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 نقد المسانيات عند الدكتور رشيد العبيدي
 د. وائل عبد األمير خميل الحربي

 جامعة بابل /كمية اآلداب
 ممخص البحث:

أعالـ الدرس المغكم المعاصر في العراؽ كىك الدكتكر رشيد ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة نقد المسانيات عند عمـ مف  
كذلؾ لما لمسناه في بعض كتبو مف جيكد عممية غايتيا قراءة ما قدمتو المسانيات الحديثة بمناىجيا ، عبد الرحمف العبيدم

، جمكعة مف المحاكركمف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية؛ انقسـ البحث إلى م، كدراساتيا قراءة نقدية ال تكتفي بالعرض كالتمخيص
لغرض رسـ صكرة متكاممة المالمح عف المنظكمة الفكرية ، يتناكؿ كؿ محكر تكجيان نقديان مف تكٌجياتو في نقد المسانيات

 مما يساعد في الكقكؼ عمى الدكافع كراء ىذا التكجو النقدم عنده. ، التي يصدر عنيا كالمرجعيات التي يستند إلييا في نقده
 
 
 
 

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

بغداد. كقد كاف لو حضكر فاعؿ في ميداف العمؿ األكاديمي كالثقافي؛ إذ عمؿ أستاذا في عدد مف الجامعات العراقية 
كمنيا: أبك عثماف المازني كمذاىبو في ، عيًني فيو بدراسة المغة العربية كعمكميا المختمفة، كما ترؾ تراثنا عممينا قيمنا، كالعربية

كمشكالت في التأليؼ المغكم في ، ك أبحاث كنصكص في فقو المغة العربيةك  كاألزىرم كالمعجمية العربية، الصرؼ كالنحك
كالعربية كعمـ المغة ، كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات، القرف الثاني اليجرم، كالتطبيؽ العممي لمنيج البحث المغكم

نما كانت لو بحكث ، كمعجـ األصكات المغكية، صرالمعا كلـ يقتصر جيد الدكتكر رشيد العبيدم عمى ىذه المؤلفات كا 
. كقد تكفي الدكتكر ُكما اختير عضكان في المجمع العممي العراقي، كدراسات نشرىا في عدد مف الدكريات العراقية كالعربية

 .ِـََِٕ/ شباط/ َُق= ُِْٖ/ المحٌرـ الحراـ/ ِِرشيد العبيدم رحمو اهلل يـك السبت المكافؽ: 
كالدرس  أنيا تتنكع بيف الدرس المغكم القديـ أك ما يمكننا أف نصفو بالتقميدم مف جية، كيمحظ عمى جيكده العممية 

األلسني الحديث مف جية أخرل؛ الذم يتجمى في كتبو المتأخرة كفي دراساتو التي عني فييا بمتابعة المناىج الجديدة في 
بؿ ، فمف يطمع عمى نتاجو العممي سيجد أنو لـ يكف حبيس القديـ مف تراثنا العربي، شارحان أك ناقدان ، مجاؿ المغة كدرسيا

كاف منفتحا في تكجياتو الفكرية كقراءاتو عمى ما يصدر مف جديد في ميداف اختصاصو كىك ما أتت ثماره في بعض نتاجو 
، ذه لمكقكؼ عمى مساىمتو في مجاؿ نقد الدرس المسانٌي خاٌصة؛ كبياف مكقفو منوالذم أشرنا إليو سابقا. كتأتي دراستنا ى

أكاف مف أنصار األخذ بكؿ ما جاءت بو المناىج المسانية الحديثة أـ أف لو مكقفنا آخرى منيا؟ إذ ييدؼ ىذا البحث إلى 
 -يراه أساسيان  -نطمؽ ىذا البحث مف سؤاؿتحديد أىـ المالمح التي اتسـ بيا نقده لمسانيات؟ كعالـ بنى مكقفو منيا؟ كما ي

