتها وهنا تكمن األصالة. 

 .12الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة، مرجع سابق، ص
التمارين البنيوية: تعتمد على استبدال الش يء بش يء أو تقديم ش يء على ش يء أو تحويله بأي طريقة كانت، وهو جد مفيد في  *

 .186العربية،مصدر سابق صعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات  –اكتساب هذه اآلليات... 



  

01: املجلد 02: العدد  ملجة )موازين(                               
 

  ه1441ربيع اآلخر  [97] م2020ديسمبر 
 

ـــــــارسة ـــــــــــــربية عند عبد الرحمان الحاج بين النظريـــــــــــــــة واملمـــــ  تعليمية اللغة العـــ

 

 د. آسية متلف

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
Metlef.assia@gmail.com 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 ملخص:

يعد موضوع اكتساب اللغة وتعلمها من أبرز املواضيع التي اهتم بها العلماء والباحثون في اللغة وعلم االجتماع وعلم النفس 

رغبة في اكتشاف طبيعة العملية النفسية اللغوية ، التي تجعل اإلنسان قادرا على إتقان نظام تواصلي معقد ، وعلوم التربية 

ولقيام أي عملية تعليمية البد من اتباع طريقة ومنهج معين، وال يكون هذا إال في ظل علم قائم بذاته له مرجعيته املعرفية 

"، ومن أحد أهم Didactiqueهو علم تعليم اللغات أو ما يسمى بالتعليمية " ومفاهيمه ، ومصطلحاته وإجراءاته التطبيقية و 

ي عرف بغيرته على اللغة العربية ومحاولة الرقي بها 
ّ
مؤسس ي فروع تعليمية اللغة العربية الدكتور "عبد الرحمان الحاج صالح"الذ

 وتعليمها فبذل الجهد املضين لتحقيق هذا الهدف املنشود 

فماهي األساليب والطرائق البيداغوجية الناجعة لنجاح العملية التعليمية ؟وعلى أي مرتكز لساني نعول في تحقيق الغاية  

 من العملية التعليمية ؟ .

 _ فيما تتلخص أهم جهود األستاذ  عبد الرحمان الحاج صالح في قضايا ترقية اللغة العربية .

 عبد الرحمان الحاج صالح في صناعة تعليم اللغة ._ماهي أهم املبادئ التي يرتكز عليها 

 

علم1
ّ
 :_ الحدود املصطلحاتية للتعليمية والت

 :Didactiqueأ_مصطلح التعليمية: 

ويرجعون ذلك الى Didactiqueيشير العديد من الباحثين الى تعدد املصطلحات التي تقابل املصطلح األجنبي

الترادف في اللغة العربية ، ففي الوقت الذي اختار بعض الباحثين تعدد مناهل الترجمة ، وأيضا الى ظاهرة 

) تجنبا ألي لبس في مفهوم املصطلح ، نجد باحثين آخرين قالئل يستعملون مصطلح  ) ديداكتيك (استعمال

مثل :لسانيات ورياضيات...إلخ.، أما مصطلح )تدريسية( فهو استعمال عراقي ، ولم يشع استعماله  تعليميات(

_ فهي Didactique–وإذا عدنا الى أصل الكلمة  ، 1 تعليمية.أن املصطلح الذي شاع أكثر من غيره هو ،غير 

، 2وتعني التعليم ، فهي علم يختص بدراسة أنجع الطرق لتحصيل اللغات Didactiquosمشتقة من أصل يوناني 

ديداكتيك املادة التعليمية كما يلي: بعنوان : 1973في دراسة له أصدرها سنة  ) جان كلود غاينون(فقد عرفه 

 إشكالية، إجمالية ، دينامية، تتضمن: 

 تأمال و تفكيرا في طبيعة املادة الدراسية وكذا في طبيعة وغايات تدريسها. -          

mailto:Metlef.assia@gmail.com
mailto:Metlef.assia@gmail.com
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_ وإعداد لفرضياتها الخصوصية ،انطالقا من املعطيات املتجددة واملتنوعة باستمرار لعم النفس           

 اغوجية وعلم االجتماع...إلخ.والبيد

_ دراسة نظرية وتطبيقية للفعل البيداغوجي املتعلق بتدريسها .          
3 

ومن هذا التعريف نستخلص أن الديداكتيك علم قائم بذاته ، ال تقتصر وظيفته على التأمل والتفكير فقط ، 

س التعليم من حيث محتوياته ونظرياته وإنما على البحث والتحليل وصياغة استراتيجيات التعلم ، فهو ) يدر 

وطرائقه دراسة علمية ، وهو في ميدان تعليم اللغة يبحث في سؤالين مترابطين ببعضهما ، ماذا ندرس ؟
أي أنها  ،  4

 تهتم باإلطار التعليمي من كل جوانبه ، سواء كان املتعلم أو املعلم أو املحتوى.

ثاني فيتعلق بطبيعة املتعلم من حيث حاجاته وميوله، لذلك يتجه فالسؤال متعلق باملحتوى التدريس ي ، أما ال

، وخالصة   5البعض إلى القول بأنها " مجموع الطرائق والتقنيات والوسائل التي تساعد على تدريس مادة معينة"

 القول أن التعليمية تهتم بالتصورات النظرية ، وبالعمل التطبيقي املوسوم بالتدريس.

  _ فروعها:

تعريفات التي تتمحور حول التعليمية تأخذ بعين االعتبار املثلث التعليمي الذي ما فتئ البعض يسميه جّل ال

املثلث التربوي ، وهو املشكل من ثالثة أركان أساسية يجب أن تراع في العملية التعليمية وهو حسب املخطط 

 التالي:

 املعرفــــــة                                         
 متثالت وتصورات املتعلم للمعرفة ابستمولوجية املعلم النقلة الديداكتيكية   

 املتعلم                           املعلم                                
                                                

 6 املثلث الديداكتيكي

ولكل ركن من هذه األركان جوانب وأبعاد" فاملعلم هو الركن األساس ي في العملية التعليمية الناجحة ، لذا 

كما ينبغي أن يكون له املقدرة على تمكين املتعلم من  ، 7 ينبغي أن يكون متمكنا من املادة وخبيرا بطرق تدريسها..."

توظيف املادة وتطبيقها في مختلف املجاالت ،كما " ال يمكن ملدرس اللغة اليوم أن بجهل ما أثبته العلم في عصرنا 

م فينبغي ، 8الحاضر من حقائق وقوانين ، ومن معلومات مفيدة ، ومناهج ناجحة في التحليل اللغوي"
ّ
أن أما املتعل

يكون لديه جملة من القدرات منها : االنتباه ، واالهتمام واملناقشة وحسن االستيعاب ، والقبول في تجديد املادة 

 التي سبق تحصيلها.
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وهذه الخصائص ال يتساوى فيها املتعلمون ،" وإنّما توجد بينهم فروق ال بد من درسها ومراعاتها ، وهذه 

لم للغة األولى ومتعلم للغة أجنبية، لكنها على أية حال تنظم خصائص الخصائص تختلف درجة أهميتها بين متع

"العمر" و "استعداد" التلميذ للتعليم اللغوي، وقدراته املعرفية ومعلوماته السابقة ، أو معرفته بلغة أجنبية 

 9"  أخرى، ثم شخصيته والدافعية الى تعلم اللغة

ة فهو املادة التعليمية ، وتتمثل في) كل ما يمكن تعليمه وتعلمه أما الركن الثالث واألساس في العملية التعليمي

، وجملة املعارف العلمية والفنية املكونة ملحتوى البرنامج املقرر(
وبما أن "التعليمية" هي علم شغله الشاغل هو  10

ه علينا أن نتطرق الى تعريف كل مصطلح على حدى.
ّ
 الّتعليم والّتعلم فإن

عل
ّ
 يم:ب_ مفهوم مصطلح الت

ه:" عملية تحفيز واثارة قوى املتعلم العقلية ونشاطه الذاتي ،باإلضافة الى توفير 
ّ
عّرف التربويون التعليم بأن

، إذا فالتعليم سلسلة من  11األجواء واإلمكانيات املالئمة التي تساعد املتعلم على القيام بتغيير في سلوكه"

 ية تعلم التلميذ .الفعاليات املنتظمة املساهمة في تيسير وتسيير عمل

ويعده أخرون بأنه )عملية تلقين التالميذ معلومات مختلفة وتدريبيهم على أداء العمليات أو التجارب 

، أي هو جعل األخر يتعلم ويقع على العلم والصنعة ، وجملة القول  12املنصوص عليها في املنهج الدراس ي(

عارف أو خبرات أو مهارات و ايصالها إلى فرد أو أفراد ، إذن هو نقل م13هو)نقل املعلومات منسقة إلى املتعلم(

 بطريقة معينة.

ونظرا ألهمية التي يكتنفها التعليم جعلته محط أنظار عدد كبير من العلماء، فانصبوا يبحثون فيه وفي    

ه شروطه لتسهيل العملية التعليمية لإلنسان من حيث هو كائن مكلف بحمل رسالة مقدسة في هذا الكون، ولهذ

األهمية بالذات حاول املفكرون على اختالف توجهاتهم العلمية معرفة آليات الّتعلم عند الكائن الحي عامة 

،واالنسان خاصة ،وقد توضح ذلك على يد علماء النفس دون سواهم من حيث هو املحور األساس ي في حقل 

 الدراسات النفسية والتربوية .

علم: -ج
ّ
 مفهوم مصطلح الت

د الباحثين بتعدد املذاهب واملدارس النفسية ،فإن لهذا التعدد انعكاسا واضحا في تعدد التعريفات نظرا لتعد    

، ويعرف التعلم كذلك بأنه :"  14وتباينها ، فهناك من يعرفه بانه:" تغير في األداء يحدث تحت شروط املمارسة"

األهداف ، وهو كثيرا ما يتخذ صورة عملية اكتساب الوسائل املساعدة على إشباع الحاجات والدوافع وتحقيق 

 ، فمن النتائج املتوخاة من عملية التعلم هي الوصول الى هدف او حل بعض املشكالت .15حل املشكالت"
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وإذا كان هذا التعريف يشير الى اكتساب الوسائل املساعدة فان هناك من يرى أن التعلم هو ) عملية داخلية     

، فمهما كان نوع العملية فان 16نستدل على حدوثها عن طريق أثارها أو النتائج التي تظهر من عملية التعلم( 

 م.النتائج التي تظهر في االخير هي التي تدل على أنه حدث تعل

": "أن الّتعلم ال يعدو أن يكون تغييرا في السلوك Général Psychology" في مؤلف بعنوان "  J.Guilfordويرى "    

ناتجا عن استثارة هذا التغيير نفسه في السلوك، وقد يكون نتيجة ألثر منبهات بسيطة، وقد يكون أحيانا نتيجة 

 .17ملواقف معقدة"

ه Guilfordيعرف " 
ّ
تغير في السلوك ال أكثر و ال اقل نتيجة ملنبهات تثير هذا التغيير نفسه في السلوك الّتعلم بأن

سواء كانت هذه املنبهات بسيطة أو قد تكون مواقف معقدة وهناك من يرى بأنه " تيسير التعلم وتوجيهه ، 

 .18وتمكين املتعلم منه ، وتهيئة األجواء له"

لم الى الّتمكن من الّتعلم بسهولة ، وبتوفير الشروط الالزمة نفهم من هذا التعريف ان التعليم يقود املتع

إن الّتعليم هو العملية  "لتيسير عملية التعلم ، في حين يرى البعض أنه علينا التفريق بين املفهومين حيث يقول :

عرفة املغيرة ،نتيجة للوعي بضرورة اكتساب امل 19واإلجراءات التي تمارس ، بينما الّتعلم هو نتاج تلك العملية..."

لسلوك اإلنسان ، يمكن القول إذن أّن الّتعلم هو تغير دائم في سلوك اإلنسان، نتيجة املمارسة أو أثر منبهات ، 

او نتيجة تفاعل مع البيئة املادية واالجتماعية،فاهتمام علماء النفس واللسانيات باكتساب اللغة عند الطفل 

 ظريات لتفسير ارتقاء نظامه اللساني ، جعلهم يفردون زخما كثيفا من اآلراء والن

في الحين ذاته ساهم األستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح في تطوير اللغة العربية وتيسير تعليمها ألبنائها    

مها في مختلف 
ّ
ولغير الناطقين بها ، فقد ساهم مساهمات جادة في الكشف عن مشكالت تدريس العربية وتعل

االبتدائي الى الجامعي، فما هي األسس واملبادئ التي يرتكز عليها عبد الرحمان حاج صالح في مراحل التعليم من 

 صناعة تعليم اللغة ؟

إصالح    
ّ
د عبد الرحمان الحاج صالح أن

ّ
ففي ظل هذه االفاق التعليمية والّتطلع ال تعليمية اللغة العربية أك

 عن طريق التعليم وهذ
ّ
 من خالل التمييز بين مرحلتين لتعليم اللغة امللكة اللغوية لن يتحقق اال

ّ
ا لن يتأتى إال

 20العربية :

  املرحلة االولى :يتم فيها اكتساب امللكة اللغوية االساسية وهي القدرة على التعبير السليم والّتصرف العفوي

نتقال من في بنى اللغة ويتطلب ذلك وضع الّتدرج الكتساب التراكيب والبنى االساسية للغة العربية واال 

ي يستخدم املحسنات 
ّ
االصول الى الفروع ، وفي مقابل هذا يحرص على تجنب أنواع الّتعليم الفني الذ

 البيانية والبديع.
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  املرحلة الثانية وهذه املرحلة تالية للمرحلة االولى يتم فيها اكتساب املهارة على الّتبليغ الّفعال على أن يتم

بعد أن يكون ا
ّ
م قد اكتسب امللكة اللغوية االساسية االنتقال إليها إال

ّ
ليكون الّتصرف في البنى واملثل 21ملتعل

 .اللغوية استجابة ملا يقتضيه املقام أو حال الخطاب
 

ه وفي حقيقة االمر كما يشير عبد الرحمان الحاج صالح أّن اكتساب ملكة العربية لن يتم بالسالمة اللغوية 
ّ
إال أن

بل بالتركيز على االستعمال الفعلي في واقع الخطاب إذ يقول :"وعل هذا وال بمعرفة قواعدها البالغية 

فاالستعمال العقلي للغة في جميع االحوال الخطابية التي تستلزمها الحياة اليومية ينبغي أن يكون املقياس االول 

 أن 22بها اللغوي " واألساس ي في بناء كل منهج تعليمي وأطراف هذا االستعمال ينبغي أن يلّم بها املربي كما يلم
ّ
،إال

 بالجمع بين 
ّ
هذا ال ينفي ضرورة االملام بالبالغة والنحو فحقيقة املعادلة التعليمية للغة العربية لن تتأتى إال

 النحو والبالغة معا .

 جهود األستاذ الحاج صالح في قضايا تعليمية اللغة العربية ووسائل ترقيتها: -2

تعليمها ألبنائها ولغير الناطقين بها كان محط اهتمام األستاذ ، من خالل آرائه إّن تطوير اللغة العربية وتيسير 

حول الوضع الراهن لألسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية ولبناء مناهج اللغة العربية في التعليم قبل 

ة وتعلمها في الجامعي ، فقد كان لألستاذ الحاج صالح مساهمات جادة في الكشف عن مشكالت تدريس العربي

مختلف مراحل التعليم من االبتدائي الى الجامعي، ألن الواقع الحقيقي الذي كانت عليه اللغة العربية في عهد 

ه لن يتم أي تغيير جذري 
ّ
الفصاحة العفوية يختلف اختالفا كبيرا عما هو عليه في زماننا وفي هذا يرى األستاذ " أن

لبحوث العلمية الدقيقة املنتظمة والوسائل التكنولوجية العظيمة للوضع الراهن مالم يعالج هذا الوضع با

،لحصر األسباب وجمع الحقائق امليدانية وتحليلها وإيجاد الحلول املناسبة بكل موضوعية، ومن أجل  23املفعول"

دائية ذلك قام فريق من البحث بإحصاء املفردات املوجودة في الكتب املدرسية وما يقدم للطفل في املدارس االبت

 ، وبعد تحليل هذه النتائج من قبل اللسانيين ، أظهر عيوبا ونقائص تمثلت فيما يلي :

 أ_ من حيث الكم: 

  ، غزارة املادة اللغوية فيما ال يحتاج إليه املتعلم بحيث ال يمكن  بحال من األحوال أن يأتي على جميعها

اظ املترادفة الكثيرة واأللفاظ الغريبة العقيمة ، كاأللفولذلك تصيبه ما نسميه ، ما نسميه بالتخمة اللغوية

 أي التي قل استعمالها حتى عند الكتاب.

