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اإلهداء
ال يي ال يطيب الميل إال بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتك ،وال تطيب المحظات إال
بذكرك ،وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ،وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهلل جل جاللو:
إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة ،ونصع األمة إلى نبي اليدى ونور العالمين سيدنا محمد
صمى اهلل عميو وسمم.
إلى مالكي في الحياة ،إلى معنى الحب والحنان ،إلى بسمة الحياة وسر الوجود ،إلى من كان
دعاؤىا سر نجاحي ،وحنانيا بمسم جراحي ،إلى أمي الغالية ،أدامك اهلل تاجا عمى رؤوسنا.
إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار إلى من أحمل اسمو بكل افتخار إلى أبي.
إلى أجمل شيء منحاني إياه والداي إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندونني إلى إخوتي:

شهيناز ،أمين ،بشرى.
إلى من شاركتني ىذا البحث المتواضع زميمتي أمينة.
إلى كل من رافقني في مشواري الدراسي سماح ،نوارة ،الجوىر ،إلى كل من اتسعتيم
ذاكرتي ولم تسعيم مذكرتي.

أسماء

اإلهداء
الميم إني أعوذ بك من عمم ال ينفع ،وعمل ال يرفع وقمب ال يخشع ،ودعاء ال يسمع.
أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع إلى:
ارفع قممي ألعبر عن مشاعر زىرية وأحاسيس ذىبية لمن فنى روحو ولم يتوان ،تعالت
عميو الحياة ولم يتعالى في خدمتي سندي أبي.
أقول ما عساي أقول ،أعبر أخاف أن تخونني التعابير لمن تسكن الروح وترتعش ليا
الضموع بدايتي وأزلي ،حبيبتي ومحبوبتي أمي.
ابعث بتحية عطرة ،محبتي ومودتي وامتناني واحترامي ،إلى إخوتي وأخواتي.
إلى براعم الحياة وزىور الجنان أبناء وبنات أخواتي.
إلى صديقتي ورفيقة دربي وصاحبتي ومالزمتي التي ساعدتني في ىذا العمل أسماء.
إلى صديقاتي وزميالتي ،إلى كل من ساعدني في عممي أبعث باقة حبي وامتناني.
إلى كل من يذكرىم قمبي ولم يذكرىم قممي.

أمينة

شكر وتقدير
يقول اهلل تعالى« :فاذكروني أذكركم واشكروني وال تكفرون» [سورة البقرة :اآلية ].251
إلى اهلل عز وجل نتقدم بالشكر والثناء الذي منحنا القوة حتى نكمل ىذا العمل ،الحمد هلل عمى كثرة
نعمو عمينا وفضائمو فشك ار يا اهلل.
كل الشكر إلى حبيبنا وقدوتنا ورسولنا إلى من أدى األمانة وبمغ الرسالة إلى حبيب قموبنا
وقرة أعيننا محمد صمى اهلل عميو وسمم وآلو أجمعين ،ثم نتقدم بجزيل شكرنا بالخصوص إلى
األستاذ فرحات بمولي الذي كان وراء إنجاز ىذا العمل دون أن يبخل عمينا بالصبر أو النصح أو
التوجيو أو التشجيع.

كما ال يفوقنا أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في انجاز ىذا البحث
بنصيحة أو توجيو أو ابتسامة.

م دمة

مقدمة
مقدمة:
الحمد هلل الذي خمق اإلنسان ،وعممو البيان وأنزل القرآن بمسان عربي مبين ،ثم الصالة
والسالم عمى الحبيب المصطفى المبعوث رحمة لمعالمين إمام البمغاء وسيد الفصحاء ،الذي أوتي
الحكم وفصل الخطاب أما بعد:
تشكل المغة العربية تاريخ األمة االسالمية ،وحضارتيا وموروثيا ،فيي وعاء الفكر والثقافة
وىي النافذة التي يطل منيا اإلنسان عمى معطيات الحضارة وعموميا ،وىي اليوية التي يحمميا كل
فرد في كيانو ،فالمغة العربية بمثابة ىمزة الوصل بين ماضينا العريض ومستقبمنا المشرق ،ومن ثم
كان لزاما عمينا االعتناء بيا ومحاولة تطويرىا واثراء معارفيا بمختمف الطرق المتاحة (الترجمة
خاصة) ولما كانت المغة العربية بيذه األىمية فقد ارتأينا أن نسمط الضوء عمى ظاىرة ميمة تشغل
لغتنا ،وىي الوقوف عمى أحوال جيازىا االصطالحي وما يعانيو من أمراض أرقت حاضر المغة
العربية ،واستعصى عمى الباحثين إيجاد الحمول المناسبة ليا .ومما يجب االلتفات إليو حقا ىو ما
ضرب بعمق ىذه المغة ،ويقف عائقا دون تحقيقيا لتطورىا ولحاقيا بمصاف المغات العالمية ،فيي
تعاني ركودا عمميا رىيبا ،وما زاد الطين بمة أن تمك العموم التي نستوردىا عن طريق الترجمة قد
أحدثت بمبمة عممية في الساحة الفكرية بتعدد االصطالحات التي يبتدعيا العمماء بين الحين واآلخر
غير مبالين بمبدأ التعاون المعرفي وما تقره المجامع المغوية من مصطمحات ومفاىيم ،وليس ببعيد
عن ىذه المشاكل حاولنا الوقوف عمى نفحة تراثية بصحبة عبد الرحمان الحاج صالح من خالل
بحثنا الموسوم ":المصطمحات المغوية عند عبد الرحمن الحاج صالح من خالل كتاب السماع
المغوي العممي عند العرب ومفهوم الفصاحة-أ نموذجا "-فكان من الضروري الوقوف عمى ما
العالمة من مصطمحات لغوية ،وخاصة أنو حاول من خالل نظريتو الخميمية الوقوف
تناولو ىذا ّ

أ

مقدمة
عمى بعض المفاىيم التراثية البحتة ،ومحاولة صبغيا بصبغة عممية حديثة راميا من خالل ىذا
العمل إلى التوفيق بين ما تركو لنا أجدادنا من موروث عممي عربي وبين ما جاءت بو الدراسات
الغربية من نظريات جديدة واختالف نظرتيا لعمق المغة ،ويظير ىذا جميا من خالل كتابو
والمصطمحات المغوية التي استعمميا بطريقتو الخاصة ،والتي حممت في فحواىا أبعادا داللية
مختمفة تتوسط ما جاء في التراث العربي العممي وما تحممو الدراسات المسانية الجديدة ،وفي سعينا
إلثبات ىذه الظاىرة في كتاب "السماع المغوي العممي "...واثبات أىمية ىذا التوجو الفكري الذي
جاء بو الحاج صالح (عصرنة التراث) ،حاولنا ان نطرح مجموعة من اإلشكاليات المتعمقة أساسا
باستعمال المصطمح وتوجياتو في الكتاب المذكور فقد انطمقنا في البداية بإشكالية عامة ىي عمى
النحو اآلتي:
 ماهي طبيعة المصطمحات التي استعممها الحاج صالح في كتابه "السماع المغوي العممي عند
العرب ومفهوم الفصاحة" ؟
وتتفرع عن ىذه اإلشكالية الكبرى مجموعة من اإلشكاليات الثانوية التي سنحاول اإلجابة عنيا
في معرض بحثنا ،وىي كاآلتي:
 ماهي أهمية الجهاز االصطالحي في المغة العربية؟ وماهي انعكاساته عميها؟
 هل انطمق الحاج صالح من مفاهيم غربية بحتة أم من مفاهيم عربية تراثية؟
 هل حاول إسقاط المفاهيم الغربية عمى التراث المغوي العربي واقحامها عميها اقحاما؟
أما عن األسباب التي دفعتنا الختيار ىذا الموضوع فتعود إلى العوامل اآلتية:
 بروز المصطمحية كعمم قائم بذاتو يعالج الكثير من قضايا عمم المصطمح.

ب

مقدمة
 المشاكل التي تعاني منيا المغة العربية عمى ىذا الصعيد ،والتي حالت دون استقرارىا عمى
المستوى العممي.
 الوقوف عمى التراث العربي بما يحممو من مصطمحات لغوية زاخرة ومحاولة كشف الحجب
عنيا.
 معرفة توجو عبد الرحمان صالح فيما جاء بو من فكر جديد (محاولة التوفيق بين القديم
والحديث) والوقوف عمى أىمية ىذه الفكرة.
وتحقيقا ليذا اليدف عالجنا البحث وفق الخطة اآلتية:
وّزع البحث عمى فصمين ومقدمة وخاتمة :أما فيما يخص الفصل األول فقد تمحور حول مفيوم
المصطمح وقضاياه في المغة العربية ،حيث تطرقنا فيو إلى تحديد المفاىيم الخاصة بالمصطمح
عرجنا إلى أىم المشاكل التي تواجو ىذا المصطمح عمى الصعيد المغوي ،واألىم
وكيفية وضعو ،ثم ّ
من كل ىذا ىو ما تطرقنا إليو حول المفاىيم التي حممتيا النظرية الخميمية ،والتي عكست بحق
اإلرث العربي الذي خمفو لنا عمماؤنا األفذاذ وفق منيج رياضي محض.
جاء الفصل الثاني كجانب تطبيقي لما ذكر في الفصل األول ،حيث اشتمل عمى دراسة
إحصائية تحميمية لممصطمحات المغوية الواردة في كتاب "السماع المغوي عند العرب ومفهوم
الفصاحة" ومحاولة الكشف عن مدلوالتيا والوقوف عمى ما أراده عبد الرحمان الحاج صالح من
توظيفيا.
وختمنا عممنا ىذا بخاتمة تتضمن النتائج التي توصمنا إلييا في بحثنا ىذا.

ت

مقدمة
وفرضت عمينا طبيعة ىذا البحث إختيار المنيج التكاممي القائم عمى الوصف والتحميل والتفسير
بيدف الكشف عن مدى أىمية ما جاء بو عبد الرحمن الحاج صالح من فكر تجديدي ،وقد
استعممنا المنيج اإلحصائي في بعض المواضع من ىذا البحث؛ وذلك لغرض التقدير الكمي
لطبيعة المصطمحات المستعممة في المدونة.
وأما أىم الدراسات التي استعممناىا في ىذا البحث فيي مذكرة ماجيستير تحت عنوان "التفكير
النحوي عند عبد الرحمن الحاج صالح" والتي كانت من إعداد "سعاد شرفاوي" حيث تناولت ىذه
المذكرة النزعة النحوية لعبد الرحمن الحاج صالح في كتابو "السماع المغوي العممي عند العرب
ومفهوم الفصاحة" وعمى الرغم من تناولنا لنفس المدونة إال أننا تطرقنا فييا إلى الجانب
المصطمحاتي وكيفية توظيفو ليا ،كما وقفنا عند نظرتو إلى الموروث العربي األصيل والنظريات
المسانية الحديثة.
واعتمدنا ،في بحثنا ىذا ،عمى مجموعة من المصادر والمراجع لإللمام بالفصمين النظري
والتطبيقي؛ تأتي في مقدمتيا مجمة المسان العربي ،ومصطفى طاىر الحيادرة في كتابو "من قضايا
المصطمح المغوي" ،وعمي القاسمي من خالل كتابو "عمم المصطمح وأسسو النظرية وتطبيقاتو
العممية".
وقد اعترضنا خالل انجازنا ليذا البحث جممة من الصعوبات نذكر منيا :ضيق الوقت حيث أن
اإللمام بكل مصطمحات الكتاب يستدعي وقتا أكبر مما ألزمنا بتحديد المدونة ،وقمة المصادر في
الجانب التطبيقي.

ث

مقدمة
وأخي ار ،فإن أصبنا فذلك بتوفيق اهلل عز وجل ،وان كان غير ذلك فحسبنا أجر االجتياد
داعين من اهلل تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويعيننا عمى إصالح أخطائنا واهلل من وراء القصد
والحمد هلل رب العالين.

ج

ا فصل ا ول
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مفيوم المصطمح:
تعد المصطمحات أساس العموم ومفاتيحيا التي تفتح خباياىا ،وىي ال تنزل بمنزلة المغة

العادية ،إنما ىي مقتصرة عمى فئة معينة خاصة تستخدميا لتدل عمى معنى محدد في مجال محدد
جدا.
-1تعريف المصطمح :لم ترد كممة "مصطمح" عمى صيغتيا المعروفة اآلن في المعاجم العربية عمى
اختالفيا ،إنما تعود في أصميا إلى الجذر الثالثي (ص ،ل ،ح) "ذلك أن كممة مصطمح في المغة
العربية ىي مصدر ميمي من الخماسي المزيد (اصطمح) والذي أصمو الفعل الثالثي (صمح)
بمعنى التوافق" 1وىي تفيد في المعاجم المغوية معاني كثيرة ،وىو ما سنحاول عرضو في ما يمي:
أ-لغة :حفمت المعاجم المغوية بتعريفات متعددة لمادة (صمح) ،ونذكر من بينيا ما ورد في معجم
العين أن "الصالح :نقيض الطالح ورجل صالح في نفسو ومصمح في أعمالو وأموره ،والصمح:
الصمح نير بميسان" 2نستخمص من ىذا
تصالح القوم بينيم .وأصمحت إلى الدابة أحسنت إلييا و َّ
التعريف أن الصالح ضد الفساد ومن معانيو أيضا السمم والمصالحة ،وقد يأتي بمعنى اإلحسان.
وجاء في لسان العرب "الصالح ضد الفساد وأصمح الدابة :أحسن إلييا فصمحت .والصمح تصالح
القوم بينيم والصمح السمم والصالح بكسر الصاد :ىو مصدر المصالحة والعرب تؤنثيا" 3لم
يختمف ابن منظور كثي ار عما ورد في معجم العين حول معنى كممة "صمح" ودالالتيا المتعددة،
الصمح نير بميسان".
غير أن معجم الخميل أضاف بأن " َّ

1

سناني سناني ،في المعجمية والمصطمح ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،األردن ،2112 ،ص.11

2

الخميل بن أحمد الفراىيدي ،معجم العين ،تح :الحميد الينداوي ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،ج2113 ،3

3
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ويضيف المعجم الوسيط " اصطمح القوم زال ما بينيم من خالف .وعمى األمر تعارفوا
عميو واتفقوا .واالصطالح :مصدر اصطمح واتفاق طائفة عمى شيء مخصوص" 1لم يخرج المعجم
الوسيط كثي ار عن إطار ما ورد في المعاجم التراثية من معاني ،غير أنو أشار إلى دالالت جديدة
منيا االتفاق والمواضعة ،ومن ذلك اتفاقيم عمى وضع ألفاظ تدل عمى مسميات األشياء.
نستخمص من التعريفات ،اآلنفة الذكر ،أن كممة مصطمح ىي مصدر مشتق من الخماسي
"اصطمح" ،وىذه الكممة لم تكن موجودة بيذه الصيغة في التراث ،إنما عمدوا إلى حصر المعنى في
الجذر المغوي(صمح) بيد أن المعجم الوسيط يضيف أن المصطمح ال يكون إال باتفاق أصحاب
الصنعة عمى إطالق أسماء عمى مسميات.
ب-اصطالحا :أولت الدراسات الحديثة عناية بالغة بالمصطمح ،ومن ذلك إفرادىم لو كتبا خاصة
تناولتو بالشرح والتحديد ،أو ذكروه في بعض ثنايا كتبيم ،وىذا ما أدى إلى تعدد الرؤى حول ىذا
المفيوم نذكر منيا ما جاء في "التعريفات" "االصطالح عبارة عن اتفاق قوم عمى تسمية الشيء
باسم ما ينقل عن موضعو األول .وقيل االصطالح إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر
لبيان المراد وقيل االصطالح لفظ معين بين قوم معينين" 2نستنتج مما سبق أن االتفاق ال يعني
بالضرورة حضور جميع األطراف الفاعمة في الوضع ،فقد يكون نتاج جيد فردي .إنما االتفاق
يكون عمى تعميم استعمالو بين المعنيين باألمر حتى يسيل التواصل بينيم.

1
2

مجمع المغة العربية ،معجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية ،ج ،2113 ،4ص.479

الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات ،تح :محمد باسل عيون السود ،ط ،2دار الكتب العممية ،بيروت2113 ،

ص.32
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عرف المصطمح أيضا عمى أنو" :مجموع مفردات خاصة تستعمل في ميدان من ميادين
وي َّ
المعرفة أو في ميدان ميني" 1نالحظ من ىذا التعريف أن المصطمحات ىي كممات تمتاز
بالخصوصية ،وىي مرتبطة بالحقل الذي أنتجت ألجمو ،كما أنيا تختمف في داللتيا عما ىو موجود
في المغة العادية.
أما "المصطمح" في المغة األجنبية فيقابمو" لفظة  Termeوىو يشير إلى مدة محددة ،ثم
استخدمت لمداللة عمى الكممة أو العبارة التي تحمل معنى خاصا"

2

نستشف من ىذا أن لفظة

المصطمح عند األوربيين تختمف عنيا عند العرب من حيث األصل المغوي ،غير أنيا ال تختمف
من حيث الداللة والغرض الذي وضعت ألجمو.
نستخمص مما سبق ذكره في مختمف التعاريف ما يمي:
 ال يكون المصطمح إال باتفاق أىل االختصاص عمى إطالق مسمى عمى مدلول معين ،كما أن
لكل ميدان جياز مصطمحي خاص بو.
 تختمف لغة المصطمح عن المغة العادية – رغم أنو تولد من صميميا -من ناحية االستعمال
والداللة ،فيو عبارة عن كممات عادية يط أر عمييا تغير داللي ،فيجعميا مصطمحا ذا داللة
خاصة ومحددة ،لكن دون أن ننسى التناسب الموجود بين مدلولو الجديد ومدلولو المغوي .فأىم
ما يميز المصطمح أن لو مفيوما داخل الحقل الذي ينتمي إليو.
 -2خصائص المصطمح :يتمتع المصطمح بجممة من الخصائص التمييزية التي تفصمو عن الكالم
العادي .وقبل أن نتطرق إلى ىذه الخصائص ،تجدر بنا اإلشارة إلى الحدود الفاصمة بينو وبين

1

إدريس بن الحسن العممي ،المسان في االصطالح ،جمعو وأخرجو أمل العممي ،ط ،1دار النجاح الجديدة ،الدار

البيضاء ،2112 ،ص.14
2

مصطفى طاىر الحيادرة ،من قضايا المصطمح المغوي ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،أربد ،الكتاب األول2113 ،

ص.15

13

مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول

الكممة ،فكثي ار ما يرد المصطمح في صورة كممة ذات داللة داخل الميدان الذي تنتمي إليو أو الحقل
" فالمصطمح مع كونو خرج من رحم الكممة وبقي بينو وبينيا حبل سري(المعنى المغوي) إال أنو
اتخذ شخصية مستقمة عنيا وأصبحت لو خصائص تميزه عن المفظ المغوي العام" 1فالكممة رىينة
االستعمال والسياق االجتماعي ىو الذي يحدد داللتيا والمتكمم ىو الذي يصبغيا بالمعنى الذي
يريده حسب قصده ،أما "المصطمح" فيو محدد الداللة بشكل دقيق ال يقبل التأويل ،فإذا كانت
الكممة تخرج إلى دالالت أخرى غير متوقعة (ذات طابع اجتماعي) فإن المصطمح محدد وفق
المجال الذي ينتمي إليو من طرف فئة خاصة.
وقد عدد عمماء المصطمح جممة من الشروط والمواصفات الواجب توافرىا في المصطمح
حتى يؤدي دوره عمى أكمل ،وجو ومن ىذه الشروط نذكر:
 اختيار المصطمح المناسب ،بحيث يعكس ىذا األخير المدلول العممي الذي يعبر عنو إلى حد
ما.
 استعمال مفيوم واحد داخل الميدان حتى ال نقع في خمط المصطمحات.
 تجنب استعمال مصطمحات عدة اتجاه تصور ذىني واحد.
 الحث عمى استعمال المصطمح العربي أوال – من خالل استقراء التراث -واذا تعذر ذلك نمجأ
إلى الترجمة أو التعريب.
 استخالص المصطمحات يكون باالشتقاق بالدرجة األولى واالبتعاد عن النحت باعتباره من
خصائص المغات االفرنجية.

