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 هــــــداءإلا
 

 
 

إلى روح الدكتور نعمة رحٌم العزاوّي، 

أستاذ الجٌل الذي أثار فً مرٌدٌه شهوة 

السؤال، وعلَّمهم أنَّ السؤال حركٌة وانبثاٌق 

وحدك وأنَّ الجواب سكوٌن وجموٌد...إلٌك 

 ألنَّك )حكمت علٌنا باألمل(...

 

 المؤلفان
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 المقدمة

الحمد  كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمؽ ا محمد كعمى آله الطيبيف       
 الطاهريف كصحبه المنتجبيف،

 أٌما بعدي؛    
ؿ مف نافمة القكؿ التذكير باألهمية المعرفية لمدراسات المسانية التي أصبحت فمع    

مياديف المعرفة البشرية، عبر أنظمتها التحميمية  -إٍف لـ نقؿ كؿ   -المهيمف عمى أغمب 
التي أسهمت في تحميؿ كثير مف أنظمة الخطاب، كمف ثـ الكشؼ عف المهيمنات التي 

 .كانت تسيرها، كتتحكـ في كجهتها
كعمػػى الػػرغـ مػػف القيمػػة العمميػػة الكبيػػرة لمدراسػػات نجػػد أٌف الجامعػػات العرا يػػة كانػػت     

بمنػػ،ل، أك بػػاألحرل هػػي التػػي أ صػػت ناسػػػها عػػف مجػػاالت هػػذا العمػػـ، فكميػػػات ا داب 
التػػي كانػػت تتعػػاطى ماػػردات هػػذا العمػػـ نجػػد مارداتهػػا كمكبػػكعاتها حبيسػػة حقػػب زمنيػػة 

عمػى تػدريس هػذل المػادة كالتػ،ليؼ فيهػا أناسػهـ فػي متابعػة محػددة، إذ لػـ يكمػؼ القػا مكف 
الخػػػط البيػػػانٌي لمتطػػػكرات الكبيػػػرة التػػػي شػػػهدها هػػػذا العمػػػـ،  إذ ك اػػػكا فػػػي منػػػاهجهـ عمػػػى 
مرحمػػة تطكريػػة كاحػػدة لممػػدارس المسػػانية، كلػػـ يتػػابعكا التطػػكرات التػػي طػػرأت عمػػى البنيػػة 

خمػػط الكبيػػر بػػيف ماػػردات المسػػانيات الاكريػػة كالمنهجيػػة لممػػدارس المسػػانية، ناهيػػؾ عػػف ال
 . (ُ)كمقكالتها كمقررات الدراسات الايمكلكجية

ا عممينا في كميات التربية في الجامعات     كبعد أف أ رت مادة المسانيات منهجن
ـ،  در لمماردات كالعنكانات التي َُِِـ/َُُِالعرا ية، كتحديدنا في المكسـ الدراسٌي 

ـ، في َُِِتقرها المجنة القطاعية، التي اجتمعت في شتاء مناها أف ت،خذ طريقها ك  د  
مبنى  سـ المغة العربية في كمية التربية ابف رشد جامعة بغداد، كأصبحت هذل المادة 

ا دراسينا يدرسه طبلب المرحمة الثالثة. كهك منهج جمعنا  كالماردات التي صغناها منهجن

                                                           
 كتاب)عمـ المغة( لمدكتكر حاتـ صالح البامف.ينظر عمى سبيؿ التمثيؿ  - ُ
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منها دارس المغة العربية، بغض فيه أغمب ماردات المسانيات، التي يمكف اف يايد 
 النظر عف الكمية التي ينتمي اليها، سكاء أكانت التربية أـ ا داب.

لقد حاكلنا في هذل المحابرات أٍف نقدـ اإلطار النظرٌم لمسانيات، كنتجاكز    
نقاط البعؼ التي طبعت الكتب المنهجية لمسانيات، التي كانت معتمدة، كالتي سبؽ 

 في مقدمة حديثنا.أٍف أشرنا إليها 
كمجمؿ أبحاث المسانيات حاكلنا صياغتها عبر فصكؿ خمسة سعت إلى    

رسـ خريطة تعرياية بمبادئ هذا العمـ كاتجاهاته، التي شهدت طارات نكعية في القرف 
المابي كما تبلل، فكاف الاصؿ األكؿ تمهيدينا، عربنا فيه لماهـك المسانيات 

ؿ الثاني ليقدـ المبادئ النظرية لهذا العمـ، عبر كخصا ص المغة، في حيف جاء الاص
مبحثيف: عيًنيى األكؿ بالمصطمحات الت،سيسية، كالتاريؽ بيف المسانيات كالايمكلكجيا كفقه 

 المغة، كالثاني تحدثنا فيه عف فركع المسانيات النظرية كالتطبيقية. 
ث في الاصؿ ككاف تاريخ الدرس المسانٌي القديـ منه كالحديث ميداننا لمبح   

، كعرض في كتاريخة الثالث، الذم ك ؼ في مبحثيف عمى نش،ة تاريخ الدرس المسانيٌ 
مبحثه األكؿ لمدرس المسانٌي القديـ، كفي الثاني رصد التطكرات التي شهدها الدرس 

 المسانٌي الحديث.
كفي الاصؿ الرابع تحدثنا عف مستكيات التحميؿ في الدرس المسانٌي، كك انا     

مى المستكل الصكتٌي كالصرفٌي كالتركيبٌي كالداللٌي كالتداكلٌي. كختمنا الكتاب في فيه ع
فصؿ خامس،  صرنا فيه كبلمنا عمى اتجاهات البحث المسانٌي، كهي االتجال التاريخٌي 
كالمقارف، االتجال الكصاٌي، كاالتجال التكليدٌم، كاالتجال الكظياٌي، في محاكلة مٌنا لتتبع 

 ، عبر مدارسه المختماة.كاتجاهاته  اهات الدرس المسانٌي الحديثآخر مناهج كاتج
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كأخيرنا؛ ن،مؿ أٍف يككف هذا الكتاب شامبلن ألغمب ماردات الدرس المسانٌي    
الحديث، كيسهـ في الكشؼ عف مبادئ هذا العمـ كأبرز جكانبه التطكرية، كندعك القراء 

 ية إلى  راءة هذا المؤل ؼ، كتسجيؿ كؿٍّ الكراـ أساتذةن كطبلبنا في مختمؼ الجامعات العرا
في طبعات الكتاب  بها الممحكظات التي تعفُّ لهـ في أثناء  راءته؛ ليتسنى لنا األخذ

 البلحقة.
كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى محمد كآله  

 الطيبيف الطاهريف كصحبه المنتجبيف.
 

 المؤلفان
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 تمهٌديالفصل ال

 اللسانٌات وخصائص اللغة

اإلنسانية، كدراسة خصا صها كتراكيبها،  المغات بدراسةهي العمـ الذم يهتـ  المسانيات     
كدرجات التشابه كالتبايف فيما بينها، كيطمؽ )المسانٌي( عمى الشخص الذم يقكـ بهذل الدراسة، التي 
ظهرت في القرف التاسع عشر الميبلدٌم، كهي متعمقة بدراسة المغة بحسب فكرة العالـ )دم سكسير( 

ا في كتابه: )محابرات في الذم ت،ثر بعممنة الثكرة الصن ( المسانياتاعية، ف،راد عممنة المغة أيبن
 فالمغة عندل تحمؿ هكيات مف القيـ، كالديف، كالمحيط، كالثقافة، كالاكر الامساٌي.