  عدم استجابة هذه املادة ملا تتطلبه الحياة اليومية املعاصرة، كأسماء الكثير من املالبس واألدوات واملرافق

بل كيفية استعمال املربيين لها  الحديثة العهد إذ يؤكد عبد الرحمان الحاج صالح أنه ال يتهم اللغة في ذاتها

"فالكتب املدرسية هي من وضع هؤالء، أما كون اللغة العربية ال يوجد فيها ما يكفي للتعبير عن املسميات 
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املبتذلة في البيوت و في الشوارع واملعامل ، فهذا راجع لكسل أهلها وضعف اعتناء منهم لضعفهم في أنفسهم 

 .24ئ في كيفية استعمالها ضعف أصحابها "ألن اللغة سماع وقياس خالق يترا

إّن الكلمات التي يحاول املعلم تلقينها تكاد تشتمل على جميع األبنية التي تعرفها ب_ من حيث الكم والكيف: 

، وما يعمق أكثر خطورة الوضع هو "عدم مطابقة 25العربية ، وهذا ما يسبب تخمة أخرى في مستوى البنى

، إذ ال يجد الطفل ألفاظا عربية يعبر بها عن هذه 26فل لحاجياته الحقيقية "املحتوى اإلفرادي املقدم للط

املفاهيم الحضارية فيشير الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح الى أن "مؤلف الكتاب املدرس ي اليهتم بتلك 

املفاهيم وقد يكون السبب في ذلك هو عدم وجود لفظ مناسب للمفهوم فيعوضها بألفاظ تدل على مفاهيم 

،فبعد هذه البحوث امليدانية تبّين للباحثين وجود حشو هائل 27أخرى وهذا بسبب كثرة املترادف وكثرة املشترك"

يتمثل في كثرة املترادفات في الكتب املدرسية وعلى الفقر املدقع الذي تتصف به مجاالت املفاهيم امللقنة للطفل ) 

 لى بلدان املغرب العربي ألن العمل كان مشترك.حشو لفظي وخصائصه في املفاهيم ( ، وهذا ينطبق أيضا ع

ولرفع اللبس عن ما تقدم بخصوص املترادف واملشترك فإن الحاج صالح ال ينكر أهميتها في لغة التخاطب ولغة    

األدب ولكن في حدود ال تجعل اللغة التي نعلمها كما أشار لغة مصطنعة ال عالقة لها بالحياة اليومية التي يعيشها 

 . الطفل

أما املشكل األهم في تعليم العربية والذي يشير إليه األستاذ باستمرار في أبحاثه وصار جزءا من نظريته فهو وجود 

مستوى واحد من التعبير في تعليم العربية لجميع الفئات ، ألن أسلوب التعبير الذي يتعلمه الناس في املدارس ال يخرج 

أإلجاللي ، وهو مستوى واحد من مستويي التعبير املوجودين في كل اللغات يقول".. عما أطلق عليه " التعبير الترتيلي"أو 

لجميع اللغات في الدنيا مستويين على األقل في التعبير : املأنوس واملنقبض ...فاملجتمع الذي تكثر فيه األمية يبتعد فيه 

لتخفيف الخاص بالتخاطب لحنا في اعتقاد أكثر األداء الترتيلي عن األداء العفوي والطامة الكبرى في ذلك هو أن يصير ا

، إذ ينكشف املستوى اإلجاللي في حالة 28الناس وهذا يجب تقويمه عند الخاصة والعامة و بالخصوص عند املعلمين"

انقباض املتكلم، ويستعمل في مناسبات معينة مثل: الخطب واملحاضرات واملحافل وهو املستوى الذي يفقد فيه املتكلم 

في التعبير ، واملستوى اإلسترسالي وهذا يكون في حالة األنس واالسترخاء فيستعمل التعبير العفوي في حاالت عفويته 

 29الخطاب العادي.

 
م
مارسة في تعليم العربية بمدارسنا هي في حد ذاتها كارثة على حد تعبير عبد الرحمان ناهيك عن أن أحادية التعبير امل

ركون الفصحى الى زاوية األدب والكتابة من جهة، ومن جهة ثانية االبتعاد بالعربية عن الحاج صالح ، ألنها السبب في 

امليادين النابضة بالحياة أال وهي التخاطب اليومي ، مما أدى الى شيوع العامية واللحن في الخطابات العادية بين عامة 

 الناس .

د الرحمان الحاج صالح مجموعة من املبادئ واألسس وبعد تحديد املشكل في تعليم اللغة العربية يقترح الدكتور عب

 التي يرتكز عليها لصناعة تعليم اللغة .
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 املبادىء التي يرتكز عليها عبد الرحمان الحاج صالح في صناعة تعليم اللغة: -3

التي يشير عبد الرحمان الحاج صالح في هذا السياق الى أهم املرتكزات التي تساعد في صناعة تعليمية اللغة و    

تشكل آليات معرفية يجب االخذ بها لتحقيق مبتغاها وأّول ما نشير إليه ذلك التوافق املنهجي الذي يجب أن يكون 

 في إطار 
ّ
 تراكمات نظرية فلسفية ال تتجسد وال يثبت وجودها إال

ّ
بين التنظير والتطبيق ، فاملعرفة ليست إال

ين علم اللسان وعلم التربية يقّدم للعملية التعليمية الّدفع اجرائي تفاعلي بينها وبين معارف أخرى، فالتفاعل ب

زمة لتحقيق الّتعليم والّتعلم.
ّ
 الحقيقي واآلليات االستراتيجية الال

لقد قّدم االستاذ عبد الرحمان الحاج صالح مجموعة من االقتراحات التي من شأنها أن تدفع بالعملية التعليمية 

د االسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية وتدريس اللغات والبحث الى االمام من خالل محاولته تحدي

العلمي وفي منهجية الّدرس اللغوي النظام التعليمي في الجزائر ، فأّسس معهد اللسانيات ومجموعة من فرق 

يلية البحث في مجال الديداكتيك مستخدما فيها طرائق تبليغ النحو العربي القديم بتطبيق مبادئ النظرية الخل

غوي الحديث، ومن أهم املبادىء التي ترتكز عليها صناعة تعليم اللغة 
ّ
الحديثة وأدواتها االجرائية في الّدرس الل

 عند عبد الرحمان الحاج صالح نذكر:

 التركيز على املتعلم واحتياجه وحال الخطاب: -أ

ادة اللغوية على حده ومعزولة عنه أي على سر النجاح في تعليم اللغات ينحصر في التركيز على املتعلم ال على امل   

معرفة احتياجاته الحقيقية وهي تختلف باختالف السن واملستوى العقلي وكذلك املهنة وانواع االنشطة املنوطة 

 بالنظر في أحوال الحديث وهي غير متناهية العدد
ّ
، ألّن األفعال 30بالفرد في حياته وغير ذلك ، وال يحصل هذا إال

ي يحدثها املتكلم ال تحصل منعزلة، بل تحدث في حال خطاب معينة وتوجه إلى خطاب معين، فلكل الكالمية الت

ذلك تأثير على موقف املتكلم وسلوكه الكالمي، وعلى تعلم اللغة ... وبهذا تظهر أهمية حال الخطاب وقرائنها 

 . 31وأهمية العالقات املوجودة بين املتكلم واملخاطب والخطاب

 ة هو اكتساب مهارة معينة :اكتساب اللغ -2

يرى األستاذ أن اكتساب املتعلم للغة هو اكسابه مللكة معينة ، وهي مهارة التصرف في البنى اللغوية بما يقتضيه    

حال الخطاب وليس اكتسابا لعلم النحو أو علم البالغة فاملعروف عن تعليم اللغات أنه ايصال ملعطيات لغوية 

سيخها... ومن ثم خلق القدرة على التصرف فيها ... فالعمل االكتسابي للغة يكاد  يكون مادة وصورة والعمل على تر 

 .32كله تمرسا ورياضة مستمرة : كلما زادت وتواصلت زاد النمو اللغوي وقويت امللكة
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 التخطيط للمادة اللغوية والتسلسل املنطقي ألجزائها أمران ضروريان: -3

ما من ش يء يدخله التنظيم إال و البد أن يخضع لنوع من الترتيب ، وإن كان عمال متواصال وكان بالتالي الزمان    

من أبعاده فالبد أن يخضع للتخطيط والتدرج واالنتقاء...وينبغي أن تؤخذ من املوضوعات أو البنى النحوية تلك 

لغة التحرير وغيرها بكثرة الدوران وذلك مثل ما فعل  التي كثر مجيئها على ألسنة العرب وتتصف االن ايضا في

بمفردات الرصيد اللغوي ، ويترك كل ما ليس مثاال إجرائيا كالتعديالت والتعليقات الهامشية ... يكتفي في ذلك 

على ترسيخ املثل بربطها بغيرها من  –حسب ما يرتئيه املعلم  –بالش يء القليل الذي قد يساعد في بعض االحيان 

نى الواضحة ، وكذلك هو االمر بالنسبة للتدريج وتسلسل العمليات التعليمية ،فإن التجربة بينت أن الشاذ الب

 .33عن القياس إذا بدا به وكان كثيرا عاق ذلك املتعلم

 املشافهة: -4

رهم بل باعتبار ان الكالم املنطوق هو األصل واملكتوب فرع عليه ،فإن اللغة ال تنحصر فيما يكتبه من أدباء وغي

هي أيضا أصوات تلفظ وتسمع، و أن املخاطبات اليومية تشكل القسط األوفر من استعمال الناس للغة ، فهذا 

 .34الجانب الحي من اللغة كان قد تناساه املربون وصاروا ال يلتفتون إلى الى النصوص األدبية الخاصة

 اإلنغماس اللغوي: -5

يرى عبد الرحمان الحاج صالح أن هذه املهارة ) امللكة اللغوية ( ال تنمو و التتطور إال في بيئتها الطبيعية وهي 

البيئة التي ال يسمع فيها صوت أو لغو إال تلك التي يراد اكتسابها... فمن أراد أن يتعلم لغة من اللغات فالبد أن 

 35ال ينطق بغيرها و أن ينغمس في بحر أصواتها.يعيشها هي وحدها ملدة معينة فال يسمع غيرها و 

 العناية بالنحو والبالغة معا: -6

فتفضيل أحدهما عن األخر إجحاف باللغة وتعقيم لتعليمها، وكما كان التمييز بين النحو وعلم النحو فيجب    

نظر عبد الرحمان  أن يكون هناك تمييز بين البالغة وعلم البالغة ، فاملقصود من تعليم اللسان* للمتعلم في

الحاج صالح هو إكساب املتعلم القدرة العلمية ال النظرية على استعمال اللسان وليس أن نجعل منه عاملا 

وهو بذلك  –، وعلى هذا فالنحو كهيكل للغة 36متخصصا في علوم اللسان كعلمي النحو والصرف وعلم البالغة "

ش يء أخر وكذلك هو األمر بالنسبة للبالغة ،  لتي هي علم النحوش يء والنظرية البنيوية للعربية ا -صورتها وبنيتها

فهي تقابل النحو في أنها كيفية استعمال املتكلم للغة والنحو فيما هو مخير لتأدية غرض معين ، فهي بهذا امتداد 

الخطاب  للنحو ... فالذي يقصده املربي إكساب املتعلم القدرة على إجراء القواعد النحوية والبالغية في واقع

 ليس إال.



  

01: املجلد 02: العدد  ملجة )موازين(                               
 

  ه1441ربيع اآلخر  [105] م2020ديسمبر 
 

فالنحو والبالغة متالزمان في عملية الخطاب الطبيعي ... فإذا اكتفينا في تعليم اللغة العربية بجانب السالمة    

اللغوية ، أي يجعل الطالب قادرا على تطبيق القواعد النحوية وحدها دون مراعاة ما تستلزمه عملية الخطاب ، 

نا هذا ناقصا...)...( وتجاهلنا بذلك أن امللكة اللغوية بكاملها وفي جملتها هي أي دون القواعد البالغية كان تعليم

مهارة التصرف في بنى اللغة بما يقتضيه حال الحديث.
37 

نصل في االخير بالقول الى أن األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح حاول جاهدا إعطاء البديل سواء في مجال    

البحث اللساني أو نقده لواقع التعليم في الوطن العربي عامة والجزائر خاصة، من خالل غرس بذور لغوية 

لغات أخرى ، كما نجد له اسهاما كبيرا  أصيلة في نفوس املتعلمين واالبتعاد عن البذور اللغوية الهجينة من

ومتميزا في خدمة اللغة العربية، وهذا من خالل جهوده الرامية الى تطوير تدريس هذه اللغة القومية، وجعلها 

اللغة املستعملة فعال في حياتنا اليومية، وقد أثبت في العديد من بحوثه أن االستعمال الفعلي للغة هو املنطلق 

 لساني ، ولبناء املناهج التعليمية للغة العربية.األساس ألي بحث 
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 صعوبة البدايات ومغامرة الريادة مشروع الذخيرة اللغوية بين

 

 . عرجون الباتول ةد

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 مقدمة:

ن الذذذرة أو ذخ رة ذذذأو الي ذذذوع  ذذذر  و ونذذذ  ن  ذذذأو خ  ي  ذذذ   ذذذع الي ذذذوع الاذذذ  ذ ذذذ    ا ن نذذذ  و     ذذذ  خ     ذذذ  إ 

إلكتأخ يذذذ ه خ ذذذر  لذذذا  ب لتحيذذذ ب ص لا تيذذذا اال ذذذ ت. خاةا ذذذ م اللوقذذذي وه خ الا حذذذح  ذذذع الو ذذذ ت  ذخ الا حذذذح  ذذذع  ذذذ   الحوانذذذ  

 التغوي  نلى فض ء     ه 

  ف ذع نيذذ  ي كييذ  إناذذ ء ا ذذ   Corpora   ذخ    Corpus  يلذذ ف  ذذر التغذ و الةبي يذذ   يذوب    لوذذوب رة ذأو الي ذذوع ص ذ

 آةو إلى نرا امللووب ا   ي   امل خ   خالش    الا  تها  بهرا امللووب  ر  لل  ي  امل خ   ه

 ا ذذ  و  ذذ  ب اذذوذ الذذرة أو نلذذى   ذذوع  ذذع لغذذ  خالذذ و  رة ذذأو ذل  يذذ  التغذذ   ذخ   ذذوع  ذذع لغذذ و  ا ذذ  و  رة ذذأو 

   التغ و  الرة ئو الا  ب  تهيئته  ة ي   ملح م ته  جيب إلى جيب  ل ف الرة ئو املاواز  ه

يلذىى ال ت ذ ء خ ال ذذ لإون إلذى لو ذذ   الي ذوع  ذذر نذ ك  اي تأ ذذ  لاذف يذذا كع ال  لذمل  ذذع ال إذوم نلذذى امل تو ذ و الاذذ    

 ي ا جو  ان ا  ص إهه  إا  شوخع الرة أو التغوي  اللونلي  

trésor de la langue française  خ ع الرة ئو الي ي  امل و     رنو الح ن و املل  و صذfrantext   نا ب  3500خ ر ب اوذ نلى

ص لتغ  اللونلي  ب ا   إلى الحون الل  س نشو لاف الحون ال شويع خ   ي ال ذ   به  يثأخنه  صي ذوع ذةذوح ل يإذ ه خ  ذذو نذرا 

غ  اللونلي  خ     ص  و ز يي  ي ي كع ا خوخج نتيه ه ن   ي يها  نرا املشوخع صيحا امل ال  و إلى املشوخع ذ ه  ح وم نلى الت

 لغ و ذةوح ههه

 

 نص املقال:

الذذرذ  افذذ  نذذع فكذذوو    ذذو  فكذذوو نذذرا املشذذوخع ذخ  غذذ  وو الويذذ  و إلذذى ال ة ذذ  ن ذذ  الذذول ع ا  ذذ ج  ذذ    

 املشوخع مل و ثةث خنشويع  ي  خ  زال، خب لوغ   ع ذن املشوخع ب  اه      ال خل ال وبي ه

نوقذ  نذذرل اللكذذوو الوائذذ و  ذذع وذذوب الذذ ناوم ن ذذ  الذذول ع لذذ ج  ذذ     ذذر  ذذ ب و الا ويذذب نلذذى  لذذاوح  

 بولي  امل ال  و خم   املل ني  خا تإ  م خ  ئا الاكيولوجي  ا   يإ ه

خنوقذذ  ا   ائذذو املشذذوخع نلذذى امل تذذ  الايليذذرذ لت ي  ذذ  ال وبيذذ  لتتأصيذذ  خالإح فذذ  خال تذذوب  ذذر  يلذذ  أ  