2

 يراعى في المصطمح الوضوح واالبتعاد عن كل ما ىو غريب.
1
2

سناني سناني ،في المعجمية والمصطمحية ،ص.17

ينظر جميل المالئكة ،في مستمزمات وضع المصطمح ،مجمة المسان العربي ،مكتب التعريب والتنسيق ،ع24 :

 ،1985ص.39-36
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 االبتعاد عن استعمال المصطمحات الشائعة في التراث

 مراعاة القالب العربي في وضع المصطمحات (األوزان الصرفية) حتى تكون مناسبة
لالستعمال 1.فالمصطمح بذلك يتمتع بجممة من الخصائص التمييزية التي تسمح لو بأداء
وظيفتو التي وضع ألجميا دون قصور ،فوجوده رىين بوجود العموم ،والعكس صحيح ،فإذا أردنا
أن يكون المصطمح فعاال يجب أن تكون لو تسمية واحدة في الميدان حتى ال يكون ىناك تخبط
وسط كومة المصطمحات.
 -3وسائل توليد المصطمح :ال يخفى عمى أحد الزخم اليائل لممعارف اإلنسانية في شتى
المجاالت ،وانتشارىا عمى نطاق واسع في مختمف أنحاء العالم عمى اختالف لغات التأليف حيث
يقع عمى عاتق المغة العربية مسؤولية استيعاب ىذه العموم وايجاد المصطمحات المناسبة ليا.
وبالفعل فقد انتيجت المغة العربية في سبيل تحقيق ذلك منيجا في توليد المصطمحات واعتمدت في
ذلك عمى جممة من الوسائل نذكرىا حسب أىميتيا:
-1-3االشتقاق :ال يختمف العمماء أن االشتقاق من أكثر الوسائل تنمية لمغة العربية إلغنائيا
بالمفردات الجديدة ،باعتباره أحد السمات التي يرتكز عمييا في توليد المصطمحات وانتاجيا.
وقد اعتنى العمماء باالشتقاق عناية بالغة لما فيو من مزية عمى المغة العربية ،ومكاسب جمة
تعود عمييا بالفائدة ،ويعرفو السيوطي بقولو" :ىو أخذ صيغة من صيغة مع اتفاقيما معنى ومادة
أصمية ،وىيئة وتركيب ليا ،ليدل بالثانية عمى معنى األصل بزيادة مفيدة كضارب من

1

ينظر عمار ساسي ،المصطمح في المسان العربي ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،األردن ،2119 ،ص.96
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ضرب"1نستشف من ىذا القول أن االشتقاق توالد وتكاثر بين األلفاظ ذات األصل الواحد مع وجود
عالقة بين ىذه المشتقات.
ويخضع االشتقاق في عرف العرب لمقياس باعتباره األساس الذي تبنى عميو العممية االشتقاقية
"فكثير من تمك الصيغ التي يجوز اشتقاقيا ال وجود ليا في نص صحيح من نصوص المغة
فيناك فرق كبير بين ما يجوز لنا اشتقاقو من صيغ ،وما اشتق فعال في أساليب المغة المروية
عند العرب" 2ويمكن القول ،ىنا ،أن توليد المصطمحات من خالل االشتقاق يكون سماعيا أو
قياسيا ،فكثير من الصيغ المولَّدة ليست محكومة بنص ثابت ،وانما مردىا إلى اجتياد العمماء
باالحتكام إلى صيغ سابقة إلنتاج ألفاظ جديدة.
 -1-1-3أنواع االشتقاق :قسم عمماء المغة االشتقاق إلى عدة أنواع منيا:
أ-االشتقاق الصغير :يصنف ىذا النوع من االشتقاق عمى أنو من أىم وسائل التوليد المصطمح
فيو يقوم عمى استغالل الصيغ الصرفية لبناء كممات ذات دالالت متنوعة.
ويعرفو ابن جني بقولو " :ما في أيدي الناس وكتبيم ،كأن تأخذ من األصول فتتقَّراه فتجمع بين
معانيو ،وان اختمفت صيغو ومبانيو ،وذلك كتركيب (س ،ل ،م) فإنك تأخذ منو معنى السالمة في
تصرفو نحو سمم ،ويسمم ،وسالم 3"...يقوم االشتقاق الصغير عمى استغالل الجذور المغوية فتشتق
منيا صيغ وتراكيب جديدة معتمدا في ذلك عمى ما في المغة العربية من أوزان مختمفة المعنى
والوظيفة ليبني من خالليا كممات جديدة لم تكن موجودة من قبل ،ولما كان كذلك فقد اعتمده
العمماء كمنيج فعال في عممية اإلنتاج المصطمحي.

1

السيوطي ،المزىر في عموم المغة وأنواعيا ،تح :أحمد جاد المولى بك ،ط ،3مكتبة التراث ،القاىرة ،ج2118 ،1

ص.546
2

عزت محمد جاد ،نظرية المصطمح النقدي ،دط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،2112 ،ص.54

3

ابن جني ،الخصائص ،تح :محمد عمي النجار ،دط ،المكتبة العممية ،بيروت ،ج ،2دت ،ص.143
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ب-االشتقاق اإلبدالي (األكبر) :يعتمد االشتقاق األكبر عمى إبدال حروف الكممات بعضيا من
بعض ليدل عمى معاني مختمفة بين المشتق والمشتق منو من باب التوسيع في الداللة.
عرف عمى أنو..." :جعل حرف بدل حرف آخر في الكممة الواحدة وفي موضعو منيا"
وي َّ

1

ويعني ىذا أن االشتقاق األكبر ىو العالقة بين المأخوذ واآلخذ منو التي تظير من خالل إبدال
بعض الحروف بحروف أخرى في الكممة الواحدة ،فيؤدي ذلك المعنى مثل :نيق ،نعق.
ج -االشتقاق الكبير :يعتمد ىذا النوع من االشتقاق عمى الجانب الصرفي ،إذ يقوم عمى تقميب
الجذر المغوي الواحد لتوليد مفردات جديدة بصور مختمفة.
عرف بأنو" :انتزاع كممة من كممة أخرى بتغيير في بعض أحرفيا مع تشابو بينيما في
وي َّ
المعنى واتفاق في األحرف المغيرة أو فييما معا مثل المادة (ج ،ب ،ر) وتقميباتيا جرب
جراب 2...نخمص من ىذا التعريف أن االشتقاق الكبير ىو أخذ لفظة من لفظة ،بحيث تتقارب فيما
بينيما من ناحية المعنى ونوع الحرف ،أي الحفاظ عمى المادة المغوية دون الييئة نحو جذب ،جبذ.
 -2-3المجاز :يعد المجاز طريقة من طرق توليد المصطمح ،حيث يمكن من استغالل الدالالت
المعجمية الثابتة لينسج عمى منواليا دالالت جديدة.
ب -اصطالحا :يعد المجاز من محاسن المغة العربية ألنو يبعث فييا الحياة عن طريق سمسمة من
التحوالت الداللية المختمفة.
عرف المجاز بأنو" :استعمال المفظ في غير ما وضع لو لعالقة مع قرينة مانعة من
وي َّ
إرادة المعنى الحقيقي مثل :أمطرت السماء نباتا أي مطر يتسبب عنو النبات ،والمجاز قسيم

1

ممدوح محمد خسارة ،عمم المصطمح وطرائق وضع المصطمحات في العربية ،ط ،1دار الفكر ،دمشق2118 ،

ص.148
2

لوشن نور اليدى ،مباحث في عمم المغة ومناىج البحث المغوي ،دط ،دار الفتح لمتجميد الفني ،االسكندرية2118،

ص.214
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الحقيقة ومقابميا" 1نخرج من ىذا القول إلى أن المجاز ىو ما استعمل في غير ما وضع لو ،أي
ىو االنتقال بالمفظ من معناه الحقيقي إلى معنى بالغي لغرض يريده المتكمم ،إال أنو غير منفصل
عن الحقيقة فموالىا لما استطعنا تمييزه عنيا.
 -1-2-3أنواع المجاز :يقسم عمماء المغة المجاز إلى ضربين ىما:
أ-المجاز ألجل المفظ :يقصد بيذا النوع من المجاز نقل المفظ عن معناه الظاىر إلى معنى آخر
أي أن المفظ يعنى بو غير ما وضع لو ،فالمجاز ألجل المفظ تراعى فيو أمور عدة حتى يستقيم
معناه حيث يتفادى بو ذكر حقيقة ثقيمة عمى المسان ،مثال ما جاء في المزىر لمسيوطي حيث قال:
"أن المجاز ألجل المفظ يأتي ألجل حقيقة ثقيمة عمى المسان إما لثقل الوزن أو تنافر الكممات
فيكون بذلك أقرب إلى أنواع البديع منو إلى الحقيقة" 2وعمى الرغم من أن المجاز قسيم الحقيقة
بيد أنو يحمل شحنات بالغية تميزه عنيا مثل قولنا :فالن صار شابا ،وقولنا :فالن أزىر ربيع
عمره ،وىذا ما يضفي عمى المعنى رونقا وجماال.
ب -المجاز ألجل المعنى :يختمف المجاز المعنوي عن المجاز المفظي في كونو ييتم بداللة
األلفاظ ،فيعمل عمى رقييا أو انحطاطيا حسب طبيعة المجتمع وعاداتو وتقاليده.
يعرفو السيوطي بقولو" :والذي ألجل المعنى إما لعظمة في المجاز ،أو حقارة في الحقيقة
أو لبيان في المجاز أو لمطف فيو" 3يسعى ىذا النوع من المجاز إلى بيان المعنى ووضوحو ،كما
يعمل عمى تقويتو ،وخاصة إذا لم يكن واضحا في معناه الحقيقي ،نحو قولنا :فالن كثير الرماد إذا
كان كريما وىذا ما يدل عمى أن المجاز يمكن أن يساىم في إغناء المغة العربية من الناحية
المصطمحية.
1

محمد عزام ،المصطمح النقدي في التراث األدبي ،دط ،دار الشرق العربي ،بيروت ،دت ،ص.315

3

ينظر السيوطي ،المزىر في عموم المغة وأنواعيا ،ص.361

3

السيوطي ،المزىر في عموم المغة وأنواعيا ،ص.362
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 -3-3الترجمة :لم تعد المغة العربية تشيد ازدىا ار في حركة التأليف كسابق عيدىا ،فكان لزاما
عمييا نقل محتوى المعارف من المغات األخرى باستعمال الترجمة لمواكبة التطور اليائل الذي
تشيده العموم في مختمف الميادين ،والعمل عمى إيجاد مقابل مناسب لكل مصطمح وارد في ىذه
المغات.
يعرفيا الطيطاوي بقولو" :الترجمة آلية ميمة لنقل المصطمح ،وترجمة المغة العربية تعنى
نقمو إلييا بمعناه ال بمفظو فيتخير المترجم من األلفاظ العربية ما يقابل المصطمح األجنبي"

1

نالحظ من ىذا القول أن اليدف من الترجمة ليس نقل لمفظ بل ىو نقل لممحتوى دون
تشويو لداللتو مع المحاولة ،قدر االمكان ،المحافظة عمى النص األصمي.
ويتفق الباحثون في ىذا المجال أن الترجمة ضرورية في عممية نقل "المصطمح" "شرط أن
تخضع لمدقة والبساطة والوضوح ،والمترجم يجب أن يكون عمى إلمام واسع بالمغتين المترجم
منيا والييا" 2نخمص من ىذه الشروط أن وضع المصطمحات عن طريق الترجمة ليس باألمر
اليين وال اليسير بل تتطمب ما يمي:
 مراعاة الدقة إلى أبعد حد عند نقل المحتوى حتى نصل إلى نص واضح المعالم يسيل تداولو
بين أىل االختصاص.
 أن يكون المترجم متمكنا من اختصاصو مع امتالكو لرصيد لغوي معتبر في المغة المترجم منيا
والييا.

2

إيمان جالل سعيد ،المصطمح عند رفاعة الطيطاوي(بين الترجمة والتعريب) ،تقديم حسين عبد العزيز ،دط

مكتبة اآلداب ،القاىرة ،2116 ،ص.65
2

صالح بمعيد ،المغة العربية آلياتيا األساسية وقضاياىا الراىنة ،دط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر1995 ،

ص.55
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 -4-3التعريب :يمجأ عمماء المغة إلى التعريب إذا تعذر عمييم العثور عمى المصطمح بواسطة
الترجمة ،فال ضير من المجوء إلى ىذه العممية ألخذ بعض األلفاظ من المغات األجنبية وصبغيا
بصبغة عربية أو اإلبقاء عمى حالتيا األصمية.
يفتح التعريب بابا لمتوسيع المصطمحي ،إذ يسمح لممتخصصين بالولوج إلى صناعة
المصطمح ،وذلك من خالل اشتقاق ألفاظ جديدة لم تكن موجودة من قبل في العربية لمواكبة الواقع
المغوي ،وما يحممو من تقمبات وتطورات مصطمحية.
عرف "التعريب" عمى أنو" :ما تكممت بو العرب من الكالم األعجمي ،أو ما ألحقوه ببناء كالميم
وي َّ
مباشرة ،أو بتغيير ،ليناسب لغتيم" 1نمحظ من ىذا أن التعريب ىو ما دخل إلينا من الكالم
األعجمي ،وذلك بمحاولة حممو عمى المغة العربية وأوزانيا ليناسب الذوق العربي وحتى يسيل
تداولو.
ويشترط بعض المغويين في تعريب المفظة "خالؤىا من الحروف التي ال توجد ليا بين
حروف العربية األصمية ،وتقويميا عمى أقيسة الكالم العربي وأوزانو" 2نستنتج من جممة ىذه
الشروط ما يمي:
 يجب رسم المصطمح المعرب بحروف عربية أي يجب أن تكون خالية من األصوات األجنبية
الدخيمة عمى المغة العربية.
 اخضاع ىذه المعربات لموزن العربي بدال من اإلكتفاء بإقحاميا عمى نظاميا المغوي حتى ال
نقبل الحديث بمغة أجنبية في صميم لغتنا األم.

1

ميدي صالح سمطان الشمري ،في المصطمح ولغة العمم ،دط ،كمية اآلداب ،بغداد ،2112 ،ص.97

2

حفار عز الدين ،المسانيات وتعريب المصطمح ،جامعة مستغانم ،ع ،39 :ديسمبر ،2111 ،ص.119
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 -5-3التركيب :يعد التركيب وسيمة من وسائل توليد المصطمح ،فيو يقوم عمى دمج كممتين في
كممة واحدة حتى تتمكن ىذه األخيرة من أداء الوظيفة الموكمة إلييا.
واعتنى العمماء ب"التركيب" واعتبروه كوسيمة مساعدة في عمميم المصطمحي ،فالمفظة
المركبة ىي ما تكونت من لفظتين ،ال يفيم معناىا إال من خالل العودة إلى المعنى في الكممات
األصمية.
ويعني "التركيب" "ضم كممة إلى أخرى بحيث تصبحان وحدة معجمية واحدة ذات مفيوم
واحد" 1نستخمص من ىذا التعريف أن التركيب ىو تالحم كممتين مع بعضيما البعض ،فالكممة
لوحدىا قاصرة عمى أداء المعنى إذ تحتاج إلى لفظة أخرى تكمل معناىا ألداء مفيوم واحد داخل
التخصص.
 -1-5-3أنواع التركيب :تعددت تقسيمات العمماء ألنواع التركيب ،غير أن المغة العربية تستند
في عمميا المصطمحي عمى نوعين من التركيب ىما:
أ-التركيب االضافي :نعني بو ما تركب من جزأين حيث يكون فيو الثاني مضافا لألول ،ويعرفو
صالح بمعيد بقولو" :ىو المركب من المضاف والمضاف إليو ،دار الكتب ،بيت المال ،دار
السالم" 2نخمص من ذلك أن التركيب االضافي ىو اسناد كممة إلى أخرى لتدال عمى معنى واحد
مفيد.

1

عمي القاسمي ،عمم المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية ،ط ،1مكتبة لبنان ،بيروت ،2118 ،ص.449

2

صالح بمعيد ،فقو المغة العربية ،دط ،دار ىومة ،بوزريعة ،دت ،ص.118
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ويعرف بأنو:
ب -التركيب المزجي :يدل ىذا النوع عمى دمج كممتين مع بعض لتكوين كممة واحدةَّ ،
"ضم كممتان إلى بعضيما لتصبحا كممة واحدة مثل اسم العمم بعمبك" 1إذن ىذا النوع من التركيب
مكونة من بعل وبك.
ىو عبارة عن إدماج كممة داخل كممة واحدة ذات معنى ،فكممة بعمبك َّ
نستشف من ىذا التقسيم أن ليذين النوعين أىمية بالغة في إنتاج المصطمح ،إذ يعمالن
عمى إثراء المغة العربية بمصطمحات جديدة ،وىذا ما يساىم في جعميا قادرة عمى مواكبة التغيرات
والتطورات السائدة عمى الساحة المغوية ،وذلك من خالل امتالكيا لجياز اصطالحي متنوع وكثيف.
 -6-3النحت :يصنف النحت عمى أنو نوع من أنواع االشتقاق ،ويسمى باالشتقاق الكَّبار ،وىو
يقوم عمى توليد كممات جديدة من خالل دمج كممتين أو أكثر في كممة واحدة ،وال يمجأ إليو إال عند
االقتضاء أو الضرورة ،فيو نادر في المغة العربية.
يتمتع النحت بخاصية االختزال ،إذ يقوم عمى ابتداع كممة واحدة مركبة من كممتين أو أكثر
لمداللة عمى مزيج من دالالت الكممات المنحوت منيا.
عرفو ابن فارس بقولو" :العرب تنحت من كممتين كممة واحدة ،وىو جنس من االختصار
ي َّ
وذلك رجل عبشمي منسوب إلى اسمين" 2نستنتج من ىذا القول أن "النحت" ظاىرة عربية استعممت
لمداللة عمى ألفاظ جديدة حيث إن العرب تميل إلى التخفيف في كالميا ،وذلك عن طريق انتزاع
أصوات من لفظة ولفظة أخرى لتكوين كممة جديدة ذات معنى محدد.
 -1-6-3أنواع النحت :قسم العمماء النحت إلى أربعة أضرب:
عرف بأنو" :أن تنحت من
نكون من اسم أو أكثر اسما واحدا ،وىو ي َّ
أ-النحت االسمي :ومعناه أن َّ
اسمين أو أكثر اسما ،كأن تنحت من بسم اهلل الرحمان الرحيم
1

عمي القاسمي ،عمم المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية ،ص.451