كبع عمماء المسانيات عددنا مف النظريات؛ لتحديد المرحمة التي بدأ فيها اإلنساف التعبير لقد      
أينا مف هذل النظريات ال تاسر تاسيرنا كامبلن تطكر المغات اإلنسانية إلى ما عف ناسه بالكبلـ، كلكٌف 

كصمت إليه مف تعقيد كد ة، إذ يرل المسانيكف أف  المغات بمراحمها المختماة تشكؿ أعظـ إنجاز 
حققه اإلنساف في تاريخه، كهي أكثر أهمية مف كؿٍّ ما أبدعه اإلنساف مف أدكات في األعكاـ األلايف 

ابية؛ لما تؤديه مف أهمية بالغة في حياة اإلنساف، فبكساطتها ياكر، كيتصؿ با خريف، كيحقؽ الم
التكيؼ مع ناسه كمع البي ة التي يعيش فيها، كما لغة الارد إاٌل انعكاس لطريقة عيشه، كمستكل 

  فما ىي خصائص المغة؟تاكيرل، كعمؽ أحاسيسه. 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
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ػأوًضا/ػاضضعظػظاعرةػإظداظغظ:ػػ
القدرة عمى التعبير كالتكاصؿ بكساطة مجمكعة مف العبلمات المتمايزة، فبل يمكف لاردو أٍف  المغة هي

يتكمـ لغة بني جنسه ما لـ تكف له القدرة عمى استعماؿ العبلمات مف أجؿ التكاصؿ معهـ، كهذل 
لة، القدرة بالذات هي ما يشير إليه ماهكـ المغة. كيدؿ ماهـك المساف عمى نسؽ العبلمات المتداك 

كتتحقؽ القدرة عمى استعماؿ نسؽ العبلمات بكساطة الكبلـ، كعمى هذا األساس أمكف التمييز بيف 
المغة كالمساف كالكبلـ. فالمغة هي القدرة عمى التعبير كالتكاصؿ، كالمساف هك نسؽ العبلمات 

 المستعمؿ لمتكاصؿ، كأما الكبلـ فهك طريقة استعماؿ الارد لذلؾ النسؽ.
، كيعنكف بذلؾ أن ه كحدل القادر عمى كبع أفكارل اإلنساف حيكافه ناطؽ  اؿ الابلساة: ك ديمنا      

في ألااظ، كأف  المغة كالتاكير عندل ال يناصبلف، إذ ال يستطيع اإلنساف تخيؿ فكرة بمعزؿ عف 
المغكية؟ األلااظ التي تصٌكرها، فهؿ يعني هذا أن ه حيثما كجد نسؽ العبلمات كجد معه الكبلـ كالقدرة 

هؿ يعدُّ تكافر نظاـ لمتكاصؿ)المساف( لدل بعض الكا نات دليبلن عمى أن ها تتكمـ، كعمى أف  لها القدرة 
عمى التعبير كالتكاصؿ؟ إذا كانت الحيكانات تتكاصؿ فيما بينها فهؿ يعني ذلؾ أن ها تتكمـ، كأن ها 

فركؽ جكهرية بيف لغة اإلنساف كلغة  تمتمؾ القدرة المغكية؟ هؿ لمحيكاف لغة خاصة به؟ كهؿ تكجد
 الحيكاف؟.
هؿ يمتمؾ الحيكاف القدرة عمى الكبلـ، أـ أف  الكبلـ خاصية إنسانية؟  لقد طيًرحى هذا السؤاؿ       

 في الامساة الحديثة عمى عهد ديكارت، كبرزت عمى الساحة الاكرية آنذاؾ أطركحتاف:
(: بمكر مكنتيني أطركحته Montaigne -تني مكنتي : األطركحة التي ارتبطت باسـ )األكلى

انطبل نا مف مبلحظة سمكؾ الحيكاف، حيث تبٌيف له أف  الحيكانات تتكاصؿ فيما بينها بكساطة 
اإلشارات، كبعض الحيكانات الرا ية يتصؿ بعبها ببعض، كيؤثر بعبها ببعض بالصياح، 

كانات عمى التعبير عف األلـ كالمتعة كتساءؿ عٌما إذا كاف هناؾ فرؽه بيف الكبلـ كبيف  درة الحي
كاالستغاثة كالتحذير مف كجكد خطر...، إلى غير ذلؾ مف األفعاؿ التي تعبر عنها ب،صكاتها 

 )الصياح(. 
، كلما كانت معطىن       كلئلجابة عف هذا السؤاؿ انطمؽ مف فكرة ماادها: أف  المغة معطىن طبيعيٌّ

ال يمكف عدُّها  الكا نات الحي ة جميعها، كمف ثـجكدة لدل مف المعطيات الطبيعية لـز أف تككف مك 
خاصية إنسانية، كمف هنا لـ يجد )مكنتيني( مانعنا مف القكؿ: إف  الحيكانات تتكمـ مثمما يتكمـ 
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اإلنساف، كلكي يدعـ هذل األطركحة كاف عميه أف يناي الرأم القا ؿ ب،ف  التكاصؿ الماظٌي له 
غير الماظٌي )التكاصؿ بكساطة الحركات كاإلشارات( كاستدؿ عمى  خصكصية تميزل مف التكاصؿ

بطبلف هذا الرأم بككف اإلشهار يكلي أهمية أكبر لمتكاصؿ غير الماظٌي بالمكازنة مع التكاصؿ 
الماظٌي لتحقيؽ التكاصؿ، كخمص إلى القكؿ: إف  الحيكانات لها لغة خاصة بها، كبذلؾ جعؿ نظاـ 

 مرتبة المغة اإلنسانية ناسها.التكاصؿ لدل الحيكاف في 
(: انطمؽ ديكارت مف ُ()Descartes –: األطركحة التي دافع عنها الايمسكؼ )ديكارت كاألخرل

هؿ أف  التكاصؿ  :الاكرة ناسها التي انطمؽ منها مكنتيني، كلكنه طرح سؤاالن مختمانا، حيث تساءؿ
التساؤؿ إلى التاكير في خصا ص المغة بيف الحيكانات مؤشره يدؿُّ عمى أن ها تتكمـ؟ دفعه هذا 

اإلنسانية بالمكازنة مع نظـ التكاصؿ المكجكدة في عالـ الحيكاف، كتكصؿ إلى أف  أبرز خاصية مف 
 -في نظرل  -خصا ص المغة اإلنسانية هي  درتها عمى التعبير عف األفكار، كأف  الكبلـ الحقيقي 

الرأم الذم يحصر المغة في القدرة عمى استعماؿ  استبعد لكبلـ الذم يحمؿ أفكارنا، كمف ثـهك ا
البكـ( ياتقركف إلى القدرة عمى استعماؿ األصكات  -األصكات. كأما حجته في ذلؾ فهي أف  )الصـ

ا عقبلء ابتكركا نظامنا مف  ،يمتمككف القدرة عمى التاكير ،مف أجؿ التكاصؿ، كنظرنا لككنهـ أشخاصن
 الرمكز لمتعبير عف أفكارهـ. 

كلما كاف الحيكاف  ادرنا عمى التعبير عف أفعاله، كجد ديكارت ناسه مبطرنا لمبحث في طبيعة      
هذل القدرة، حيث تساءؿ هؿ أف  الحيكاف بحاجة إلى القدرات العقمية لمتعبير عف أفعاله أك أف  

حتاج في ذلؾ االناعاؿ الغريزٌم كاؼو مف أجؿ التعبير عف حاجاته، ككاف جكابه هك أف  الحيكاف ال ي

                                                           
(، فيمسكؼ، كريابي، كفيزيا ي فرنسي، يمقب بػ"أبك َُٓٔفبراير  ُُ – ُٔٗٓمارس  ُّرينيه ديكارت ) - ُ

الامساة الحديثة"، ككثير مف األطركحات الامساية الغربية التي جاءت بعدل، هي انعكاسات ألطركحاته، كالتي ما 
ـ( الذم ما زاؿ يشكؿ النص القياسي  ُُْٔ-كتاب )ت،مبلت في الامساة األكلى كالسيما ـ،زالت تدرس حتى اليك 

لمعظـ كميات الامساة. كما أف لديكارت ت،ثير كابح في عمـ الريابيات، فقد اخترع نظاما ريابيا سمي باسمه 
، فكاف بذلؾ مف الشخصيات (كهك )نظاـ اإلحداثيات الديكارتية(، الذم شكؿ النكاة األكلى لػ)الهندسة التحميمية

ـ، كما كاف  ُٕة لمذهب العقبلنية في القرفممية. كديكارت هك الشخصية الر يسة في تاريخ الثكرة العالر يس
.) ينظر: كيكيبيديا،  بميعا في عمـ الريابيات، فببل عف الامساة، كأسهـ إسهاما كبيرا في هذل العمـك

 المكسكعة الحرة، شبكة االنترنيت.(
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إلى أكثر مف االناعاؿ، كاستدؿ  عمى ذلؾ ب،ف  هدفه الكحيد في الحياة هك تمبية حاجاته الايزيكلكجية، 
 (.ُكلذلؾ ال يتجاكز سمككه حدكد ردٍّ الاعؿ المباشر تيجال المنبهات الخارجية)