فوافذح ذنضذذ عل نلذذى ب  يذذه  ذذر لذذ خ  إ م  يذذ و املي  ذ ه خ   ذذ  ج   ذذ  ا   ائذذو  ذذ  املي  ذذ  ال وبيذذ  لتتأصيذذ   1988

  إلذذذذر الويئذذذ و ال ت يذذذذ  ال وبيذذذذ  خةوجذذذذوا ذخل  ذذذذ خو لت شذذذذوخع نذذذذ م  فيهذذذ    ذذذذ   1991خالإح فذذذ  خال تذذذذوب  ذذذذر  ذذذ ذ 
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صاو ذي و ب ذذن بي ذذي  ال  ذذا خنيليذذ  املشذذ من ه خم ذذ  نيئذذ و املا   ذذ ه خ يذذه بحذذوم بي ذذي   ذذ خو ث  يذذ  بوا ذذ  فيهذذ  

امل  لذذذ و الواغ ذذذ   ذذذر إ وذذذ ز املشذذذوخع، خبحذذذوم ذن يلاضذذذيو اليذذذ خو  ونذذذ  ال  ذذذوث خال ما ذذذ و ال ت يذذذ  ص  شذذذح 

 هخلكع ل  ي  ا رلك 1995 ي  

خك  ذذذذذذ  نيذذذذذذ   نذذذذذذ و اجا  نذذذذذذ و خ ذذذذذذ خاو ب ذذذذذذن اقوذذذذذذواب املشذذذذذذ من  ذخ نيليذذذذذذ   شذذذذذذ منته  ذخ إ يذذذذذذ ع   ذذذذذذ   

 الويئ و  ع ذجا ب ن  املشوخعه خ ع ذن  بتك الي خاو:

خالاذذذذ   2001 ذذذذوف  أ  05إلذذذذى  03اليذذذذ خو ال خليذذذذ  لذذذذول لو ذذذذ   الذذذذرة أو التغويذذذذ  ال وبيذذذذ  املي حذذذذ  صذذذذ    ائو  ذذذذع       

إ ن خ ام ذذ ن نذذوب  ذذع ا   ائذذو، بذذون ، املغذذوب،   ذذو، اقم ن، المويذذ  خالاذذ   امو    خمنذذ  نذذ م  فيهذذ  نذذ و صذذ ل

خ ذع للذع لذ  » لول ذن ي  املشوخع خبوظيو خ  ئا الاكيولوجي  ا   يإ   خ    املشوخع خباوي و   ع ذجتذهه

 ذذ  ا   ائذذو  ذذ خو ب   لذذي  املشذذوخع ذن بايذذ ل امل  ذذ  ا   ائذذوذ لتغذذ  ال وبيذذ  فذذي   امل  ذذ  ص ملشذذ من  ا   ئيذذ      

 يلذذذ  أ ص لون يذذذ  اللذذذ  ي   لل   ذذذ  مئذذذ   ا   ووميذذذ ه خج  ذذذ   لذذذ   خل نوبيذذذ   27خ26ان حذذذ و  ذذذر ا   ائذذذو صذذذ ن 

خخن  ال  قر  ع امل نويع ص ملش من   ر الي خو املح ت ، خةوج  نرل الي خو صاو ي و خ واماو ن  ذ  خذنشذ و   يذ  

     1«ا ليح  خلي   ائ   لت ا     خالا اي  خال

صو   ذ  ا خووذوب خفيذذه بحذوم ذن يحذ ب ا تذذأا   2002خآةذو اجا ذ ع كذ ن     ذذ   اللذو ان ا خووذوب  ذذي   

 إلى ج     ال خل ال وبي  لاكلا ص ملشوخعه خفيه بحوم  ل ي  املشوخع صذ : 

ذذ ن يلذذذ ف «  شذذذوخع الذذذرة أو ال وبيذذذ »  ذذ ن  ذذذر ذ ذذذته ف ملشذذذوخع خ «  شذذذوخع الذذذرة أو التغويذذذ  ال وبيذذذ »   ذذذ  ذن كذ ن كذ

نوبيذذ  إي ذ ذذذه ياوذذذ خز ا    ذذذب التغذذذوذ لشذذ ولياه، خاملشذذذوخع ي يي ذذذو إلذذذى التغذذذ  ال وبيذذ  خآ ابهذذذ  فحذذذ  خي إلذذذى ال تذذذوب 

التلذذ  ي  خلذذ ن ه خ   ذذ  يي ذذو إلذذى ال تذذوب اانلذذ  ي  خايجا  نيذذ  خال تذذوب اق   ذذي   خالاكيولوجيذذ  نلذذى لذذ   ذذواءه 

   لمل  ر ذذ نت   ع ال توبهقن التغ   ر الو يت  ص ل ل   لت

 اا  أ ب نف امل ت  الوزامذ        ال خل ال وبيذ  املشذوخع ص اج ذ عه خالذرذ يحذوب نلذى ذن بمذون  14خ  ر  

نيذذ     يذذ   اويذذ  ذخ خوييذذ   ذذر كذذا صتذذ  يتأذ ذذو  امللذذئول امل لذذر لت شذذوخع خبونذذ ه لمو اذذه خي ييذذه اق ذذ ن ال ذذ ب 

ع نذذذ يء ي إذذذا  خلاذذذذه  ذذذر الويئذذذ  ال تيذذذ  لت شذذذذوخع خنذذذو امللذذذئول نذذذع  ا   ذذذذ       ذذذ  الذذذ خل ال وبيذذذ ، خكذذذا خالذذذذ   ذذذ

املشوخع  ر صت له خالا ليح خالا اي   ر الويئ  ال تي  خكا  خلذ   شذما ةةيذ  ا  يذ زو خاملا   ذ  خال  ذمل خكذا ةتيذ  

   وب.هذفوا  لل ي زو يشوب نتيه   ناوم خيض ب لو   شوب بحن  صوب    وي س ل 10إلى  03 امو    ع 
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نذذرل ا خةيذذ  بحذذوب ص وذذ ب ليذذ زو اامث الرذذخ   ذذع التذذأاث التغذذوذ ال وبذذ. خفذذح صو ذذ      ذذ   لمذذا  خلذذ   ذذع  

وذذذذوب الويئذذذذ  ال تيذذذذ  لت شذذذذوخعه خ حذذذذو الويئذذذذ  ال تيذذذذ  لت شذذذذوخع بمذذذذون صذذذذ م  ا   ائذذذذو ص حذذذذو امل  ذذذذ  ا   ائذذذذوذ لتغذذذذ  

 ال وبي ه

بذذذ   2009جذذذوان  28خ 27ه خ ذذذر 2006ذفويذذذا  12   خلذذذ  نلذذذى املشذذذوخع خ ذذذ     ونذذذ يه  إلذذذى غ يذذذ 18خافحذذذ   

بي ذذذي  اجا ذذذ ع صذذذ    ائو قذذذ    إلذذذر جذذذا الذذذ خل ال وبيذذذ ه خنيئذذذ  ج   ذذذ  الذذذ خل ال وبيذذذ   ذذذع ذجذذذا باييهذذذ  لت شذذذوخع 

 شما م      وا قن ياه ال ت يذ  خاللكويذ  خا  ضذ مي ه خنذ ن اق ذا ر الذ ناوم ن ذ  الذول ع ا  ذ ج  ذ    مئذ   

  ال وبيذذذ ه خخجذذب الايويذذذه صذذ ن  يذذذر ص ايذذ  اللكذذذوو خ إلذذى غ يذذذ  اليذذوب نإ ذذذأ  ذذع الويئذذذ و خالذذذ خل امل  ذذ  ا   ائذذذوذ لتغذذ

ال ت يذذذ  ذت  ذذذ  صذذذ للكوو خا اتحذذذ   ذذذر ليذذذ زو الكاذذذب خامل للذذذ و راو ال ذذذت  صذذذ لتأاث التغذذذوذ ال وبذذذ.  شذذذما لذذذو ذخ 

   2 ي   خفح الويئ  ال تي  لت شوخعه

 
 :خني   ن و    ن ص ملشوخع 

 
 
 
 
 
 

 خمغ  كا نرل ا  وو  إي ذن نرا املشوخع خاجه خ  زال يواجه ال  ي   ع ال وائح خال  وب و  ع صينه : 

 ن ئح الام ليو ال  ن   الا  ي ا جو  املشوخعه -

 الك ي  الك  أو خاملخاتل   ع امل اي و املوا  لي زته ه ن ئح -

   وب  ل و الكاب الا  لو   ت  ص لتأاث التغوذ ال وب.ه -

 ن ئح بولي  ووائح ال شو خبحيي و ا   و خ اال  ءه -

 ن ئح الكاب الحي   املخاوو  الغ أ   حح ه -

اللغوية والعلمية والنصوص ذات الصلة ابملشروع. جلان احليازة: حوسبة النصوص الرتاثية  

 جلنة املعاجم: هتتم ابملعاجم القدمية واحلديثة مزدوجة اللغة ومعاجم املصطلحات العلمية.

 جلنة التنسيق واملتابعة                    جلنة الرتاث

وتتشكل من:                         جلنة الرتمجة للبحوث العلمية.    

جلنة احلاسوبيات.                                           

 أهم

 جلان

 املشروع
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   وب  اةاي م ذفضا الكاب  ع ليمل الحي   ال ت ي ه -

  ال  خاملل ني هن ئح إنم لي  امل -

 ن ئح اقةا ء املا  ي  الكإ أو ل    الي وعه -

 ن ئح لحوق امل لل ن لتكاب الا  يا  نشون  لو  ههه إ خ -

خ ذذ  رلذذذك فذذذ ن  شذذذوخع الذذذرة أو التغويذذ  يحذذذ ب فوائذذذ  ن يذذذ و خ  اتلذذذ  لتغذذ  ال وبيذذذ  كذذذ ن ي ل وذذذ  ص لذذذ  

ذذ لي و خال ذذذوب خال  ةغذذذ  خال ذذذوخ  خفحذذذه التغذذذ  ههه خ  وفذذذ  خليذذذ زو الكاذذذب التأاثيذذذ  خللذذذ  نتذذذوب التغذذذ  كذ

ذلذذوال امللذذو او خالا ذذ ص أ ه  ذذع ذخل ا ذذا   ل خ ذذي  ته  خ ةتيهذذ  خ ولذذ ن  خلذذ   الم بذذب التغذذوذ فحذذ  صذذا 

 يا  ال لما ال توب خامل  مبه

نذذذذرا خي كذذذذع التغذذذذ  ال وبيذذذذ   ذذذذذع  ةذذذذول  ولتذذذذ  ج يذذذذ و  ذذذذذع ال  ذذذذا الإحذذذذ  ر خب  ذذذذيا امل تو ذذذذذ و 

 ي  الإح في  لااةءب    ال  و، ن و اانة ي و خامل تو ي وهخيل ن   ر باويو    م ت

خ يي ذذذوج صذذذ ملإحل ن خال ذذذ لإ ن ال ذذذوب  ذذذع الا ذذذوم الاحتيذذذ ذ لت  ذذذا الإحذذذ  ر خالاويذذذح الكة ذذذيم. 

 لت  مل ال ت   إلى وويح بكيولوجر ج ي ه 

 أهمية مشروع الذخيرة اللغوية :

يت ذذب  شذذوخع الذذرة أو التغويذذ  ال وبيذذ   خما ن  ذذ  خن  ذذأا  ة  ذذ   ذذر ال  ذذمل ال ت ذذ  ال وبذذ.ه فوذذو يهذذ ب إلذذى  

بذوف أ خ إب لذذ  فذوع الإح فذذ  خالا تذي  امللذذا ويع    يذ  ال ذذ لإ ن  ذر جذذو لذو خ  خن ذذ  ح صذذاه خي  ذا نلذذى بذذوف أ 

ذ ن ج لذذه   ذذ  ي ذذ ب الغ يذذ و  ذذع   ذذ  م   تو ذذ و  ايونذذ  يمذذون لوذذ   خم ف نذذا  ذذر بي يذذ  ال  لذذمل ص ل وبيذذ   و ذذ  كذ

خب لاذ لر فذ ن  شذوخع الذرة أو التغويذ  يلذا    3خ  لاوال الا تي    ذخ الإح  ره خن ول خب   ه خو حاه ايجا  ني 

 ذصواصه لما ال  لإ ن ص ل وبي  خي كع ذن  وض  رلك  ع ةةل الشما الا لر:
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 مشروع الذخرية اللغوية العــربيــة

 الباحث العلمي ابلعربية

 شبكة اإلنرتنت

 مربع النجاح

 كلمة أو مجلة مقصودة ابلبحث

ابللغة العــربية   

 كتاب 

 كاتب 

 عصر معني

أي معلومات يف خمتلف التخصصات 
 التخصصات

جغرافيـة  نفسيـة اجتماعية طبيـة دينيـة

 دور حمرك البحث

املعلوماتتزويد الباحث بكل   

 حول الكلمة أو اجلملة املقصودة ابلبحث حسب

 وبعد تكرارات اختياراته األوىل
 على مستوى املؤلف الواحد

 عند كاتب معني
 عصر معني ...

 يف وقت

 قصري
 
+ 

 بدون تكلفة
 مادية
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 خالل الشكل يمكننا أن نعدد أهم أدوار الذخيرة اللغوية العربية: ومن

ب كذ ن ال  لذذمل ال وبذذ. ذيذذ  كذذ ن خ ذيي ذذ  كذذ ن  ذذع ال إذذوم نلذذى   تو ذذ و نذذاف  ذذع خا ذذ  ا ذذا   ل ال وبيذذ   -

 صكيلي  آلي ه

 ا ا واج ال  لمل لت  ي   ع امل  ج : -

 املع   ا لر لت  ال  و ال ت ي  خالاحيي ه 

  لتغ  ال وبي هاملع   الا ميخر 

 ع   اقلل ظ ا  ض مي  الح ي   خا   يإ ه  

 ع   اقلل ظ ال ةيت  خاملول وه  

 ع   اقلل ظ املاو نل  خاملوا ف  خاملشتأن  خ اقق ا ه  

يوذذ  فيذذه ال  لذذمل ال وبذذ. ذن ذذ ل ن  ذذ   ذذع لغذذ و   اتلذذ   تأج ذذ  إلذذى التغذذ  ال وبيذذ  ق ذذه نيذذ     يذذ    -

يذذذذذذ  خ   ذذذذذذا نلذذذذذذى بوج تهذذذذذذ  خخقذذذذذذ و   ذذذذذذر   ذذذذذذو  ال  ذذذذذذمل ا خذذذذذذ ع   ا ذذذذذ  بو ذذذذذذ  ذنذذذذذذ  ال  ذذذذذذوث اقجيا

ص لرة أو ال وبي  خنذرا كذا ثذةث ذنذوو لاذف يضذ ع املوان ذ  مللذ يوو ال  ذوث خالااذوماو ال ت يذ    ذ  

 ذن ك    اقن  ل بتأج      خ   ووياه

ل  ذ     م  وثوق صه ص ل ل   لت  لمل يل ن ل  ذر إ وذ ز ال  ذوث ال ت يذ   شذاف ذ وانوذ   ذ  قذ  ن ا -

خاملوقذذوني  خالشذذ ولي  خة  ذذ  كذذا  ااتذذ  ذخ  لذذتذي  لت  ذذ مب خ نذذ  ن تيذذ  الذذا ت  خالا تذذي   ذذر كذذا 

 اقووام خ  وف  الااوم ال ت    شما ن ب ذخ ة عه

يوذذذ  فيذذذه ال  لذذذمل ص ل وبيذذذ    تو ذذذ و  ذذذر  وذذذ يو   اتلذذذ  فوذذذو ي يي ذذذو إلذذذى التغذذذ  ال وبيذذذ      خ آ ابهذذذ   -

  خل ن ه خ     يي و إلى ال توب اانل  ي  خايجا  ني  خال تذوب اق   ذي  فح  خي إلى ال توب التل  ي

 خالاكيولوجي  نلى ل   واءه

 إب ل  ج ي      م امل تو  و ال وبي  املاوفوو ص مل  ن    ي   ع يوغب  ر ايوةع نتيه ه -

 كذع لت  لذمل الاحتيا  ع الو   خا  و  خالو ذ  التذريع بااتمه ذ   وذ ب ال  ذمل نذع امل تو ذ و ليذمل ي -