ا األصيمة حتى تمكف مف نقدىا ؟ صادرةكىك ىؿ اطمع الدكتكر العبيدم عمى الجيكد المسانية اطالعا عميقا كتمثميا في م
مع ، اكما يسعى ىذا البحث إلى تحديد ما دعا الدكتكري العبيدمُّ إلى رده كعدـ االعتداد بو مف الدراسات المسانية أك مناىجي

                                                   بياف السبب.
، في البحث في المسانيات كالتعريؼ بيا في كتابيو: العربية كعمـ المغة المعاصر تتضح عناية الدكتكر رشيد العبيدم  

ذكره في أثناء ىذا البحث  مما سيرد، يضاؼ إلييما بعض البحكث التي خصصيا لذلؾ، كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات
الدكتكر رشيد العبيدم في دراسة المسانيات تتمثؿ في مجمكعة مف المصادر األساسية أك  إف شاء اهلل. كقد كانت مرجعيات

كمثمو البنيكية ، بالمغة العربية كليس بمغتو األصمية، األصيمة ككتاب محاضرات في عمـ المغة العاـ لفرديناف دم سكسير
                                                             

 . ّٕ/ ُينظر: مكسكعة أعالـ العراؽ في القرف العشريف:  ُ
 .(ُت اإلسالمية، رقـ: )، ىامش الناشر: مركز البحكث كالدراساّينظر: معجـ الصكتيات:  ِ
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كالغالب عمييا بالمغة العربية مثؿ عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي لمدكتكر محمكد ، كعمـ الداللة لجكف الينز ،لجاف بياجيو
كاأللسنية عمـ المغة ، كمشكمة البنية لمدكتكر زكريا إبراىيـ، كالمغة بيف المعيارية كالكصفية لمدكتكر تماـ حساف، السعراف

كالمنيج ، كالبنيكية في المسانيات لمحناش محمد، التكليدية التحكيمية لو أيضاكاأللسنية ، الحديث لمدكتكر ميشاؿ زكريا
كالتصريؼ العربي لمطيب ، كدركس في أصكات العربية لكانتينك، الصكتي في البنية العربية لمدكتكر عبد الصبكر شاىيف

، كالمراجع التي عاد إلييا الدكتكركدراسات في عمـ أصكات العربية لمدكتكر داكد عبده. ىذه كانت أىـ المصادر ، البككش
كقد اختمفت زاكية تكظيفيا كالعكدة إلييا في منيج بحثو في ىذا الباب فاعتمد بعضيا في عرض مناىج البحث المساني 
كالمنيج الكصفي كالتكليدم كالتحكيمي كفي عٍرض المستكيات التي تيقىسَّـ عمييا المغة عند الدراسة كعمـ األصكات النطقي 

في كتبو التي عيني فييا ، كيبدك مف العكدة إلى إحاالت الدكتكر العبيدم، ي كعمـ الصرؼ كعمـ النحك كالداللة كغيرىاكالسمع
كمشكمة البنية في الكشؼ عف مالمح ، أنو اعتمد غالبنا المراجع العربية ككاف مف أكثرىا البنيكية في المسانيات، بالمسانيات

كالتصريؼ ، ا اعتمد بعض الكتب العربية مثؿ: المنيج الصكتي في البنية العربيةكم، التناقض بيف النظريات المسانية
كدراسات في عمـ أصكات العربية لمدكتكر داكد عبده؛ في تبياف أخطاء بعض المحدثيف في تطبيؽ النظريات ، العربي

 كالمناىج المسانية الغربية عمى المغة العربية.
ىي العمـ الذم يدرس المغة اإلنسانية دراسة عممية تقـك عمى ، يا بعض الدارسيفكما يعرف، (Linguistics) كالمسانيات

كتمتاز المسانيات بمجمكعة مف الخصائص؛ ، ُالكصؼ كمعاينة الكقائع المغكية بعيدا عف النزعة التعميمية كاألحكاـ المعيارية
كما اف ، ى بالميجات كال تفضؿ الفصحى عميياكتيٍعن، كتيتـ بالمغة المنطكقة قبؿ المكتكبة، منيا أنيا تتصؼ باالستقالؿ