ن هي ذاته ماكرةه، لذل      ، كا  ؾ فهك بحاجة إلى كسيمة كأما اإلنساف فهك مف حيث الجكهر كا فه عا ؿه
لمتعبير عف أفكارل، كهذل الكسيمة هي المغة، كمف هذا المنطمؽ عد  المغة خاصية إنسانية، ليس فقط 

 ألف  اإلنساف هك الكا ف الكحيد الذم يتكمـ، بؿ بكصاه الكا ف الكحيد الذم ياكر.
لكجكد المغة. فإذا كاف  إف ما يميز اإلنساف في نظر ديكارت هك العقؿ، كهك الشرط البركرم     

اإلنساف يتكمـ فؤلن هي ياكر، كهناؾ شرط آخر لكجكد المغة في نظرل، كهك كجكد الغير، كييعدًّ الكبلـ 
دليبلن عمى كجكد الغير بكصاه ذاتنا ماكرةن، فمكال الكبلـ لما كاف مف الممكف معرفة ما إذا     كاف 

يكارت في ذلؾ: "عمى يقيف ب،نني مكجكد ألنني أفكر، الغير ذاتنا ماكرةن أـ آلةن مف ا الت، يقكؿ د
فكيؼ يتسنى لي معرفة ما إذا كاف الغير ذاتا ماكرة مثمي؟ إف  الكبلـ بكصاه أداة لمتعبير عف 
األفكار هك الدليؿ القاطع عمى أن ه ذات كاعية مثمي، فإذا كاف يتكمـ فؤلن هي حتمنا ياكر، كبذلؾ 

دؿ معه األفكار، في حيف ال يمكنني أف أتكاصؿ عمى ذلؾ النحك مع يمكنني أف أتكاصؿ معه، كأتبا
 (.ِالحيكاف، كلذلؾ أمكف القكؿ: إف  الحيكاف ال يتكمـ؛ ألن ه ال ياكر")

كلعؿ تبادؿ األفكار هك الخاصية األساسية التي تميز لغة اإلنساف مف لغة الحيكاف. فاإلنساف       
كفي المقابؿ يتمقى منه أفكارنا أخرل، كهكذا ينش، الحكار، يعبر عف أفكارل، كينقمها إلى غيرل، 

كتتطكر األفكار عف طريؽ الحكار. أما عممية التكاصؿ لدل الحيكاف فإنها تسير في اتجال كاحد كال 
عمى رسالته مف المرسؿ إليه؛ ألف   عف تسمح بالتبادؿ، فاي عالـ الحيكاف ال يتك ع المرسؿ جكابنا

حصر في إحداث ردٍّ فعؿو ميكانيكٌي لدل المرسؿ إليه، كمف ثـ  ال تؤدم إلى كظياة الرسالة هنا تن
حكار كتبادؿ بيف الطرفيف، كهك ما تؤكدل نتا ج البحكث العممية المعاصرة التي تناكلت سمكؾ 

 الحيكاف بالدراسة كالتحميؿ.
لى عهدو  ريب كاف ييٍعتىقدي أف  اختصاص اإلنساف بالمغة يرجع إلى در        جة ذكا ه العالية، التي كا 

لى كبر  تاكؽ درجة ذكاء الحيكاف، كظيف  أف  ذلؾ راجع إلى نسبة كزًف دماغه إلى كزًف جسمه، كا 
المكاف المخصص لمتبلفيؼ التي ييٍعتقدي أن ها مركز الكبلـ، ك د تقدمت البحكث في هذا المجاؿ تقدمنا 

                                                           
 .االنترنيت شبكة عمى مك عه عمى منشكر بحث أغباؿ، أحمد أستاذ المغة،: ينظر - ُ
 .ٕٖ/  ديكارت، الامساة، مبادئ - ِ
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ف دماغ اإلنساف تبـ مراكز معينة إلنتاج باهرنا، حتى أكدت هذل البحكث أف  المنطقة اليسرل م
الكبلـ كاستقباله كتاسيرل، ال نظير لها عند الحيكانات، فببلن عف ذلؾ أف  ما يطمؽ عميه )أعباء 

ٍف كانت لها كظا ؼ بركرية أكثر مف النطؽ  –النطؽ( عند اإلنساف  مهي ،ةه إلنتاج أصكات  –كا 
 (.ُا عند بعض الحيكانات)الكبلـ، كليس كذلؾ الحاؿ فيما يخصُّ نظا ره

ك د عقد الباحثكف في ميداف األنثربكلكجيا كعمـ الناس كعمـ المغة مكازنة شاممة بيف ما تستعممه      
 (:ِبعض الحيكانات مف أشكاؿو لبلتصاؿ ب،فراد نكعها كالمغة اإلنسانية، كانتهكا إلى ما ي،تي)

لمغاية، كما أن ها محصكرة في إطارو األشكاؿ التي تستعممها الحيكانات في االتصاؿ محدكدة  -1
بيؽو مف الغرا ز كالرغبات، أما المغة اإلنسانية فتبمغ أشكالها حدنا ال يمكف حصرل، كتتسع 

 مبامينها حتى تشمؿ كؿ  تجارب اإلنساف كمعارفه.
األصكات أك اإلشارات عند الحيكاف ردُّ فعؿو مباشرو لما يحسه، أك يتعرض له في بي ته، أما  -2
مات )الرمكز( التي يستعممها اإلنساف فميس بينها كبيف ما تدؿُّ عميه عبل ة مباشرة، لك كانت العبل

كذلؾ لكاف لمبشر جميعنا لغة كاحدة، كيعني هذا أف  الرمز عند اإلنساف يناصؿ عف المرمكز )أك ما 
 دؿُّ عميه.يشير إليه(، أما  األصكات أك اإلشارة عند الحيكاف؛ فبل يمكف أف تاصؿ أبدنا عٌما ت

أف  صيحات الحيكاف ال تتبمف كحدات شبيهة بالكحدات التي تت،لؼ منها لغة اإلنساف،  -3
كتاتقر إلى الت،ليؼ أك التركيب الذم تكصؼ به، كالذم يجعؿ اإلنساف  ادرة عمى تقسيـ أمٍّ منطكؽو 

 إنسانيٍّ عمى أجزاء أك كحدات.
أم أبداع جمؿو جديدةو عمى كفؽ المكا ؼ لدل اإلنساف مقدرة ها مة عمى اإلبداع كاالبتكار،  -4

، كأٍف ياهـ جمبلن لـ يسمعها مف  كالمناسبات، أن ه يستطيع مثبلن أٍف ييؤلؼ جمبلن لـ يستعممها مف  بؿي
، أما الحيكاف فعدد األصكات التي يمكنه إنتاجها محدكد، كليس لديه القدرة عمى تنكيعها.   بؿي

كتية كصرفية كنحكية معقدة، متاؽه عميها بيف يستعمؿ اإلنساف لغته عمى كفؽ  كاعد ص -5
أفراد جماعته عمى كفؽ المكا ؼ المتعددة، كليس له أٍف يخرج عميها بحاؿو مف األحكاؿ، كبهذا النحك 
ترتبط لغة الارد بالجماعة، كتتنكع تنكعنا كبيرنا باعؿ عامؿ المكاف كالزماف، أما السمكؾ الحيكاف 

 ا، إذ ال يممؾ القدرة عمى تطكيرل.االتصالٌي فيكاد أٍف يككف ثابتن 
                                                           

 .ُّينظر: عمـ المغة الحديث، د. محمد حسف عبد العزيز، ص/ - ُ
 .ُٓ-ُّ، ص/المصدر السابؽينظر:  - ِ
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لغة اإلنساف مكتسبة يتمقاها األبناء مف ا باء، أما سمكؾ الحيكاف االتصالٌي فميس محصمًة   -6
، بؿ هك سمكؾ غريزٌم يتكارثه أفراد النكع كما يتكارثكف أنكاع السمكؾ األخرل.  تعميـو أك اكتسابو

إلشارة إلى أشياء متشابهة، فكممة يستطيع اإلنساف أف يعمـ الماظ الذم يستعممه في ا -7
)حقيبة( مثبلن تشير إلى كؿٍّ أنكاع الحقا ب، فإذا ما أراد التخصيص أباؼ إلى هذل الكممة رمكزنا 

: )حقيبتي  حقيبة المدرسة(،  –لغكية أخرل تحدد المقصكد، كتعزله عٌما سكال مٌما يشبهه، فيقاؿ مثبلن
 إلى هذل المقدرة أك تمؾ.أما الحيكاف فمـ يتبٌيف مف سمككه ما يشير 

يستعمؿ اإلنساف المغة لئلشارة إلى أشياء أك أحداث بعيدة عف المتكمـ زماننا كمكاننا، إن هي   -8
ن ه يستطيع أٍف يتحدث  ، كا  يستطيع مثبلن أٍف يستحبر تجارب تحدث في مكافو بعيدو كمف زمافو بعيدو

يع أٍف يحكي تجارب غيرل، كهذل كمُّها عف تجارب أك أحداث متك عة لـ تحدث بعد، بؿ إن ه ليستط
  درات ال يستطيع فعمها الحيكاف.