الاوذذذذذوال  ذذذذذر ذ  ذذذذذ ء ال ذذذذذ ل   ذذذذذع ةذذذذذةل ثذذذذذوان. لل  ذذذذذول نلذذذذذى   تو ذذذذذ و ص ل وبيذذذذذ ه خالا ذذذذذوب نلذذذذذى كذذذذذا 

الااذذوماو خامللذذاو او  ذذر  و لذذذه خب ل وبيذذ  خبذذرلك  ذذ ن   شذذذوخع الذذرة أو التغويذذ  ال وبيذذ  ال  لذذذمل 

 ص ل وبي   ع بو خز ا   خ  املم  ي  خال  يي  خالتغوي  لتو ول إلى امل تو  وههه
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خ ذذذر ة ب ذذذ  نذذذرل الوم ذذذ  ال  إيذذذ  خب ذذذ  نوقذذذي  قنذذذ  ذ خام  شذذذوخع الذذذرة أو التغويذذذ  ه حذذذول ذن إ وذذذ زاو  شذذذوخع      

الرة أو التغويذ  ال وبيذ   ذر  وذ ل لو ذ   التغذ  ال وبيذ  خال تذوب ص ل وبيذ  ههه ن يذ و  ايونذ  خ ن  ذ  رنو ذ ل غذي  

  ع في ه

ا الكليتذذ  ص  ذذا وام التغذذ  ال وبيذذ  ليذذ   ذذر خجذذ ان اق ذذ  خيوذذب ذن باوا ذذا ا  وذذو  خبا ذذ  خبا ذذر الو ذذ ئ 

ل يذذذذ ء الذذذذراو خ بل يذذذذا  خم التغذذذذ  ال وبيذذذذ   ذذذذر  ذذذذي غ  امللذذذذاح ا ال وبذذذذ. خاا ذذذذة .  ذذذذر ظذذذذا ن ذذذذو ال وملذذذذ  خ ذذذذواع 

 ا  ض ماوه

إن  ل خلي   و   نرا املشذوخع بحذ  نلذى ك نذا ا  مو ذ و ال وبيذ  خنلذى امل  لذ و ال وبيذ  املخاتلذ  الاذ   

ب ذن    ا خبا  خن نلذى بوذ خز كذا امل و ذ و خاملإ اذ و الاذ  ب ذول  خن  ةذول نذرا ال  ذوه خنلذى املإحلذ ن ذن يو

يت  ذذذوا  خما ن  ذذذأا  ذذذر نذذذرا املضذذذ  م خنلذذذى ك فذذذ  امللذذذاوي و لاذذذف بمذذذون لغايذذذ  ال وبيذذذ   ذذذر  لذذذاوح الا ذذذ ذ امللذذذوخ  

 نتيه ه 

م ن  ر  و ل ال  ذمل ال ت ذ  ال وبذ.ه فذ ن نذرا الاذ ةو خ إرا ك ن ل ل ذ اي  ال وبي  اا ة ي   ع الا ةو ص  

يذذذ  ا  إرا من  ذذذ    وبيذذذ   نلذذذى  خم اا تأ ذذذ   ذذذر بي يذذذ  ال  ذذذمل ال ت ذذذ  ص ل وبيذذذ ه  خنتيذذذه يوذذذب نتييذذذ  الا ذذذو  لا  ذذذيا 

 لوذذذوب ال  ذذذمل ال ت ذذذ  ال وبذذذ. ن و ذذذ  خالذذذرة أو ال وبيذذذ  امل و ذذذ    ذذذر نذذذ ك  اا تأ ذذذ  ة و ذذذ   ذذذر ذرنذذذ ن نذذذ  صي  

  ،خنذذذرا  ذ ذذذوا ي  يذذذ ع  يذذذه إرا نذذذسي  ذن  وجذذذ  ق للذذذي   م  ذذذ   ذذذر ال ذذذ ل   ذذذع لوليذذذ ه ة  ذذذ  إرا ذةذذذر    ذذذر خذول ليذذذ

اينا  م  ذ   ذ ب صذه  شذوخع الذرة أو ال وبيذ   ذع إلغذ ء لت لذ ف و خا  ذ خ  خا  ذواج ، خنذو  ذ  لذ  يتذأ   وذ ي قلذ  

وب و ذ ذذذ     اذذذوفوو  شذذذما ن  ذذذأ  ذذذر نذذذ ك  صذذذ ن يذذذ هر ا  وذذذا ذخ نذذذ ب ال تذذذ ه ف مل تو ذذذ و ص ل وبيذذذ  خمغذذذ  ال ذذذ 

 اا تأ    شما ل  ي      ل اا م م ذخ الاو ناه
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 :املقالهوامش 

 

                                                           
    الرة أو لغا : ج رة ئو: ن و ا  وب  ع م  ع خ رائو  رة أو  ة     لرو الرة أو  ننذ   رة أو  ع  ا  رن ي   صح ي

 ش  ء ث  ن  ني  ب ل   ر  مج رة أو   قيه  ه    م نن :   نرا الكا ب رة أو   تو  و ه رة أو   ي : صح ي  جل ل ه

 ي   خ رةوه ج ذرة م:    ي ةو  ع الحوو،   خ   ههه إ خ ه  ع امليو   ر التغ  خ رةو، رةوا، رةوما،  ة   لو   ا   ج   رةو  

 2000 -1ط - ام املشوق  -ال وبي  امل   وو
   إلى   و ليك ا  ما اه  1954خل  ا   ج       ر   يي  خنوان  ر ا   ائوه     ذن ذن ا   تي ه ا    ىر فيه  بوجه ن ب

ك ن يتأ   نلى ج    اقزنوه لضو إلى      مخس التغ  ال وبي ه ف نتشو  يته إلى بواث الا  ن  ر جوال  اقن  به خمل  

التغ  ال وبي ه ف ول انا   ه  ع لحا الاب إلى ال ما  و الغوي  امل   ووه خب   اي احةل ذن ا  ما اه ا     ي  خ ر ن ب 

ن. آ را  ن وب  شو لم. خجوو صينه    ي ظوو خل و نرا لا ذ ا را زائوا  ر ج     فتومي اه ليمل الاحى ص ل  ل  التل  1968

 ال  لمل  ر  و ل التل  ي و ا    وبي ه

ال أخف لوم ا   ج       مئ   امل    التغوذ لتغ  ال وبي   ي   خال ا  ع مج يو اق ب خالتغ  ال وبي ه خنو  ع اق   ء الا  

و    ر اق    ف ن  نع ا  وي  خالكوا   ق  امللا  و اللونس  ه   زال بض  ذ و   المت    ر الووع ال وب. خ إت   ل ا لواء ا  

ي  ا صحتب امل  ن  ال     خنحا اقك  ي   اللر ص إ  نع إنوا   ج ي وه خ   ل ز نلى ج ئ و املتك في ا ال  ملي  لتغ  

 ر امل ئ   ع ا   ئ يع نلى ج ئ و  وبا  ر  50ال وبي  خ اق ب خ ر ج ئ و بض  ر  ي ته  خم  يته  خثحتو  ال ت   ج ئ و  وبا ليمل ذن 

 ال  ل       ح لو  ذن   لوا ج ئ و املتك في اه
 396ع  -املوج   لله -ن   الول ع ا   ج       1
 وت  امل     -ذن اب  شوخع الرة أو ال وبي   ر مف  امللاوح ال ت   خالإح  ر لت واوع ال وب. -ن   ا  تي  ميوقر -يواج  -  2

 ا   ائوذ لتغ  ال وبي ه
الا    اقخلى  -ن  ن- ام  ل ء لت شو خالاوزي  -ابو ن و ل يإ   ر  ما   امل تو  و - لا         ي ب:  ض ي    تو  بي  -  3

  01ع  -2007- نذ 1427
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 علمية املنهج اللساني لدى عبد الرحمان الحاج صالح من خالل مؤلفاته في علوم اللسان

 

 د. يونس بوناقة

 ط.د/ محمد عبد الفتاح مقدود

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
mekmedadef@gmail.com 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 * امللخص بالعربية:

عرف الّدرس اللغوي العربي تغيرات كبيرة منذ مطلع القرن التاسع عشر، خاصة مع ظهور النظرية اللسانية على يد           

حيث تناولهم لفلسفة اللغة وكذا ماهيتها وعلة  الفرنس ي فردناند ديسوسير، أين كان لهذا األخير  رؤية تخالف رؤى معاصريه من

 ظهورها.

وال شك أن هذا االنفجار النظري للنظرية اللسانية على يد اللغويين الغربيين لم يكن من العدم؛ حيث سبقته إرهاصات           

د حافز السير على من مختلف الحضارات، وقد امتدت الدراسات اللسانية لتضفي بظاللها على األقطار في مختلف البقا
ّ
ع، ما ول

نفس املنوال عند العرب، ومن الذين بادروا إلى املقارعة اللسانية في ضوء النظرية السوسيرية اللغوي الجزائري "عبد الرحمان 

الحاج صالح" رحمه هللا، والذي ما فتئ يشتغل على هذا التّوجه بمختلف نظرياته محاوال الذهاب به إلى أصله والعودة به إلى 

 مجراه العلمي الحقيقي.

رحمه –وعلى هذا األساس سنشتغل في مداخلتنا هذه مركزين على الرؤية العلمية للغوي الجزائري عبد الرحمان حاج صالح          

 مبرزين بذلك الجهود اللسانية في املجال من خالل مؤلفاته في املجال. -هللا

 عبد الرحمان حاج صالح، اللسانيات، مؤلفات علمية.الفكر العلمي، علوم اللسان،  * الكلمات الدالة:

Summary: 
The Arabic linguistic lesson has undergone meny major changes since the beginning of the nineteenth century, 

especially with the emergence of the linguistic theory by "Ferdinand Desoucier" where he had supposed contradicted 

his contemporaries opinions as they learned philosophy of language as well as its meaning and its appearance. 

This theoretical explosion of linguistics theory by Western linguists was not deleted, It was preceded by anecdotes from 

various civilizations. The linguistic studies were growing over the various regions. This gave rise to the incentive to 

follow the same pattern among the Arabs.  

Linguistic wrestling in the light of the theory Alsosir language of Algeria, "Abdelrahman Haj Saleh" which has been 

working on this approach in various theories, trying to go to the origin and return to the real scientific.So, we will 

employ two centers on the scientific vision of the linguistic, "Abderrahmane Haj Saleh's linguistic efforts in the field 

through his writings. 

Key words: Scientific thought, linguistics, Abderrahmane Haj Saleh, linguistics, scientific works. 
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 تمهيد:

كانت اللغة العربية وستظل الكيان العلمي الوحيد الذي يقوم على توحيد التوجهات واألفكار داخل املجتمع          

 صوتية فحسب، بأدلة بينهم فيما والتفاهم للتواصل البشر يستعملها التي تلك امللكة اللغة تمثل لذا ال الواحد،

 يتعلق ما فمنها بل تتعدى ذلك بكثير، فقد ذهب نفر من العلماء والدارسين اللغوين إلى دراستها بشكل أعمق،

 .1قديمها وحديثها ريخية التا ناألزما عبر البشرية، بالنفس عالقتها وكذا وخصائصها، بطبيعتها، ووظيفتها،

هـ( حينما قال: "أما حّدها فإنها أصوات ُيعبر بها كل قوم عن 392ونلتمس هذا أكثر في تعريف ابن جّني للغة )ت    

؛ وهنا نجد تنازل اللغة هو قائم من حيث العلة من 3، وهذا الرأي تتقاطع معه عديد األراء الحديثة2أغراضهم"

 من وجه آخر.وجه، ومن حيث الفكرة 

سارى الضابط           
ُ
ومما ميز الدارسين العرب للغة كونهم علماء دين ومنطق وفقه وعقيدة؛ هو بقاؤهم أ

ف لديهم انكماشا في بعض اآلراء والنظريات التي من شأنها تناول الّنص بمعزل عن قائله أو 
ّ
الشرعي، وهذا ما خل

 دراسة النص كبنية لذاته ومن أجل ذاته.

ظرائهم من اللغويين اليونان، والذين تمتعوا بالنزعة الفلسفية الحرة؛ فطغى التأثير الفلسفي على ع     
ُ
لى عكس ن

الدرس اللغوي مما ولد توجه الال قيد والال حد في تناول الدرس اللغوي، فاختلفوا في جدلية نشأة اللغة، وراح 

عض اآلخر بأن أصلها يكمن في االستعمال ونافح آخرون نفر منهم إلى اإلقرار بأن أصل اللغة الوضع فيما نادى الب

 .4في كونها وليدة العرف والتقليد وغيرها

 /بوادر انبعاث االهتمام العربي بالدرس اللساني:1

 :لدى القدماء 

 فبعد أن ،5معلوم لدى العرب أن جّل الدراسات التي اهتموا بها انطلقت بعد نزول الوحي وتدوين الحديث          

تتمظهر في شكل آراء ونظريات وقواعد، وذلك من  العربية اللغوية الدراسات مالمح بدأت الكريم، القرآن نزل 

يكون  به فإذا اللغة العربية، الكريم، لكونه دستوروضابط القرآن على باملحافظة  -املسلمين– اهتمامهم خالل 

 والبالغية، والصرفية، والصوتية، النحوية، وقواعدها ، ومتونها اللغة، نصوص دراسة إلى العربي العقل منطلق

 النص القرآني لخدمة العربية، استهدافا العلوم في األولى اللمسات في يبدؤون مبكر عهد منذ بالعلماء وإذا

الثاني هجري وهذا  القرن  في العلمية الحركة قيام مع التي انطلقت العربية اللغوية ، من خالل الدراسات6الكريم

 . العربية البيئة في الكريم القرآن أحدثه الذي والحضاري  الفكري  التحول مع بداية 
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ومما شّد انتباهنا دون سابق نظر وال إعمال للفكر أّن آراء العلماء العرب القدماء على اختالف توجهاتهم           

إال في  التعبير  ودقة التي كانت إحدى مميزات عصرهم، ال تكاد تختلف عن النظريات اللسانية الحديثة اختالفا 

 .7الصرامة املوضوعية في التعامل مع هذه الظاهرة

وفي هذا دليل على أن الدرس العربي عرف بواعث لسانية لم يكتب لها أن تطفو للساحة اللغوية تحت مسمى 

 أنها ُضّمنت في مؤلفات العرب القدماء.
ّ
 اللسانيات إال

 لى عوامل رئيسة أبرزها وأهمها:ومعروف أن دعائم الدرس اللغوي العربي قامت ع

 / العامل الديني من خالل القرآن والسنة1

/ عامل حفظ النص الديني من اللحن وهذا من خالل اصطالح القواعد النحوية نتيجة العجمة التي حلت 2

 باملنطقة العربية جراء اعتناقهم لإلسالم.

 لدى املحدثين:

 العرب خالل العصر الحديث بوادر لسانية في الدرس اللغوي من خالل: عرف          

 / النهضة الفكرية العربية والتي نتج عنها مشاكل عديدة أبرزها:1

أ/ املشكلة اللغوية خالل الحقبة العثمانية والتي وصل من خاللها العثمانين إلى حقيقة العروة الوثقى بين العربي 

 ي في تقويتها وتثبيتها وتفعيلهاولغته، وأهمية الوازع الدين

( والتي روج لها بعض Napoléon Bonaparteب/ إرهاصات التغير من خالل حملت نابليون بونابارت )

الشيوعيون على أنها سبب في النهضة الفكرية العربية، وفي الحقيقة قال بهذا الرأي من كانوا مناوئين للدولة 

 العثمانية.

لثامن عشر بداية جديدة في الحركة الفكرية على الصعيد العالمي عموما وفي الوطن لكن على العموم كان القرن ا

 العربي خصوصا.