 2ابن فارس ،الصاحبي في فقو المغة ،ص.73
 3ممدوح خسارة ،علم اللغة وطرائق وضع المصطلحات العربية ،ص.181
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التعريف أن النحت االسمي ىو أن تصوغ من اسم أو اسمين أو حتى ثالثة أسماء اسم واحد ،نحو
ال حول وال قوة إال باهلل حيث نختزل جممة ىذه الكممات في اسم واحد ىو :الحوقمة.
ب -النحت الفعمي :يختمف ىذا النوع عن السابق في جنس المأخوذ منو ،ففي ىذا النوع ننحت من
عرف بقوليم" :ما ينحت من الجممة داللة عمى منطوقيا مثل:
الجممة مع الداللة عمييا ،وىو ي َّ
بأبأ -بأبي أنت" 1وعمى ىذا األساس يمكن أن ننحت عدداً ال متناىياً من المصطمحات الجديدة.
 -7-3التراث :ال يكاد يختمف العمماء حول أىمية "التراث" وقيمتو في البحث العممي ،باعتباره
الذخيرة األساسية لمعظم المصطمحات الفصيحة ،لكن الدقة التي يقتضييا الوضع المصطمحي
تجعل البعض في تخوف كبير من الخوض في غماره ،ذلك ألن طبيعة المصطمحات ماىي إال
صورة حية ومرآة عاكسة في شتى المجاالت ،لذلك كان لزاما عمييم تحري الدقة قبل اتخاذه
كمصدر رئيسي الستنباط المصطمحات.
أقر بعض العمماء مشروعية التراث في استحداث مصطمحات جديدة ،إذ ال يمكن أن
نفصل اإلنسان عن تاريخو وىويتو ،فالتراث كنز تركو القدماء لالستفادة منو ،وعمينا أن نعيد
استقراءه بدال من القول بصعوبة أو بطالن وظيفتو إذ أنو" :ال بد من االعتراف بأننا لم نتمكن من
ترتيب العالقة بين أجزاء ىذا التراث من جية ،وبينو وبيننا من جية أخرى بالصورة التي تجعمو
يؤسس ذاتنا العربية وفق متطمبات العصر" 2فال يمكننا تجاىل التراث وحصره في باب القديم ،فيو
يمثل مدونة المغة العربية لذا ينبغي الرجوع إليو في صناعة المصطمح ،ذلك أننا لو نتحراه
الستحدثنا عددا ال متناىيا من المصطمحات القادرة عمى مواكبة التطورات الحاصمة في الواقع
المغوي.
1
2

محمد ممدوح خسارة ،عمم المغة وطرائق وضع المصطمحات في المغة العربية ،ص.181

محمد بن صالح وحيدي ،قراءة التراث األدبي والمغوي في الدراسات الحديثة ،المسانيات والتراث النحوي :اشكالية

منيجية وابستمولوجية ،جامعة الممك سعود ،2114 ،ص.51
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ونجد من العمماء من دعا إلى القطيعة مع التراث ،وأنو أصبح غير قادر عمى تزويدنا
بمصطمحات جديدة ،وحجتيم في ذلك أن "توظيف المصطمح القديم لنقل مفاىيم جديدة من شأنو
أن يفسد عمينا المفاىيم الواردة والمفاىيم المحمية عمى السواء" 1حسب ىذا الرأي فإن توليد
المصطمح من خالل التراث يؤدي إلى الوقوع في الخمط والمبس بين المفاىيم ودالالتيا.
يمكن القول ،مما سبق ،أنو يمكن اتخاذ التراث كآلية لتوليد المصطمح وذلك بالتوسط فيو
فال نسرف في األخذ منو ،وال نقصر بتركو ،وبالنسبة لممفاىيم المأخوذة منو نحاول إحياءىا عن
طريق اكسابيا معنى جديد يتماشى مع التطور المعرفي.
 .IIالمصطمح المغوي وقضاياه في المغة العربية:
يعرف المصطمح المغوي العربي جممة من المشاكل التي تثقل كاىمو ،وتحول دون تحقيقو
لوظيفتو بشكل دقيق داخل الميدان الذي وضع من أجمو ،وخاصة في مجال الترجمة والتعريب
لذلك تسعى المنظومة العربية إلى إيجاد حمول عممية من خالل الدعوة إلى توحيد المصطمح حتى
يسيل تداولو بين أىل االختصاص.
-1المصطمح وعالقتو بمغة االختصاص :تختمف لغة االختصاص عن المغة العامة ،فكمما
خصصنا الدراسة أكثر كمما ضيقنا داللة المغة وانتقينا منيا ما يناسب التخصص ،فمكل ميدان
مصطمحاتو الخاصة بو التي ال يفيميا إال المتعاممون بيا ،وىي تتمتع بمجموعة من الخصائص
والصفات التي تميزىا عن المغة العادية حيث تصبح المغة في الميدان المتخصص أكثر تقييدا
بالمفاىيم.
 -1-1تعريف لغة االختصاص :تتميز الميادين المتخصصة في كون لغات االختصاص فييا

1

حسين نجاة ،اشكالية المصطمح المساني وأزمة الدقة في المعاجم العربية ،مجمة المقاليد ،جامعة حسيبة بن بوعمي

الشمف ،ع ،2116 ،11 :ص.61

24

مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول

تعكس أحادية المفيوم لتسييل التواصل المتخصص ،فالمصطمح فييا محصور داخل حقمو ،وىو
الذي يحدد داللتو ،وىذا ما يميزىا عن المغة العادية التي تمتاز بالتعدد في المعنى والتوسيع في
الداللة.
عرف لغة التخصص أنيا" :أنظمة عالمية معقدة وشبو مستقمة تستند إلى المغة العامة
وت َّ
والتي منيا تولدت ،واستعماليا يفرض مسبقا تكوينا خاصا وتواصال مختزال إلى المتخصصين في
نفس الميدان أو ميادين جد متقاربة" 1يمكن أن نقول من خالل ىذا التعريف أن لغة االختصاص
وليدة المغة العادية إال أنيا تنفرد عنيا في استعماليا مجموعة رموز وعالمات تحيل عمى المصطمح
مباشرة داخل الميدان الذي ينتمي إليو ،كتمك الموجودة في الفيزياء والرياضيات ،وال يتأتى فيميا إال
إذا كان أصحابيا متخصصون في ىذا الميدان ألنيا في األخير ،ماىي إال تواضع بين أفراد
التخصص الواحد.
عرف أيضا بأنيا ..." :لغة تبني خطابا مختصا يتصف بمكوناتو المفيومية والمسانية
وت َّ
تعكس نظاما تصوريا ومفيوميا ومعجميا مختصا ىدفو التواصل بالمعرفة المختصة بين
الجماعات العممية المختصة" 2نخمص من ىذا أن اليدف من لغات االختصاص ىو بناء خطاب
متخصص بين مستعممييا ،حيث تقوم عمى اختيار مفاىيم واضحة ودقيقة يسيل تداوليا بين
المتخصصين ،وال يتحدد معناىا إال داخل الحقل الذي تنتمي إليو ،فيي تتميز بدرجة عالية من
التجريد حتى إنو يفرد ليا معاجم خاصة بيا.
نستنتج من التعاريف السابقة أن العالقة بين المصطمح ولغة االختصاص ىي عالقة
استمزامية ،وال يمكن الفصل بينيما ،فالتخصص يستدعي بالضرورة حضور مصطمحات خاصة بو
1

ماريا تري از كابري ،المصطمحية النظرية والتطبيقات ،تر :محمد أمطوش ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،أربد

2

خميفة الميساوي ،المصطمح المساني وتأسيس المفيوم ،ط ،1دار األمان ،الرباط ،2113 ،ص.65

 ،2112ص.97
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والتي تميزه عن التخصصات المطروحة في مختمف الميادين ،ويشترط في ىذا أن يكون المصطمح
أحادي المفيوم ،فال يمكن أن يظير نفس المصطمح لمداللة عمى عدة تصورات ذىنية (االشتراك
في الداللة ،الترادف) حتى يسيل تداولو بين أىل االختصاص ،وفي ىذا الصدد يقول عبد السالم
المسدي" :إذا كان المفظ األدائي في المغة صورة لممواضعة الجماعية ،فإن المصطمح العممي في
سياق نفس النظام المغوي يصبح مواضعة مضاعفة إذ يتحول إلى اصطالح في صمب اصطالح"

1

يوضح ىذا القول الحدود الفاصمة بين المصطمحات في المغة العادية والمغة المتخصصة رغم أنيا
وليدة المواضعة في كمييما ،إال أن المغة المتخصصة تتميز بدقة أكبر من المغة العادية ،فكمما
تخصص المصطمح أكثر ،كمما اكتسب مدلوال خاصا داخل الميدان الذي ينتمي إليو.
-2مشاكل المصطمح في المسانيات :يعاني المصطمح جممة من التقمبات واالضطرابات التي تحول
دون تقدمو في ميدان معين أو اختصاص ما ،تمنعو من المحاق بالركب الحضاري ،إذ أن
المصطمح العربي يشيد عمى مسرحو فوضى عارمة ،تعصف بو نتيجة تعدد المسميات لمتصور
الواحد ،وىذا ما يؤدي إلى الخمط والمبس .ومن بين المشاكل التي تضرب في صميم صناعة
المصطمح ىي الترجمة والتعريب التي سنحاول عرضيا كاآلتي:
 -1-2الترجمة :يشيد العالم العربي جممة من التطورات التي مست مختمف المعارف االنسانية
والتكنولوجية ،مما أدى إلى ظيور مفاىيم جديدة تستدعي بالضرورة ايجاد مقابالت مناسبة ليا
ونظ ار لتعدد لغات المصدر فقد تعددت المصطمحات ىي األخرى ،مما أحدث بمبمة مصطمحية
خاصة في الوطن العربي.
ال يخفى عمى أحد األىمية البالغة التي تشغميا الترجمة في ميادين العموم عمى اختالفيا فإلييا يعزى
النيوض بالجانب العممي ،إذ أنيا بمثابة الجسر الواصل بين مختمف الشعوب ،لكن المنظومة
1

عبد السالم المسدي ،قاموس المسانيات ،دط ،الدار العربية لمكتاب ،تونس -ليبيا ،1984 ،ص.13
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العربية لم تحسن استغالل ىذا الجانب ،وآثرت عميو فوضى المصطمح ،وفي ىذا الصدد يقول أحمد
قدور" :وكان من بين نتيجة فوضى المصطمحات أن معظم الدارسين صار يفضل ما ابتدعو دون
االلتفات إلى توحيد المصطمحات أو مراعاة شيوعيا أو موافقتيا لخصائص العربية" 1يوضح ىذا
القول األزمة التي يعاني منيا المصطمح العربي في الساحة المغوية حتى إن الناظر إليو يدرك
استيتار المترجمين واسرافيم في وضع مصطمحات جديدة ،دون النظر إلى ماسبقيم من ترجمات.
ويعود اختالف وتعدد الترجمات في المغة العربية ألسباب منيا:
 ال توجد منيجية واضحة وموحدة لمعمل المصطمحي في العالم العربي ،إنما يطغى عميو نوع
من الفوضى وقمة التنظيم.
 عدم توحيد الجيود والرؤى بين المعنيين باألمر ،وكذلك غياب التنسيق بينيم.
 عدم وجود تعاون بين األقطار العربية ،فالترجمة في المغرب مثال تختمف عنيا في المشرق مما
يؤدي إلى انعكاسات سمبية عمى المردود العممي.

2

 سوء المعاجم العربية ثنائية المغة التي يستخدميا المترجم والتي تنعكس سمبا عمى عممو.
 عدم صالحية اإلعداد والتدريب المتوفران لو( المترجم) وقمة الوسائل الموضوعة تحت تصرفو.

3

يتضح من ىذه األسباب أن المصطمح في العالم العربي يعاني من مشكالت شأنو في ذلك
شأن العموم المقترضة ،ويرجع ذلك إلى عدم توحيد األعمال بين المترجمين والقائمين عمى الترجمة
وبالتالي التأخر عن الركب الحضاري.

1

أحمد قدور ،المسانيات والمصطمح ،مجمة مجمع المغة العربية ،دمشق ،المجمد ،81ج ،4ص.7

2

ينظر بشير العموي ،الترجمة إلى العربية قضايا وآراء ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة ،1996 ،ص.13-11

3

عمي القاسمي ،مشاكل المترجم العربي في المنظمات الدولية ،مجمة المسان العربي ،مكتب التنسيق والتعريب

ع ،1989 ،33:ص.44
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 -2-2التعريب :يثير التعريب مجموعة من المشاكل التي تثقل كاىل المغة العربية نتيجة التطور
اليائل الذي تشيده العموم في مختمف الميادين وظيور مصطمحات ال حصر ليا ،حتى إن األلفاظ
المعربة تخمق جوا تنافسيا مع األلفاظ العربية األخرى ،مما أدى إلى ظيور مشاكل في ىذا المجال
سنحاول عرضيا فيما يمي:
يعاني التعريب من بعض المنغصات مثمو مثل الترجمة وذلك بسبب تشتت الجيود ،وغمبة
النزعة الفردية في تعريب العموم مما يؤدي حتما إلى نتائج سمبية عمى الصعيد المعرفي "فقد سار
معربوا ىذا الزمن ومترجموه في نقل المغات اإلفرنجية عمى طرق مختمفة ،فابتدع ىذا أسموبا جرى
عميو خالفو فيو غيره" 1يمكن أن نالحظ من ىذا القول أن القائمين عمى عممية التعريب غير
متفقين عمى طريقة واحدة ،إنما يحاول كل شخص فرض وجية رأيو وابتداع مصطمحات لم يأت بيا
غيره مما يؤدي إلى اغفال المفيوم الحقيقي لممصطمح ،وبالتالي االبتعاد عن جوىر العمم وىذه ال
شك أزمة حقيقية.
وال تتوقف مشكمة التعريب عند ىذه النقطة بل تتجاوزىا إلى ما ىو أعظم ،فتعدد المغات
المأخوذ عنيا ىو أصل البالء ،وىو السبب في وجود مسميات عديدة إزاء تصور ذىني واحد "فمو
أننا نأخذ عن لغة أجنبية واحدة ليان األمر لكن المصيبة أن كل قطر يأخذ بحكم ماضيو القريب
عن المغة األجنبية التي كانت مفروضة عميو ،فتباعدت بذلك المفردات المستعممة في كثير مما
نستعممو" 2نستنتج ،مما سبق ،أن تعدد لغات المصدر ىو السبب الرئيس في تعدد المفاىيم
لممسمى الواحد ،فالتساىل في نقل المصطمحات من أي بمد أجنبي ولد كل ىذه الفوضى

1

محمد عمي الزركان ،الجيود المغوية في المصطمح العممي الحديث ،دط ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق1998 ،

ص.382

 2خير الدين حقي ،وحدة المصطمح العممي ،مجمة المسان العربي ،المكتب الدائم لمتنسيق والتعريب ،يناير1965 ،
ص.31
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المصطمحية في مختمف األقطار العربية ،ال سيما وأنو ال توجد أي رابطة عمل مشتركة بين
المشتغمين في ىذا المجال توحد أعماليم.
وينبغي أن نشير إلى أن ما يعترض تعريب العموم وجعميا في متناول الباحثين ىو أن
مصطمحات ىذه األخيرة ليست موجودة كميا في التراث العربي ،لكن الحاجة إلييا تقتضي التفكير
بمدلوالتيا والبحث عن مصطمحات عربية مناسبة ،وفي ذلك يقول طاىر الحيادرة" :أن وضع
المصطمحات بالمغة العربية ربما كان يتضمن تصورات لم تقم في أذىان لغوي عربي ،وقد ال
يصمح لمتعبير عنيا مصطمحات عربية رسخت داللتيا وتبمورت ،وقد يكون من الخير تجنب
استعماليا حتى ال يختمط معناىا األصيل بالمعنى الحديث" 1نالحظ من خالل ىذا القول أن
المصطمحات وليدة الحاجة ،ومن ثم فإنو ال يمكن أن نستقي كل ما نحتاج إليو من التراث العربي
وخاصة فيما يخص المصطمحات الشائعة االستعمال ،فإن أي محاولة لمتعديل في مدلوالتيا سيولد
حتما فوضى بين المعنى القديم والمعنى الجديد.
بناء عمى ما سبق يمكن أن نستنتج أىم المشاكل التي يواجييا المصطمح المساني في المغة
العربية في ما يمي:
 عدم ممارسة العمل االصطالحي بشكل جاد كنشاط يمكن أن يعود بالفائدة عمى المغة العربية.
 اإلكتفاء بمجرد النقل عن اآلخرين وىذا ما يؤدي إلى ضعف المغة العربية في ميدان العموم.
 التيميل لكل ما ىو أجنبي واالعتزاز بو والتخمي عن التراث العربي األصيل بكل ما يحممو من
ذخيرة لغوية.

1

مصطفى طاىر الحيادرة ،من قضايا المصطمح المغوي العربي ،نظرة في مشكالت تعريب المصطمح المغوي

ط ،1عالم الكتب الحديث ،أربد ،الكتاب الثالث ،2113 ،ص.45
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 ركود الحياة االجتماعية العممية العربية واالستسالم لمضعف الفكري في انتظار الصحوة
لمخوض في ميدان العموم.

1

 كثرة الجيات الواضعة وغمبة النزعة الفردية التي تطبعيا.
 اإلفتقار إلى مبدأ التعاون بين العمماء والباحثين والتسميم بحتمية التعدد المصطمحي.
 إىمال جيود المجامع المغوية وما تقرره من مسميات فصيحة.
 اختالف لغات المصدر التي يأخذ عنيا عمماء المصدر وىذا ما يزيد من أزمة المصطمح 2.وال
نريد أن نرمي بعيبنا عمى المغة العربية ونتيميا بالقصور العممي المعرفي ،وانو لمن المعيب أن
نسمم بمقولة "اتفق العرب عمى أال يتفقوا " ونجعميا عنوانا لفكرنا بل يجب أن تكون ىناك
دعوات جادة لتوحيد المصطمح من أجل النيوض بالجانب العممي ،كما يجب العمل عمى
تنشيط الترجمة لتدارك التخمف الفكري الذي تعاني منو المغة العربية.
وفي خضم ىذه الفوضى التي يعاني منيا المصطمح تسعى مختمف المجامع المغوية إليجاد
حمول مناسبة ليا سنحاول عرضيا كما يمي:
 ترجمة االصطالح المفرد بمفردة مثمو ،فإن ذلك يساعد في التصريف واالشتقاق.
 قصر التعريب عمى المقتضيات الضرورية.

3

 االنفتاح عمى العموم األخرى في تكوين المصطمح واستعارة بعض المصطمحات.

1

ينظر يحي عبد الرؤوف جبر ،االصطالح مصادره ومشاكمو وطرق توليده ،مجمة المسان العربي ،مكتب التنسيق

والتعريب ،عمان ،ع ،1992 ،36 :ص.146-145
2

واضح عبد العزيز ،المصطمح العربي مشاكل وحمول ،الممتقى الوطني حول المصطمح والمصطمحية ،مخبر

3

ينظر يحي عبد الرؤوف جبر ،مجمة المسان العربي ،ص.148

الممارسات المغوية في الجزائر ،مولود معمري ،تيزي وزو ،ج 2،3 ،2ديسمبر ،2114ص.417-416
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 االبتعاد عن العفوية في وضع المصطمح بل يجب أن يخضع لمنيجية دقيقة ومنظمة.