كهكذا يبدك لنا مٌما تقدـ ذكرل آنانا أف  اإلنساف مهيًّ، بيكلكجينا كعقمينا لمكبلـ، كأف  لغته تختمؼ      
ر ة الر يسة اختبلفنا نكعينا عف أدكات االتصاؿ عند الحيكاف، فببلن عف أف  المغة تيعدُّ العبلمة الاا

التي تميٍّز اإلنساف مف الحيكاف؛ ألن ها أكثر ر يًّا ككماالن كاختزاالن كتدكيننا ك ابمٌيةن عمى الخزف كالتغذية 
 .(ُ)كالتذكر كالنسياف، فهي صكرة ميظًهرة ألنشطة العقؿ كمها

 

                                                           
 . ُْينظر: المنحى االجتماعٌي في لساف العرب، محمد صنككر / - ُ
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ػثاظًغا/ػاضضعظػظاعرةػسطرغظػوطصتدبظ:
بت بش،ف األصؿ الذم نش،ت منه المغة البشرية، تنكعت االتجاهات الاكرية التي حاكلت ال     

أهي فطرة غريزية في كجكد اإلنساف، أـ هي نتاج مكتسب، جراء تطكر المادة الحٌية عبر مبلييف 
السنيف؟ ك د تنكعت هذل االتجاهات تبعنا لمناهجها الدينية كاألنثربكلكجية كالازيكلكجية كالناسية، إاٌل 

انية التكصؿ إلى نتا ج نها ية عف نش،ة المغة، مؤكدنا أف  البحث في أف  هناؾ اتجاهنا يرل عدـ إمك
هذا األمر ال فا دة منه، لذلؾ تجنب عدده مف عمماء المسانيات كاألجناس إثارة مشكمة أصؿ المغة 
البشرية، مكتايف ببحث عناصرها الصكتية كالنحكية كالداللية، كمكازنة مساراتها التطكرية بيف 

 عات السكانية. الثقافات كالجما
ـى عددو كبيرو مف الماكريف        في حيف شغمت مس،لة الاطرٌم كالمكتسب في المغة اليـك اهتما

كالعمماء كالمسانييف، الذيف يبحثكف في أصؿ المغة اإلنسانية كفي ماهيتها، كهـ في سياؽ أبحاثهـ 
المغكٌم، كمدل ت،ثير هذل يستناركف الجهد في مجاؿ الكشؼ عف األصكؿ األكلى لمغة كاإلبداع 

 الاطرة كاالكتساب في تشكمها في مستكل الارد كفي مستكل الجماعة.
كاف المغكيكف القدماء يعتقدكف أف  المغة أصيمة في جبمة اإلنساف كفي طينته، كأف  اإلنساف      

كليد اإلنسانٌي كا فه ناطؽه باطرته، كعا ؿه بتككينه اإلنسانٌي، ككانكا يتساءلكف عف المغة التي يمكف لم
أف يتحدثها، إذا ما أيبعد عف تجربة االتصاؿ بالناس مف حكله، كاالحتكاؾ بالمغة السا دة في 
كسطه، أعربيةه يتكمـ أـ هنديةه أـ صينيةه أـ التينيةه؟ ككانكا ياتربكف كجكد لغة فطرية سامية ال 

 تت،تى باالكتساب، كال تتشكؿ بالتعمـ.
شارة إلى تجربة أحد فراعنة مصر القدماء الذم حاكؿ أف يختبر كفي هذا الصدد يمكف اإل     

األمر، فجمع عينة مف األطااؿ الربع، كمنع عنهـ التكاصؿ االجتماعٌي كاالتصاؿ المغكٌم، كالسيما 
كبلـ المحيطيف بهـ مف مربيات كأمهات، ليعرؼ ما المغة التي يمكنهـ أف يتكممكا بها؟ كلكف يد 

؛ ألف  استمرار األطااؿ في الكجكد كاف دا منا كأبدنا مرهكننا بما يحتاجكف المنية سرعاف ما خطاتهـ
إليه مف رعاية كحناف، كهذا ما تؤكدل جميع التجارب التربكية، فالحب كالحناف هما نسغ الكجكد 

 (.ُاإلنسانٌي كعمادل، كالمغة هي أداة هذا الحب كديدنه، كمف غيرها كما يبدك ال يحيا اإلنساف!)
                                                           

ينظر: لغة األطااؿ بيف الاطرة كاالكتساب، د.عمي أسعد كظاة، كمية التربية جامعة الككيت، بحث منشكر عمى  - ُ
 ِشبكة األنترنيت، ص/.
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كتكررت هذل التجارب في بمداف أخرل، كفي مراحؿ مختماة مف التاريخ اإلنسانٌي، كذلؾ كمه        
لئلجابة عف السؤاؿ الكجكدٌم المتعمؽ بماهية المغة التي يتكممها اإلنساف  بؿ أف يتعرض لعممية 

رف االكتساب المغكٌم؟ كيمكف اإلشارة في هذا الخصكص إلى تجربة الممؾ )فريدريؾ الثاني( في الق
الميبلدٌم التي أجراها حكؿ بعض األطااؿ حديثي الكالدة، كالتي انتهت إلى النتيجة  الثاني عشر

عينها التي انتهى إليها الاراعنة، لقد مات األطااؿ  بؿ أٍف ينطقكا كممة كاحدة؛ ألف  الحناف كالحب 
 (.ُكاالتصاؿ مع ا خريف كاف عندهـ في أهمية الغذاء كالطعاـ)

لمصادفة التاريخية في مراحؿ زمنية  ريبة جدنا أٍف يتـ العثكر عمى أطااؿ الذ اب في كشاءت ا     
غابة )اإلياركف( الارنسية، كفي الغابات الهندية، كهـ أطااؿ عاشكا كترعرعكا في الغابات كفي 
أككار الذ اب، كاف هؤالء األطااؿ يسمككف سمكؾ الذ اب مف عكاء، كمشي عمى أربع، كهجـك عمى 

ية كالدجاج، كاستعماؿ األنياب في التهاـ الطعاـ، كلـ تكف المحاكالت الكبيرة التي بذلت في الماش
تعميمهـ مجدية، حيث تعممكا بصعكبة كبيرة بعض الكممات، كبعض أنماط السمكؾ اإلنسانٌي 

 (.ِكالمشي في حالة انتصاب بدالن مف المشي عمى أ داـ أربع)
بحث عف أصؿ المغة يسجؿ حبكرل في السجاالت العممية كمع أهمية هذل التجارب بقي ال      

الساخنة، حيث يذهب بعض الماكريف اليكـ إلى االعتقاد ب،ن ه ال يمكف الاصؿ بيف المكتسػب 
كالاطػرٌم في تككيف المغة اإلنسانية، كمف هذا المنطمؽ يجرم الجدؿ بيف عمماء ناس المغة غالبنا؛ 

 الاطرية في بنية المغة.لتحديد الجكانب المكتسبة كالجكانب 
ك د برهنت المعطيات الازيكلكجية لمدماغ البشرم أٌف نشكء المغة  د ارتبط  ارتباطنا طبيعيان      

بتطكر المخ كالقشرة الدماغية بمف عمميات التكيؼ كاالنتخاب الطبيعٌي عبر مبلييف السنيف، 
إلنساف القديـ كاف ياتقر إلى المخ كالقشرة فاألدلة التشريحية المتكافرة في هذا الش،ف تؤكد أف  دماغ ا