ج/ بعض التشكالت اإلصالحية للبنية اللغوية العربية وارتكز األمر أساسا على الترجمة  باإلضافة إلى تناول 

 .8يقة إلى البالد العربيةالعلوم العربية األصيلة بالنقد وإعادة البلورة نتيجة وصول العلوم الدق

/ املرحلة االستشرافية، فرغم الجهود التي قدمها اللغويين العرب من رواد النهضة أمثال الطهطاوي وجرجي 2

زيدان وغيرهم لم يشفع ذلك لتأسيس توجه لغوي صريح يجعل من املوروث العربي املعاصر سيف مقارعة 
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شراق الذي أحدث زوبعة في عديد األذهان وأخلط أوراق عديد لنظيره الغربي، حتى امتزجت روح العروبة باالست

 رحاله على املوروث العربي خالل الفترة الحديثة كان سالحا 
ّ
الدارسين، ويمكننا القول أن االستشراق الذي حط

ذو حدين؛ ومعه كان تالقح فكري بين املحيط األورو متوسطي أين ساهم هذا األخير في بروز رؤى ونظريات 

 .9ي حقل املعارف اللغوية واللسانيةجديدة ف

التظافرات الفكرية داخل الرقعة العربية تولد ما يعرف بالدرس اللساني العربي وفيها بزغ وبرع  هذهخالل           

 الدارسون العرب في استجالء الحيثيات اللسانية من خالل اتجاهين أساسين:

 رفعة الطهطاوي وجرجي زيدان واليازجي وغيرهمأ/ االتجاه التاريخي املقارن وظهر هذا مع أعمال 

 .194110ب/ االتجاه الوصفي والذي انطلق مع أول محاولة للتأليف في مجال الدراسات اللغوية الحديثة سنة 

وتعتبر االنطالقة الفعلية لهذا التوجه مع اللغوي العربي "إبراهيم أنيس" الذي قدم مجهودات ال يستهان بها           

ى اآلراء القويمة في حقل الدراسات اللغوية واللسانية، وقد ساد هذا التوجه وشاع في القطر العربي ناهيك عل

بفضل الجهود التي أعقبت إبراهيم أنيس سواء من تالمذته أو غيره من الدارسين والباحثين على غرار  عبد 

اهات الزمت تقديم النظرة اللغوية الرحمان أيوب وتمام حسان وغيرهم، وقد سار هؤالء الدارسين وفق ثالثة اتج

 هي:

 / اتجاه النظرة الوصفية ونقد التراث اللغوي العربي وغير العربي1

 / اتجاه الدراسة البنوية والتحليل البنيوي 2

  11/ اتجاه تطبيق النظريات الحديثة )الغربية( على اللغة3

أهل التراث وتطعيم ما أنتجته  وقد كانت هذه االتجاهات مشتغلة في أساسها على استدراك ما فات على

الدراسات الحديثة متأرجحة في ذلك بين التوليد والتحويل والتوظيف
12. 

وقد سار على هذا املنوال اللغوي الجزائري عبد الرحمان حاج صالح حين اشتغل في حياته على نظريات لسانية 

به عن غيره هو الدقة والجدة مهمال بذلك الحشو وتكرار  برؤية غربية وخلفية عربية تراثية، ولعّل أهم ما انماز

كالم غيره على الصعيدين الفكري أو اإلنتاجي، وهذا من خالل منهجه العلمي في تناوله للدرس اللغوي اللساني 

 من خالل مؤلفات عديدة في مجال علوم اللسان.
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 علوم اللسان:/ الفكر العلمي لدى عبد الرحمان حاج صالح من خالل مؤلفاته في 2

اعتنى عبد الرحمان حاج صالح بالتوجه اللساني عناية بالغة، وهو الذي لم يفوت موضوعا منه إال كان له           

متعرضا بالتنقيب والتمحيص مارا به على التراث ومقارنا إياه وفق ما تقتضيه املسلمات املنطقية والعقلية في 

 شتى علوم املنطق واآللة.

رزت جهود عبد الرحمان حاج صالح رحمه هللا أكثر فأكثر وصارت متنوعة ومختلفة ململمة لكل ما وب           

يكتنف الدرس اللغوي اللساني الحديث، وتجلى ذلك في جزء منها من خالل كتابه "بحوث ودراسات في علوم 

للغوية الغربية أكثر اللسان"، وقد كان هذا العمل بمثابة مساهمة ألجل استثمار وتطوير مراحل الدراسات ا

فأكثر ومحاولة التماش ي وعقلية املزاوجة واملواشجة بين العلوم واملعارف، وهذا كله لخدمة اللغة العربية، وتنوير 

 حال القارئ بطرق جديدة خاصة وأن الباحث اللغوي اليوم تائها أكثر منه مستقر على اآلراء والنظريات.

 العلمية في مجاالت شتى نذكر منها: -ه هللارحم–ونلمس جهود عبد الرحمان حاج صالح 

 / في مجال املصطلحية وعلوم املصطلح:1

من املسلمات املنطقية الخالصة املستقرة أن مفاتيح العلوم مصطلحاتها واعالمها، إذ أصبحت              

املصطلحية في عصرنا تتدحرج بالباحثين من فرع الى آخر ومن فن إلى آخر، فما إن يتهيأ البحث لتجاوز مخاضه 

داخل سياق املصطلحات مع حتى يأتي عليه املتخصصين بالنفي أو الهدم بحجة فساد املصطلح أو التركيب أو ت

بعضها، وباعتبار أن عبد الرحمان الحاج صالح أحد أعضاء املنظمة العربية للتربية والثقافة فإنه من األحقية 

بمكان في وضع املصطلحات وسن املفردات والسياقات والتعقيب عليها بالتحليل او التدليل من خالل االستناد في 

ة أو االشتقاق أو النحت او التأصيل املعجمي أو غيرها...، واستحداث او ذلك إلى آليات ذلكم سواء بالترجم

صناعة املصطلح في الغالب ما تتأتى من أجل فك خناق الضرورة امللحة او الحاجة القصوى، وهو ما جعلت في 

ان حاج سبيله املجامع اللغوية بدأ من مجمع دمشق إلى آخر مجمع بالجزائر برئاسة العالمة املرحوم عبد الرحم

صالح، لكن هذا الزخم والتراكم املعرفي الذي تالقحت نظرياته اليوم في الساحة اللغوية العربية جعل من 

غوي واملعرفي بين الشعوب
ّ
، أو نتيجة التلوث اللغوي 13مجهودات املجامع هشيما ذرته رياح الحداثة والّتالقح الل

َسدي تسميته
َ
 .14كما يحلو لعبد السالم امل

أنجبته دراسة وأفكار عبد الرحمان حاج صالح في مجال علوم اللسان نوجزه فيمايلي على سبيل  ولعل أهم ما

 الذكر ال الحضر:

  مطبوع.1972فرنس ي(  -"معجم املصطلحات اإلعالمية )عربي ، 

  فرنس ي(، مطبوع. –معجم مصطلحات علم اللسان )عربي 
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  والثانية في 1989األليسكو، الطبعة األولى في املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، صدر عن منظمة ،

2002. 

 "15مسائل في مصطلحات التجويد لفضيلة الشيخ الجياللي الحنيفي واإلجابة عنها. 

 

 / في مجال الرقمنة الحاسوبية اللغوية:2

ويتلخص هذا في االتجاه الذي دأب عليه عبد الرحمان حاج صالح من خالل سعيه الحثيث نحو تطوير            

القاعدة اللغوية في مجال البرمجة، من خالل جعل اللغة كيانا رقميا يتآلف معه وفق منطلقات منطقية ورياضية 

الرقمية في مجال الحوسبة اللغوية للعربية  رقمية، وهذا بالتأكيد على االستخدام الفعلي للحاسوب والبرامج

بمشروع الذخيرة اللغوية، واستند في  -رحمه هللا–مقارنة باللغات األخرى في الوقت نفسه طبعا، وعرف هذا عنده 

تجسيده للمشروع على كوكبة طالبه في ميدان الترجمة والتوثيق ومكاشفة األخطاء بشكل آلي... وهذا من خالل 

 .16يالذكاء االصطناع

وألجل هذا الهدف السامي كان يركز ويلح عبد الرحمان حاج صالح على تيسير واختصار الجهد والطريق أمام         

الباحث حتى يسهل عليه إصابة املعنى بأقل جهد وأكثر دقة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن مثل هاته البحوث في 

ين ينتمون إلى آفاق علمية مختلفة قاصدا بذلك مجال الذخيرة وحوسبة اللغة العربية تحتاج إلى متخصص

 Researchالجمع بين العلوم اإلنسانية والرقمية، فهي من قبيل البحوث التي يسميها علماء اليوم بـــ )

Interdiciplinary) رحمه هللا-، أي البحوث املتعددة التخصصات، كما أن النظريات اللغوية الحديثة حسبه- 

إلى املوروث العربي الذي  -رحمه هللا–أتت عن تأمل التراث اللغوي الغربي، وكذلك ينوه  غير كافية خصوصا وأنها

، ولعله بسبب 17يعتبر قوة دفع في مجال اللسانيات الحاسوبية التي تعالج اللغة وفق مسلمات املنطق الرياض ي

الل تأهيل العنصر هذا العمل وفي إطار هذا املسعى يمكن القضاء على مشكلة املصطلح وكذا إعداده من خ

 .18البشري الذي يوصلنا إلى االضطالع

 / في مجال الترجمة:3

تعد الترجمة لبنة أساسية في بناء حضارة قويمة ذات دعائم علمية وفكرية سليمة وموصلة ملواكبة الركب          

ها مفتاح االنفتاح الحضاري في مختلف املجاالت، فهي سمة رائعة للمجتمعات البشرية عبر العصور املختلفة كون

على العوالم واملعارف األخرى 
19. 

ولو ِسرنا منهجين لهذا املسعى وُمسلمين بهذا الفكر فإنه من الواجب علينا الخلود إلى تعريب كامل وشامل         

ه مهما أتقّنا في عا20للوثائق واملعطيات العلمية العاملية منها واملحلية وفق مخططات الترجمة املبرمجة
ّ
لم ، ألن

البحث ونفسية الباحث اليوم، سنجد حاجته للغة اخرى ضرورة الزمة في بناء شخصيته العلمية، وعليه فإّن 
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ذلك ال يشفع له أمام وجوب نشر تلك املعارف األجنبية باللغة العربية، حتى تسهل الحركات العلمية في األوساط 

 .21األكاديمية ويكون من السهل الوصول إلى املبتغى وفهم املقصد

 أن العربي، بشرط الوطن في للترجمة متعددة هيئات إقامة ضرورة "على -رحمه هللا– يؤكد نجده لهذا و        

 املترجمين أي بإحداث تمايزات جهود تثمين مسألة على ويحث .التواصل القائم على التنسيق الدائم بينها يحصل

بين املجهودات طمعا في تربية النفوس على العطاء أكثر، مستدال على هذا بمقولة طه حسين يوم سألوه عن 

سبيل الرقي العلمي فقال: ترجموا، ترجموا ثم ترجموا، وإن كنا برأينا نخالف الفكرة )أي أن إلحاح طه على 

من مختلجات ورغبات في نقل تأثره بالغرب  الترجمة لم يكن ألجل النضج الفكري بقدر ما كان نتيجة ملا في نفسه

إلى العرب(، ومن بين ما ساهم به عبد الرحمان حاج صالح رحمه هللا كتابه املوسوم بـــ: األمثال الشعبية الجزائرية 

 .22م1987لقادة بوتارن والكتاب صادر عن املطبوعات الجامعية سنة 

حاج صالح اللغوية اتسعت وتنوعت بين التأرجح القائم على ونصل في األخير إلى أن جهود عبد الرحمان           

الجديد الغرببي واملؤسس وفق أصول عربية في حدود مقتضيات الواقع، كل هذا رغبة منه رحمه هللا في تنوير 

الباحث املعاصر بما يهون عليه أتعاب البحث وعملية التواصل ونقل املعارف من أجل خدمة املجال الفكري 

 داعي خصوصا.عموما واإلب

 /مراجع البحث:3
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مة عبد الرحمن الحاج صالح وفكره العلمي
ّ
 في الّدراسات األكاديمية العال

 

 الطالب: كريم بوكرديد

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 

 23/04/2018: تاريخ اإليداع  01/12/2019: تاريخ النشر

 

 امللخص : 

 بالعالم الجليل عبد الرحمن الجزائري و وما قيل عنه ،إضافة إلى إبراز 
ً
نسعى من خالل هذه الدراسة املتواضعة ، التعريف أوال

 مدى استقطاب فكره العلمي للباحثين في ميدان اللغة واللسانيات وذلك سواء في الجزائر أو الوطن العربي برمته.

   

 :  املقدمة  

 من املؤلفات ، وفي مقدمتهم    
ً
لقد عرفت الجزائر في العصر الحديث ظهور عدد كبير من العلماء ، تركوا لنا زخما

مة الكبير عبد الرحمن حاج صالح ، فمن يكون هذا الرجل ؟ وما هي الدراسات األكاديمية التي اشتغلت على 
ّ
العال

 فكره العلمي ؟

مة عبد الرحمن حاج صا
ّ
 : باقتضابلح أ_ التعريف بالعال

من مواليد مدينة وهران ، درس في مصر وفي بورتو وباريس تحّصل على التبريز من باريس ودكتوراه دولة في 

 كما أنه تقلد عدة مناصب علمية منها مايلي : 1اللسانيات من جامعة باريس _ السوربون 

 م1962مإلى سنة 1961_ أستاذ بجامعة الرباط سنة        

 بجامعة الجزائر بعد مجيئه من الرباط _ أستاذ      

 _ مدير معهد العلوم اللسانية بالجزائر      

 _ مدير مركز البحوث العلمية لترقية اللغة العربية      
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 للمجمع الجزائري للغة العربية سنة      
ً
 م 2000_ عّينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا

 وبغداد وعمان والقاهرة _ عضو في املجامع اآلتية: دمشق       

 2_ مشرف على مشروع الذخيرة الدولي       

مة عبد الرحمن حاج صالح :      
ّ
إثر وفاة العالم الجليل نظم األستاذ محمد ب_ مرثية محمد مبخوتة للعال

 مبخوتة مرثية يعّبر عن آالمه لرحيله في مرثية يقول في مطلعها :

ت إن الهم أشجاني       
ّ
 والحزن ساوني و النت أبكاني   يا مبحر الن

 بأن الحاج صالحنا            أفض ى إلى ربه ككل إنسان
ُ
ميت

ُ
 فقد ن

 وكنت آمل أدعوه ألكرمه فما           قدرت وخطب الدهر أنساني

 والحاج صالح لن تجد به مكرمتي      وليس يزري به في العلم نسياني

 3 وأذكره            عس ى أخفف عن همي وأحزاني واليوم أرثيه في شعري 

مة عبد الرحمن ج _ الفكر العلمي لدى عبد الرحمن حاج صالح في الدراسات األكاديمية:    
ّ
لقد حض ي العال

 الحاج صالح باهتمام كبير من لدن عدد غير يسير من الباحثين وهو ما تبينه البحوث التالية  :

وهو مقال علمي للباحثة سبع د الرحمن حاج صالح في ظل النظرية الخليلية : _املصطلح التعليمي عند عب01  

فاطمة الزهراء منشور في مجلة اآلفاق العلمية بجامعة الجلفة ، وقد تطرقت فيه إلى مفهوم النظرية الخليلية و 

مة عبد الرحمن ح
ّ
اج صالح وغير مكانتها، كما تشير الباحثة إلى أّن هناك مصطلحات تعليمية استعملها العال

ومصلطلح اللفظة يقابله  lescheme gemraturموجودة لدى الغربيين وهي : مصطلح املثال يقابله مصطلح 

 lescie4مصطلح 
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وهو بحث أكاديمي _األستاذ الدكتور عبد الرحمن حاج صالح وجهوده في بعث التراث اللغوي العربي : 02  

العدد الخامس من مجلة كلية اآلداب والعلوم االنسانية نشره الدكتور محمد خان من جامعة بسكرة في 

  5م ،في اثني عشر صفحة2009واالجتماعية بجامعة بسكرة ، سنة 

: دراسة للباحث يحي بعطيش من كلية اآلداب  _الكفاية العلمية والتعليمية للنظرية الخليلية الحديثة03     

م ، في خمس وعشرين 2015مارس  25تواصل ، عددواللغات بجامعة منتوري بقسنطينة ، نشرت في مجلة ال

  6صفحة 

: للدكتور زاهر بن  _املصطلح اللساني عند عبد الرحمن الحاج صالح أسلوب تقديم ومنهج وتفضيل04    

مرهون الداودي ، واملنشور في مجلة جامعة نزوى للدراسات األدبية واللغوية ، في عددها الثالث ، الصادر في 

  7ي حوالي اثنين وعشرين صفحة .م ، ف2017يوليو 

مذكرة لنيل شهادة املاستر للطالبة شيخ بشرى _: جهود عبد الرحمن حاج صالح في الدرس اللساني : 05   

 8بقسم اللغة واألدب العربي ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، دولة الجزائر ، في ثمانين صفحة 

: دراسة منشورة في مجلة مخبر وحدة  حث في املقولة العاملية_: قراءة على هامش النظرية الخليلية ب06   

التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجه ، التابع لكلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة 

 9م ،  في اثني عشر صفحة 2009بسكرة ،  العدد األول ، سنة 

ن حاج صالح من خالل بحوث و دراسات في علوم اللسان: الجهود اللسانية عند الدكتور عبد الرحم_: 07   

، في مائتين و ستة 01وهي رسالة لنيل شهادة املاجيستير في علوم اللسان للطالبة وردة شخري من جامعة باتنة 

 10عشر صفحة .