1

 إنشاء جمعيات خاصة بالمصطمح العممي ،واالىتمام أكثر بالمصطمحات المسانية الصادرة عن
مجامع المغة العربية.
 توسيع العمل المصطمحي وذلك عن طريق ربطو بالشبكة العالمية لالتصاالت 2.نستنتج مما
سبق أن ىذه الحمول يمكن أن تكون ناجعة إذا ما أخذت بجدية وطبقت حقا عمى أرض الواقع
والقت ترحيبا من قبل المعنيين باألمر ،لكن الشيء الذي يجب العناية بو أكثر ىو الكف عن
مجرد النقل من اآلخرين والحث عمى المشاركة الفعمية لمميدان العممي بكل ما يحممو من
تخصصات.
-3النظرية الخميمية :تعتبر النظرية الخميمية الحديثة نظرية لغوية معاصرة ،متميزة بمحاولة التوفيق
بين التراث العممي العربي القديم ،بما تحممو من أصالة باعتباره رمز لميوية العربية ،وبين ما جاءت
بو النظريات المسانية الحديثة من تطور وتجديد ،وذلك من باب االنفتاح عمى العموم المعاصرة.
 -1-3تعريفيا :يعود الفضل في ظيور ىذه النظرية الحديثة والتأصيل ليا إلى المغوي "عبد
الرحمن الحاج صالح" الذي أولى عناية منقطعة النظير بالتراث المغوي والحظ ما يحممو من كنوز
دفينة غفل عنيا المعاصرون خاصة ،من ذلك ما توصل إليو "الخميل بن أحمد" من خالل تطبيقو
لممنيج الرياضي عمى المغة العربية "فيي نظرية معاصرة تؤكد ضرورة الرجوع إلى التراث العممي
األصيل والنظر في ما تركو العمماء األوائل لفيم أسرار المغة العربية واجراء مقارنة نزيية بين
نظرية النحاة األولين والنظريات المسانية الحديثة ،مع تحيين الوقائع النحوية وفق التطورات

1

ينظر خالد عبد الكريم بسندي ،المصطمح المساني عند فاسي الفيري ،مجمة التواصل ،جامعة الممك سعود

الرياض ،ع ،25 :مارس ،2111ص.38-37
2

ينظر أحمد قدور ،المسانيات والمصطمح ،مجمة مجمع المغة العربية ،دمشق ،مجمد ،81ج ،4دت ،ص.12
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الجبارة التي تعرفيا التقنيات المعاصرة" 1نستنتج من ىذا التعريف أن النظرية الخميمية الحديثة ما
ىي إال محاولة إلحياء التراث المغوي العربي وفق نظرة تجديدية ،تتوافق مع ما جاءت بو النظريات
المسانية الحديثة دون إسراف وال تقصير ،ألن ما قال بو العمماء األوائل ال يختمف كثي ار عما جاء بو
المحدثون ،بل يتجاوزه أحيانا إلى التعمق في حقائق لغوية ،مما يعكس فطنتيم واتساع معرفتيم.
 -2-3مبادئ النظرية الخميمية :تقوم ىذه النظرية في مجمميا عمى سبع مبادئ أساسية وضعيا
"عبد الرحمن الحاج صالح" حيث عكس فييا التوجو الذي قام عميو التراث المغوي العممي ،من ذلك
ما تركو "الخميل بن أحمد" وتمميذه "سيبويو" الذي سار عمى نيجو في دراسة المغة العربية ،وتتمثل
ىذه المبادئ فيما يمي:
أ-مبدأ الوضع واالستعمال :تخضع المغة في طبيعتيا إلى مجموعة من القوانين والضوابط
(الصرفية والنحوية) باعتبارىا نظاما ،لكن االستعمال يحول في كثير من األحيان دون تحقيقيا ليذا
النظام الصارم الذي كانت عميو أثناء الوضع "...ألن المسان وضع واستعمال ،أي نظام من األدلة
الموضوعة لغرض التبميغ ،واستعمال فعمي ليذا النظام في واقع الخطاب" 2يوضح ىذا القول أن
المغة عبارة عن بنية(صوتية ،صرفية ،نحوية ،داللية) لكن إدخاليا حيز االستعمال ىو الذي يحدد
طبيعتيا عن طريق رصد كيفية تأدية المتكممين ليذه البنية في خطابيم العادي ،كل حسب
مجتمعو(تقديم ،تأخير ،حذف ،اختزال)
ب -مبدأ األصل والفرع :اعتمد النحو العربي في بناءه عمى مبدأ األصل والفرع ،فاألصل ىو كل
ما كان ثابتا راسخا في المغة ،أما الفرع فيو الذي يدور في فمكو بزيادة مفيدة ،وذلك من خالل
عممية التحويل التي يمكن من خالليا تحديد وحدات المغة "فممعناصر المغوية مراتب عمى حد

1

صالح بمعيد ،مقاالت لغوية ،دط ،دار ىومة ،بوزريعة ،2114 ،ص.62

2

صالح بمعيد ،المغة العربية العممية ،دط ،دار ىومة ،بوزريعة ،2113 ،ص.116
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تعبيرىم ويعنون بذلك أن كل كيان لغوي إما أصل يبنى عميو غيره أو فرع يبنى عميو أصل من
األصول" 1ونالحظ من خالل ىذا القول أن األصل ىو بمثابة النواة التي يبنى عمييا الفرع بواسطة
التحويل الذي يعتبر أىم عامل لمتمييز بين الوحدات في النظرية الخميمية ،وىو عكس التحميل الذي
قامت عميو النظريات الغربية (التحميل إلى أقل المكونات الممكنة)
ج -مبدأ االنفصال واالبتداء :تكمن أىمية ىذا المبدأ في تحديد عناصر الكالم واكتشاف الحدود
الفاصمة بين ما ىو أصمي (خالي من الزيادة) وما ىو فرعي (يحتمل زيادة) ،من خالل الموقع الذي
تأخذه المفظة في الخطاب ،ومعنى ذلك "أن النحاة ال يفترضون شيئا بل ينطمقون من واقع المفظة
وواقع الخطاب .فينظرون في الكالم الطبيعي أي المخاطبات العادية ما ىو أقل ما يمكن أن
ُينطق بو من الكالم المفيد" 2نستخمص مما سبق أن السياق ىو الذي يحدد ىوية المفظة وذلك
بحممو عمى قطع أخرى ،ومن خالل ىذا المبدأ يمكن لنا أن نميز أجزاء الكالم نحو كتاب .فيذه
القطعة تحتمل الزيادة من اليمين ومن اليسار عمى صورة التعاقب فتصبح مثال الكتاب ،كتاب زيد
وىمم جرا.
د -مبدأ الباب :قسم النحاة العرب قديما كتبيم إلى أبواب ،من ذلك باب فعل وف ُعل وغيرىما وكان
غرضيم من ذلك إظيار الكممات التي تشترك في بنية واحدة من منطمق حمل شيء عمى شيء
لمعرفة الصفات المشتركة بين ىذه الكممات ،فالباب "ىو مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة أو
صنف ،تجمعيا بنية واحدة" 3نخمص من ىذا القول أن ىدف النحاة القدامى من وضع مصطمح
"باب" ليس التصنيف كما تفعل البنيوية المتأثرة بالمنطق األرسطي القائم عمى إدراج شيء في شيء
1

عبد الرحمن حاج صالح ،بحوث ودراسات في الدراسات المسانية ،دط ،موفم لمنشر ،الجزائر ،ج2117 ،1

ص.321
2

عبد الرحمن الحاج صالح ،النظرية الخميمية الحديثة مفاىيميا األساسية ،كراسات المركز ،مركز البحث العممي

3

صالح بمعيد ،مقاالت لغوية ،ص.43

والتقني لتطوير المغة العربية ،ع ،2117 ،4 :ص.79
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عمى أساس الصفة (الجنس) ،بل إن اليدف منو ىو إبراز الصيغة التي بنيت منو الكممات وفق
منيج رياضي ،أي حمل شيء عمى شيء.
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تكافؤ
(فئة)

ترتيب (النظم)
ه -مبدأ المثال :يطمق ىذا المبدأ عمى مجموعة من العناصر التي يمكن أن تجمع في باب واحد
التفاقيا ،ال في الصفة الذاتية فحسب ،بل في الصيغة المشتركة التي تعطييا الطابع التمييزي
الخاص بيا ،كما رأينا في المثال السابق ،يعرفيا الحاج صالح "المثال يحصل بتركيب عمميتين:
عممية تجريدية تؤدي إلى فئة تسمط عمييا ىي نفسيا عممية أخرى ترتيبية فيحصل بناء معين
مشترك يسمى مثاال ،فالمثال ىو مجموع الرموز المركبة التي تُمثل بيا البنية" 1نالحظ من خالل
ىذا القول أن المثال ىو مفيوم رياضي محض فالعممية التجريدية تقوم عمى إظيار التكافؤ بين
العناصر المغوية من خالل البناء والوزن ،أما العممية الترتيبية فيي عبارة عن رصف لمكممات
المبنية عمى األصل (فعل) مع مراعاة الزوائد التي يمكن أن تدخل عمى الكممة ،وبناء عمى ىذا
يمكن إدراجو في باب واحد ىو باب (مفعل) المثال السابق.
و -مبدأ القياس :يستند القياس عند النحويين عمى مرجعية االتفاق في البناء أي حمل شيء عمى
شيء لجامع بينيما ،فاليدف منو ىو الحاق األلفاظ التي تشترك في الوزن بأمثاليا ،وبالتالي فإن
1

عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث ودراسات في المسانيات العربية ،ص.319
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لمقياس عالقة وطيدة بمفيوم الباب ،وعميو فالقياس ىو "بناء كممة أو كالم باستعمال مواد أولية
ىي كالمعطيات واحتذاء صيغة الباب لبذي ينتمي إليو العنصر المحدث ،وىذا التفريع ال يجوز إال
إذا اطرد الباب واذا لم يطرد فيقاس عمى األكثر أي عمى الصيغة الغالبة في الباب واالستعمال"

1

إذن فالقياس تكافؤ إجرائي في البنية بين العناصر المغوية (النظائر) أي حمل شيء عمى شيء
استنادا إلى األصل ،ومعنى ذلك توافق أفراد ىذه العناصر في البنية ،ال في الصفات الخارجة عنيا
مثمما يفعل البنيويون في منيجيم القائم عمى التقابل ،واذا لم تتوافق نمجأ إلى القياس عمى األكثر
وما كان شائعا في االستعمال ،وىذه ىي الميزة األساسية لمقياس النحوي األصيل.
ي -مبدأ المفظة والعامل :اعتمد النحاة في بناء كالميم عمى المفظة ،وذلك انطالقا من عمميات
اجرائية لمبحث عن العناصر المتكافئة ،وىذه المفظة يمكن أن تدخل عمييا عناصر أخرى تؤثر
عمييا وعمى بقية التراكيب وتسمى عامال ،وفي ذلك يقول الحاج صالح" :ليست المفظة الوحدة
الصغرى التي يتركب منيا مستوى التراكيب ألن ليذا المستوى وحدات أخرى من جنس آخر أكثر
تجريدا 2"...يمكن القول إن المفظة ال تمثل المستوى األدنى من الكالم ،بل الكممة ىي التي تمثل
أصغر وحدة باعتبارىا أحد مكونات المفظة ،ومن ثم ،إذا أجرينا ىذه المفظة في التركيب وألحقنا بيا
بعضا من الزوائد بشكل تعاقبي مع اإلبقاء عمى النواة( المفظة) فإنيا تؤثر فيما بعدىا ،وذلك بتغيير
زيد قائماً ،فإذا الحظنا
قائم ،كان ٌ
العالمة اإلعرابية ،وىذا ما يسمى بالعامل نحو ٌ
قائم ،إن زيداً ٌ
زيد ٌ
ىذه األمثمة يتضح أنو كمما تغير العامل تغيرت الحركة اإلعرابية مع اإلبقاء عمى نواة الكالم (زيد).
نستنتج ،مما سبق ،أن النظرية الخميمية الحديثة ىي نظرية حديثة ساىمت بقدر كبير في
التعريف بالتراث العربي األصيل واحيائو من خالل تسميط الضوء عمى شخصيات عممية فذة في

1

صالح بمعيد ،المغة العربية العممية ،ص.119

2

عبد الرحمن الحاج صالح ،النظرية الخميمية الحديثة ومفاىيميا األساسية ،ص.37-36
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تاريخ الفكر العربي أمثال "الخميل وسيبويو" ،وما قدموه من جيود خدمت المغة العربية خدمة
جميمة ،كما قامت ىذه النظرية بتفسير الكثير من المصطمحات النحوية والبالغية التي استعصى
فيميا عمى الدارسين ،وعمدت إلى وضع مصطمحات جديدة واحياؤىا لمصطمحات أصمية مثل
"الباب واألصل والفرع والقياس" ،ومما يدل عمى نجاح ىذه النظرية تطبيقيا في ميدان المسانيات
الحاسوبية ،وما حققتو من نتائج فعالة لقياميا عمى منيج رياضي بحت.
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المبحث األول :تصنيف مصطمحات الكتاب عمى أساس الوضع

.II

المبحث الثاني :دراسة المصطمحات المغوية في جانبها الداللي.
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دراسة احصائية داللية للمصطلحات اللغوية عند الحاج صالح

-1التعريف بالمؤلف (عبد الرحمن الحاج صالح):
ولد عبد الرحمن الحاج صالح بمدينة وىران سنة  ،7997درس في مصر وفي بوردو
وباريس ،تحصل عمى التبريز من باريس ودكتوراه الدولية في المسانيات من جامعة باريس –
السوربون – وشغل منصب أستاذ بجامعة الرباط  ،7969ثم صار مدير لمعيد العموم 1المسانية
بالجزائر ،وبعدىا عين رئيسا لممجمع الجزائري لمغة العربية سنة  ،9222وكان عضوا في المجامع
اآلتية :دمشق ،بغداد ،عمان ،والقاىرة وىو صاحب مشروع الذخيرة المغوية .2وكان لو اطالع واسع
عمى الفكر المغوي عند العرب وعند الغربيين ،تأثر بالخميل بن أحمد وقال عنو أنو ىو المؤسس
الحقيقي لمنظرية المغوية ،حيث أدرك أن السبيل الوحيد لدراسة المغة وفيميا ىو البدء أوال بدراسة
حروفيا ألنيا المؤدية لفيم أجزاء الكالم األخرى ، 3ولقد بذل عبد الرحمان الحاج صالح جيدا كبي ار
من أجل الحفاظ عمى المغة العربية واثرائيا وجعميا واقية بمستجدات العمم الحديث ،فيو لم ينظر
إلى النحو عمى أنو إعراب بل رأى فيو اآلليات التي تجمي المعاني ،وبالتالي أسقط كل التفصيالت
المعقدة لمنحو العربي .4وبيذا يكون عبد الرحن الحاج صالح أحد أىم المفكرين الجزائريين حيث
عرف قيمة التراث المغوي العربي رغم ظيور الكثير من النظريات المسانية المعاصرة ،بل إنو يحاول
في ظل ىذه النظريات عصرنة التراث واعطائو دفعا جديدا حتى يكون مواكبا لمعموم المعاصرة معب ار
بحق عن اليوية العربية دون قصور ،وتوفي سنة .9277

1

ينظر عبد الرحمان الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،دط ،موفم لمنشر الجزائر

 ،9227غالف الكتاب.
2

ينظر عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث ودراسات في المسانيات العربية ،غالف الكتاب.

3

ينظر سعاد شرفاوي ،مذكرة ماجيستر ،التفكير النحوي عند عبد الرحمن الحاج صالح ،كمية اآلداب والمغات قسم

المغة واألدب العربي ،قاصدي مرباح ورقمة ،9272-9229 ،ص.8
4

ينظر منصوري ميمود ،الفكر المساني عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة

محمد خيضر ،بسكرة ،ع ،7:جانفي  ،9225ص.3
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 -9التعريف بكتاب السماع المغوي العممي ومفيوم الفصاحة:
يتكون ىذا الكتاب –السماع المغوي العممي ومفيوم الفصاحة -لمؤلفو عبد الرحمن الحاج
صالح من  450صفحة ،تناول فيو صاحبو عدة قضايا ىامة مطروحة في العربية منذ البوادر
األولى لمتفكير المغوي العممي العربي ،موزعة عمى أربعة أبواب مع مقدمة تعرض فييا ألصول
البحث العممي في التراث المغوي وفق نظرتو الخاصة ،مع وجود خاتمة لكل باب .وليذا الكتاب
أىمية كبيرة في فيم فكره إذ أنو يمثل أول حمقة لسمسمة من الدراسات والنظريات والمفاىيم األساسية
التي وصفيا الحاج صالح
تطرق عبد الرحمن الحاج صالح في مقدمتو كتابو إلى أىمية التراث المغوي العممي ،الذي
انطمق أساسا من دوافع دينية اجتماعية تتمثل في الحفاظ عمى القرآن الكريم من المحن والحفاظ
أيضا عمى الممكة المغوية حتى ال تفسد األلسن ،وذلك بطريقة عممية -االستقراء -وما صحبو من
اختراع نظام من االعجام والنقط لتصحيح القراءة وتسييميا ،ولم يتم ذلك إال من خالل االعتماد
عمى السماع المباشر(مشافية العرب الفصحاء) وما نتج عنو من جمع وتدوين لممادة المغوية.
وقد نوه صاحب الكتاب إلى ضرورة الربط بين ما تركو لنا العمماء القدامى وما جاءت بو
العموم في العصر الحالي ،عمى أن ال نسقط ما جاء بو ىؤالء عمى درسنا القديم رأسا فنقع في
مغالطة فكرية ،فكل من العرب والغرب كان لو منيج وغاية من درسو.
اعتمد مؤلف الكتاب في طريقة تقصيو لمتراث المغوي العممي عمى مجموعة من الشروط
والضوابط والتي أكد حضورىا عند كل باحث يريد الخوض في غمار ىذا الموروث حتى يتسنى لو
تحقيق جوىر التراث العربي .منيا ما يخص الرواية ومدى ثقة الباحث فييا ،وقد استعمل في شرح
ذلك طرقا متعددة مثل :المقارنة القياسية الداللية ،االستغراق أو قسمة الموقع والمعنى
الموضوعي ىو الذي ييمنا أي ما يريده المتكمم من استعمالو لمفردة معينة والمدلوالت التي يمكن
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أن تأخذىا في إطار ذلك (ما تحتممو من مواقع) .وقد اعتمد عمى المنيج االحصائي في النص
الواحد لكل العبارات أو القطع الخطابية التي تحتمل أكثر من معنى يمكن أن يقصده المتكمم ،والتي
أطمق عمييا م 0األخيرة يمكن أن تتعاقب مع عدة مفردات أخرى (م ،1م...........،2مع) وبناء
عمى اتفاقيا (م )0مع احدى ىذه المفردات يحدد معناىا المقصود من خالل السياقات التي وردت
فييا وتسمى في ىذه الحالة س .أما عن حديثو عن المعيار المغوي وماىيتو من الناحية العممية فقد
رفض أن يكون اليدف من عموم المسان الحديثة ىو اختيار لغة من المغات واتخاذىا معيار
لمدراسة ،وذلك كأن يفضل مثال طريقة أداء معينة لمفظ عمى غيرىا فيذا ال يمد لمباحث الموضوعي
بصمة ،فما المغة في نياية المطاف إال استجابة لرغبة الشعوب وانعكاسا لممجتمعات وال عالقة لمعمم
بذلك ،ونمثل لذلك بالدوافع التي كانت وراء وضع النحو العربي واعتناء الينود بمغتيم السنسكريتية
فمم يكن الغرض من كل ىذا طمعا في العمم بقدر ما كان دافعا دينيا واجتماعيا ،إال أن الجانب
العممي الذي نمتمسو من ىذا ىو الطريقة الموضوعية التي تناولوا بيا ىذه المغات (الوصف) وما
تبعيا من استنباط لمحدود ،فال يجب الخمط بين الدوافع العممية الموضوعية والدوافع االجتماعية
الدينية ،ذلك أن األحكام العممية حسب رأيو ليست إال أحكام عمى الواقع وحقيقتو ،وليس كما فعل
المسانيين المتأثرين بالبنيوية أو السموكية ،حيث اقتصرت دراستيم العممية الموضوعية عمى الوصف
المجرد لمغة وابعادىا عن سياقاىا الطبيعي(المجتمع) ،وىذا الجانب ال يستغني عن الوصف بل
تُستثمر نتائجو بطريقة عممية في الميدان العممي ،باستغالل ما توصل إليو العمماء من قوانين وما
وضعوه من مناىج وطرائق مثل النحو التعميمي الذي يعتبر محاولة لالستفادة من النحو العممي
فالنحو العممي ال يكتفي بمجرد الوصف كما يعتقد البنيويون ذلك أن العمم الضابط يختمف عن العمم
الواصف ،فيو يتجاوز ما وصمت إليو البنيوية من اكتفاءىا بتصنيف العناصر المغوية ال غير
فالغرض من العمم الضابط ىو البحث في االستعماالت الصحيحة لمغة ،وبيذا فإن النحوي العممي
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تجاوز المسانيات البنيوية من حيث إنو يصف ويصنف مثميا(البنيوية) ويضيف عنيا محاولة فيم
ضوابط استعمال المغة.
.I

تصنيف مصطمحات الكتاب عمى أساس طرق الوضع :حاول "عبد الرحمن الحاج صالح" من
خالل كتابو "السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة" الوقوف عمى بعض
المفاىيم المغوية التي شغمت العمماء القدامى وكانت محور درسيم ،وقد حاول بدوره البحث عن
ماىيتيا وتحميميا تحميال عمميا موضوعيا باعتباره من أىم الشغوفين بالتراث ،المغوي العربي
والداعين لمنيوض بو ألنو يمثل اليوية العربية ،وألجل ىذا سنقف عند ىذه المفاىيم باعتبارىا
الغرض والجوىر من قيامنا بيذه الدراسة ،وكانت بداية عممنا مع تحديد مدونة البحث حيث وقع
اختيارنا عمى الباب األول من الكتاب والموسوم ب"العربية ومعيارىا المغوي :محاولة تحديده
بمقاييس موضوعية" كما ارتأينا في اختيارنا لممصطمحات األخذ بعين االعتبار معيارين اثنين
ىما :المصطمحات الموجودة في فقو المغة والدراسات المسانية ،وعمى ىذا األساس قمنا
بتصنيف المصطمحات عمى طرق الوضع.