دراكها، كنطقها، إذ  الدماغية المذيف يعداف المسؤكليف في دماغ اإلنساف الحالي عف اكتساب المغة كا 
 –إف  مناطؽ المغة تقع في النصؼ األيسر مف المخ، كتحديدنا في الاص األمامٌي في منطقة )برككا 

Broca ( ككذلؾ في منطقة )فركنكا-  (Wernick )كما تتكفر في الدماغ الحالي )مناطؽ االرتباط
ف  غياب هذل  المسؤكلة عف تحكيؿ األحاسيس البصرية كالسمعية إلى معاني لغكية كبالعكس، كا 

                                                           
 .السابؽينظر: المصدر  - ُ
 .امطػانيكس ميخػا يؿ  فػي فكػر تشكمسكي المغكية، ةينظر: اإلشكاالت الامسػاي -ِ
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المناطؽ المسؤكلة عف المغة في دماغ اإلنساف القديـ، إن ما يدؿُّ بكبكح عمى أف  المراكز 
ة، بؿ نش،ت كتطكرت عبر تاريخ كجكد اإلنساف عمى الازيكلكجية لمغة لـ تظهر دفعة كاحد

 (.ُاألرض)
( في عددو مف كمماته إلى القابمية الاطرٌية لمغة، فحينما كصؼ خمؽ ك د أشار اإلماـ )      

ًفظان الجنيف بعد ناخ الركح فيه،  اؿ: "  ًلسىانان الى اًفظان كى وي قىٍمبان حى ، كفي هذا القكؿ دليؿ عمى (ِ)" ثيَـّ مىنىحى
مس،لة فطرٌية الٌمغة كأصالتها، كتعني أف  ممكةى النطًؽ كاحدةه، ثـ تشعب في افتراض العالـ 

( الختبلؼ الٌمغات العالمٌية اختبلفنا سطحينا، كهذا ناتج مف انشقا ات Chomsky -)تشكمسكي 
ي ٌي ما ، كيمكف أف يككف سبب هذا االختبلؼ هك الت،ثير الب(ّ)كانعكاسات لعمـ  كاعدٌم عاـ كعالميٌ 

، فالمغة إذنا " ليست مف األمكر (ْ)داـ اإلماـ يقكؿ بت،ثير الصاات الجسمٌية في الناسٌية عند اإلنساف
ن ما تخمقها  طبيعة االجتماع، كتنبعث عف الحياة  التي يبعها فرد معيف أك أفراد معنيكف، كا 

، ككؿُّ فردو مٌنا ينش، فيجد الجمعٌية، كما تقتبيه هذل الحياة مف تعبير عف الخكاطر كتبادؿ لؤلفكار
ا لغكينا يسير عميه مجتمعه، فيتمقال عنه تمقيان بطريقة التعميـ كالمحاكاة كما  يتمقى عنه  بيف يديه نظامن
سا ر النظـ االجتماعٌية األيخرل . ككؿُّ خركج عف نظاـ المغة كلك كاف عف خط، أك جهؿ، يمقى مف 

بها الصحيح، كت،خذ المخالؼ ببعض أنكاع الجزاء ... المجتمع مقاكمة تكاؿ رٌد األمكر إلى  نصا
ذا حاكؿ فرد أف يخرج كٌؿ الخركج عمى النظاـ المغكٌم، ب،ف يخترع لناسه لغة يتااهـ بها، فإف   كا 

 .(ٓ)عممه هذا يصبح بربان مف بركب العبث العقيـ "
إلى حدٍّ كبيرو بالبنى  كمػف هػذا المنطمػؽ يرل تشكمسػكي كمساعدكل أف  اكتساب المغة مرهكفه       

المغكية الاطرية التي تكجد في أصؿ اإلنساف، كأف  هػذل البنى المغكية الخاصة تبدأ عممها في مرحمة 
محددة مف النبج، كهػي تػزكد الطاػؿ بمعمكمػات مبرمجة مسبقنا عمى نحكو فطرٌم، فالطاؿ يكلػد كهك 

                                                           
بنيكية بياجيه، د.فارس كماؿ نظمي، مجمة الحكار المتمدف، ينظر: المغة بيف فطرية تشكمسكي ك   - ُ

 .ِـ، ص/ََِٓ، ُِِْالعدد/
  .   ُُّ/ ّٖنهج الببلغة ، خطبة/  ػ ِ
  .ُِٔينظر: عمـ الناس التجريبٌي ، كليـ باينز / ػ ّ
الصدريف ،  ، مركز دراسات الشهيديفُ،ط ِٓٗينظر : االتجال الاكرٌم عند اإلماـ )ع( ، د. رحيـ محمد سالـ/ػ  ْ

 ـ.  ََِٕبغداد ،
 . ٓ-ْالمغة كالمجتمع ، د . عمي عبد الكاحد كافي /  - ٓ
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سياؽ المغة التي تحيطه في كسطه الثقافٌي يمتمؾ بنػى فطرية خاصة لمغة، كهذل البنى تنبج في 
كاالجتماعٌي، فالطاؿ يكلد كهك مزكد بقدرة فطرية خاصة عمى تعمـ المغػة، كأف  هػذل القػدرة تميؿ إلى 
النشاط بيف الشهر األكؿ مف العمر كالسػنة الخامسػة، ثـ تبدأ هذل القدرة بالبمكر بعد أف تككف  د 

 أدت الغاية مف كجكدها.
نػكف القكاعػد المغكيػػة فطرينا بنحكو متجػػانس فج      ػميع األطااؿ عمى كفؽ نظرية تشكمسكي ييككٍّ

كمػػدهش في الك ت ناسه، كتنطكم هذل المقكلة عمى افتراضو  كامه: أف  الطاؿ يمتمؾ في داخمه 
غكٌم، كمف ثـ  عمبة كراثية لغكية سكداء؟ كهذل العمبة هي المعنية في بناء المحظػات األكلى لؤلداء الم

تقمؿ البنية المغكية مف أهمية نشاط الارد في بناء  كاعد لغته كما تقمؿ مف أهمية الت،ثير الذم 
 يمارسه الكسط االجتماعٌي في  ابميات األطااؿ المغكية.

كعمى خبلؼ ذلؾ يناي أنصار النزعة البي ية كجكد بنى لغكية فطرية عميقة غػير  ابمػة       
ال يعطكف أية أهمية لبلعتبارات الاطرية كالكراثية في عممية نمك المغة كاكتسابها،  لممبلحظػة، كهـ

فاكتساب المغة يتـ فػي نسؽ مف المؤثرات االجتماعية كالتربكية، كالت،ثير االجتماعٌي هك الذم 
 يمارس دكرل في عمميػة اكتسػاب المغػة، كذلػؾ عبر عمميات متكررة كمستمرة ،كأكلكيات مف التعميـ

 كالتعزيز كسكاهما.
يبٌيف )جػاف الكاف( في كثرة مف أعماله أف  البلشعكر اإلنسانٌي ركاـه مف الماردات المغكية،      

، يتكػكف بالمغة كمف خبللها، كهذا يعني أف  المغة هنا  كيت،سس عمى ذلؾ أف  اإلنساف كيافه لغكمٌّ
تشكمسكي كغيرل، فإذا كاف ال شػعكر شرطه لمتككف اإلنسانٌي، كليس العكس كما نمحظ ذلؾ عند 

اإلنساف يتمثػؿ فػي الخبرات كالتجارب التي يعيشها الارد في مراحػؿ حياته األكلى، فإف  الكسط 
االجتماعٌي يؤدم دكرنا فعاالن في عممية تحديد السمات األساسية لمبنية المغكية عند األطااؿ بكصاها 

الشعكرنا)
ُ.) 