جلة مقال لألستاذ بشير إبرير منشور في العدد السابع من م_: أصالة الخطاب في اللسانيات الحديثة : 08    

 11م ، في سبعة عشر صفحة 2005العلوم االنسانية واالجتماعية ، الصادر في فيفري 
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لألستاذة فيتحة عويقب من جامعة معسكر ، وهو النظرية الخليلية الحديثة بين األصالة واملعاصرة : _: 09   

 12مقال منشور في مجلة التعليمية في عشر صفحات  .

بحث لألستاذ صالح وجهوده العلمية في ترقية استعمال اللغة العربية : األستاذ عبد الرحمن الحاج _: 10   

الشريف بوشحدانة من جامعة عنابة ،  منشور في مجلة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة 

 13محمد خيضر بسكرة ، الجزائر في عددها السابع  في ستة وعشرين صفحة .

للباحث نواري للغة العربية مقاربة لسانية في كتابات عبد الرحمن حاج : البحث اللساني وتعليمة ا_: 11 

 14سعودي ، من جامعة سطيف ، منشور في مجلة اآلداب ، في عددها الحادي عشر .

العامل عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانيات الحديثة ، _: 12

، وهو بحث مقّدم لنيل شهادة املاجستير، من جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر في مائتين  للباحث علي بلول 

 15وثالث صفحات 

بحث مقدم لنيل شهادة املاستر في اآلداب _: الدرس اللساني وخصائصه عند عبد الرحمن حاج صالح : 13

اكي ، بجامعة بسكرة ، الجزائر ، واللغة العربية ، تخصص علوم اللسان العربي ، للباحث محمد األمين هرن

 16تحتوي على مائة وأربعة عشر صفحة .

دراسة  لألستاذ محمد صاري من جامعة عنابة، في ثمانية وعشرين املفاهيم األساسية للنظرية الخليلية : _: 14  

 17صفحة 

افقي بين لسانيات التراث واللسانيات املعاصرة الدكتور عبد  الرحمن _ 15   وهو الحاج صالح : االتجاه التو

عنوان أطروحة لنيل شهادة الدكتورة للباحثة معالي هاشم علي أبو املعالي ، من جامعة بغداد ، كلية التربية 

 18للبنات ، قسم اللغة العربية في مائتين واثنين وتسعين صفحة  
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ه علوم للباحث : أطروحة دكتوراتأصيل اللسانيات العربية عند تمام حسان وعبد الرحمن حاج صالح _: 16 

 19، في ثالث مائة و أربعة صفحات 01عبد الحليم معزوز من جامعة باتنة 

: نظرية العامل النحوي وتعليمية النحو العربي مفهومه في النظرية الخليلية وتطبيقاته في تعليمية _17 

كريم جيدور من بحث مقدم لنيل شهادة املاجيستير في الفكر النحوي واللسانيات ، للباحث عبد الالنحو : 

يد ، في مائة واثنين وخمسين جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، إشراف الدكتور عيساني عبد الحم

 20.صفحة

بحث للباحثة شفيقة العلوي ، منشور في العامل بين النظرية الخليلية والربط العاملي لنؤام تشومسكي : _: 18

 21عة مستغانم والذي يحتوي على أربعة عشر صفحة . العدد السابع من مجلة التراث الصادرة عن جام

،دراسة للباحثة الجزائرية صفية مطهري ،  أهمية النظرية الخليلية في الدرس اللساني العربي الحديث_: 19

م ، 2009، سنة  116منشورة في مجلة التراث العربي ، الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، في عدد 

 22صفحة . وجاءت في ثمانية عشر

 خاتمة : 

 بعد هذه الجولة العلمية خلصنا إلى جملة من النتائج هي كاآلتي : 

مة عبد الرحمن حاج صالح شخصية علمية تركت لنا مكتبة علمية ودراسات تتنتظر مّنا كباحثين إتمام 
ّ
_ العال

 املسيرة 

مة عبد الرحمن حاج صالح لم تهتم بها الجامعة الجزائرية من 
ّ
أستاذة وطلبة وباحثين فحسب ، وإنما _ فكر العال

شمل فكره كل الوطن العربي مشرقه ومغربه والدليل على ذلك بعض الدراسات التي ذكرناها في مجريات هذا 

 البحث .
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 _ النظرية الخليلية أكبر فكر علمي عند عبد الرحمن حاج صالح حاز االهتمام الكبير لدى الباحثين .

 الهوامش :     

                                                           
للنشر ، الجزائر ،  _ ينظر عبد الرحمن حاج صالح ، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ، دار مورفم 1

 م ، غالف الكتاب .2012ط
 _ ملرجع نفسه ،الواجهة  2
_ محمد بن مبخوتة ، رثاء مجدد علوم اللسان الحاج صالح عبد الرحمن ، ألقيت بقاعة املحاضرات الكبرى بجامعة الجلفة في  3

الحاج صالح بتاريخ  م ، وتم نشرها في صفحة الفايسبوك الخاصة بمجموعة حلقة عبد الرحمن2017من مارس 12

 م 2018_04_05
_ ينظر سبع فاطمة الزهراء ، املصطلح التعليمي عند عبد الرحمن حاج صالح في ظل النظرية الخليلية ، مجلة اآلفاق العلمية ،  4

 .190، 189م ، ص 2016، 04جامعة الجلفة ، العدد 
وجهوده في بعث التراث اللغوي العربي ، مجلة كلية اآلداب _ ينظر محمد خان ، االستاذ الدكتور الحاج عبد الرحمن حاج صالح  5

 .01م ، ص 2009جوان 05، 05والعلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة بسكرة ،العدد
 .75م ، ص2015مارس  25_ يحي بعطيش ، الكفاية العلمية والتعليمية للنظرية الخليلية الحديثة ، مجلة التواصل ، العدد 6

ن ، املصطلح اللساني عند عبد الرحمن حاج صالح ، أسلوب تقديم ومنهج تفضيل ، مجلة جامعة نزوى _ زاهر بن مرهو  7

 .45م ، ص 2017، يوليو 02للدراسات االدبية واللغوية ، السنة الثانية ، العدد 
الدكتور هشام خالدي _ شيخ بشرى ، جهود عبد الرحمن الحاج صالح في الدرس اللساني ، مذكرة لنيل شهادة املاستر ، اشراف  8

 م.2015، 2014، جامعة تلمسان ، كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة واألدب العربي ، 
_ ينظر مالوي صالح الدين ، قراءة على هامش النظرية الخليلية بحث في املقولة العاملية ، مجلة مخبر وحدة التكوين والبحث  9

 .125، صم 2009، 01في نظريات القراءة ومناهجه ، العدد
_ ينظر وردة سخري ، الجهود اللسانية عند الدكتور عبد الرحمن حاج صالح من خالل بحوث ودراسات في علوم اللسان ،  10

 م ، الواجهة.2015/ 2014، 01رسالة ماجيسيتير ، إشراف االستاذ الدكتور الجودي مرداس ي ، جامعة باتنة 
ليلية الحديثة ، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد خيضر _ بشير ابرير ، أصالة الخطاب في اللسانيات الخ 11

 . 17م ، ص 2005، فيفيري ، 07بسكرة ، العدد 
 .222، ص 11، العدد 04_ فتيحة عويقب ، النظرية الخليلية الحديثة بين األصالة واملعاصرة ، مجلة التعليمية ،املجلد  12
رحمن حاج صالح ، وجهوده العلمية في ترقية استعمال اللغة العربية ، مجلة كلية _ الشريف بوشحدان ، االستاذ عبد ال 13

 . 2010جوان  0èاآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعيىية ، العدد ،
_ ينظر نواري سعودي ، البحث اللساني وتعليمية اللغة العربية مقاربة لسانية في كتابات عبد الرحمن الحاج صالح ، مجلة  14

 271، ص  11، العدد  اآلداب
_ علي بول ، العامل عند الدكتور عبد الرحمن حاج صالح نموذج لربط التراث النحوي ، باللسانبات الحديثة ، رسالة  15

 م .2011/ 2010ماجيستير ، اشراف عبد املجيد عيساني ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 
خصائصه عن عبد الرحمن الحاج صالح ، مذكرة النيل شهادة املاستر في اللسانن _ محمد األمين هرناكي ، الدرس اللساني و  16

 م ، الواجهة .2013، 2012العربي ، اشراف االستاذ محمد بودية ، جامعة بسكرة ، 
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 مبتور دون تدوين اسم املجلة وال العدد .pdf_ تجدر االشارة هنا أن هذا البحث وجدناه بصيغة  17
_ معالي هاشم علي أبو املاعلي ، االتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات املعاصرة لعبد الرحمن حاج صالح ، أطروحة  18

 ، واجهة األطروحة . 2014دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية للبنات ، اشراف با صالح مهدي الخفاجي ، 
لعربية عند تمام حسان وعبد الرحمن حاج صالح ، أطروحة لينل شهادة الدكتوراه تأصيل اللسانيات ا_ عبد الحليم معزوز ،  19

 م ، واجهة الرسالة .2017/ 2016، 01اشراف الدكتور عز الدين صحراوي ، جامعة بانتة 
تعليمية النحو _ عبد الكريم جيدور ، نظرية العامل النحوي وتعليمية النحو العربي مفهومه في النظرية الخليلية وتطبيقاتها في  20

 م ، واجهة الرسالة،2012_ 2011، رسالة ماجيستير ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر غشراف الدكتور عيساني عبد الحميد ، 
، مجلة حوليات التراث ، مستغانم ، الجزائر  _ شفيقة العلوي ، العامل بين النظرية الخليلية والربط العاملي لنؤام تشومسكي 21

 .03م ، ص2007، 07، العدد
_ صفية مطهري ، أهمية النظرية الخليلية في الدرس اللساني العربي الحديث ، مجلة التراث العربي ، اتحاد الكتاب العرب ،  22

 .83م ، ص 2009،  29م ، السنة 2009، 116دمشق ، العدد 

 در واملراجع ثبت املصا               
_ الشريف بوشحدان ، االستاذ عبد الرحمن حاج صالح ، وجهوده العلمية في ترقية استعمال اللغة العربية ، مجلة كلية  22

 . 2010جوان  07اآلداب والعولوم االنسانية واالجتماعيىية ، العدد 

_ بشير ابرير ، أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة ، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد خيضر 2

 م.2005، فيفيري ، 07بسكرة ، العدد 

_ زاهر بن مرهون ، املصطلح اللساني عند عبد الرحمن حاج صالح ، أسلوب تقديم ومنهج تفضيل ، مجلة جامعة نزوى  3

 .45م ، ص 2017، يوليو 02ات االدبية واللغوية ، السنة الثانية ، العدد للدراس

_ شيخ بشرى ، جهود عبد الرحمن الحاج صالح في الدرس اللساني ، مذكرة لنيل شهادة املاستر ، اشراف الدكتور هشام خالدي 4

 .م2015، 2014، جامعة تلمسان ، كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة واألدب العربي ، 

 ، 11، العدد 04_ فتيحة عويقب ، النظرية الخليلية الحديثة بين األصالة واملعاصرة ، مجلة التعليمية ،املجلد  5

_ مالوي صالح الدين ، قراءة على هامش النظرية الخليلية بحث في املقولة العاملية ، مجلة مخبر وحدة التكوين والبحث في 6

 م ، 2009، 01نظريات القراءة ومناهجه ، العدد

_ وردة سخري ، الجهود اللسانية عنم الدكتور عبد الرحمن حاج صالح من خالل بحوث ودراسات في علوم اللسان ، رسالة 7

 م ، 2015/ 2014، 01ماجيسيتير ، اشراف االستاذ الدكتور الجودي مرداس ي ، جامعة باتنة 
 م ، 2015مارس  25حديثة ، مجلة التواصل ، اعدد_ يحي بعطيش ، الكفاية العلمية والتعليمية للنظرية الخليلية ال8

_ سبع فاطمة الزهراء ، املصطلح التعليمي عند عبد الرحمن حاج صالح في ظل النظرية الخليلية ، مجلة اآلفاق العلمية ن 09

 م .2016، 04جامعة الجلفة ، العدد 

تشومسكي ، مجلة حوليات التراث ، مستغانم ، الجزائر  _ شفيقة العلوي ، العامل بين النظرية الخليلية والربط العاملي لنؤام10

 م .2007، 07، العدد
_ صفية مطهري ، أهمية النظرية الخليلية في الدرس اللساني العربي الحديث ، مجلة التراث العربي ، اتحاد الكتاب العرب ، 11

 م ،2009،  29م ، السنة 2009، 116دمشق ، العدد 
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تأصيل اللسانيات العربية عند تمام حسان وعبد الرحمن حاج صالح ، أطروحة لينل شهادة الدكتوراه _ عبد الحليم معزوز ، 12

_عبد الرحمن حاج صالح ، السماع اللغوي 13_ 13م ، 2017/ 2016، 01اشراف الدكتور عز الدين صحراوي ، جامعة بانتة 

 م 2012ط العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ، دار مورفم للنشر ، الجزائر ، 

_ عبد الكريم جيدور ، نظرية العامل النحوي وتعليمية النحو العربي مفهومه في النظرية الخليلية وتطبيقاتها في تعليمية 13

 م ، 2012_ 2011النحو ، رسالة ماجيستير ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر غشراف الدكتور عيساني عبد الحميد ، 

ر عبد الرحمن حاج صالح نموذج لربط التراث النحوي ، باللسانبات الحديثة ، رسالة _ علي بول ، العامل عند الدكتو 14

 م 2011/ 2010ماجيستير ، اشراف عبد املجيد عيساني ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 

املاستر في اللسانن _ محمد األمين هرناكي ، الدرس اللساني وخصائصه عن عبد الرحمن الحاج صالح ، مذكرة النيل شهادة 15

 م ، 2013، 2012العربي ، اشراف االستاذ محمد بودية ، جامعة بسكرة ، 

_ محمد بن مبخوتة ، رثاء مجدد علوم اللسان الحاج صالح عبد الرحمن ، ألقيت بقاعة املحاضرات الكبرى بجامعة الجلفة في 16

 ة حلقة عبد الرحمن الحاج صالح .م ، وتم نشرها في صفحة الفايسبوك الخاصة بمجموع2017من مارس 12

محمد خان ، االستاذ الدكتور الحاج عبد الرحمن حاج صالح وجهوده في بعث التراث اللغوي العربي ، مجلة كلية اآلداب  _17

 م ، 2009جوان 05، 05والعلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة بسكرة ،العدد

توافقي بين لسانيات التراث واللسانيات املعاصرة لعبد الرحمن حاج صالح ، _ معالي هاشم علي أبو املاعلي ، االتجاه ال 18

 ، واجهة األطروحة . 2014أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية للبنات ، اشراف با صالح مهدي الخفاجي ، 

د الرحمن الحاج صالح ، مجلة اآلداب ، _ نواري سعودي ، البحث اللساني وتعليمية اللغة العربية مقاربة لسانية في كتابات عب19

 .   11العدد 
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َ

 َ  َ ااااااااااااااااااااااااااااااام
   

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       ***
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

َ
 ُا    

َ
ن َجااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ      َمْو  

 

ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  
ْ
َ   ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو  

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ   

َ
    ق

ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ  ث  

 
 ف  ش

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** َجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    َ َ    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا           ْحَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َعْ   
 

اااااااااااااااااااااااااااااااا       
اااااااااااااااااااااااااااااااا  

ْ
    ُ ش

اااااااااااااااااااااااااااااااا  
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااا  َ وُ     َ ااااااااااااااااااااااااااااااااْوُ     

َ
 ف

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااا   ***
َ
ااااااااااااااااااااااااااااا   ُ ْ  

َ
  

َ
اااااااااااااااااااااااااااااْ      ُ   اااااااااااااااااااااااااااااَ   ااااااااااااااااااااااااااااا  ع 

َ
      

   

 
 
ااااااااااااااااااااااااااااا  َحااااااااااااااااااااااااااااا      َع   

َ
ًُ  ااااااااااااااااااااااااااااا  َ ْ ااااااااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااااااااااااااا

ْ
        

 

َ َوَ اااااااااااااااااااااااااااااا    َجْ اااااااااااااااااااااااااااااا   ماااااااااااااااااااااااااااااا   ***
َ
َعاااااااااااااااااااااااااااااا       

 َزْياااااااااااااااااااااااااااااا       
1 

 