كىي ال تفرؽ بيف ، المسانيات تسعى إلى بناء نظرية لسانية تتسـ بالعمـك تمكف الباحثيف مف دراسة جميع المغات اإلنسانية
م أفَّ . كيرل الدكتكر العبيدِكما أنيا تدرس المغة في كميتيا عمى صعيد كاحد متدرجة مف األصكات إلى الداللة، المغات

كاف ىذه الخصائص كانت الخطكات نفسيا التي عمى أساسيا درس المغكمُّ ، منطمؽ ىذه الخصائص ىك ألسنية سكسير
كالخصائص كتكسعكا فييا كربما خرجكا عنيا بما أكتكا مف  سسغيرى أفَّ تالميذ سكسير قد طكركا تمؾ األ، ّالعربيُّ لغتو

مساني بحيث أنتجت مذاىب كمناىج متنكعة كمتفاكتة بعيدة عف المنيج البحثي نظرات فردية ذاتية أدت إلى اتساع البحث ال
َـّ ، كانت تمثؿ إحدل المرتكزات الفكرية التي آمف بيا الدكتكر العبيدم، كما نرل، . كىذه الرؤيةْااللسني المكضكعي ، كمف ث

لمسانية في ميداف دراسة المغة العربية كما جاءت بو تمؾ الدراسات ا، أدت بو إلى نقد الدراسات المسانية الحديثة عامة
في حيف اف ، كلذا قد يشعر مف يقرأ جيكده في ىذا الباب أفَّ بيف المغة العربية كالمسانيات قطيعة أك عالقة استبداؿ، خاصة

فادة العبيدم عمى النحك . كيمكننا أفَّ نبيِّفى أىَـّ تمٌثالت نقد المسانيات عند الدكتكر رشيد ٓالعالقة بينيما ىي عالقة تكامؿ كا 
 :اآلتي

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

كفيو نجده ، كىك نقد مكٌجو إلى المسانيات عامة مف غير تحديد محكر معيف كتسميط الضكء عميو كنقده، نسميو بالنقد العاـ
ظر إلى المسانيات عمى أنيا عمـ جديد ككافد كال يقدـ لمعربية كأىميا أك دارسييا شيئا ذا باؿ. كىذا النكع مف النقد ال يتناكؿ ين

نما ينطمؽ مف الرؤية الكمية التي يتبناىا كيؤمف بيا مف ذلؾ قكلو في مقدمة كتابو مباحث في عمـ ) فكرة محددة بعينيا كا 
لـ يكف إال تقميدا أعمى لمبحث األكربي الغربي كمحاكاة لما ، جاء بو البحث المغكم المعاصر إف ما)) المغة كالمسانيات(:

                                                             

 .ُٓينظر: مبادئ المسانيات:  ُ
 .ُّ ، كالمغة العربية كالمسانيات المعاصرة:ُٔينظر: نفسو: ِ
 . ِٓٓينظر: مباحث في عمـ المغة كالمسانيات:  ّ
 . ْْينظر: نفسو: ْ
 .ِّينظر: المغة العربية كالمسانيات المعاصرة:  ٓ
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عرفتو الدراسة األكربية مف مصطمحات تتفؽ كمذاىبيـ مف تحميؿ المغة األكربية... بعيدة كؿ البعد عف خصائص العربية 
حكامياكدالالت ألفاظيا ،كصيغ مفرداتيا كأساليب التعبير فييا كاستقرار قك  كتميز نظاميا الصكتي مف أنظمة المغة ، اعدىا كا 
. يمحظ عمى ىذا الحكـ أنَّو ينطمؽ مف العاطفة المتمثمة ُاألكربية التي لـ تعرؼ استقرارا كال ثباتا في عمرىا الطكيؿ..((

