البينية النحوية المنطقية
د .مجدي محمود رشاد

*

مدخل:
البينية أو التواصل لمتكامل بين العموم فكرة اىتمت بيا
الدراسات عامة ،ودراسات العربية خاصة؛ حيث إن ىناك
ميادين بحثية تفرض بطبيعتيا عمى أصحابيا االنفتاح عمى

التخصصات األخرى والبحث عن إيجاد تكامل أو تبادل
معرفي معيا .فمثالً ىناك أبحاث جمة بحثت وتحدثت عن

صمة العموم المغوية بالشرع اإلسالمي(القرآن ،والحديث،

والفقو)....
كذلك اىتم عمماء المغة ب البحث عن البينية وىو
الترابط بين المستويات أو الجوانب المغوية "الصوتية والصرفية

والنحوية والداللية(بالغية أومعجمي ة )" ذاك الترابط الذي يسري
وتقنينا .فكما
في شرايين المغة العربية ولو وجوده الفعمي نطقًا
ً
اكم ا من الحجارة بال رابط ،وليس العمم
أنو "ليس البيت تر ً
اكم ا من المعمومات" فميست المغة بناء بال رابط لمستوياتيا.
تر ً
ف أخذ عمماء المغة يتبنون فكرة التكامل في العمل

المغوي بغية الوصول إلى النظم المغوي ،فعموم المغة تتعاضد

وتتكاتف؛ حتى تظير المغة عمى أنيا نظام كمى تتركب من
* أسحار انُحى وانصرف انًساعذ بكهية انهغات وانحرجًة – جايعة يصر نهعهىو
وانحكُىنىجيا.

عدة أنظمة جزئية متداخمة بعضيا مع بعض بروافد بينية
شديدة االرتباط .والفصل بين تمك األنظمة المغوية الجزئية
غير سائغ إال لحاجات البحث والدراسة التخصصية التي

تقتضي طبيعتيا معرفة الحدود الفاصمة بجوار التداخالت
البينية.تمك البينية التي ىي إحدى ظواىر المغة عامة والعربية
خاصة.
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( )1راجع في ذلك ما قيل عن البينية في مؤتمر حاضرت فيو بكمية دار
العموم

بجامعة

القاىرة

بعنوان"العربية

والدراسات

البـيـنـيـة"،وكذلك

مؤتمر(جذاخم األَىاع األدبية بجايعة انيريىك باألردٌ)

حيث عكس المؤتمر األول استيعاب الباحثين لروح التواصل
والبينية بين العموم عامة ودراسات المغة العربية خاصة التي

تتجمى فييا من خالل األبحاث التي كتبت عن البينية المغوية.إذ

تناول الباحثون تمك القضايا:

 -1صمة األصوات بعموم المغة العربية -2.صمة الصرف بعموم

المغة العربية.
 -3صمة النحو بعموم المغة العربية -4.صمة المعجم بعموم المغة
العربية.
راجع في رنك يا قيم عٍ انبيُية في كحابي بعُىاٌ"انبـيـُـيـة نعهىو انهغة
انعربية" حيث اسحعرضث فيه أبحا ًثا َشرجها في يجالت عهًية يحكًة،
جُاونحها عهى شكم أبىاب وهي:

كذلك اىتم جماعة من الميتمين بالدراسات البينية بالبحث عن
الترابط بين العموم المغوية والعموم اإلنسانية األخرى كعمم النفس،
واالجتماع ،والفمسفة،والمنطق ،وحدوث تأثير بين تمك العموم
اإلنسانية األخرى عمى العموم المغوية عامة وعمى النحو

خاصة.

انباب األول:صهةاألصىات بعهىو انهغةانعربية(األساس انصىجي نعهىو
انهغةانعربية بذار انعهىو بانفيىو 2002و)
الباب الثاني:صلةالصرف بعلوم اللغةالعربية(البينيةالصرفية لعلوم
اللغةالعربية بكليةاللغةالعربية بالقاهرة 2002م)
الباب الثالث:صلة النحو بعلوم اللغة العربية.
انباب انرابع:صهة انًعجى بعهىو انهغةانعربية( صهة انًعجى بعهىو
انهغةانعربية بذار انعهىو بانفيىو 2006و)
انباب انخايس:صهة انبالغة بعهىو انهغة انعربية.
الباب السادس:صلةاإليقاع الشعري بعلوم اللغةالعربية(اإليقاع الشعري بين
علوم اللغةالعربيةبمؤتمر العربية والدراسات البينية بدارالعلوم بالقاهرة2002م)