اااااااااااااااااااااااااااااا  ْ ُ  مااااااااااااااااااااااااااااااَ    ُجَ اااااااااااااااااااااااااااااا    َ َج      اااااااااااااااااااااااااااااائ َ اااااااااااااااااااااااااااااا    
 
ن    

 

َجاااااااااااااااااااااااااااا  *** ااااااااااااااااااااااااااااُ       
ُ
 

ْ
 

َ
ااااااااااااااااااااااااااااْ َ   

َ
َ اااااااااااااااااااااااااااا     

َ
ااااااااااااااااااااااااااااْ  ِ   

َ
  

 

 
َ

اااااااااااااااااااااااا      َ    ُ اااااااااااااااااااااااام
َ
اااااااااااااااااااااااا       

َ
ااااااااااااااااااااااااْ  ق  ااااااااااااااااااااااااَ  َعااااااااااااااااااااااااْ   

َ
 ق

 

ْد  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااا       ااااااااااااااااااااااااااااااااا    َ    

 
 َع    ااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ْ
ف    

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      
َ
     

ْ
ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   و  َع   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       

ُ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
 ق

 

***   َ َ    اااااااااااااااااااااااااااااااااااَ    َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
ْ
      

َ
 

َ
 
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااام اااااااااااااااااااااااااااااااااااَ      

َ
ش

َ
 ن

 

   ُ  َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 
َسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ وُا   َ  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو     ُز   

َ
 ن

 

َجاااااااااااااااااااااا  ***
 
 

َ
اااااااااااااااااااااا      ُم 

 
اااااااااااااااااااااا       ْ ااااااااااااااااااااااَ    ش

 
ااااااااااااااااااااااْ َ    ش  ع 

 

َساااااااااااااااااااااُ  
َ
"ن يااااااااااااااااااااارِّ مِّ

َ
ااااااااااااااااااااا    ْ اااااااااااااااااااااَ َو   "األ

َ
ًُ ق ااااااااااااااااااااا  َ ااااااااااااااااااااا  َزن 

َ
  

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** َ و 
َ
       

ًَ  ااااااااااااااااااااااااااااااااا     ااااااااااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااااااااا  َعاااااااااااااااااااااااااااااااااْ    َ  ش 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُ اُ      َ
َ
     ْ      اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

ْ
ف

ُ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
َ
 ف

 

َجااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
  ْ

َ
َد    

  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااا  
 ااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
    

 
ااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
    

 
 َ اااااااااااااااااااااااااااااااْ  

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َم       َ  

َ
 َ ْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ    ُ ُ  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ش

 

َصااااااااااااااااااااااااااااااااااَو   َمْ َ َجاااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** ااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َ         
ُ
 َ  ضااااااااااااااااااااااااااااااااااَ     

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو   َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ْ َ    
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ    ُ  

ْ
 

ُ
 ق

 
   َماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
 ف

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَج     ***
 

َو 
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُ  ف  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

ْ
ق      َ  ُ

ْ
   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

  
 
 
اااااااااااااااااااااااااو   اااااااااااااااااااااااا    َ اااااااااااااااااااااااا      َد ع  ااااااااااااااااااااااااا 

ُ
  ْ َ  ً

ْ
اااااااااااااااااااااااا   

  اااااااااااااااااااااااا    س 
 

اااااااااااااااااااااااااااااااَ    َ ْ َ َ ااااااااااااااااااااااااااااااا   *** ْ ااااااااااااااااااااااااااااااا       
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااا   

َ
 َ ْعااااااااااااااااااااااااااااااا   َعل

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااا       س 
َ
   َ

ْ
ْحاااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُا َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااْوَ      

َ
    

 

َجاااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** ج 
َ
 
َ
    ااااااااااااااااااااااااااااااااااَو   ُ   

َ
َ ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااُ      َ  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااَو     

 

 
 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ   َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ     ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      َم   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْو   َ      
َ
 
َ
 ك

 

َجااااااااااااااااااااااااااا  *** َ ااااااااااااااااااااااااااا   َ اااااااااااااااااااااااااااَ   َ اااااااااااااااااااااااااااْ َ    َصاااااااااااااااااااااااااااُ و   ُمَ ْ   
َ
 ق

 

ُ  َ ْمَ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْوَد ُ  ُ ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    
  
َ
      

 

َ ْ َ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
   

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ      َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ       
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ُمَ   

 

   
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااْو 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااْ       ْ اااااااااااااااااااااااااااااااَ  ش 

َ
ا  َ ااااااااااااااااااااااااااااااا    ْص  

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااا       

 

ُ َ اااااااااااااااااااااااااااااا   ***
ْ
   َ اااااااااااااااااااااااااااااا   َ  

َ
ااااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااااااا  َ اااااااااااااااااااااااااااااْو      

َ
 َ ْحش

 

اااااااااااااااااااااااااااا     
َ اااااااااااااااااااااااااااا د  ُمَوح  ااااااااااااااااااااااااااا    ج 

َ
َ اااااااااااااااااااااااااااا َد َعل  َحَ اااااااااااااااااااااااااااَ      

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااا  *** اااااااااااااااااااااااااااااا        ْ ااااااااااااااااااااااااااااااَ  َ  َ   
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااَ          َ

َ
ااااااااااااااااااااااااااااا      

ُ
 ك

 

 هلل َدَ " 
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ُمَحم 

َ
َجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** "َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ُ  ُ  أ

َ
 
ْ
ث
َ
  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َ    َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ  َ   

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
 ش
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اااااااااااااااااااااااَ  َ اااااااااااااااااااااااْوَ   اااااااااااااااااااااااَع"َ اااااااااااااااااااااااَ َ    َ َج   
َ
ط

ْ
 َعْ مااااااااااااااااااااااا ُ  "َمق

 

اااااااااااااااااااااااااااااَ   *** اااااااااااااااااااااااااااااوَ  م 
ُ
َنااااااااااااااااااااااااااااا    ُ  

ْ
ف

َ
   َ َ ْ َ َ ااااااااااااااااااااااااااااا  

ْ
ن ااااااااااااااااااااااااااااا        

 

 ُ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
َ
 

ْ
ِ

َ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

  
ُ
ِ

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا           َ

َ
    

 

َ َ َ ااااااااااااااااااااااااااااا   ***
َ
ااااااااااااااااااااااااااااا ُ    ْ َ ااااااااااااااااااااااااااااا  َ    د  م   َ اااااااااااااااااااااااااااااْ ُ    ااااااااااااااااااااااااااااا  

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ْوح  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َ َ           ُ    َمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ف 
 

***  
َ
  َ ْ   ااااااااااااااااااااااااااا 

 
اااااااااااااااااااااااااااْ ك   ش 

اااااااااااااااااااااااااااْ       ااااااااااااااااااااااااااا  
ُ

ش     ْ
َ
 
َ
ااااااااااااااااااااااااااا 

َ
  
  

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
َ
ُ    ُ ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااوَ  َ           َ ْعاااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َ ْساااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   

 

ْ َ َجااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ     ِ َو 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ     

ُ
ْ َو      اااااااااااااااااااااااااااااااااااااْوُ  م 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااا م    
َ

اااااااااااااااااااااااااااااااا     َ اااااااااااااااااااااااااااااااا    ش
َ
 
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااْ ُ   اااااااااااااااااااااااااااااااا  ف

َ
    ش

 

***   َ 
ااااااااااااااااااااااااااااااااا ز   ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااْ ُ   ااااااااااااااااااااااااااااااااا  َدَ         

 
     ش

 

"   
َ

اااااااااااااااااااااام اااااااااااااااااااااا    
َ
اااااااااااااااااااااا   َ  َعل َ    ص 

َ
رَ اااااااااااااااااااااا 

َ
 " ُمَعْساااااااااااااااااااااا 

 

ااااااااااااااااااااااااااااااَج  ***
َ

ااااااااااااااااااااااااااااااْ   
َ
اااااااااااااااااااااااااااااا      ق

َ
     َ

ُ
اااااااااااااااااااااااااااااا  َ اااااااااااااااااااااااااااااا    

ُ
 

َ
م      

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   ًَ   ساااااااااااااااااااااااااااااااااا     ْ  ُ َ    ْ ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َعَصاااااااااااااااااااااااااااااااااا   ع 
 

ْ  ُ ْ َ َجاااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
   

َ
 

َ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  َعْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااَ    ْصاااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
    

 

 ا   
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ع 

ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
     َدْ  

َساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     
َ
  َ

َ
 ف

 

َجااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
  ْ

َ
ْ اااااااااااااااااااااااااَ    

َ
ْصاااااااااااااااااااااااااُ    ُ اااااااااااااااااااااااااَ           

ْ
 ُ اااااااااااااااااااااااااَو َ  

 

ااااااااااااااااااااااااااا   
َ
َ  ن    ًَ " َ ااااااااااااااااااااااااااْ  َ َماااااااااااااااااااااااااا ُا "َعْ ااااااااااااااااااااااااااُ    َ ااااااااااااااااااااااااااْ   

َ
 ف

 

اااااااااااااااااااااا  ُمااااااااااااااااااااااْ َ َ   ***    ْ
َ
ااااااااااااااااااااااْج   ِ  

اااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااا           
ْمسااااااااااااااااااااااََ

َ
  

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ن  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو       ْسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا        م 
َ
 ُمْست

 

ْ َوَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
 
َ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       ِ  

َم          
 َحْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

" َ    ااااااااااااااااااااااااااُ  َ ْجااااااااااااااااااااااااااَ َ  َماااااااااااااااااااااااااا  َدَ    ًُ اااااااااااااااااااااااااا 
َ

 "ُ ش
َ
ااااااااااااااااااااااااااْو 

َ
  

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َمْ َ َجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ "   َجَ      
 " ْ  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ  َ ج 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااُ  
َ
َ ااااااااااااااااااااااااااااااا د    

ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااَ     

ْ
َمش ْ اااااااااااااااااااااااااااااااَو د 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااْوُا ن

َ
  َ

َ
 ف

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ُ   ***
 

َوَ َجاااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ش
َ
  

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ق

َ
  ْ

َ
    

 

 
 
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

  
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو     ُم 

ُ
  ُ

ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  ُد       

َ
ق

َ
 ف 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ُمْ َ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
ئ َد َ    َجَ    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   

ْ
 َمااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  َ ش

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      َج   َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َمْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ  
 

َعااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َد   ش
َ
   

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااا  *** اااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُمَ و 
ْ

َمش َ   ااااااااااااااااااااااااااااااا  د  اااااااااااااااااااااااااااااااو 
َ
ً  ق

ْ
  ااااااااااااااااااااااااااااااا     

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااُ   اااااااااااااااااااااااااااااااا  َ َح َ اااااااااااااااااااااااااااااااا   َ اااااااااااااااااااااااااااااااا  ا م  
َ
 َحاااااااااااااااااااااااااااااااا َ     

 

***  
ْ
َصااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ   َ ْجَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَج         

 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ     ا

َ
 ك

 

 ًْ ُ اااااااااااااااااااااااااااااا
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااْ  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااو      ااااااااااااااااااااااااااااااَ       ًْ م   اااااااااااااااااااااااااااااا َ ُ 

َ
    

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ     ْ  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ َد          َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا            

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااو       

ُ
 
ُ
َسااااااااااااااااااااااااااااااااااَ     

َ
ِ  ْ

َ
  اااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااام

َ
 

َ
 ف

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااا  *** ااااااااااااااااااااااااااااا    ُمَ و 
َ
ااااااااااااااااااااااااااااا  َعااااااااااااااااااااااااااااااْ      َوق

َ
 َعل

َ
   َعااااااااااااااااااااااااااااام

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   ُمَ َ    َسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ      

َ
     ْجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ ْ ن

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ   ***
ْ

ْ  َحش
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااا   

َ
ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااَو        َ  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااُ            

 

ااااااااااااااااااااااَ   ْ اااااااااااااااااااااا     ُ ااااااااااااااااااااااْ ُ  ُحْسااااااااااااااااااااااَ  ُعُ  ش 
َ
 َعَ َ ااااااااااااااااااااااْ  َع 

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
  ْ

ُ
  

َ
َو َمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ف ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       

ْ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ََ  

 َ
  

 

ا   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ُزْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ُمَ َ   

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ      

َ
  

 

   َ ْ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ***
ْ
ِ  

 
ْ َ  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ      اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ُمْسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ  م 

 

 
 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو 

ْ
 
ُ
َ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ُ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ُ  ح     َ 

 

َ  َماااااااااااااااااااااااااااااا   َمْ َ َ اااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
      َ

ُ
اااااااااااااااااااااااااااااا  َ اااااااااااااااااااااااااااااا     ااااااااااااااااااااااااااااااْ    

َ
  

َ
 ن

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   
َ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا       اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َزَماااااااااااااااااااااااااااااااااااا        ْ

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ     م 

 

َجااااااااااااااااااااااااااااااااا   *** ااااااااااااااااااااااااااااااااا       ُمْ   
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااا  ن    ْ َ ًْ ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااا    

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااْ     م 

 

 ًْ  ُ
ُ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو  

َ
ًْ   ن ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااو     َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ    

َ
 َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ     

 

جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***   
َ
َ     جَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  ُم  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ    َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

َ
  
   

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     م 
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َم 

َ
حَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا        

 َ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ َ   ***
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     َ    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ْو     ص  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ    

َ
 َم  

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  

َ
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  ُحُ وق

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

 
  َ  

َ
 َحَتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

 

َجاااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
  ْ  

 
اااااااااااااااااااااااااااااااااا  

ْ
ش ااااااااااااااااااااااااااااااااااوُا  اااااااااااااااااااااااااااااااااا  َحااااااااااااااااااااااااااااااااااْ َ  َ      

َ
 َزف

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ز   
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ       ُ ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوُ  ن   

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ    م

َ
 ن

 
  

 

اااااااااااااااااااااْ  َ اااااااااااااااااااااَج    ***
َ
ااااااااااااااااااااا  ق ْ اااااااااااااااااااااُ  ُحْ ن 

 
ااااااااااااااااااااا           اااااااااااااااااااااْ  َحْو    م 

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
ْ
 

َ
       ْ

 
َ    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      َ 

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ        
  
َ
  ُ     َ

ْ
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ْ
وُا    

ُ
 َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ق

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  "    َ ْ
ُ
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَوْ     

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ "ف

ْ
َمش    دِّ

 
َ  َماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
ِ 

 

ْد  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ***
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا          َ

ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ      ِ

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو َ  ش     َ 

 

َياااااااااااااااااااااااااااااااا َ   َ اااااااااااااااااااااااااااااااْوَ   ااااااااااااااااااااااااااااااا  "  
ْ
   ُ اااااااااااااااااااااااااااااااُ   َعل

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااا َ   

َ
 " ف

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااَ    ***
َ
 

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااُر ف ائِّ اااااااااااااااااااااااااااااااا  َ  َ َ ْ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااَج  الجَز س     ْ

َ
 ن

     



01: املجلد  02: العدد                                     )موازين(   مجلة 
  

  ه1441 ربيع اآلخر [133]  م2019 ديسمبر
 

َماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َ ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ُا   
ُ
َماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َ   

ُ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ   

َ
  َ    

   

ااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااا  َمااااااااااااااااااااااااااااَ         اااااااااااااااااااااااااااَ َ     ***  ِ َو 
َ
 َعاااااااااااااااااااااااااااَ َد    

     

  ًْ ْ ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ 
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااو   ف

ُ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  ن

َ
وف

ُ
 ُمْسَ ْصاااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** َ َو  
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

َ
ْعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ         

َ
 َماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ و    

 

 ًْ ااااااااااااااااااااااااااا      
 

اااااااااااااااااااااااااااْو 
َ
     ً ااااااااااااااااااااااااااا

ْ
 
َ
ااااااااااااااااااااااااااا      

ْ
  ُ  َ ااااااااااااااااااااااااااا ُ و    

 

ًُ َ ْعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ   ***  ُ
 

يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازِّ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الَعزِّ
َ
  ْ   

 

 " ًْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُ ُ  َباااااااااااااااااااااااااااااااااااُر َ  ش 
ْ
ك
َ
  هللا أ

َ
 "  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااااااااااَو 

 

َ َجااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
ْ
 َ اااااااااااااااااااااااااااااااااْ  َم 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااْ َدْ ُ         ًُ  َ  ُمَ ااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  
َ
  َ