 طرق وضع المصطمح عند عبد الرحمن الحاج صالح:
سنقدم قبل بداية الرصد االحصائي الدقيق رصدا احصائيا عامة ،وذلك لمتعرف عمى
التوجيات العامة لمحاج صالح في قضايا المصطمح من خالل كتابو "السماع المغوي العممي
عند العرب ومفيوم الفصاحة"

42

الفصل الثاني

دراسة احصائية داللية للمصطلحات اللغوية عند الحاج صالح

الشكل1:

االشتقاق
الترجمة
التركيب
التراث

نستنتج من االحصائيات السابقة لممصطمحات ،أنو يوجد مئتان وسبعة وثمانون مصطمحا موزعة
بنسب متفاوتة بين طرق الوضع ،فقد أحصينا خمسة وخمسون مصطمحا في االشتقاق بنسبة
تسعة عشر فاصل ست عشرة بالمئة وسبع وعشرون مصطمحا ضمن الترجمة أي بنسبة تسعة
فاصل واحد وأربعون بالمئة ،وأربعة وسبعون مصطمحا في إطار التركيب بنسبة خمس وعشرون
فاصل تسع وسبعون بالمئة ،بينما ذىبت حصة األسد من المصطمحات إلى تمك التي تدخل في
حيز التراث حيث بمغ عددىا مئة وواحد وثالثون مصطمحا ،وىي تمثل السواد األعظم بنسبة
خمسة وأربعون فاصل واحد وستون بالمئة ،وىذه النسبة ،وان دلت عمى شيء فإنيا ال تدل إال
عمى التوجو الفكري المغوي لعبد الرحمن الحاج صالح ،الذي انعكس من خالل اعتنائو الشديد
بالموروث المغوي األصيل ومحاولة إظياره كدرس لغوي يقف جنبا إلى جنب أمام النظريات المسانية
الحديثة وما تحممو من تطورات حيث سعى جاىدا إلى إيجاد طرق تقاطع بين ما ورد في الفكر
العربي والفكر الغربي ،وىذا ما يبدو جميا من خالل ما أحصيناه في الترجمة ،أما بالنسبة لكل من
المجاز والتعريب والنحت فقد كانت النسبة معدومة ،وىذا يعود إلى أن كل من التعريب والنحت ال
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يمجأ إلييا إال عند االقتضاء أما المجاز فمم ُيعتمد عميو ألنو يخرج عن المعنى الحقيقي والدراسة
التي قام بيا عبد الرحمن الحاج صالح دراسة عممية موضوعية تسعى إلى الوقوف عمى حقائق
بحتة.
-1تحميل ميادين المصطمحات المشتقة:
استخمصنا من االحصائيات التي أجريناىا ،أن ىناك خمسة وخمسون مصطمحا مندرجا
ضمن نوع االشتقاق ،وقد اختمفت طبيعة كل مصطمح من حيث ميدان الدراسة ،والتي يمكن
تصنيفيا وفق حقول داللية مختمفة عمى النحو اآلتي:
 -7-1حقل البالغة :يندرج ضمن ىذا الميدان مجموعة من المصطمحات التي تناوليا الحاج
صالح في خضم حديثو عن الفصاحة وحدودىا الزمانية المكانية ،إذ أحصينا اثنان وعشرون
مصطمحا في ىذا الباب نذكرىا كاآلتي :الفصاحة ،الفصيح واألفصح ،المحن ،الممحون ،المكنة
الخطأ ،الصواب ،اإلبانة اإلغالق ،الثقات ،الشيوع ،الكثرة ،االسترسال ،األعرف ،األجود ،األحسن
األبين ،األسمم ،البيان الوضوح ،البين ،الرواية ،كل ىذه المصطمحات تتقاطع مع بعضيا في
جانب استعماليا في حقل البالغة ،فكل من ىذه المفاىيم مرتبط بوجود اآلخر ،فذكر كممة الفصاحة
تستدعي إلى الذىن حضور المصطمحات التي تشتق منيا ،فمثال مصطمح الفصاحة يستدعي
بالضرورة حضور المفاىيم اآلتية الفصيح ،األفصح ،وبالتالي فالمدلوالت تتكاتف فيما بينيا داخل
الميدان الواحد.
 -2-1حقل المسانياتُ :وجد ىذا المجال ضمن ىذه االحصائيات ،ذلك أن عبد الرحمن الحاج
صالح متشبع بالفكر الغربي والدراسات المسانية الحديثة ،فقد حاول إحياء التراث من خالل صبغو
بروح العصرنة ،ومن ذلك فقد أحصينا ثمانية مصطمحات ضمن ىذا الحقل ىي كاالتي :مدلول
استعمال ،وضع ،التخاطب ،نص ،الميجة ،المدونة فقد أقحم ىذه المصطمحات الحديثة في
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الموروث التراثي محاولة منو إضفاء لمسات عصرية عمى الدرس المغوي القديم ،وذلك ألجل إثبات
عمميتو ومشروعيتو.
 -3-1حقل أصول النحو :ظير ىذا الحقل في قائمة مصطمحات الكتاب نظ ار لتطرق عبد
الرحمن الحاج صالح إلى أحد ىذه األصول أال وىو السماع ،وذلك من أجل الدفاع عمى مشروعية
ما جاء بو العمماء القدامى أثناء جمعيم لممادة المغوية ،انطالقا من قياميم بالتحريات الميدانية
ومشافية األعراب ،وحاول الحاج صالح إثبات عممية السماع ،ذلك أن العمل الذي قام بو العمماء
في جم ع المدونة المغوية اتسم بالموضوعية والدقة ومن المدلوالت التي تداوليا غي ىذا الجانب
نذكر :السماع ،المسموع ،االطراد ،التدوين ،الرواية ،االستشياد ،اإلجماع ،االستحسان ،واعتمد
عبد الرحمن الحاج صالح ىذه المفاىيم أثناء تناولو لموضوع السماع المغوي لرفع الشبيات عميو
والدفاع عميو ضد الذين قالوا بعدم مشروعيتو.
 -4-1حقل النحو :أحصينا في ىذا المجال خمس مصطمحات نذكرىا فيما يمي :التمقين ،المعرب
المقياس ،االستغراق ،األحكام لجأ إلى استعمال ىذه المصطمحات أثناء حديثو عن البالغة والتي
عكست تفكيره النحوي إزاء التراث العربي األصيل.
 -5-1حقل األدب :اشتمل عمى مصطمحين اثنين فقط ىما :النثر والخطباء ،ذلك أن العموم في
ذلك العصر لم تكن مصنفة إلى مجالت معينة.
ويمكن أن نمخص ميادين المصطمحات االشتقاقية في األعمدة البيانية اآلتية:
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الشكل:1ميادين المصطلحات المشتقة
25
20
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5
0
حقل األدب

حقل النحو

أصول النحو

حقل اللسانيات

حقل البالغة

نستخمص من ىذا الرسم البياني أن حصة األسد كانت من نصيب الحقل البالغي ،ذلك أن
طبق دراستو عمى الفصاحة حيث تناوليا بالدرس والتحميل ،بداية من تحديد مفيوميا
الحاج صالح ّ
وصوال إلى تحديد رقعتيا الزمانية والمكانية وكل ما يندرج ضمن ىذا المفيوم ،ثم يأتي في المرتبة
الثانية حقل المسانيات بالتوازي مع أصول النحو حيث استخدم ىذان المبحثان أثناء عرضو لمسماع
المغوي العممي ،فقد ربط بين األصول النحوية والمسانيات الحديثة ،حيث وصف السماع المغوي
بالمدونة الكبرى ،وسعى إلى إثبات عمميتو من خالل ما ذكره عن طريقة العمماء القدامى في
صييم وجمعيم لممدونة المغوية والتي كانت قائمة عمى أسس منيجية عممية دقيقة .أما فيما يخص
تق ّ
حقل النحو فقد جاء بنسبة قميمة ،وىذه النسبة عمى الرغم من قمتيا إال أنيا تكشف عن التوجو
الفكري النحوي لعبد الرحمن الحاج صالح ،وفي المرتبة األخيرة يأتي حقل األدب بنسبة ضئيمة
جدا.
 -2تحميل ميادين المصطمحات المترجمة :تعد الترجمة من الوسائل الحديثة التي يعتمد عمييا
العمماء والباحثون في إنتاج مصطمحات جديدة ،ويمجأ إلى ىذا النوع من طرق الوضع ،حين يتعذر
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عمى العمماء صناعة مفاىيم حديثة بالطرق األخرى المعيودة ،وىذا النوع يندرج ضمن المسانيات
الحديثة وعمى ىذا االعتبار ،ارتأينا تقسيم المصطمحات في ىذا الصنف من المصطمحات بالنظر
إلى ميدان المسانيات العامة وتفرعاتيا عمى النحو اآلتي:
 -7-2المسانيات البنيوية :أحصينا في ىذا الجانب اثنا عشرة مصطمحا ،نذكرىا عمى النحو
اآلتي :النظام ،مدلول ،العناصر المغوية ،نظام المغة ،نظام التراكيب ،الوصف الموضوعي العممي
المعيار ،النظام المغوي ،المقايسة الداللية ،الوحدات الداللية ،النظام النحوي المغوي ،نمحظ من
خالل ىذه المصطمحات التي استخدميا الحاج صالح أنو يمكن لمتراث المغوي العربي أن يستفيد
مما توصمت إليو الدراسات المسانية الحديثة من مفاىيم في إثراء جانبو العممي ،إذ أن ىذه المفاىيم
ليا ما يقابميا في تراثنا العربي وان لم يكن بمفظيا فبمعناىا؛ وىو الغالب.
 -9-2تحميل الخطاب :يعتبر ىذا الجانب أحد فروع المسانيات الحديثة ،إذ ييتم ىذا األخير
بدارسة ما وراء الجممة ،والذي تكون فيو الجممة الوحدة الصغرى التي ينطمق منيا التحميل عمى
عكس المسانيات البنيوية ،والمصطمحات التي أحصيناىا في ىذا المجال ىي :النص ،تحميل النص
السياقي ،السياقات الداخمية ،السياقات الخارجية ،السياق ،األحوال الخطابية ،التخاطب ،السياق
المرجعي .عمد عبد الرحمن الحاج صالح إلى استخدام مصطمحات تحميل الخطاب ألن المغة
ظاىرة اجتماعية ال يمكن االكتفاء بوصفيا فقط؛ مثمما تفعل المسانيات البنيوية ،بل يجب ربطيا
بسياقاتيا الطبيعية التي تتواجد فييا حتى يمكن التعرف عمى خصائصيا وتحديد طبيعتيا داخل
المجتمع.
 -3-2المسانيات االجتماعية :ييتم ىذا النوع من المسانيات بدراسة المغة في إطارىا االجتماعي
فما المغة في نياية المطاف إال انعكاس ألحوال الناطقين بيا ،باعتبارىا قائمة عمى مبدأ المواضعة
فيما بينيم ،ومن المصطمحات التي عددناىا ضمن ىذا السياق نذكر ما يمي :لغة المنشأ ،المغة
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المشتركة األدبية ،المدونة ،الباحث المغوي ،الوضع المغوي ،المنشأ المغوي ،التحول المغوي
الطرائق الحديثة نمحظ من ىذه المفاىيم أن المغة وليدة المجتمع ،وال يمكن الفصل بينيما ،فدراسة
المغة تعني دراسة كل أحواليا الخطابية بين الناطقين بمسان واحد من أجل الوقوف عمى حقائقيا
االجتماعية.
ويمكن تمخيص ميادين المصطمحات المترجمة في األعمدة البيانية التالية:

الشكل:2ميادين المصطلحات المترجمة
12
10
8
6
4
2
0
تحليل الخطاب

اللسانيات االجتماعية

اللسانيت البنيوية

نمحظ من ىذا التمثيل البياني ،أن عبد الرحان الحاج صالح قد وسع من دائرة استعمال
المصطمحات المسانية ،والتي ربطيا بالتراث المغوي األصيل ،وذلك إثباتا منو عمى أن التراث قادر
عمى مواكبة التطورات الحاصمة في الدراسات المسانية الحديثة بمختمف تفرعاتيا.
 -3تحميل ميادين المصطمحات المركبة :يعتبر ىذا النوع من وسائل توليد المصطمح ،إذ يمجأ إليو
إلنتاج مصطمحات جديدة ،وذلك عن طريق المزج بين كممتين أو أكثر لمحصول عمى مفاىيم حديثة
ذات مدلول معين ،وقد قمنا بتوزيع المصطمحات الواردة في ىذا النوع عمى عدة حقول داللية نذكر
منيا:
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 -7-3حقل المسانيات :ورد في ىذا المجال مجموعة من المصطمحات المغوية وىي كاآلتي:
االتصال المغوي ،الوضع المغوي ،السياق المرجعي ،نظائر النصوص ،لغة المنشأ ،الباحث
المغوي ،النظام المغوي ،الوحدات الداللية ،العناصر المغوية ،المقايسة الداللية ،الطرائق الحديثة
التحميل النصي السياقي ،السياقات الداخمية ،السياقات الخارجية ،أساليب التعبير اإلرادة والقصد
التحول المغوي ،أىل االختصاص ،المرجع الزماني المكاني ،التغير المغوي المنشأ المغوي،
البيانات المغوية ،األحوال الخطابية نالحظ ،من خالل المصطمحات الواردة في ىذا النوع ،أن عبد
الرحمن الحاج صالح قد استفاد من طريقة التركيب في وضع مصطمحات زاوجت بين القديم
والحديث من حيث المعنى ،والتي كانت سندا لو في إقامة دراستو التي أجراىا عمى التراث العربي.
 -9-3حقل البالغة :أحصينا في ىذا المجال مجموعة كبيرة من المصطمحات المغوية باعتبار
التحميل المغوي الذي أجري عمى التراث العربي نذكرىا فيما يمي :فصحاء العرب ،العربي الفصيح
طالقة المسان ،الممكة المغوية ،القبائل الفصيحة ،رقعة الفصاحة السميقية ،السالمة المغوية درجة
الفصاحة ،الفصاحة المغوية ،االستعمال المشيور ،سميقية الخطأ ،العربي الفصيح الكالم
المستعمل ،كالم العرب ،عقدة المسان ،حسن الكالم ،آلة البيان ،الفصيح الزماني المكاني
التحريات المغوية ،الفصاحة العفوية ،األمثمة الفصيحة احتوى ىذا الجانب عمى معظم
المصطمحات التراثية المشيورة عند القدماء عمى اختالف دراساتيم لمفصاحة من منظور بالغي
ويدل ىذا الفيض من المصطمحات عمى اىتمام صاحب الكتاب بما ورد في التراث عمى ألسنة
القدامى.
 -3-3حقل المسانيات االجتماعية :يندرج ضمن ىذا الحقل مجموعة من المغات ،تختمف
باختالف مفاىيميا ومجاالتيا التي تنحصر فييا نذكر منيا :المغة الفصيحة ،المغة الجيدة
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(العالية) المغة المشتركة األدبية ،المغة القديمة ،المغة الرديئة ،المغة المسموعة ،لغة القرآن المغة
العادية لغة الجزيرة ،المغة الكثيرة ،المغة الشاذة ،المغات القميمة ،تشكل ىذه المصطمحات في
معظميا سمم درجات الفصاحة ،انطالقا من أعمى درجات الفصاحة التي تمثميا المغة العالية والمغة
الفصيحة وصوال إلى أدنى مستويات الفصاحة التي تمثميا المغة القميمة والشاذة.
-4-3حقل أصول النحو :ورد في ىذا المجال مجموعة من المصطمحات المغوية التي تمت
بالصمة لما جاء في أصول النحو من مفاىيم ،نذكرىا عمى النحو التالي :الفكر العربي السماع
المباشر ،عصور السماع ،األصول المغوية ،العمماء القدامى لم يستعمل صاحب الكتاب الكثير
من المصطمحات األصولية في ىذا النوع ،ويعود ذلك إلى عدم ميل العمماء القدامى إلى استعمال
المصطمحات المركبة كمصطمحات أصولية بل تعود في معظميا إلى االشتقاق بالدرجة األولى.
 -5-3النحو :تناول عبد الرحمن الحاج صالح الفصاحة من منظور نحوي ،وقد اعتمد في ذلك
عمى مجموعة المصطمحات اآلتية :مجاري كالم العرب ،نظام التراكيب ،قواعد المغة نمحظ في ىذا
قمة المصطمحات المركبة في ىذا المجال ،وذلك لعدم استعماليم لمتركيب كوسيمة في توليد
المصطمحات التراثية.
 -6-3حقل األدب :ورد ضمن ىذا الحقل قمة قميمة من المصطمحات المغوية الدالة عمى حقل
األدب نذكر منيا :العيد الجاىمي ،الشع ارء المخضرمين ،الشعراء اإلسالميين وىذه المصطمحات
تدل في جوىرىا عمى عصور الفصاحة وما نتج عنيا من جمع وتدوين لممدونة المغوية.
ويمكن تمخيص ميادين المصطمحات المركبة في األعمدة البيانية اآلتية:
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الشكل:3ميادين المصطلحات المركبة
25
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حقل األدب