ند )جاف بياجيه كتشكمسكي( كأنصار الكراثة كعمماء اجتماع البيكلكجيا فعػمـ الناس المغكٌم ع     
يكلي أهميػة كبيرة لماطػرة في تحديد البنى المغكية العميقػة فػي الناس اإلنسانية، التي ال يمكف لها أف 
تخبع لممبلحظة، كهذل البنى المغكية الاطرية خاصية مشتركة بيف جميع األطااؿ الذم يتكممكف 

 دة.لغة كاح
                                                           

 .ّينظر: المغة بيف فطرية تشكمسكي كبنيكية بياجيه، ص/ - ُ
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إف  التبايف الذم أتبح مف ا راء المذككرة حكؿ مس،لة ككف المغة بدءنا، أهي سمكؾ فطرٌم أـ      
مكتسب في العقؿ البشرٌم، ال يتعارض مع حقيقة أف  المغة في كظياتها االجتماعية هي انعكاس 

ة،  ابمة لمتطكر عمى فإن ها بنية حيكية غير ساكن ، حيٌّ لمكجكد العا ؿ المتطكر لئلنساف، كمف ثـ  
كؿٍّ المستكيات، سكاء المستكل الازيكلكجٌي العصبٌي الذم ينتجها مادينا أك المستكل الداللٌي الذم 

أف  االختبلؼ حكؿ األصؿ الذم نش،ت منه المغة  ،تقكـ هي بإنتاجه فكرينا، كبمعنى أكثر تحديدنا
ؿ تطكرل الاردٌم كاالجتماعٌي كالحبارٌم، البشرية، ال يمغي االتااؽ حكؿ أف  اإلنساف في كؿٍّ مراح

يظؿ يكتسب المغة كينتجها، إذ ال أهمية لتحديد مك ع نقطة البدء فيها، مادامت هذل الرمكز 
 (.   ُكالت،ثير فيه) ،دراؾ العالـ كفهمهاالبصرية كالسمعية هي كسيمته الر يسة في 

ػ

ػثاضًثا/ػاضضعظػأصوات:
مسانٌي الحديث نحك المكبكعية في القرف التاسع عشر إف  مف ظكاهر جنكح البحث ال      

الميبلدٌم هك البحث عف القكاعد الكمية لمغة اإلنسانية كظكاهرها المغكية، فبعد أف كانت همة 
المغكييف منصبة في البحث عف المغتيف)اليكنانية كالبلتينية( لمكشؼ عف نظمهما ك كاعدهما المغكية، 

لمغات اإلنسانية؛ بغية الكصكؿ إلى القكانيف العامة كالقكاعد تشعب البحث كامتد ليشمؿ جميع ا
 الكمية التي تخبع لها كؿ لغة إنسانية في جكانبها الصكتية كالصرفية كالنحكية .

كمع تاجر المعرفة المغكية عكؼ الدارسكف كالباحثكف يدرسكف لغاتهـ، كيحممكف ظكاهرها،       
 –طكر المعرفي، كالتجارب التطبيقية الحديثة، فالمغة مستعينيف بالت ،كيربطكف المابي بالحابر

نظاـ مف الرمكز الصكتية التي يعبر بها كؿٍّ  كـ عف أغرابهـ، هذل  -بحسب تعريؼ ابف جني
الرمكز التي كبعت لئلعبلف عف األشياء المعمكمات، فإذا استحبر الرمز أك الماظ عرؼ به ما 

 بارل إلى مرآة العيف.  سمال؛  ليمتاز مف غيرل، كيعني بذكرل عف إح
كمف هنا يتبح أف  الكبلـ فعؿه صكتيٌّ فردمٌّ يتـ في الزماف كيتبلشى بمنه، في حيف تبقى      

المغة مجمكعة مف الكممات كاألصكات كالقكاعد الثابتة، التي مف خبللها يتحقؽ فعؿ الكبلـ، 
د يتحقؽ باالستناد إلى كسا ؿ كبمكجبها يبني المجتمع معرفته كيحقؽ تكاصمه، هذا األخير الذم  

                                                           
 .ٔ،ص/المصدر السابؽينظر:  - ُ
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الحركات، اإليماءات الجسدية، العبلمات  –تندرج بدكرها تحت غطاء المغة  –أخرل غير الكبلـ 
 كالرمكز.
ذا       كالمغة منطك ة أساسنا، في حيف أف  الكتابة ثانكية، فقد تعممنا جميعنا الكبلـ  بؿ الكتابة، كا 

ا يؤكد هذا، لقد كجدت مجتمعات بدا ية لها لغات ال استعربنا تاريخ الجنس البشرٌم كجدنا م
تكتب، كلكننا ال نعرؼ حتى ا ف مجتمعنا له لغة مكتكبة كال تنطؽ، كاألصكات هي مادة المغة 

 (:ُاإلنسانية، لها جكانب ثبلثة، هي)
 جانب إصدار هذل األصكات، كيتمثؿ فيما تقكـ به أعباء النطؽ مف حركاتو إلنتاجها. -1
هذل األصكات، كيتمثؿ في المكجات الصكتية، التي تنتشر في الهكاء نتيجة جانب انتقاؿ  -2

 لما تقكـ به أعباء النطؽ مف حركات.
جانب استقباؿ األصكات، كيمتد هذا الجانب مف المحظة التي تستقبؿ فيها طبمة األيذف  -3

األعصاب إلى الذبذبات الصكتية، التي تحدثها في أجزاء األيذف المختماة إلى أٍف تنتقؿ مف طريؽ 
 المخ.
كفي عمـ األصكات تنقسـ أصكات الكبلـ عمى  سميف ر يسيف، هما: الصكامت كالصكا ت،     

 (: ِكينبني هذا التقسيـ عمى مجمكعة مف األسس، أبرزها)
 كبع الكتريف الصكتييف. - أ

ـ  بحسب مكابع النطؽ أك مخارجه.  - ب  كطريؽ مركر الهكاء مف خبلؿ أعباء النطؽ، ث
ما مهمكس ال يتذبذب  كالصامت     باعتبار كبع الكتريف، إما مجهكر يتذبذب الكتراف معه، كا 

الكتراف معه، باعتبار حالة مجرل الهكاء، إما اناجارٌم، أك احتكارٌم، أك متكسط، أك مركب، 
 كباعتبار مخرج الصكت، إما شاكٌم، أك شاكٌم أسنانٌي، أك أسنانٌي لثكٌم...كغير ذلؾ.

الاتحة كالكسرة  كا ت عمى )الحركات(، كالصكا ت العربية األساسية هي:كيطمؽ مصطمح الص    
كالبمة، كاأللؼ الممدكدة المينة أك الاتحة الطكيمة كما في ) اؿ(، كالياء الممدكدة المينة أك الكسرة 

 (.ّالطكيمة كما في )ًبيع(، كالكاك الممدكدة المينة أك البمة الطكيمة كما في كممة: )ركح()

                                                           
 .ُٔعمـ المغة الحديث، ص/ - ُ
 ينظر: المصدر السابؽ. - ِ
 ُٖٓ-ُْٖي(، ص/ ينظر: عمـ المغة )مقدمة لمقارئ العرب - ّ
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ؼ مسار المغكييف المحدثيف عف القدماء في تكصيؼ هذل الحركات، فانبرل بعض كاختم    
المحدثيف يدرسكنها كيٌصاكنها معتمديف عمى التقنيات الصكتية، كالتجارب المعممية الحديثة، أمثاؿ: 

(، فهك يقرر أف العربية ُالدكتكر عبد الصبكر شاهيف في كتابه: المنهج الصكتي لمبنية العربية)
 عرفت أربع حركات:الاصحى 

الاتحة الماخمة: بعد األصكات الماخمة:)الصاد كالباد كالطاء كالظاء كالقاؼ كالغيف كالخاء  -1
 كالراء، كالـ لاظ الجبللة إف سبقت باتح أك بـ(.