َ
  بَحْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااادِّ هللاِّ ف

ُ
ًْ  َ  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َمْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَج  ***
ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  َم 

 
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َ  َ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ   َ  م   

 
  َ 

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااا   
ْ
 

َ
      

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااام ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ    س 

َ
     

َ
ْصاااااااااااااااااااااااااااااااااا   ن 

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** ْدم 
ُ
   

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ    ع 
َ
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا        ْزد    إل 

 

ْ ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااُ    
َ
ُ  َ ْسااااااااااااااااااااااااااااااااااُ و  ن

َ
َصاااااااااااااااااااااااااااااااااْ   َ     ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااام     َ 

 

***   َ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
َ
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا د    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ      ج  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ    

ُ
 

َ
م      

 

  ُ ْ
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارِّ   ائِّ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الَجَز

ُ
 َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ُ َناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ َو  

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***   
َ
 
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       

 
    ش

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
َ  ُ  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ش

ُ
    

 

اااااااااااااااااااااااااااااْ    
َ
ااااااااااااااااااااااااااااا   َ      

َ
    

َ
ااااااااااااااااااااااااااااا   

َ
     َ اااااااااااااااااااااااااااااْوَ  ن اااااااااااااااااااااااااااااُ  َعل

 

ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
     

ْ ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااََ
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةِّ  ن

ي  رِّ ادِّ
َ
 َمْ َ َجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الق

 

    
َ
ن اااااااااااااااااااااااااااااااااْوَ    َمْ ااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااا    ث

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااا  م   

َ
ْ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااا  َعل

َ
 ن

 

ُ ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااود    َ ْوَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااَج  ***
ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااا     

 
  ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااوُ  ح 

ُ
 
َ
 َ  ن

 

 
 
 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااْوِ

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ش اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ    َجَ    

َ
  َ  ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااوُ    

ُ
 
َ
 َ  ن

ْزَ َجاااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ***  
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ    

َ
ً  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ َوَ   ق اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  س 

َ
ْ  ن     ْ

َ
  
  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ 
َ
ُ و 

ُ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُد   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ     ج 

َ
  ق

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ      

ُ
 َ  ن

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َد   ُ   
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ش
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ح    َ     

َ
 ُم 

 

ْحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُ  
َ
   

 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
 

ْ
    

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
ْ ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااََ    َ  ن

َ
   ن

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
   َعااااااااااااااااااااااااااااا َ  ف َ ااااااااااااااااااااااااااااا  َماااااااااااااااااااااااااااااْ   ُ اااااااااااااااااااااااااااااوُ      ن

 

   
َ
 

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااْ  ُ اااااااااااااااااااااااااااااااام ااااااااااااااااااااااااااااااااُ    َجَ اااااااااااااااااااااااااااااااا      م 

َ
ْمَياااااااااااااااااااااااااااااااار  َ    حِّ

 

اااااااااااااااااااااااااااااااا   *** َمااااااااااااااااااااااااااااااااازِّي ِّ  َ ن 
َ
َجاااااااااااااااااااااااااااااااا  األ         

َ
و    

ُ
   اااااااااااااااااااااااااااااااااُ  

 

  ْ
َ
    َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ َ   ْ  َ ْ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ن

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َع    ن 

 

ااااااااااااااااااااااااااا   ***
َ
اااااااااااااااااااااااااااُر َ ْ   ائِّ   ااااااااااااااااااااااااااا    َ اااااااااااااااااااااااااااَو    ُماااااااااااااااااااااااااااْ َ َ   الَجَز

 

 
 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
َ ف

َ
   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ   

َ
 َدَ  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ُ
ْا ف  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
َ
 ن

 

***   َ
 
ااااااااااااااااااااااااااااَ ُ  ُ اااااااااااااااااااااااااااا 

ْ
 
َ
ْ اااااااااااااااااااااااااااا    

 
     َ

َ
اااااااااااااااااااااااااااام  ِ ااااااااااااااااااااااااااااُ ْ  

ْ
     

 

و     َ َ اااااااااااااااااااااااااااااا 
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااْو   َمْساااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااَ  َ       َ  َد     س 

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***    َ  ً َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ع 
ْ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو ح       

َ
 َعْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا        
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ف   

ْ
 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ق

ْ
 
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُ     فش 

 

َجااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ***  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       ُدج 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ        َ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ          

 

 
 
    اااااااااااااااااااااااااااا 

َ
َ اااااااااااااااااااااااااااا َ     

 
ااااااااااااااااااااااااااااْ        ااااااااااااااااااااااااااااَ  ُا  اااااااااااااااااااااااااااا  ع 

َ
   َ 

 

َ َ اااااااااااااااااااااااااااا       ***
ْ
اااااااااااااااااااااااااااا  َم  ااااااااااااااااااااااااااااْ َ  َ ْ   

َ
  

 
   َعااااااااااااااااااااااااااااْ   

 
 اااااااااااااااااااااااااااا 

ْ
 
ُ
  

 

 
 
اااااااااااااااااااااااااااااا      َمْ ااااااااااااااااااااااااااااااا     ًُ   س  ااااااااااااااااااااااااااااا

َ
ْع 

َ
 ااااااااااااااااااااااااااااااُ   

ُ
 َمااااااااااااااااااااااااااااا  ِ

 

َج   *** ااااااااااااااااااااااااا  
ْ

   َ ااااااااااااااااااااااااا   ُم 
 
ْ ُ   ْ اااااااااااااااااااااااااَ      ااااااااااااااااااااااااا  َ ااااااااااااااااااااااااا    َحت 

 

  
ُ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
َصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ُ  ف   

ْ
ن
َ
   

َ
 ف  َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

 

***    َ َ
ْ
َ شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

َ
   

َ
م

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ع  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

ْ
  َ 

 

 
 
اااااااااااااااااااااااا    َ اااااااااااااااااااااااا د  َعش 

َ
اااااااااااااااااااااااا      

ْ
ك

َ
اااااااااااااااااااااااا   ماااااااااااااااااااااااا   

َ
 قاااااااااااااااااااااااا   

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ***
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ        ْد  و      

ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْوُ  َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن

َ
     

 

 ًُ ااااااااااااااااااااااااااْ   
َ
َ اااااااااااااااااااااااااا  َمااااااااااااااااااااااااااْ  َ ْ َ    اااااااااااااااااااااااااا       َماااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااا      

 

 َ ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ   ***
 
اااااااااااااااااااااااااااااااا    َمااااااااااااااااااااااااااااااا     َ  َماااااااااااااااااااااااااااااااْ  َ ْس  

 
ااااااااااااااااااااااااااااااام

َ
ِ 

 

 
 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َع 

َ
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ ش

 
   ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ    ِا   

َ
 ف 

 

َجاااااااااااااااااااااا   ***
َ
ْج 

َ
َ اااااااااااااااااااااا د  ُم 

َ
ااااااااااااااااااااااْ       

َ
ااااااااااااااااااااااْ      ااااااااااااااااااااا  َ اااااااااااااااااااااا َ  م 

 

ً     ْ اااااااااااااااااااااااااَ َ ْ   ااااااااااااااااااااااااا    
اااااااااااااااااااااااااْ   ااااااااااااااااااااااااا      

َ
ااااااااااااااااااااااااا ُ  َ         

 

***    َ    َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
ُ
ْج 

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  

ْ
  َ    

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ع    
َ

ش    
ًُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ َ      َ   

 

َم َماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ  ***
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُ           

ُ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      

َ
  َ

َ
 ف

 

َناااااااااااااااااااااااا 
َ
مَعاااااااااااااااااااااااا   َ     َ  َعاااااااااااااااااااااااا        

َ
  اااااااااااااااااااااااا   ْ ااااااااااااااااااااااااَ     

 

َجاااااااااااااااااااااااااااا  *** اااااااااااااااااااااااااااا        
َ
 

ْ
ن ْ ااااااااااااااااااااااااااااَ    

َ
َ  ق

َ
َسااااااااااااااااااااااااااااا ن ااااااااااااااااااااااااااااْ       ْمس 

 

ْ ااااااااااااااااااااااَ اُ 
َ
ًْ ق اااااااااااااااااااااا ْح  

َ
ااااااااااااااااااااااْ        ااااااااااااااااااااااْجَ    ص  ااااااااااااااااااااااُ    

ْ
ْد   

َ
  
   

اااااااااااااااااااااااااااااااااااْ َ     َ َ َ ْ َ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** ُصاااااااااااااااااااااااااااااااااااوَ      
َ
ْ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

َ
ِ 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ      ْ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا          
 
 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ُ
 

َ
  

 
   

 

***   َ  
  
َ
ئ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   م   ُمَ  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن   ُ  ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ     
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اااااااااااااااااااااااااااااااا       
َ
ْ اااااااااااااااااااااااااااااااا   ف

َ
   

اااااااااااااااااااااااااااااااا  
ُ
 َ ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااو   َع ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااَ     

 

ااااااااااااااااااااااااَ     ااااااااااااااااااااااااَ َ   ***    ْ اااااااااااااااااااااااا   ُ  َعاااااااااااااااااااااااَو َ  ع  َ اااااااااااااااااااااااَ       
َ
  

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ    َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     َ ْعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ  
َ
ِ ْ

َ
  ًُ ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

َ
    

 

َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***    َ
َ
 َع    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ     ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ُ ُ      

 

    
َ
ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااا     َ ااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
   اااااااااااااااااااااااااااااااااَ   ااااااااااااااااااااااااااااااااا   

ُ
   ً َ ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااَ     

 

َج  *** اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ   
َ
   َ َ  ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْو     

َ
 َ ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َعْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    َعَ ْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ُ    ن 

َ
 
َ
   ك

 

َجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** َو  
َ
     

َ
       ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  َعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا د     َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 
 

ااااااااااااااااااااااااا    ُمَساااااااااااااااااااااااااْ  م
َ
ااااااااااااااااااااااااا  َ ااااااااااااااااااااااااا   ْ اااااااااااااااااااااااااَ        اااااااااااااااااااااااااُ      

ْ
 

َ
 ت

 

َ     َعااااااااااااااااااااااااااااا   َ   ااااااااااااااااااااااااااااا    َ اااااااااااااااااااااااااااااَو    ُماااااااااااااااااااااااااااااَ ْحَ َ   *** اااااااااااااااااااااااااااااا      
 

ْ ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   ْ ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو   ع 
َ
  

   
  
َ
ْوُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  ُمَ  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

َ
 ث

 

***   َ َ ااااااااااااااااااااااااااا  
َ
اااااااااااااااااااااااااااْ      ااااااااااااااااااااااااااا  ُ ُ و     ااااااااااااااااااااااااااا   ش 

ْ
اااااااااااااااااااااااااااْ  َ ق  م 

 

   ُ اااااااااااااااااااااااااااا ُ 
َ
ْعَ اااااااااااااااااااااااااااا    ُ ُ ااااااااااااااااااااااااااااوَ  ق

َ
اااااااااااااااااااااااااااا     

 
اااااااااااااااااااااااااااا    

َ
ن
َ
 
َ
 ف

 

َ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
ْ
ن
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو    

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  ق ص 

َ
   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  ف

َ
  إ    

 

اااااااااااااااااااااااااااااا  ن 
َ   ن  َجاااااااااااااااااااااااااااااا   

َ
    َ اااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااْ َ  َمااااااااااااااااااااااااااااااْ  ش   

ْ
  ُ 

 

ْصاااااااااااااااااااااااا    ُمْ َ ااااااااااااااااااااااااَج  ***
َ
َوْ اااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااائ   َ َ اااااااااااااااااااااااا َ       

ْ
 
ُ
  

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ع   
َ

و  ش
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  ق       َ

ْ
       َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

َ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااْ  ُم  اااااااااااااااااااااااااااااااااْ َ   شااااااااااااااااااااااااااااااااا      م 

َ
   

ااااااااااااااااااااااااااااااا  َ ا   كا
 

 
َ
اااااااااااااااااا 

 
َ اااااااااااااااااا     ش

َ
ااااااااااااااااااَ   اااااااااااااااااا  ِ

ْ
ش َ ااااااااااااااااااْ  َ ااااااااااااااااااَ  َ    ع    

َ
  

 

َجاااااااااااااااااااااااااااااا   ***
َ
 

َ
 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااا     

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااْ  ُ ااااااااااااااااااااااااااااااو       ااااااااااااااااااااااااااااااَ  م 

ْ
ق    ُ ز 

 

َ ااااااااااااااااااااااااا  َوْ    ااااااااااااااااااااااااا       ُ َصااااااااااااااااااااااااا ُ     ْ س 
َ

 مااااااااااااااااااااااااا  َ ااااااااااااااااااااااااا   ش
 

ْ اااااااااااااااااااااااااااااَوَ  َ ااااااااااااااااااااااااااااا   ***
َ
اااااااااااااااااااااااااااااَ  ُا ن

َ
ْحَ َ ااااااااااااااااااااااااااااا    

َ
   ُ  ُ َ ْ ااااااااااااااااااااااااااااا  

 

ئ ص  ااااااااااااااااااااااااااااَ ت 
َ
اااااااااااااااااااااااااااْو   َ ْ اااااااااااااااااااااااااااَ  ق

َ
اااااااااااااااااااااااااااَ     

َ
ْدُعاااااااااااااااااااااااااااو     

َ
  

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَج  ***
 

  َ
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا             ص 

 
 ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ُزَع فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       ْ    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ  ح 
َ
     َ 

َ
ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   

ُ
    

 

َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
ُ و 

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوَ  َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ َ    َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ  ن

ُ
  َ   

 

ُ ااااااااااااااااااااااااااااْ  
َ
اااااااااااااااااااااااااااا   ُ َ   ااااااااااااااااااااااااااا  َ اااااااااااااااااااااااااااا   ُ   إ  ت

َ
ااااااااااااااااااااااااااا     ن  ش 

 

ااااااااااااااااااااااا   ***
َ
 

ْ
 
َ
َجااااااااااااااااااااااا     ااااااااااااااااااااااا      

َ
ااااااااااااااااااااااا 

َ
  ْ

َ
ااااااااااااااااااااااا َ    ُ  

َ
ااااااااااااااااااااااا  ف   

َ
 ف

 

 ُ  َ
ْ
ااااااااااااااااااااااااااااااا   َعْ ااااااااااااااااااااااااااااااا   ُ اااااااااااااااااااااااااااااااا 

ُ
َ اااااااااااااااااااااااااااااااْجل   ك اااااااااااااااااااااااااااااااَ     

َ
   

 

َ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ    ُم    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ُعْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َزْ َ       س 

 

 
 
َ  َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ِ  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو    

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا       

َ
  َ ْ

َ َ
    

     

اااااااااااااااااااااااااااااااااَ     اااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ    *** ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َعْ   
َ
   َ    َ

ُ
ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
    

  
ْ َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
  ًَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َ ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    َ ُ ْ

ْ َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

َ
ن          

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ َ َ   ***
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ       

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ن    َ   

ْ
 
ُ
    

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااا     َعْ م 
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااااا       " ااااااااااااااااااااااااااااااااا    ُ اااااااااااااااااااااااااااااااااو   َ   

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااا  " 

َ
 ف ن

 

َجاااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
 
ْ
ااااااااااااااااااااااااااااا     َجْ ااااااااااااااااااااااااااااا   َمااااااااااااااااااااااااااااا    ُم 

ْ
 
َ
اااااااااااااااااااااااااااااْ     

َ
  َ َ 

 

 
َ
ااااااااااااااااااااااااااَ  

ْ
ااااااااااااااااااااااااااَ  َماااااااااااااااااااااااااا   ش

ُ
     ااااااااااااااااااااااااااو َدْ اااااااااااااااااااااااااا    َ َجْو 

 

َوَ َجاااااااااااااااااااااااااااااااا  ***
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااا   ُ   

َ
    

 
اااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
ِ 

َ
 َ ااااااااااااااااااااااااااااااااْ     َ   

 

 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ِ    

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َم 

ْ
ِ َ ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ    

ْ
ف

َ
     َ 

 

اااااااااااااااااااااااااااااَ  َ ااااااااااااااااااااااااااااا  َ ااااااااااااااااااااااااااااا   ُ  َ َ ُ َ ااااااااااااااااااااااااااااا  ***    ْ  َ  َ اااااااااااااااااااااااااااااْ      
  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  َح   ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ    
ُ
   

َ
    

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا            
 

َجاااااااااااااااااااااااااااااااااا  *** ج 
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااا  َ    ً ُم  َ ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااا    كا

َ
ْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااَ    

َ
  

 

 

 