حقل النحو

حقل أصول
النحو

حقل اللغات

حقل البالغة

حقل اللسانيات

نستشف من خالل تحميمنا لمرسم البياني ،أن حقل المسانيات حاز عمى أكبر نسبة
مصطمحات ذلك ألنو عكس بحق الفكر التجديدي الذي حاول عبد الرحمن الحاج صالح
تطبيقو عمى التراث المغوي العممي العربي ،حيث حاول من خالل دراستو التوفيق بين ما ىو
قديم وبين ما ىو حديث ،وىذا ما يفسره ارتفاع المصطمحات المغوية في حقل البالغة ،أما
بالنسبة لمحقول األخرى فقد جاءت بنسب متفاوتة حسب طريقة توظيفو ليا.
-4تحميل ميادين المصطمحات التراثية :شغل الموروث العربي األصيل اىتمام جل العمماء
قدامى ومحدثين ،لما لياذا األخير من أىمية بالغة في التقعيد لمدرس المغوي ،فكان بذلك
المدونة الكبيرة ،حيث جاء شافيا كافيا ،وفي عممنا ىذا أحصينا عددا كبي ار من المصطمحات
التي تندرج ضمن ىذا الحقل ،قمنا بتوزيعيا عمى مجاالت لغوية مختمفة عمى النحو اآلتي:
 -7-4حقل البالغة :تعد البالغة من العموم التي كانت سائدة في العصر القديم ،وقد عني
عمماء المغة بيذا النوع من العموم لما فيو من الفائدة ،التي تعود عمى المغة العربية إذ فيو تراعى
السالمة المغوية وشروطيا ،ومن المصطمحات التي أحصيناىا في ىذا المجال نذكر :فصحاء
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العرب ،الفصاحة ،الفصيح ،السميقية ،المولد ،األفصح ،الغريب ،طالقة المسان ،البالغة المحن
الممكة المغوية ،القبائل الفصيحة ،رقعة الفصاحة السميقية ،العرب األقحاح ،المفظ المعنى ،البيان
المعاني ،العرب ،المولدون ،المكنة ،الخطأ ،الصواب ،اإلغالق ،اإلبانة اإلطالة ،العربية الممحونة
بميغ ،عقدة المسان ،اإلفيام ،الحبسة ،الوضوح ،حسن الكالم األجود ،األحسن ،األبين ،األسمم
البوادي ،الحواضر ،األعرابي ،الفصحى ،الفصاحة العفوية الرطانة ،األقاليم ،السياقات المغوية
الفصيحة ،القبائل ،آلة البيان ،االسترسال ،من خالل ىذا اإلحصاء نرى أن عبد الرحمن الحاج
صالح كان شديد العناية بالموروث المغوي األصيل وخير دليل عمى أن صاحب الكتاب كان من
الذين يدعون إلى إحياء التراث والدليل عمى ذلك ىذا الكم من المصطمحات التراثية التي استعمميا
الحاج صالح في تفحصو لمتراث العربي ،من أجل إثبات عمميتة وقدرتو عمى مواكبة الدراسات
الحديثة.
فالنحو العربي من
 -9-4حقل النحو :يعتبر النحو عماد المغة ونظاميا الذي يحكم ظواىرىاّ ،
العموم الشائكة التي شغمت عقول المفكرين قديما وحديثا ،وال تزال قضاياه إلى حد اآلن محل جدل
بين العمماء ،وقد استعمل عبد الرحمن الحاج صالح مصطمحات تنتمي إلى ىذا المجال ،وذلك
أثناء حديثو عن الفصاحة من منظورىا النحوي ومن بين ىذه المصطمحات نذكر :اإلعراب قواعد
المغة ،الحكم ،مجاري كالم العرب ،األحكام ،االستغراق ،المقياس ،النحاة ،المغويون التمقين
التراكيب وعميو فإن ىذه المصطمحات عبارة عن مرآة عاكسة لمتفكير النحوي عند الحاج صالح.
 -3-4حقل المسانيات :ظيرت المسانيات الحديثة في الفترة المعاصرة ،فحممت معيا جممة من
التغيرات بدء من تحديد مفيوم المغة ،ومنيج الدراسة القائم عمى الوصف البنيوي بعدما كانت
الدراسات المقارنة مييمنة عمى األبحاث المغوية ،ويعتبر الحاج صالح أحد العمماء الذين تشبعوا
بيذا الفكر المعاصر ،وعميو نجده في بعض المواضع يوظف مصطمحات لسانية ولكن ليس
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الغرض منيا قتل المصطمحات التراثية ،وانما محاولة منو إلى صبغو بصبغة عصرية
والمصطمحات التي استخدميا في ىذه الدراسة ىي :المرجع الزماني والمكاني ،أساليب التعبير
وضع ،استعمال ،المورد ،الميجة ،مدلول ،التغير المغوي ،اإلرادة والقصد ،أىل االختصاص،
العامة فيذه المصطمحات خير دليل عمى أن الحاج صالح حاول تحقيق التوازن بين ما جاءت بو
الدراسات المسانية الحديثة ،وما ىو مستقر في الموروث المغوي القديم.
 -4-4حقل أصول النحو :ىو بحث من مباحث المغة العربية ،التي اعتمد عمييا في التقعيد
لمدرس المغوي ،وقد بحث عبد الرحمن الحاج صالح في ىذا المجال من خالل كتابو الموسوم
"السماع المغوي العممي ومفيوم الفصاحة" فالسماع أحد أصول النحو الذي اعتمد عميو النحاة في
جمعيم لممادة المغوية ،وتناول عبد الرحمان الحاج جممة من المصطمحات أثناء شرحو لما قام بو
العمماء من مشافية األعراب الفصحاء والتحريات الميدانية ،ومن تمك المصطمحات نذكر:
االستشياد ،التدوين ،الرواية ،االستقراء ،األصول المغوية ،االستنباط ،االستحسان اإلجماع
عصور السماع ،االطراد ،الجميور ،التحريات المغوية ،السماع المباشر ،العمماء القدامى ،الفكر
العربي ،المسموع ،السماع ىذه أغمب المصطمحات التي اعتمد عمييا صاحب الكتاب أثناء قيامو
باستقراء التراث.
-5-4حقل األدب :شممت الدراسات المغوية الشعر والنثر ،وقد أحصينا عددا من المصطمحات
التي تنتمي إلى ىذا المجال من بين ىذه المصطمحات :الشعر ،النثر ،الشعراء المخضرمين
الشعراء الجاىميين ،العيد الجاىمي ،الخطباء ،الشعراء اإلسالميين وىذا ما يدل عمى تنوع المغة
العربية وتعدد مجاالتيا ،فميدان األبحاث المغوية واسع وشامل لكل العموم المغوية.
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 -6-4الفمسفة :عمم تأممي قائم عمى روح اإلشكال ،ومن المصطمحات التي تنتمي إلى ىذا
المجال مصطمح المنطق ،والذي أراد صاحب الكتاب من توظيفو ىو محاولة الدفاع عن مشروعية
النحو العربي متأثر بالمنطق األرسطي.
النحو ضد أولئك الذين قالوا إن ّ
ّ

الشكل :4ميادين المصطلحات التراثية
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حقل البالغة

الحظنا من خالل تحميمنا لمتمثيل البياني السابق (>الشكل )4أن المصطمحات البالغية كان ليا
الحظ األوفر من ىذه الدراسة ،وذلك بحكم أنيا مدلوالت تراثية بالدرجة األولى ،وىذا ما يدل عمى
أن الحاج صالح كان يسعى إلى إحياء التراث ،بحكم أن ىذا األخير يمثل المنبع الرئيسي لمكثير
من المصطمحات المغوية ،إذ يجمع كل خصائص المغة العربية التي من شأنيا أن تساىم في
استحداث مدلوالت جديدة وفق طرق الوضع المعيودة ،وبالتالي يبقى التراث ني ار يجود دائما بخيراتو
عمى المغة العربية ،ويأتي في المرتبة الثانية حقل أصول النحو والذي يقدم أدلة عممية دامغة لمتثبت
فيما ينقمو العمماء ومما يروى عن العرب الفصحاء (ممن ترتضى عربيتيم) وقد كانت تمثل ،بحق
سندىم الذي اعتمدوا عميو لتقعيد المسان العربي فيما كانوا يقولونو ،ونظ ار ألىميتو البالغة ،تطرق
عبد الرحمن الحاج صالح إلى دراسة السماع لما كان لو من األثر الفعال في جمع المغة.
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يأتي بعد البالغة كل من حقمي النحو والمسانيات ،وذلك أن المسانيات والنحو يتداخالن فيما
بينيما ،فالمسانيات تيتم بدراسة البنية المغوية ،وىذه األخيرة تدخل أيضا ضمن إطار اىتمامات
النحو ،ثم تأتي المصطمحات األخرى موزعة عمى الحقول الداللية المتبقية بنسب متفاوتة ،فكان كل
من حقل األدب والمغات بنسب متقاربة جدا في حين أن حقل الفمسفة يكاد يكون منعدما ذلك أن
عبد الرحمن الحاج صالح لجأ إلى ىذا الحقل لتوضيح نقطة واحدة فقط ،وىي الرد عمى من قال أن
النحو العربي تأثر بالمنطق األرسطي.
نالحظ من خالل تحميمنا لمجداول اإلحصائية ،أن كل من التعريب ،النحت ،المجاز ،غائبون
عن مصطمحات الحاج صالح ،فجاءت بنسب معدومة تماما ،ذلك أن التعريب ال يمجأ إليو إال
لضرورة ،وكذا ىو الحال بالنسبة لمنحت ،باعتبار أن المغة العربية لغة اشتقاقية بامتياز ،أما
المجاز فال يمجأ إليو نظ ار لطبيعة الدراسة التي قام بيا الحاج صالح القائمة عمى الروح العممية
الموضوعية.
.II

دراسة المصطمحات المغوية في جانبيا الداللي :سنتطرق في ىذا الجانب من البحث إلى
دراسة المصطمحات المغوية من الناحية الداللية وسنحاول الوقوف عند بعض المصطمحات
بالشرح والتحميل حتى نستبين ما أراده صاحب الكتاب من دراستو لمموروث المغوي العربي
بطريقة عممية موضوعية ،مع إجراء مقارنة بين المصطمحات وفق نظرتو إلييا وبين دالالتيا
في القديم والحديث.
 -1االتصال المغوي :يكتسب ىذا المصطمح مكانة ىامة عمى مستوى الدرس المغوي منذ أمد بعيد
فيو عامل ميم في ظيور الفكر المغوي نتيجة االمتزاج الحاصل بين مختمف الشعوب عمى اختالف
لغاتيم وىو ما ينعكس عمى مختمف مستويات المغة.
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عرفو عبد الرحمن الحاج صالح من خالل ما نقل عن الجاحظ" وأىل األمصار إنما يتكممون
ُ
وي ّ
عمى لغة النازلة من العرب ولذلك كان االختالف في ألفاظ من ألفاظ أىل الكوفة والبصرة والشام
ومصر"

1

ويعني من توظيفو ليذا المصطمح ذلك االمتزاج والتداخل الثقافي الذي انتشر بعد ظيور

االسالم وامتداده إلى الجانب المغوي (عالقة تأثير وتأثر) وما نتج عنو من اختالط لمجماعات
المغوية الناطقة بالمسان العربي التي كانت سائدة في ذلك العصر.
تناول في نفس السياق المعجم المفصل في فقو المغة ىذا المصطمح تحت عنوان االحتكاك
المغوي واالحتكاك الحضاري والمذين ُيعنى بيما ما يمي:
أ -االحتكاك الحضاري :ويعتبر أنو" :عامل ميم من عوامل التالقح الفكري وتبادل األثر المساني
شكل المغوي" 2نستنتج من ىذا القول أن االحتكاك الحضاري ال يمس فقط
بمختمف مستويات الت ّ
الجانب الثقافي بل يتعداه إلى الجانب المغوي بمختمف مستوياتو الصوتية الصرفية التركيبية الداللية.
عرف بأنو " :من أىم أسباب التطور المغوي ،الذي ُيعد قضية ال تنفك
ب -االحتكاك المغويُ :ي ّ
المغة – أي لغة -من الوقوع تحت طائمتو ويتأتى االحتكاك من التجاور الجغرافي أو بالتزاور بفعل
التجارة وغير ذلك" 3ويعني ىذا أن االحتكاك المغوي جسر رابط بين الشعوب عمى المستوى المساني
بفعل عوامل مختمفة ،ويظير أثره عمى لسان الناطقين بأي لغة ،فاإلنسان بطبعو يؤثر ويتأثر.
ال يختمف ىذان المصطمحان من الناحية الداللية عما اصطمح عميو عبد الرحمن الحاج
صالح تحت عنوان االتصال المغوي ،فكميا توحدت تحت معنى التقارب ،االمتزاج ،االختالط

1
2

عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،ص.95
مشتاق عباس معن ،المعجم المفصل في مصطمحات فقو المغة المقارن ،ط ،7دار الكتب العممية ،بيروت9229،

ص.99
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الحاصل بين الشعوب المختمفة نتيجة التجاور فيما بينيا وان اختمفت درجات التأثير كل حسب قوة
لغتو وانما كان مقصوده من االتصال المغوي ذلك التالقح الذي كان سائدا بين الميجات العربية وما
نتج عنو من ظيور لغة عربية تستعمميا الطبقة المثقفة في ممتقياتيم وخطبيم.
الميجة :استعمل عبد الرحمن الحاج صالح ىذا المصطمح وفق ما حممو التراث المغوي عند العمماء
القدامى بداللتو المختمفة ،نعرضيا فيما يمي:
ذكر عبد الرحمن الحاج صالح ما نقمو عن األنباري "حدثنا األصمعي عن سميم بن أخضر بن
عون قال :كنت أشبو ليجة الحسن بميجة رؤبة بن العجاج"  1استعمل القدماء ىذا المصطمح
لمداللة عمى طريقة تأدية الكالم ،وما يعترييا من اختالفات نطقية عمى مستويات لغوية ،كل حسب
قبيمتو ،سواء أكانت فصيحة أم ممحونة.
ورد ىذا المفيوم في موقع آخر من الكتاب تحت مصطمح "المغة" من ذلك ما ذكره عن
مت يا فالن فأنت تَ ِ
ض ُل ضالال وضاللة .فيذه لغة نجد وىي الفصيحة .وأىل
ضمَ َ
ابن السكيت "يقال َ
أضل"
ضمِ ُ
مت َ
العاليةَ :

2

يوضح ىذا القول ما كان سائدا في ذلك الزمان من اختالف المغات وكميا

ليجات فصيحة في معظميا ،وأىل العالية ىم أكثر من يمثل ىذه الفصاحة بدليل مشافية العمماء
ليذه القبائل الفصيحة وأخذ المغة عنيم.
يختمف ىذا المفيوم كثي ار عما ىو موجود في الدراسات المسانية الحديثة حيث ال يمت
بصمة إلى الفصاحة التي عرفيا العرب القدامى في مختمف ليجاتيم؛ والتي كانت محط تحريات
المغويين والنحويين عمى حد سواء ،من ذلك ما تناولتو الدراسات المعاصرة عن ىذا المصطمح
(الميجة).
1

عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،ص.42

2

نفسو ،ص.47

57

الفصل الثاني

دراسة احصائية داللية للمصطلحات اللغوية عند الحاج صالح

الميجة :تأتي بمعنى "المغة التي يتفق عمييا جماعة من الناس وليا صفات خاصة بيا تميزىا
عن غيرىا"

1

يوضح ىذا المفيوم أن الميجة محصورة في جماعة لغوية معينة تتكمم بنفس الطريقة

وكالما.
والتي تميزىا عن جماعة أخرى تأديةً
ً
وجاء في معجم آخر في االصطالح العممي الحديث أن الميجة" :مجموعة من الصفات
المغوية تنتمي إلى بيئة خاصة ،ويشترك في ىذه الصفات جميع أفراد ىذه البيئة" 2نخمص من
ىذا القول أن الميجة تختمف في مكوناتيا المغوية عن المغة الفصيحة نطقا وكتابة ،باختالف
خصائص البيئات الناطقة بيا.
وال نقصد بيذا المفيوم (الميجة) في الموروث العربي ما ىو شائع حاليا كمصطمح لساني
والذي نعني بو العاميات المنتشرة في ربوع الوطن العربي عمى اختالفيا ،فيي بعيدة كل البعد عن
المغة العربية الفصحى ،بل ىي تشويو لكيانيا األصيل ،إذ أنيا ال تخضع لقواعد المغة العربية التي
صاغيا النحاة من استقراءىم وتحرييم لممدونة المغوية عن طريق المشافية المباشرة لألعراب
الفصيحة ،رغم اختالف ليجاتيم إال أنيا كميا كانت حجة في نظرىم وىذا ما أراده عبد الرحمان
الحاج صالح من توظيفو ليذا المصطمح المغوي ،الذي كانت الغاية منو خدمة بحثو القائم عمى
استقراء الموروث العربي األصيل.
 -3لغة المنشأ :شاع استعمال ىذا المصطمح كثي ار في الدراسات المسانية الحديثة في مجال
اكتساب المغة منذ المراحل األولى لنمو الطفل ،ويقابميا عند بعض المسانيين مصطمح المغة األولى
لغة أم والتي ُيعنى بيا "المغة التي يتكمميا اإلنسان في محيطو ابتداء من أول مرة يبدأ الكالم"
1

مبارك مبارك ،معجم المصطمحات األلسنية ،ط ،7دار الفكر المبناني ،بيروت ،7995 ،ص.87

2

مجدي وىبة وكامل الميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ،ط ،9مكتبة لبنان7984 ،

3

مبارك مبارك ،المرجع السابق ،ص.763

ص.392
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يوحي ىذا المصطمح إذا ما تم إسقاطو عمى المغة العربية ،بأنو مرادف لميجة بمفيوميا الحالي
فنحن نعمم ما يوجد من عاميات منتشرة في أرجاء الوطن العربي ،والتي يكتسبيا الطفل كل حسب
لغة محيطة التي شب عمييا ،فاإلنسان ابن بيئة ،ففي الجزائر مثال يوجد نوعين من المغة األولى
عمى أقل تقدير(العامية /القبائمية) وكل فرد يكتسب ىذه المغة حسب البيئة التي يقطن فييا.
أما ما أراده عبد الرحمن الحاج صالح من ىذا المصطمح فيو مخالف تماما في فحواه لما
ورد عن المسانيين وان كان اصطمح عميو لغة المنشأ ،وىو يعني بيا "...الناطق الذي اكتسب
العربية الفصيحة من بيئتو التي نشأ فييا أي أن تكون لغتو األولى وأال يكون تعمميا من ممقن"

1

نالحظ من ىذا القول ،أن لغة المنشأ التي استعمميا صاحب الكتاب ،تختمف في مفيوميا عما جاء
في المعاجم المسانية ،ويعني بيا المغة التي نشأ عمييا الفصحاء العرب ،بمعنى التي شبوا عمييا
حتى أصبحت جارية عمى ألسنتيم دون تكمف منيم ،فيي تنزل فييم منزلة الطبع ،وىي ليست المغة
التي تعمميا غير العرب من أعاجم وموالي ومولدين ،فيي تمثل السميقية الخاصة بالفصيح (سميقية
الصواب) وعن مثل ىؤالء أخذت المغة العربية ،فيم اعتبروا مقياسا في الفصاحة ،وعمييم اعتمد
النحاة في تقعيدىم لمدرس النحوي ،وبيذا فإن ىذا المفيوم يعكس توجيا آخر يختمف عما ىو جاري
في عرف المسانيين حاليا ،خاصة إذا ما أسقطناه عمى المغة العربية (وجود ليجات إلى جانب المغة
الفصحى) وىذا ما يوضح فعال أن الحاج صالح يسعى جاىدا إلى التوفيق بين ما جاء عن
الدراسات الغربية من مصطمحات وبين ما تركو لنا أجدادنا من إرث لغوي غزير ،فقد استعمل ىذا
المصطمح الحديث ،ولكن صبغو بصبغة عربية تراثية محضة.