 الاتحة المر قة مع بقية الصكامت. -2
ؿ مثؿ: الكسرة البيقة األمامي، ك د تتسع  ميبلن فتنطؽ كالاتحة الممالة في المقطع المقا -3

 )ًطر كًبع( أمريف مف )طار كباع(، كذلؾ ممحكظ في النطؽ الحديث.
( بالمغة اإلنجميزية، مثؿ: ) ـ كصـ( أمريف oالبمة البيقة الخماية، ك د تتسع  ميبل فتنطؽ ) -4

 مف ) اـ كصاـ(، كهك شا ع حديثا.
مية كاحدة؛ ألف  كلكنهـ سمكها بثبلث تسميات مدمجيف حركتي الاتحة: )ماخمة كمر قة( في تس     

اختبلفهما لـ يترتب عميه أثر صرفٌي. ثـ  رر أف الحركات في حاؿ القصر تسمى فتحة كبمة 
ككسرة كال غبابة في ذلؾ، أما في حاؿ الطكؿ فتسمى األلؼ كالكاك كالياء، كيرل أنه ينبغي أف 

الطكيمة؛ ألف هناؾ ييعدؿ عف هذل التسمية إلى أف تسمى: األلؼ الطكيمة، كالكاك الطكيمة، كالياء 
فر ا بيف هذل الحركات الطكيمة، كالكاك كالياء )حرفا العمة( فهما مف الناحية الصكتية نتيجة تتابع 

( يينتج صكت الياء، كتتابع  a+ i=yحركات طكيمة أك  صيرة، فتتابع حركتي الاتحة كالكسرة ) 
زالؽ بيف الحركتيف المختماتيف ف  االنا(، أم a+u=wحركتي الاتحة كالبمة ينتج عنه صكت الكاك )

ذا لـ يحدث االنزالؽ لسكتة  بيف الحركتيف لف تنتج الياء  -مثبلن  –هك ما يسمى بالياء أك الكاك، كا 
 كالكاك.
كيدؿُّ عمى تمؾ الطبيعة االنتقالية لهما ب،ف الناطؽ ليس بمقدكرل أف ينطؽ الكاك ببل حركة  بمها      

كال كجكد لشيءو باع شطرل األساسٌي، في حيف أٌنه يمكف نطؽ  (، ألف  الحركة جزؤهاِأك بعدها)

                                                           
 .ُّ-ِٗينظر: المصدر السابؽ، ص/ - ُ
كمف كبلمه يياهـ أف ذلؾ ال ينطبؽ عمى الياء فيمكف نطقها كالصكامت األخرل، كلعؿ األسمـ أف يدلؿ  - ِ

 بالتجريب المعممي كحدل.
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أم صامت آخر ببل حركة؛ ألن ه مستقؿ، عمى الرغـ مف أف  كتب الصرؼ عاممتهما صامتيف كبقية 
 الصكامت.

كلما كانتا انتقاليتيف منزلقتيف أطمؽ المحدثكف عمى كؿ منها:)نصؼ حركة(، فهما نصؼ حركة     
، كنصؼ صامت مف الناحية المك عية، ككؿُّ هذا مثبت بالبحكث الصكتية مف الناحية الصكتية

التطبيقية، يقكؿ عبد الصبكر شاهيف: " إف  ما يمكف أف يكصؼ باالعتبلؿ في أصكات العربية 
فميست حرؼ عمة، بؿ هي فتحة طكيمة، كما أف  ،اثناف: هما الكاك كالياء االنتقاليتاف، أما األلؼ

طكيمة، كالكاك المدٌية بمة طكيمة، ك د جاء التباسهما بالكاك كالياء المعتمتيف الياء المدٌية كسرة 
نتيجة التماثؿ في الرمز الكتابٌي، كعمى هذا ينبغي أف نعد  أصكات المد حركات، ال حركفنا صامتة 

 (.ُأك معتمة ساكنة كما يرل ذلؾ الصرفيكف كالعركبيكف")
ها أصكات مجهكرة يهتز الكتراف عند مركر الهكاء ك د كصؼ عمماء األصكات الحركات ب،ن       

 الى( ك د استند تقسيمها ِالخارج مف الر تيف عند نطقهما، كيمر الهكاء دكف أف يعتربه عا ؽ)
أمريف: كبع المساف في الاـ، كشكؿ الشاتيف، فقد يظؿ المساف منبسطا في الاـ، أك  د يرتاع عمى 

ب، أك إلى الخمؼ نحك الحنؾ الميف ، كهذل األكباع نحك مختمؼ إلى األماـ نحك الحنؾ الصم
،كالمغمقة الخماية كات الماتكحة، كالمغمقة األماميةتؤدم إلى تككيف ما يسميه عمماء األصكات بالحر 

،كتتميز الماتكحة عف غيرها بكبع المساف الذم يككف في أ صى ارتااع له، ككذلؾ اختبلؼ 
 (.ّف بدرجات مختماة)الشاتيف فقد تككف مستديرتيف أك منبسطتي

 سمت الحركات في عمـ الصكتيات الحديث عمى  سميف: حركات  صيرة : تقابؿ الاتحة      
(. ك د أطمؽ عمى ْكالبمة كالكسرة في العربية، كحركات طكيمة: تقابؿ حركؼ المد في العربية)

ألصكات مقياسا صنيع )جكنز( )الحركات المعيارية( أك )مقاييس أصكات الميف( كارتباها عمماء ا
ألصكات الميف، كهي تسع حركات أك مقاييس، تقابؿ الكسرة العربية منها المقياس الذم رمز له 

                                                           
 .ِّالمنهج الصكتي لمبنية العربية، ص/  - ُ
ات، كهي حركؼ ليف كمد، كمخارجها متسعة لهكاء كفي ذلؾ يقكؿ سيبكيه: " كهذل الحركؼ غير مهمكس - ِ

 .ُٕٔ/ْالصكت، كليس شيء مف الحركؼ أكسع مخارج منها،كال أمد لمصكت " الكتاب: 
. كينظر: المدخؿ إلى عمـ المغة ُُٓ-ُُْدراسات في عمـ المغة الكصاي كالتاريخي كالمقارف، ص/ينظر:  - ّ

 .ُٗكمناهج البحث المغكم، ص/ 
 . َُْالمغة العاـ، ص/ ينظر: في عمـ - ْ



 محاضرات في اللسانيات 

 
 

27 
 

ذا ريمز ألصكات المد كالميف أك الصكا ت الطكيمة كيٌرر رمز u(، كالبمة بػػ)a(، كالاتحة بػػ)iبػػ) (، كا 
، كبقية المعايير تقابؿ حركؼ (uu(، كالكاك )aa(، كاأللؼ )iiالصا ت القصير فيككف رمز الياء )

 (. ُالميف الممالة بحسب درجاتها كاأللؼ الماخمة)
 

ػرابًطا/ػاضضعظػرطوزػورالطات:
إف  األصكات التي تت،ٌلؼ منها الٌمغة ليست مجٌرد أصكات منطك ة بؿ هي رمكز ذات معاني،        

كأشياء تكٌجه االنتبال إلى كالتعريؼ بالرمز هك مف اختصاص عمـ العبلمات، كالعبلمات هي حكادث 
حكادث كأشياء أخرل أك تشير إليها، ك د يككف ارتباط العبلمات باألشياء طبيعٌيا أك سببٌيا، كما  د 
يككف االرتباط تكابعٌيا، كاألصكات الٌمغكية تصٌنؼ بمف العبلمات ذات االرتباط التكابعٌي أك ما 

 : لرمكز في ناحيتيفتختمؼ عف بقية ايعرؼ بالرمكز التكابعية، كلكٌنها 
 : ككف الرمكز الٌمغكية مبنية عمى تكابع اعتباطٌي محض.األكلى

كأجزاء الككف كمحتكياته  ،: أٌف الٌمغة  ادرة عمى كصؿ رمكزها بخبرات اإلنساف كتصٌكراتهكاألخرل
 كهذا الرمز يتبمف فكػرتيف:  كافة.

 : فكرة الشيء الممثؿ.إحداىما
 ه.: فكرة الشيء الممثؿ لكاألخرل

كتقكـ األكلى بإثارة الاكرة الثانية في الذهف، فيتـ استحبار هذل الاكرة مف طريؽ التمثؿ     
الذهني، إف  أهمية العبلمة تتمثؿ في إثارتها لمنشاط الذهنٌي، كهناؾ أنكاع مف العبلمات الرامزة، 

، الذم يعدُّ عبلمة طبيعية تدؿُّ عمى  ا هناؾ العبلمات الطبيعية كالدخاف مثبلن كجكد النار، هناؾ أيبن
ا العبلمات التجارية، أما النكع الثالث مف  عبلمات اصطناعية، مثؿ: عبلمات المركر، كهناؾ أيبن
، كتحيؿ عمى  العبلمات فهك ما يسمى بالعبلمات المسانية، كيعدُّ عػبلمات ثقافية؛ ألن ها حاممة لاكرو

 ثقافة محددة، فهؿ هناؾ فرؽ بيف العبلمة كالرمز؟
إف  طرح السؤاؿ المتعمؽ بالارؽ بيف العػبلمة كالرمز يحيمنا إلى مس،لة العػبل ة بيف الػداؿ      

كالمدلكؿ، االسـ كالمسمى بالعالـ الخارجٌي أك عبل ة األسماء باألشياء، هناؾ تصكراف لهذل العبل ة: 
هر حقيقة المسمى أك لقد عد  أفبلطكف أف  العبل ة بينهما عبل ة طبيعية؛ ألف  االسـ في نظرل يظ