اب مناىج دراستيا باالنحياز الكاضح لمغة العربية كأساليب دٍرسيا بغض النظر عما أصاب تمؾ األساليب مف تطكر كما أص
كليست العبرة في المصطمح : ))مف تحديث كتجديد نتيجة لتطكر العمـك كالفكر اإلنساني عامة. كيقكؿ في مكضع آخر

كلكف العبرة ، كالشكؿ الذم ابتدعتو األلسنية الحديثة كىي مصطمحات يسكدىا الغمكض كالخمط كالتبدؿ مف ألسني إلى آخر
كعمى ، العممية كالمكضكعية التي نشأت عند االلسني العربي كنىمىٍت كتىرىٍعرىعىٍت بٍيفى أحضانوتكمف في االىتداء إلى الحقيقة 

 . ِ((كلـ تكف كما ادعكا، كيدَّعكا الطرافة كالجٌدة، يديو ثـ أعطاىا ثمرة ناضجة لألكربييف لكي يبنكا عمييا
مف الظكاىر المغكية التي كجد ليا  كعمى الرغـ مف أفَّ ىذا النص الذم اقتبسناه كاف بعد حديثو عف مجمكعة

أصكال في تراثنا المغكم القديـ فإفَّ فيو طابع العمـك كاإلطالؽ المذيف ال يركف  -كالدكتكر العبيدم كاحد منيـ  -الدارسكف
إلييما منيج البحث الحديث. كقد ذىب الدكتكر العبيدم إلى أف ىذا النكع مف البحكث ال يخدـ العربية كانو بعيد عف 

بؿ انو ذىب إلى أفَّ اليدؼ مف المسانيات الحديثة ىك صرؼ العرب عف العناية ببحثيـ المغكم األصيؿ إلى تمؾ ، حيارك 
كلعمني ال أبالغ إذا قمت: إف ثمة غمكا محمكما ينيد بو نفر مف المغرميف بالبحث االلسني األكربي )) قاؿ:، المناىج الجديدة
ممف ، كالسيما المعنييف بالعربية، لبحث العربي األصيؿ إلى األلسنية الحديثةييدؼ إلى االنصراؼ عف ا، في ىذا القرف

دخاؿ أىميا في ميداف غير ، تعممكا شيئا عند الغربييف... كىك بحث مقحـ عمى العربية بعيد عف أنفاسيا كخصائصيا كا 
. كمف تمثالت النقد ّ آتت أكميا((مناسب ليا كال متالئـ مع طبيعتيا في الكقت الذم كانت الدراسات العربية األصيمة قد 

العاـ غير المحدد أك المكجو إلى أمثكلة عممية كاحدة أك منيج معيف ما نجده في كصفو ألثر المناىج المغكية الغربية في 
ذا كلقد اثر ى)) قاؿ عف مناىج الدراسات المغكية في الغرب:، الدرس العربي بأنو اثره أدل إلى التداخؿ كالتعقيد بدؿ التيسير

كاختالؼ اآلراء كالمذاىب ال ، كالتداخؿ، فأٌدل إلى التعقيد، في اتجاىات البحث العربي المعاصر -أك المناىج  -المنيج
إلى اف ييسر فيـ المغة في أبنيتيا كصيغيا كتراكيبيا كمباحث داللة كممات المغة كتطكرىا كما انتقمت إلينا مف عممائنا 

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

ر في أثنا  .شاء اهلل ئو إفالعامة لمسانيات كلمناىج البحث المغكم الجديدة كسيعرض البحث لنصكص أيخى
 المصطمح المساني وحدوده: 

كلعؿ مف أىـ المجاالت التي يظير نقده لمسانيات كاضحان فييا ما نجده في كالمو عف حدكد ميداف عمـ المغة  
ٍعنيان  -عنده–الحديث كضبابية ما يمثمو ىذا المصطمح المساني الذم يبدك  غير كاضح المعالـ ؛ لذلؾ نجد انو لـ يكف مى