1
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 -4المدونة :يمثل ىذا المصطمح المساني المعاصر بالنسبة لمعمماء القدامى ،السماع أو المسموع
وىو الذي اعتمد عميو النحاة كمرجع موثوق في جمعيم لممادة المغوية ،والتقعيد لدرسيم النحوي
استنادا إلى كالم العرب الذي سمعوه من الفصحاء السميقيين (األكثر واألعرف) ولغة القرآن أيضا.
فيي تمثل المدونة المغوية الكبيرة التي قامت عمييا المغة العربية في مختمف أصوليا ،وىو يعني
بيا " مجموع النصوص التي أخذت من أراضي الفصاحة ودونيا العمماء فكانت بذلك مع القرآن
الكريم وكالم العرب المدونة الكبيرة" 1استخدم عبد الرحمن الحاج صالح ىذا المصطمح لمداللة
عمى المدونة المغوية العربية ،التي حصل عمييا العمماء من تحرياتيم الميدانية بين القبائل الفصيحة
في ذلك الزمان ،وما تأتى ليم من مادة لغوية غزيرة عمى ألسنة فصحاء العرب ،فقد ربط ىذا
المفيوم الحديث بالسماع المغوي القديم ،الذي قام بو المغويون أثناء جمعيم لمغة عن طريق مشافية
األعراب في البوادي والحواضر عمى امتداد عصور الفصاحة .وقد ارتبط ىذا المسموع الذي مثل
المدونة العربية بكثرة االستعمال في ما يروى عمى ألسنة الناطقين بالمسان العربي ،وىو ما يسميو
العرب بالكثير والشائع نحو قوليم فيما نقمو صاحب الكتاب "ىذا عربي كثير أو أكثر وأعرف وذلك
ال يقولو العرب أو ال يكاد يقولو أحد" 2فمرجع الحكم في ذلك ،ىو سماعيم من العرب الفصحاء
لما تردد عمى ألسنة الناس في لغتيم المنطوقة مما كثر وشاع في االستعمال ،أما بالنسبة لمقميل
فكان يؤخذ كشواىد شاذة في بعض األحيان.
ذكر
وعمى اعتبار أن ىذا المصطمح يدرج ضمن المفاىيم المسانية فقد تناولتو مختمف المعاجم ا
وتعريفا نذكر منياما يمي:

 1ينظر عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي ومفيوم الفصاحة ،ص.7
2
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عرف عمى أنيا" :المادة المغوية التي تكون منطمقا لتقعيد المغة" 1فالمدونة بيذا المفيوم
المدونة :تُ ّ
ال تخرج عما تناولو عبد الرحمان الحاج صالح في كتابو ،وىذا ما يدل عمى أنو استقى من المفاىيم
المسا نية الحديثة مدلوالت لغوية حاول اسقاطيا عمى مفاىيم تراثية خالصة لتحمل روح عممية
جديدة ،ذلك أن ىذا المصطمح كان موجود كجانب تطبيقي قام بو العمماء من خالل السماع
(التحريات المغوية) وما نتج عنو من وضع قواعد لمغة العربية ،وبيذا فإن ىذا المصطمح وان لم
يوجد بمفظو في ذلك العصر فإنو وجد بمعناه.
تعرف
وقد ُذكر ىذا المصطمح في معجم آخر بمعنى مغاير عما تطرقنا إليو سابقا ،وىي ّ
بأنيا" :مجموعة كاممة من الكتابات أو النصوص أو القوانين في موضوع معين" 2وىي بيذا
المفيوم ال تتوافق مع ما تناولو عبد الرحمان الحاج ،في فيما سماه بالمدونة( السماع) بل يمكن أن
تخرج عما ىو مسموع إلى ما ىو مقيد بما كتب من نصوص عممية ،سواء أكانت قديمة أم حديثة
فيي تظل بمثابة الدستور والمرجع ،الذي يعتمد عميو العمماء من أجل وضع القوانين التي
يحتاجونيا في عموميم والتي تخدم بحوثيم.
 -5السميقية :شاع استعمال ىذا المصطمح كثي ار في عصور الفصاحة عند العمماء المغويين
والنحويين ،حيث ربطوا ىذا المفيوم بالفصحاء الذين ترتضى عربيتيم ،وىم يريدون منو سميقة
الصواب ،التي يكتسبيا الناطق بصورة فطرية من البيئة الفصيحة ،وىي بيذا المعنى كانت سندا ليم
في جمع وتدين المادة المغوية ،ومعيارىم في ذلك السالمة المغوية بالدرجة األولى ،وعن مفيوم
السميقية قال " :يقول أبو مسحل في كتابو النوادر :رجل نحوي وسميقي فالسميقي عمى وجيين
أحدىما أن يكون الفصيح من األعراب الذي يتكمم بسميقتو ،وسميقتو ىو الطباع...والوجو اآلخر
1

2

مبارك مبارك ،معجم المصطمحات األلسنية ،ص.67
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أن يكون قرويا لحانا يتكمم بسميقتو فيي سميقة الخطأ" 1نخرج من ىذا التعريف أن عبد الرحمن
الحاج صالح ربط السميقية بالعربي الفصيح ،وقد ميز بين نوعين من السميقية ،سميقة الصواب
وسميقة الخطأ ،رغم أن كل منيما مرتبط بمغة المنشأ ،بيد أن األولى تقتضي أن تكون مكتسبة
بطريقة عفوية ،دون أن يتكمف صاحبيا في كالمو ،فيي تمثل مرآة عاكسة لمفصاحة التي كانت
سائدة في ذلك العصر ،ومن ىذا المنطمق كانت بداية التقعيد لمدرس المغوي النحوي ،حيث أخذوا
السالمة المغوية كشرط أساسي تم اعتماده وتطبيقو عمى أولئك الذين أخذت عنيم المغة (من
ترتضى عربيتيم) أما بالنسبة لمنوع الثاني (سميقية الخطأ) فقد كان العمماء يميزونيا من خالل
طريقة تأدية الناطقين لمكالم من أولئك الذين خالطوا األعاجم ،وانعكس ذلك سمبا عمى لسانيم ،مثل
قول القائل منيم رأيت أبو زيد ومررت بأبو عمرو فمثل ىذا وما أشبيو عي وفساد ،فكان يحكم
عمييم بطول اإلقامة بين الالحنين وفساد ألسنتيم ،فمم تكن تؤخذ عنيم المغة لعدم توفر السالمة
المغوية في كالميم.
وورد تعريف ىذا المصطمح في مختمف المعاجم ،نذكر منيا ما جاء في المعجم المفصل
في فقو المغة الذي يروي أن المحدثين قد عرفوا ىذا المصطمح عمى أنو" :التخاطب و تداول الكالم
بين الناطقين بنحو ال واع بالخصائص التي تخص بيا تمك المغات ،ومثال ذلك نطق المغات
المعربة معربة من دون أن َيتَقَصد الناطق بإعرابيا أو يتكمف بنطقيا بخصيتيا ىذه" 2نخمص من
ُ
ىذا التعريف أن السميقية متعمقة بالمنشأ (البيئة الفصيحة) الذي نشأ فيو الناطق الفصيح ،حيث
اكتسب المغة الفصيحة من محيطو دون تكمف ،فال يقع المحن في خطابو ،ويأتي بالمعرب معربا
فيرفع في مواقع الرفع ،وينصب في مواقع النصب ،دون إحاطتو بنظام المغة ومستوياتيا الصوتية
1
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النحوية الصرفية الداللية ،وانما يتحدث عمى سجيتو التي شب عمييا فتكون لغتو بذلك في نظاميا
أقرب إلى نظام لغة القرآن .وعمى ىذا االعتبار فإن المفيوم الذي جاء بو المحدثون ال يختمف في
معناه عما جاء في التراث ،وعما تناولو عبد الرحمن الحاج صالح ،حيث نالحظ أن ىناك توافق
كبير بين المفيومين سواء ،في القديم والذي يمثمو ما جاء بو عبد الرحمان الحاج صالح وبين ما
أورده المعجم المفصل في فقو المغة من تعريف ليذا المصطمح لدى المحدثين.
 -6السماع :صحب ظيور اإلسالم وانتشاره واتساع رقعتو عن طريق الفتوحات اإلسالمية ،ودخول
األعاجم إليو أفواجا ،وىذا ما أدى إلى تفشي ظاىرة المحن وفساد األلسن ،لمخالطة األعراب لغيرىم
من األمم ،فكان لزاما عمى العمماء الحفاظ عمى نقاء المغة العربية وسالمتيا ،حيث إن البداية كانت
بالتحديد الزماني والمكاني لرقعة الفصاحة ،إذ جعموا القبائل التي تقطن وسط الجزيرة العربية
فصيحة ،البتعادىا عن المؤثرات الخارجية ،وجعموا القبائل المتطرفة غير فصيحة لمخالطتيا
األعاجم ،وقد عمدوا في جمعيم لممدونة المغوية وتحرياتيم الميدانية عمى السماع المباشر من
عرفو
األعراب الفصحاء ،وذلك باعتباره من أىم مصادر رصد الحقائق العممية الموضوعية ،وقد ّ
جالل الدين السيوطي بقولو" :ما ثبت في كالم من يوثق بفصاحتو فشمل كالم اهلل تعالى ،وىو
القرآن الكريم وكالم نبيو صمى اهلل عميو وسمم ،وكالم العرب .قبل بعثتو وفي زمنو ،وبعده إلى أن
فسدت األلسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا ،عن مسمم أو كافر ،فيذه ثالث أنواع البد في كل منيا
الثبوت" 1نخمص من ىنا أن السماع يشمل ثالث مصادر رئيسية ىي :القرآن الكريم أفصح ما نزل
بالمغة العربية ،والذي وصل إلينا متوات ار عن طريق الرواية ،والحديث النبوي الشريف وكالم العرب
وىذه المصادر تم التثبت منيا عن طريق الرواية الصحيحة قبل األخذ بيا ،ولم يحصل السماع إال
1
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عن طريق االتصال المباشر بالواقع المغوي ،ومشاىدة كل ما حدث فيو من تغيرات مست بنية المغة
فقد سار العمماء في ذلك متبعين منيجا يبغون من وراءه الدقة والوضوح ،والتمحيص والتثبت لكل
ما ينقمونو ،إلى أن تم جمع كل المادة المغوية ،فيو يمثل بحق المدونة العربية الكبرى.
ويذكر عبد الرحمن الحاج صالح ىذا المصطمح في كتابو حيث يقول أن السماع أو المسموع" :ىو
المدونة الكبيرة التي تشمل القرآن الكريم وكالم العرب ،وىي التي يعتمد عمييا النحاة كمرجع
موثق" 1نمحظ من خالل ىذا القول أن عبد الرحمان الحاج صالح تناول مصطمح السماع ولم يكن
يرمي بيذه الدراسة إعادة ما تناولو العمماء القدامى في ىذا الجانب ،وانما كان غرضو منيا الدفاع
عن التراث ضد أولئك الذين اتيموه بالقصور والعجز ،فحاول ىذا األخير التصدي لمثل ىذه
األقوال ،من استقراء التراث ومحاولة ربطو بروح العصر ،واثبات عممية السماع ،حيث وصفو
بالسماع المغوي العممي ،فقد أضاف الحاج صالح مصطمح عممي ليدل بو عمى أن ما قام بو
العمماء القدامى من تحريات ميدانية خالل جمعيم لممادة المغوية ،ىو بحث عممي منيجي ،ذلك أن
األبحاث التي قام بيا العمماء في ذلك العصر كانت قائمة عمى أسس عممية ،ولعل الجديد الذي
أتى بو الحاج صالح ىو مصطمح المدونة ،حيث أطمق ىذا المصطمح الحديث الرائج في الدراسات
المسانية المعاصرة عمى السماع أو المسموع ،والذي يشمل القرآن الكريم وكالم العرب ،كما جاء في
التعريف السابق ،ومن ذلك نخرج أن الحاج صالح حاول ايجاد نقاط التقاء ،بين ما ىو حديث وبين
ما ىو قديم ،فيو يرى أن في التراث ايجابيات ال ينبغي اىماليا ،كما أن في الدراسات المسانية
جوانب ايجابية يجب استغالليا وبيذا فإنو يمثل العنصر الحيادي ،فيو ليس متحيز إلى أي اتجاه.
ويبدو أن ما سمع قديما ال زال إلى حد اآلن يشكل لغ از عمميا عند الكثيرين ،وما زالت جيود الكثير
من الباحثين منصبة عمى استقراء التراث ،ىذا الموروث الفكري والوقوف عمى حقائقو العممية.
1
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 -6االستعمال :يعتبر أحد أىم المعايير التي اعتمد عمييا الباحثون أثناء جمعيم لممادة المغوية
والمغة نظام واستخدام لمنظام ،وفي ىذا يقول الحاج صالح "المغة وضع واستعمال...فالمفظ والمعنى
شيء في الوضع وشيء آخر في االستعمال" 1ومعنى ذلك أن المغة تتخذ في طبيعتيا شكمين
أساسيين أوليا أن المغة نظام من القوانين والقواعد التي تحكميا من الناحية البنيوية ،وثانييا أن
المغة تداول وتخاطب بين بني البشر ،كما أن ثنائية المفظ والمعنى تختمف في مفيوميا بين الوضع
واالستعمال وخاصة المفظ ،الذي يحمل دالالت معجمية متعددة (مجال مفتوح) إذ أن ىذا األخير
رىين االستعمال ،فال يتحدد معنى المفظ إال من خالل إقحامو في استعماالت خطابية متعددة ،فكمما
اختمف سياق االستعمال اختمف المعنى.
وجعل الحاج صالح االستعمال في موضع آخر من كتابو مقياسا لمحكم عمى الفصيح
والفصاحة حيث قال" :أن الفصيح من المفردات ىو ما ثبت في المغة أي ما سمعو بالفعل الثقات
من المغويين وما كثر منيا في استعمال الفصحاء" 2وبيذا فإن المفردات ،تتحدد فصاحتيا انطالقا
من معيار الكثرة والشيوع في االستعمال ،فالذي شاع استعمالو ىو فصيح ،والذي قل استعمالو
يصنف ضمن المفردات غير الفصيحة ،أما بالنسبة لمفصاحة فقد ارتبط فييا بجانب الوضوح فيو
المعيار األساسي الذي اعتمد عميو العرب لتصنيف الفصاحة ،حيث يقول" :ىذا المدلول ىو
المقياس الحقيقي...إلثبات المفظ المسموع واقراره كمفظ عربي ولفظ ثابت في كالميم" 3فكمما كان
المفظ واضحا كثير االستعمال كمما كان أوضح ،أي أن درجات الفصاحة يحددىا معيار الكثرة
والقمة في االستعمال .وفي نفس ىذا الصدد يقول مجدي وىبة وكامل الميندس في معجم

 1عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي ومفيوم الفصاحة ،ص.99
 2نفسو ،ص.37
 3نفسو ،ص.37
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المصطمحات العربية في المغة واألدب أن االستعمال "ىو طريقة لعناصر لغة ما في الكالم
المفيد...األمر الذي يدل عمى أن العرف المغوي يعتمد عمى المواضعات...يعتبرىا الناس في زمان
ما أو بيئة معينة أساسا لمصحة" 1لم يختمف ىذا القول عن المعنى الذي جاء بو الحاج صالح
فيذا التعريف يتوافق مع ما جاء بو من حيث أن المغة وضع واستعمال بين أىل المجتمع الواحد
وىذه المواضعات الخطابية تعتبر المقياس األساسي في تحديد الصحة ،فكمما كان المسموع واضحا
وبينا ومأنوسا وشائعا معروفا كمما كان أفصح ،فدرجات الفصاحة يحددىا سمم الكثرة والشيوع في
االستعمال.
 -7االستقراء :يعتبر أحد مناىج دراسة المغة ،والذي اعتمدوا عميو في تدوين المّغة وفي التحميل
مغوي ،ويعتبر ىذا المفيوم من المصطمحات المشتركة بين مختمف العموم ،فقد استعمل في استقراء
الّ ّ
النص القرآني ،ونقط المصحف ،واختراع نظام االعجام ،ولكن ما ييمنا نحن ىو االستقراء في
المجال المغوي ،وذلك لما لو من أىمية بالغة في الحفاظ عمى الموروث المغوي األصيل ،وقد دعا
عبد الرحمان الحاج صالح إلى إحياء التراث ،وذلك من خالل استقرائو من خالل إثبات عممية
يعرفو بقولو "ىو التثبت من ذلك بالنظر فيما قاموا بو من سماع وتسجيل
السماع المغوي ،وىو ّ
وتدوين وكيف تم ذلك" 2نخرج من ىذا القول أن االستقراء ىو عبارة عن تفحص وتصفح
لموضوعات معينة من أجل إثبات مشروعيتيا وصحتيا ،فيو عبارة عن عممية استكشافية لمعناصر
األولية لمكالم من أجل استنباط األحكام لظواىر معينة ،وتعميم نتائجيا عمى الموضوعات التي
تتداخل معيا في نفس النقاط ،واالستقراء بيذا المفيوم لم يخرج عما جاءت بو المعاجم المختمفة
التي نذكر منيا ما جاء بو المعجم المفصل في فقو المغة "...ىو تتبع واحصاء ورصد مصاديق
 1مجدي ىبة وكامل ميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ،ص.946
 2عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي ومفيوم الفصاحة ،ص.7
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الموضوع المدروس سواء أكان لغة أم غير لغة وقد قسم عمى قسمين استقراء تام واستقراء
ناقص" 1نستنتج ،من خالل ىذا القول ،أن االستقراء بيذا المعنى يتطابق مع المفيوم الذي جاء بو
عبد الرحمن الحاج صالح ،فاالستقراء ىو عممية تقصي وتحري موضوعية الظواىر وابراز عمميتيا
واثبات مشروعيتيا ،فالذي قام بو الحاج صالح من المسح الشامل لمتراث العربي الفصيح
بدء بتحديد رقعة الفصاحة إلى التحريات الميدانية
وبالخصوص فيما يخص جمع المادة المغويةً ،
ومشافية األعراب وىذا بالتحديد مانعني بو باالستقراء التام ،فالمفيوم الذي استخدمو صاحب
الكتاب لم يخرج في معناه عما ورد من تعريفات في مختمف المعاجم الحديثة والقديمة لمصطمح
االستقراء.
ورد :اعتمد العمماء في تحرياتيم المغوية التي قاموا بيا في ارجاء البوادي عمى مجموعة من
الم ّ
ُ -8
المعايير ،التي ال تخرج عن مفيوم الفصاحة ،بما تشترطو من سالمة لغوية كمبدأ أساسي ،وغايتيم
غويين الذين
وردين المّ ّ
الم ّ
في ذلك نقاء المغة حتى ال يطال المحن لغة القرآن ،واعتمدوا في ذلك عمى ُ
زودوىم بما يحتاجونو من المغة.
وقد أورد عبد الرحمن الحاج صالح ىذا المفيوم الحديث في دراستو لمتراث العربي األصيل
من خالل كتابو ىذا ،وكان يقصد منو" :الذي يؤخذ بمغتو وىو الذي يمثل بمسانو الجماعة التي
تتكمم ىذه المغة" 2فالذي يقصده الحاج صالح من ىذا المفيوم ،ىو أن الباحث المغوي في القديم
كان يمجأ إلى األخذ بمغة أولئك الذين يوثق بعربيتيم أي فصحاء العرب ،فيم يمثمون بحق رقعة
ورد ُيشكل كناطق فصيح معيار
فالم ّ
الفصاحة بعيدا عن المؤثرات الخارجية (المولدين واألعاجم) ُ
ثم ُيمكن لمباحث المغوي أن
الفصاحة ،الذي يوافق إلى حد كبير ما نزل بو القرآن الكريم ،ومن ّ
 1عباس معن ،المعجم المفصل في فقو المغة ،ص.42
 2عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،ص.63
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يصل إلى وصف نظام المغة صرفا ونحوا .ومن خالل ىذا المنطمق قام الدرس المغوي العربي
واستطاع النحاة من خالل المورد التقعيد لما دونو المغويون ،ألنيم كانوا بحق يمثمون سميقية
الصواب.
ورد الذي اتخذه
الم ّ
ويصطمح المحدثون عمى اطالق مفيوم الراوي المغوي عمى مصطمح ُ
ويعرفونو بقوليم "ىو الناطق بمسان
عبد الرحمن الحاج صالح لمداللة عمى من تؤخذ المغة عنيم ّ
قومو .أي أن يكون من صميم أبناء البمدة التي يعيش فييا غير متأثر بعوامل ثقافية يكون ليا
دخل في تغير ليجتو"

1

يتضح من خالل ىذا القول أن مصطمح الراوي ،ال يختمف في مدلولو عما

جاء بو عبد الرحمن الحاج صالح ،فيو مرتبط بمغة المنشأ ،إذ أن الراوي الذي تؤخذ عنو المغة
يشترط فيو أن يكون سميم المغة بعيد عن المؤثرات الخارجة التي يمكن أن تشوش عمى لسانو ،كما
أنو يعتبر مصد ار جيدا ألكثر العناصر المغوية شيوعا وكثرة ،فيو يمثل بحق المسموع الموسوم
ورد والراوي المغوي يتفقان سواء في
بالصحة المغوية والذي تؤخذ عنو المغة .ومن ىذا يبدو ّ
الم ّ
بأن ُ
القديم أو الحديث عمى مراعاة السالمة المغوية السميقية في القديم بمختمف ليجاتيا الفصيحة ،أما
بالنسبة لمحديث فقد اعتمد الراوي المغوي خدمة لمعمماء الذين يسعون لوصف الميجات المختمفة في
العالم من أجل إنشاء أطالس لغوية.
 -9االستشياد :يمثل أحد األدلة التي قام عمييا التقعيد لمدرس المغوي ،فقد اعتمده العمماء القدامى
غوية ،وخاصة فيما تعمق بموضوع
في إقامة الحجة عمى كالميم ،خاصة في أثناء جمعيم لممادة المّ ّ
الفصاحة والسماع ،فيو من موارد استنباط القواعد واثباتيا ،وكان القرآن الكريم بالنسبة إلييم
المصدر األول في إقامة الحجة والبرىان عمى صحة أقواليم وآراءىم ،ومن ذلك أيضا نذكر الحديث
 1عبد الرحمن عبد التواب ،المدخل إلى عمم المغة ومناىج البحث المغوي ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاىرة7997 ،
ص.755
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النبوي الشريف ،وكالم العرب ممن ترتضى عربيتيم ،وشمل الشعر والنثر ،وقد أورد عبد الرحمن
الحاج صالح ىذا المصطمح في كتابو ىذا في خضم حديثو عن المقاييس الزمانية المكانية
لمفصاحة ،حيث يرى أن الفصاحة لم تكن مقصورة في القرنين األول والثاني عمى أىل البدو ،بل
تعدتو إلى الحواضر ،ويرى أنو ال ضرر في االستشياد بكالميم فالمقياس ىاىنا متعمق بالفصيح
فكل فصيح ،ترتضى عربيتو يستشيد بشعره أو خطبو ،سواء أكان من أىل الحضر أم من البادية
حيث يقول في ذلك..." :كل ىؤالء استشيد العمماء بشعرىم وكالميم ومنيم من يرقط البادية بل
قد وجد منيم من عاش في العجم واستشيد بشعرىم ...فكل ىؤالء اعتبر فييم مقياس البقاء
عمى ممكتيم المغوية وعدم تغيرىا" 1فاالستشياد عند الحاج صالح شديد االرتباط بالفصاحة ،حيث
تم تحديد الشعراء ،الذين يستشيد بشعرىم ،والذين يمثمون الحجة والبرىان عمى وجود الفصاحة حيث
جعل المعيار األساسي في االستشياد بكالم األعراب ىو مقياس السالمة المغوية ،أي ال تشوب
ممكتيم المغوية أي ال وجود ألي شائبة تشوب ممكتيم المغوية ،ولم تؤثر عمييم لغة األعاجم الوافدة
إلييم من التجاور أو االختالط معيم.
وزخرت مختمف المعاجم بتعريفات متعددة لالستشياد نذكر منيا ما جاء في المعجم
المفصل في فقو المغة" من مفيوميات الدراسات التشريعية /الدينية ومصطمحاتيا ،التي ترفض
قبول الروايات واألخبار والقواعد المستنبطة إال بوجود دليل يدل عمى صحتيا ،قوامو البيئة"

2

نخرج من ىذا التعريف أن مصطمح االستشياد يدخل ضمن إطار العموم الشرعية ،حيث يجعل من
الصحة أساسا لقبول الروايات واألشعار واألخبار وقواعد المغة ،وىذا المقياس مرتبط بالدرجة األولى
أصوب ،وكانت الحجة أقوى
بالبيئة فكمما كانت البيئة فصيحة ،كانت الرواية ّأد ُل و ّ
أص ُح و ُ
أقوم و ُ
 1عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،ص.63
 2عباس مشتاق معن ،معجم المصطمحات في فقو المغة ،ص.39
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وكذلك من المعاجم التي تناولت ىذا المصطمح نذكر ما جاء في معجم المصطمحات النحوية
والصرفية أن االستشياد" :ىو االحتجاج لمرأي أو المذىب أي أن يأتي لما يقول بشاىد شعري أو
نثري من القول المعتمد الموثوق ليؤيده بو ويدعمو" 1وعميو فإن االستشياد ىو إقامة الحجة
بالدليل والبرىان القاطع ،وذلك من خالل االحتجاج بمصدر من المصادر الموثوقة المعتمدة ،وىي
كالم اهلل وكالم نبيو وكالم العرب شعره ونثره ،نستخمص من التعريفين السابقين أن ما جاء فييما
من تعريف لمفيوم االستشياد ال يختمف عما جاء بو عبد الرحمن الحاج صالح فكل التعاريف
السابقة اتفقت عمى أن ىذا المصطمح ىو إقامة الحجة بالدليل القاطع الذي ال يطعن في صحتو.
 -10اإلجماع :يعد اإلجماع أحد أىم المصادر التي بنيت عمييا المغة ،وقد تم اعتماده من طرف
العمماء كمرجع لمتثبت مما يصميم من روايات األشعار وغيرىا مما يتناقمو الرواة فيما بينيم جيال
بعد جيل ،وىنا يقف العمماء جنبا إلى جنب من أجل توحيد الجيود والتدقيق لما ىو منقول عن أفواه
العرب فصيحو ورديئو .واالجماع من أقدم الوسائل التي اعتمد عمييا العمماء في تقصييم لصحة
المغة من أولئك الذين يوثق بعربيتيم ،وقد ع ّرفو الحاج صالح بقولو" :ىو اجماع العمماء األولين
الموثوق بيم عمى إثبات الشعر أو بعضو" 2ويعني بيذا القول اتفاق العمماء األوائل عمى الحكم
عمى ما يسمعونو من الرواة الثقات مما يتناقمونو عن بعضيم شع ار كان ،أو نث ار بنسبتو إلى
أصحابو دون تعسف أو تحيز ،بشرط أن ينتمي إلى عصور الفصاحة المعروفة ،فاتفاقيم عمى
األخذ بما يسمعونو ممن ترتضى عربيتيم ىو حجة دامغة ال يستطيع أحد ردىا ،ذلك أن معيارىم
في ىذا المسموع ،ىو كثرة االستعمال والشيوع ،باإلضافة إلى استحسانيم لبعض ما يسمع رغم
قمتو.
 1محمد سمير المبيدي ،معجم المصطمحات النحوية والصرفية ،ط ،7دار الفرقان ،عمان ،7985 ،ص.779
 2عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،ص.75
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أوردت المعاجم تعريفات كثيرة لما ذكره الحاج صالح عن اإلجماع ،إذ أنيا لم تأتي بجديد
يخالف ما ذكره من ذلك ما ورد في المعجم المفصل ،حيث ع ّرف ب ّأنو..." :إجماع العمماء عمى
حكم معين أو قاعدة معينة ،فيسري بذلك الحكم المجمع عميو ويصبح سنة تتبع" 1لم يختمف
المعجم المفصل عما أورده عبد الرحمان الحاج صالح من خالل تعريفو لإلجماع باعتبار ىذا
المصطمح تراثي محض ،وقد تم تحديد مدلولو من طرف العمماء األصوليين (أصول الفقو) وتم
اسقاط مفيومو عمى أصول النحو لتعم الفائدة المعرفية بين العموم ،فإجماع العمماء عمى الحكم في
مسألة ما ،يعني اتفاقيم فيما بينيم عمى وضع ضوابط وأسس منيجية لما يأخذونو وما يدونونو عن
أفواه العرب الفصحاء ،وبالتالي يصبح ما تواضعوا عميو حجة ال يمكن انكارىا بل إنيا تنزل منزلة
أحد تجاوزه بمعنى أن إجماعيم كأنو دستور المغة.
 -77المغة المشتركة :بدأت الممكة المغوية بالفساد ،وظير المحن في كالم العرب منذ دخول
االسالمي ،وأدت الفتوحات اإلسالمية إلى اختالط العرب بغيرىم من األمم
األعاجم إلى الدين
ّ
وبالتالي االنفتاح عمى حضارات وثقافات الشعوب المجاورة لشبو الجزيرة العربية ،وكان نتيجة ذلك
فساد األلسن وانتشار المحن ،وبذلك ظيرت لغات مختمفة وسط الجزيرة العربية بحكم اختالط العرب
بغيرىم من األقوام ،وقد كانت ىناك دوافع عدة دفعت إلى ظيور ىذا المفيوم نذكر منيا :الدافع
الديني والذي تجسد في اختالط العرب الفصحاء بغيرىم من األعاجم نتيجة اعتناقيم لمدين
االسالمي ،أما الدافع الثاني ،فيو دافع اقتصادي بحكم التجارة التي كانت قائمة بين العرب وغيرىم
فكان لزاما عمييم إقامة لغة مشتركة تتوسط لغات ىذه األمم من أجل تحقيق التواصل فيما بينيم
وجاء تعريفيا في المعجم المفصل كاآلتي..." :لغة التخاطب بين أصحاب األلسن اإلقميمية ،وىي

 1مشتاق عباس معن ،المعجم المفصل في فقو المغة ،ص.34
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المغة التي وصل لنا بيا الشعر الجاىمي ونثره" 1نرى من خالل ىذا القول أن المغة المشتركة ،ىي
لغات تتقارب فيما بينيا من الناحية المغوية بمختمف مستوياتيا الصوتية والصرفية والتركيبية
والداللية ،والتي يحكميا إطار إقميمي واحد ،وىي وسيمة لمتواصل بين مختمف الشعوب وقد حصرىا
ىذا التعريف في لغة العيد الجاىمي سواء أكان شع ار أم نث ار أي المغة الفصحى.
وذكر عبد الرحمن الحاج صالح ىذا المصطمح في موضع آخر من كتابو ،حيث أثار
إشكالية مفادىا ماىي حقيقة المغات التي كانت في الجزيرة العربية؟ وىل أُخذت المغة من أىل البدو
فقط؟ وفي خضم ىذا الطرح ذكر مصطمح المغة المشتركة غير أنو أضاف إلييا مصطمح األدبية
حيث خصص مدلوليا أكثر وحصرىا في األدبيات وىو في ذلك يقول... " :إن المغة العربية أُخذت
كميا من أىل البدو في زمان معين من بعض القبائل...وأن جل ما اعتمد عميو المغويون من ذلك
كان شعرا...والذي دونوه كان خميطا بين المغة المشتركة األدبية والميجات" 2نستدل من ىذا القول
أن المغة المشتركة األدبية عند الحاج صالح يعني بيا المغة الجاىمية والتي تشمل الشعر والنثر
وىذا الرأي يتقاطع مع التعريف السابق ،ألن المغة في كال التعريفين حصرت في لغة الشعر والنثر
الجاىمي.
أما بالنسبة لمسانيات فقد جاء تعريف ىذا المصطمح في معجم المصطمحات األلسنية عمى
النحو اآلتي" :ىي لغة أكثر مفرداتيا مولدة من عدة لغات ،تستعمميا جماعات كوسيمة لمتفاىم
بينيا بسبب االختالف بين لغاتيا" 3ال يتفق ىذا التعريف مع التعريفين السابقين في كون المغة
المشتركة مزيج من المغات ،وىذه نقطة االختالف بين ىذا المفيوم في حقل المسانيات وبين الحقول

 1مشتاق عباس معن ،المعجم المفصل في فقو المغة ،ص.777

 2عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،ص.65
 3مبارك مبارك ،معجم المصطمحات األلسنية ،ص.767
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األولى ،فعبد الرحمن الحاج صالح استخدم ىذه المفظة بمفيوميا التراثي ،والذي يعني المغة
الفصيحة التي كتب بيا الشعر الجاىمي والنثر ،ولكن الشطر الثاني من التعريف يتفق مع ما جاء
بو المعجم المفصل كون أن ىذه األخيرة أداة لمتفاىم بين الجماعات المغوية المختمفة.
 -79المغة العمجية :شاع استعمال لغات كثيرة مختمطة في بقاع البالد العربية ،خاصة بعد مجيء
االسالم ،واختالط العرب بغيرىم ،وتفشي ظاىرة المحن في المغة ،بكثرة الوافدين غمى الجزيرة
العربية ،مما نتج عنو ظيور عدة ليجات غريبة عمى المغة الفصيحة ،ال يفيميا من ترتضى
عربيتيم بحكم سميقتيم المغوية .وقد الحظ العمماء القدامى خطورة ظيور مثل ىذه المغات
وانعكاساتيا السمبية عمى المغة الفصحى ،والتي تعد بالنسبة ليم لحنا ،حيث يقول الحاج صالح فيما
يرويو الجاحظ عن مثل ىذه المغات "ىي لغة خاصة بالعجم وسماىا الجاحظ كالم العموج وىي
غير لغة العرب الفصحاء" 1فالمفيوم الذي يقصده الحاج صالح من استعمالو ليذا المصطمح ىو
التعبير عما كان شائعا في تمك الفترة من واقع لغوي فرضو اختالط العرب مع غيرىم من األعاجم
وامتزاج لغاتيم ،والتي انعكست عمى الوضع المغوي لمناطقين بالمغة العربية ،وقد شكل الناطقون
بالمغة العمجية بالنسبة لمباحثين المغويين الفئة الالحنة ،التي ال تتوفر عمى السالمة المغوية في
خطابيا وال تراعي أحكاميا ،وبالتالي لم يؤخذ عنيم لفساد ألسنتيم.
وتصطمح المعاجم الحديثة عمى تسمية ما اتخذه عبد الرحمن الحاج صالح لغة عمجية
تعرف عمى
(عمى إطالق لغة ىجين عمى ىذا المدلول) وىي ال تخرج كثي ار عما أوردناه سابقا ،إذ ّ
أنيا "لغة عامية محمية مبسطة تستخدم لمتفاىم بين جماعات مختمفة المغات" 2نخمص من ىذا
التعريف أن لغة ىجين تدرج ضمن العاميات المختمفة والمنتشرة ضمن أرجاء العالم ،وىي لغة بعيدة
 1عبد الرحمن الحاج صالح ،السماع المغوي العممي عند العرب ومفيوم الفصاحة ،ص.96
 2مبارك مبارك ،معجم المصطمحات األلسنية ،ص.997
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كل البعد عن المغة الفصيحة ،كما أن انتشارىا محصور برقعة جغرافية صغيرة ،وىي ال تفيم إالّ
في حدود ما تواضع عميو أىميا ،أي ّأنيا تبقى دون مستوى الفصاحة المطموبة في المغة الجيدة
وىذا المفيوم ،ال يختمف كثي ار عما أورده صاحب الكتاب فيما نقمو من وجود ليجات تسير جنبا إلى
جنب رفقة المغة الفصيحة ،وان كانت ال تخضع لنظام لغوي محدد إال أنيا تبقى لغة التخاطب بين
الجماعات الناطقة من أجل التفاىم بينيم عمى حسب ما تواضعوا عميو.
يعد عبد الرحمن الحاج الصالح من الباحثين الذين ذاع صيتيم عمى الساحة المغوية حيث
شق طريقو في استقراء التراث العربي األصيل وقراءتو قراءة متمعنة ومعمقة تخضع لمعايير عممية
وفق تحميل نقدي موضوعي دقيق ،وىذا ما يظير بوضوح من خالل ما تطرق إليو حول مفيوم
الفصاحة .وألنو حاول التوفيق بين التراث والنظريات المسانية الحديثة فقد التمسنا ىذا الجانب من
خالل تحميمنا لبعض النماذج من المصطمحات التي استخدميا في كتابو "السماع المغوي العممي
عند العرب ومفيوم الفصاحة" ،فقد سعى جاىدا إلى إحياء التراث وبعث الروح فيو ،من خالل
ايجاد جسر مد بين الموروث المغوي القديم وبين ما ىو جديد معاصر .فقد اعتمد مثال مصطمح
لغة المنشأ ،الذي ينتمي إلى مجال اكتساب المغة في المسانيات الحديثة وربطيا بسميقية الفصيح
التي تنتمي إلى محور الفصاحة ،وفي نفس السياق نممس لو ىذا التوجو الفكري ،من خالل محاولتو
إلثبات عممية السماع وجعمو مرادفا لممصطمح المساني الشائع المدونة .وأيضا حاول تطبيق مفيوم
الفصاحة وتعميم تعميميتو في المدارس ،حيث دعا إلى تعميم المستوى الفصيح المنطوق المستخف
( االسترسالي) مع احترام السالمة المغوية.
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خاتمة
خاتمة:
نختم بحثنا ىذا بأىم النتائج التي استخمصناىا من قيامنا بيذه الدراسة  ،والتي نجمميا في
النقاط اآلتية:
 تشكل المصطمحات جوىر العموم ومفاتحيا التي تفتح مغالقيا ،ولكل عمم جياز اصطالحي
خاص بو.
 تقوم المصطمحات عمى مبدأ المواضعة بين العمماء ،والتي يتم استخالصيا بطرق الوضع
المعروفة( االشتقاق ،المجاز ،الترجمة ،التعريب ،التركيب ،النحت ،التراث).
 يعاني المصطمح العربي جممة من المشاكل نتيجة تعدد المفاىيم لمتصور الواحد وخاصة
عمى صعيد الترجمة والتعريب.
 تختمف لغة االختصاص عن المغة العادية ،إذ ىي تواضع أكثر دقة بين أىل االختصاص
في الميدان المتخصص.
 تمثل النظرية الخميمية الحديثة قفزة نوعية نحو االرتقاء بالتراث المغوي العممي العربي من
خالل قياميا عمى منيج رياضي بحت ،ونجاحيا عمى المستوى التطبيقي الذي استثمرت
نتائجو في المسانيات الحاسوبية.
 تميزت المصطمحات التي استخدميا عبد الرحمن الحاج صالح بالنزعة التجديدية ،إذ حاول
إضفاء روح عصرية عمى المصطمحات التراثية.
 يعد عبد الرحمن الحاج صالح من العمماء الذين حاولوا التوفيق بين ما ورد في التراث
العربي االصيل وبين ما حممتو الدراسات المسانية الحديثة بمختمف نظرياتيا.
 يعتبر عبد الرحمن الحاج الصالح من األوائل الذين دعوا إلى إحياء التراث واستقراء
مفاىيمو ،لموقوف عمى ما أراده العمماء من ىذا اإلرث العربي.
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 دعا عبد الرحمن الحاج صالح من خالل توجيو الفكري إلى عدم التيميل لكل ما ىو غربي
واتيام التراث بالقصور والعجز وحصره في زاوية القديم فيذا في نظره رأي تعسفي ،وقد
حاول التصدي لمثل ىذه اآلراء من خالل إثباتو لعممية التراث وأحقيتو بالدراسة من أي فكر
غربي.
 لم يكن عبد الرحمن الحاج صالح متطرفا في فكره ،إذ حاول من خالل دراستو التي قامت
عمى أسس عممية موضوعية االلمام بالفكر العربي والفكر الغربي ،وقد انعكس ذلك فعال من
خالل المصطمحات المغوية التي وظفيا في كتابو الموسوم بعنوان " السماع اللغوي العلمي
عند العرب ومفهوم الفصاحة".
وفي األخير نأمل أننا وفقنا إلى حد ما غي عرض ىذا العمل تاركين المجال مفتوحا إلثرائو
وتحسينو في دراسات أخرى.
الميم إن كنا مخطئين فال تحرمنا أجر المجتيدين ،وان كنا مصيبين فأعطنا أجرنا مرتين
وما توفيقنا إال باهلل عميو توكمنا واليو ننيب ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعل آلو وصحبو
أجمعين.
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