ألفَّ ، المصطمح كنقده كبياف رأيو فيو؛ حتى إف القارئ ليممس أنَّو لـ يكف ميٍيتىمان بقضية المصطمح المساني عامةبتتبع 
برزت في القرف العشريف طالئع البحث المغكم األكربي فغزت السكؽ )) مالمحو عنده غير كاضحة كما ذكرنا. كلذلؾ يقكؿ:

عمى السطح ما عرؼ بالمسانيات نسبة إلى المساف أك األلسنية نسبة إلى  الثقافية كالمعرفية في الكطف العربي....كطفح
. كمف صكر عدـ ٓاأللسف أك المسنية نسبة إلى المسف ككميا تعني شيئا كاحدا كىك البحث في المغة مف اجميا كلذاتيا((

حيد بيف عمـ المغة في الدراسات إف الفارؽ الك : ))االىتماـ بكضكح المصطمح كحدكده في المسانيات الحديثة ما نجده في قكلو
                                                             

 .ٔنفسو:  ُ
 .ُِٗنفسو:  ِ
 .َِٗـ المغة كالمسانيات:مباحث في عم ّ
 .َِّالعربية كالبحث المغكم المعاصر: ْ
 .ُٕٗمباحث في عمـ المغة كالمسانيات:  ٓ



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

222 

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

. كلعمنا نممس في كالمو عمى مصطمح المسانيات كعمـ المغة الحديث كعالقتيما ُحديد لمساف معيف أك صنؼ مف الناس((ت
بفقو المغة رفضو التمييز بيف عمـ المغة كفقو المغة؛ كقد تمثؿ ىذا التمييز بكضع حدكد بينيما كتحديد مكضكعات كؿ منيما 

كىك مصطمح يرل الباحثكف المحدثكف في ، ح األلسنية عمى عمـ المغة الحديثيطمؽ مصطم)) قاؿ:، عند الدارسيف المحدثيف
كلئف كاف الباحثكف العرب يطمقكف ، ..،.المغة اف ال عالقة بينو كبيف مصطمح فقو المغة الذم كاف معركفا منذ عيد قديـ

تي تتناكؿ قضايا المغة مف كما يطمقكف عمى األبحاث ال، عمى كؿ مف يعمؿ في ميداف المغة مصطمح لغكم أك عالـ لغة
فقو المغة إف األكربييف حتى عيد متأخر أطمقكا عمى العامميف في ، ..،.كخصائص المغة، كصيغيا، كاشتقاقيا، بنية مفردات
عند ، . كقد نبَّو الدكتكر مجيد الماشطة إلى شيء مف ىذا التكٌجوِ((..فقياء لغة كسمكا العمؿ فييا: فقو المغة.ىذه الحقكؿ

ه ىذا اختيار إذ لمس في ، مباحث في عمـ المغة كالمسانيات() في أثناء كقكفو عمى عنكاف كتابو، رشيد العبيدم الدكتكر
في حيف أنيما مصطمحاف لشيء ، العنكاف أنو يمٌيز بيف: المسانيات كعمـ المغة أك أنو يجعؿ منيما مصطمحيف مختمفيف

ب النظر عنكاف الكتاب" مباحث في عمـ المغة كالمسانيات" فيؿ يعني ىذا أكؿ ما يجم)) قاؿ الدكتكر مجيد الماشطة:، كاحد
 linguisticsاف الكتاب يميز بيف عمـ المغة كالمسانيات؟ اف ما اعرفو أنيما لفظتاف تشيراف إلى حقؿ كاحد يقابؿ لفظة 

 .ّ((يسميو المصريكف عمـ المغة كالتكنسيكف المسانيات كالمبنانيكف األلسنية
ذلؾ تفضيمو الحدكد العربية التي كضعيا عمماء العربية عمى ما جاء بو المسانيكف، كمف ذلؾ مثال ما كرد  كمف أمثمة 

كلك أنصؼ الباحثكف المعاصركف في نظرىـ إلى : ))في حديثو عف مصطمح المغة؛ فيقكؿ بعد عرض أقكاليـ في تعريفيا
ىػ( ِّٗت) د مف أقكاؿ فييا مكتفيف بمذىب أبي الفتح بف جنيكما عرفو العمماء العرب عنيا لكانكا أىممكا كؿ ما ير ، المغة

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

بؿ انو يذىب إلى أف حدكدىا عند ، في غاية الحماسة كىك يدافع عف حد ابف جني لمغة -في النص السابؽ -العبيدم
الغربييف ناقصة أك قاصرة عمى حيف أف الحدَّ العربيَّ ليا يفكقيا مف حيث بياف طبيعة المغة ككظيفتيا كأغراض استعماليا. 

كأنيا لـ تقدـ ، ة ألبست المكركث القديـ ثكبا شكميا متمثال بالمصطمح فقطكيبدك مف كالمو أنو يرل أف المسانيات الحديث
.. تعبر عف كجكد التقابالت كاالتفاقات بيف الدرس المغكم العربي كالبحث .إفَّ ىذه المسائؿ التي سردتيا ىنا)) قاؿ:، جديدا

ي المصطمح كالشكؿ الذم ابتدعتو األلسنية كليست العبرة ف، ألنو األسبؽ في الزمف، بؿ إف السبؽ لمعربي، االلسني الحديث
كلكف العبرة تكمف في االىتداء إلى الحقيقة ، الحديثة كىي مصطمحات يسكدىا الغمكض كالخمط كالتبدؿ مف ألسني إلى آخر

. فيك يعتمد الزمف أك السبؽ الزمني ٔ((العممية كالمكضكعية التي نشأت عند األلسني العربي كنمت كترعرعت في أحضانو
كىك معيار ال يمكف ، اسا في تفضيؿ الحدكد العربية عمى ما جاءت بو الدراسات المسانية الحديثة مف حدكد كتعريفاتأس

الرككف إليو دائما فقد يككف مكضكعي في بعض األحياف كما في كثير مف الجزئيات كالقضايا التي عالجيا البحث المغكم 
ىب تختمؼ عما قرره الدرس القديـ. ككاف يؤكد أفَّ النحكييف العرب إٌنما الحديث فذىب في فيميا كتفسيرىا أك تكجيييا مذا

                                                             

 .ُّ نفسو: ُ
 .ُِٗالعربية كالبحث المغكم المعاصر: ِ
 .ِٓٔالمغة العربية كالمسانيات المعاصرة:  ّ
 .ّْ/ ِالخصائص ْ
 .ُِّ-ُِِمباحث في عمـ المغة كالمسانيات:  ٓ
 .ِٕٓة كالبحث المغكم المعاصر:العربي ٔ
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نما باال، ُكضعكا قكاعد النحك العربي معتمديف عمى المنيج الكصفي عمى ما كرد  عتمادمف غير تحديد لمفيـك الكصؼ كا 
صحاء العرب. كمما يتعمؽ بالحدكد مف طريقة النحكييف العرب في تقعيد النحك العربي عف طريؽ متابعة كالـ األعراب كف

التي كضعيا المحدثكف لممصطمحات المسانية التي تككف جزءا مف المنظكمة الفكرية المجترحة لمعامميف في المسانيات 
المقطع( حيث ) إذ تكقؼ عند بعضيا الدكتكر العبيدم كناقشيا؛ كمف ذلؾ ما نجده في كالمو عمى مصطمح، كالمشتغميف بيا

يعتقد الصكتيكف )) ككما ىك بٌيف في القراءات القرآنية؛ قاؿ:، ث خصصو لو كعرض لميداف تطبيقوعرض لو في مبح
أك التخمص ، ..،.إنما ىك منيج لحؿ المشكالت التي تقع في بنية الكممات، المعاصركف اف المصير إلى التقطيع الصكتي

ذلؾ مف القضايا التي تحصؿ في الصكت أك غير ، ..،.مف بعض الظكاىر الصكتية التي تكتنؼ الكممة أك الجممة
ىذه )) ثـ يعرض ألىـ تعريفات المحدثيف لممقطع كيبيف مدل اختالفيـ في تحديده كينتيي إلى القكؿ بأف، ِالمغكم((

كعمى افتراض كصكلنا إلى تحديد دقيؽ ، متباعدة في ما قصدت إليو مف تحديد المفيـك، التعريفات مختمفة في أطركحاتيا
بحيث تدعكنا إلى مثؿ ىذا االختالؼ في ، تي فاف الجدكل المرجكة منو ليست بذات قيمة عممية كبيرةلممقطع الصك 

. اف ىذه األحكاـ التي يطمقيا الدكتكر رشيد العبيدم ترجع إلى رؤية فكرية تحكـ تفكيره كتؤطر اتجاىات ىذا ّالتعريؼ((
ني المعاصر ال يختمؼ عما أنتجتو العقمية العربية إال اختالفان كىي تتمثؿ في أفَّ ما جاء بو البحث المغكم كالمسا، التفكير

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

. فينا نممس اف الدكتكر العبيدم يعترؼ بالتطكر المعرفي لإلنسانية كما قدمتو اآللة لو ْكالمصطمحات كالعناكيف((، األسماء
كلكنو ال يسمـ بذلؾ فيرل اف االختالؼ جزئي كشكمي ، مشيرا إلى ما تركتو مف اثر في البحث المغكم، لو في ىذا المجاؿ

  في بعض األسماء كالمصطمحات.
 

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

كما انو أشار إلى مالمح لمتناقض بيف المذاىب المسانية في ، تناكؿ فيو ما يراه مف تناقض كتعارض بيف المناىج المسانية
ىممسميؼ( ) تمفة مف كتبو. كقد بدأ في عرضو لصكر كأمثمة مف التناقض مف دم سكسير؛ فقد أشار إلى مكقؼمكاضع مخ

كأف مذىبو في تفسير العالمة المغكية تفسير ذىني. كما ذكر انتقاد ، مف معنى الداؿ كالمدلكؿ عند سكسير؛ إذ عده غامضا
ه بالنزعة االجتماعية آنذاؾ. ثـ تأثر ة الذىنية التي كانت نتيجة مارتيني لسكسير بأنو بالغ في إعطاء المغة كؿ ىذه الصبغ

، ىك العمـ العاـ كاف المسانيات فرع منو (السيمكلكجيا) انتقؿ إلى مكقؼ بارت الذم خالؼ سكسير الذم يرل أف عمـ الرمكز
لدراسات المسانية كطبيعة فقد ذىب بارت إلى أف العكس ىك الصحيح. كقد حاكؿ الدكتكر رشيد العبيدم أف يربط بيف ىذه ا

كلقد كجدت مثؿ ىذه التيارات المتضاربة تربة صالحة في فرنسا : ))قاؿ، المجتمعات الغربية التي نشأت فييا تمؾ المناىج
فبعد أف ترعرعت فييا االتجاىات البنيكية رأيناىا تؤكؿ إلى تناقضات فكرية كتصطدـ بآراء كاتجاىات أخرل قكية كيعمؿ 

. كما ٓيف ظيكرىا في فرنسا باف المثقؼ الفرنسي.... انجذب بتاريخ الفكر الذم يتخمى عف التاريخ...((كثير مف الباحث
تكقؼ عندى ما سٌماه بالتناقضات بيف السكسيرية كالتشكمسكية كعرض فيو لمجمكعة مف األفكار أك المسممات التي جاء بيا 

نما ىي رمكز محفكظة في الذاكرة تسترد ، ال تتكلد أك تنتج فالمغة عند سكسير)) سكسير ليبيف رأم تشكمسكي فييا فيقكؿ كا 
                                                             

 .ِْٓمباحث في عمـ المغة كالمسانيات:  ُ
 .ٕٖنفسو: ِ
  .ِٗنفسو: ّ
 .ُٓاأللسنية بيف عبد القاىر كالمحدثيف: ْ
 .ِّٖمباحث في عمـ المغة كالمسانيات:  ٓ