                                                           
 .ِّّ-ُّّينظر: الدراسات المهجية كالصكتية عند ابف جني، ص/  - ُ
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خصا صه كمميزاته الطبيعية، أما عمماء المسانيات كالابلساة المعاصريف فقد عدُّكا العبل ة بيف 
االسـ كالمسمى أك الداؿ كالمدلكؿ عبل ة اعتباطية، فما معنى االعتباطية؟ إن ها تعني أف  العبل ة 

 ك المنطقية.ا مف الناحية العقمية أكالمسمى ال يمكف تسكيغهبيف االسـ 
ا أف  العبل ة بيف االسـ كالمسمى أك الداؿ كالمدلكؿ هي عبل ة  سرية،      إف  االعتباطية تعني أيبن

 :تعني كالقسرية هنا
 حقيقة المسمى. أف  االسـ ال ييظهر -1
ف  العبل ة بينهما ال تراعى فيها أية اعتباطات ذاتية أك عقمية، كما أف  االعتباطية ال تعني أ -2
الذات المتكممة لها الحرية في التصرؼ في النظاـ المغكٌم، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فإف   أف  

النظػاـ المغكٌم ياػرض عمى الػذات المستعممة له احتػراـ القػكاعد كالبكابط التي تنظمه، فما دكر 
العبلمة ك العبلمات ك الرمكز المسانية؟ ك ما عبل تها بالعالـ الخارجٌي؟ ك بؿ ذلؾ ما الارؽ بيف 

 الرمز؟.
ذا كانت العبل ة       إف  الرمز ينتمي إلى مجاؿ العبلمات كلكنه عبلمة تستعمؿ بمعنى خاص، كا 

بيف العبلمة ك بيف ما تحيؿ إليه عبل ة اعتباطية، فإف  العبلمة التي تستعمؿ رمزنا تحافظ عمى 
بؽ كمٌي بينهما، كمثاؿ عمى عبل ة طبيعية بينها كبيف ما ترمز إليه، مف دكف أف يككف هناؾ تطا

ذلؾ العبلمة المسانية )الثعمب أك األسد( فحينما نستعممها في سياؽ عاـ، فإف  الحديث يككف عف 
حيكانات لها نمط عيش خاص بها، كلكف حينما نستعممها كرمكز، ك،ف نقكؿ عف شخص ب،ن ه ثعمب 

بؿ نقصد أن ه يشترؾ مع كؿٍّ منهما  أك أن ه أسد، فنحف ال نعني أف  هذا الشخص تحكؿ إلى حيكاف،
في خاصية معينة، كهي خاصية تكجد في طبيعة كؿٍّ منهما: المكر كالشجاعة، كمف هنا نستخمص 
أف  الػرمز يشترؾ في خاصية طبيعية بينه كبيف ما يػرمز إليه، فما دكر العػبلمات كالرمكز المسانية 

 ؟.
الصكت تجعمها مختماة كمتميزة كمختماة عف بقية بمجرد أف  العبلمة المسانية تقكـ عمى     

ف الصكتٌي يجعمها متحررة مف االرتباط المباشر باألشياء  العبلمات؛ ألف  ارتكازها عمى هذا المككٍّ
المادية أك باإلدراؾ الحسٌي؛ لما يتـ التكاصؿ بش،نه، ك يمكف القكؿ: إف  دكر العبلمة المسانية ال 

حيؿ عمى معنى الشيء الذم يجعمها يؤدم دكر الكسيط ما بيف تحيؿ عمى شيءو مادٌم، بؿ ت
 اإلنساف ك العالـ الخارجػٌي. 
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إف العبلمات كالرمكز تشكؿ عالمنا مكازينا لمعالـ الخارجٌي هك ما يمكف تسميته بالنظاـ المغكٌم       
كجكدات كما الرمزٌم، بؿ يصبح بديبلن عف األشياء المادية، نحف إذف ال نتعامؿ مع األشياء كالم

هي، بؿ كما يحددها النظاـ المغكٌم، إذ إف  هذا األخير يعيد تشكيؿ العبل ات كتصنيؼ المكجكدات 
نات العالـ الخارجٌي، ك بهذا المعنى يمكف القكؿ: إف   حتى يستطيع التحكـ في مكجكدات كمككٍّ

ا عمى العالـ النظاـ المغكٌم كما يارض ناسه عمى اإلنساف الذم يستعممه يارض ناسه أيبن 
 الخارجٌي، كعمى هذا األساس يمكف القكؿ: إننا نتعامؿ مع الكا ع كما يدركه الاكر مف خبلؿ المغة

ا لما تمثمه الرمكز عمى نحكو بطيء جدنا، فكممة )كرسي( مثبلن       كيكتسب الطاؿ بنحكو عاـ فهمن
فهك  لذم يجمس عميه جدل؛، أما الكرسي اتعني لطاؿو صغيرو أكؿ ما تعني كرسيه الخشبٌي الصغير

شيءه آخر، كشي نا فشي نا يكتشؼ أف  الكراسي جميعها تشتمؿ عمى عناصر مشتركة معينة، كحين ذو 
يستطيع تعميـ فكرة الكرسي، كبذلؾ يستكعب الداللة، بؿ إف  الكثيريف مٌنا يبياكف باستمرار دالالت 

اـ كالسنيف، فالمغة، إذف، نظاـ رمزٌم جديدة لكممات مجردة مثؿ: )العدؿ( ك)الحؽ( عمى مدل األي
 كعرفٌي، يشكؿ تحدينا كبيرنا لممتعمـ الصغير، كهك  ابؿ لمتطكر كالتجدد في السنكات البلحقة.

لقد أكبحت الدراسات العممية الحديثة أف  الارؽ األساسٌي بيف لغة اإلنساف كلغة الحيكاف       
في حيف تستعمؿ الثانية اإلشارة، كالارؽ بيف اإلشارة  يكمف في أف  األكلى تستعمؿ العبلمة )الرمز(،

كالعبلمة، هك أف  اإلشارة تكلد رد  الاعؿ، في حيف يكلد العبلمة التاكير. فاإلشارة هي شيءه يحيؿ 
، يكلد  عمى شيءو آخر، غير ما يشير إليه أك يطمبه، فهي كالمنبه، كمعنى ذلؾ أن ها شيءه محسكسه

 مى التاكير، كهذا ما تٌنبه عميه ديكارت في حديثه عف الكا نات الميكانيكية. رد  الاعؿ، كال يبعث ع
ك د  منا سمانا: إف  األصكات هي مادة المغة، كهذل األصكات رمكز، أم بدا ؿ تستعمؿ في      

اإلشارة إلى أشياء ليست هي األصكات ذاتها،إذ ليس ثمة عبل ة بركرية بيف األصكات كما تشير 
فاأللكاف رمكز كالحركات رمكز كاألعبلـ  كز التي يستعممها اإلنساف كثيرة: )إليه، كالرم

رمكز...كسكاها( غير أف  الرمكز المغكية منطك ة أك مرسكمة هي أغنى األنظمة الرمزية كأكثرها 
 (. ُإيجازنا)
ألن ها  تتجاكز كظياتها إحداث ردٍّ الاعؿ المباشر؛ ،فهي كسيمة لمتاكير ،كأما العبلمة الرمز     

تكحي باألفكار المجردة التي لـ تتحقؽ بعد في الكا ع، كعمى هذا األساس يمكف القكؿ: إف  االنتقاؿ 
                                                           

 .ُٖعمـ المغة الحديث، ص/ ينظر:  - ُ
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مف المغة الحيكانية الطبيعية إلى المغة اإلنسانية، أم االنتقاؿ مف استعماؿ اإلشارات إلى استعماؿ 
عمى االنتقاؿ مف حالة الطبيعة  الرمكز هك حدث بالغ األهمية في تاريخ الكا نات الحي ة، فهك يدؿُّ 

إلى حالة الثقافة، مف الكبعية التي تككف فيها الغرا ز هي العامؿ المحدد لمسمكؾ إلى الكبعية 
مغة الرمزية هي معيار التمييز التي يؤدم فيها العقؿ دكرنا مهمنا في تحديد السمكؾ؛ لذلؾ يمكف عدُّ ال

 نطمكجٌي بيف اإلنساف كالحيكاف.اال
– Léviنسجـ هذل الاكرة مع ما ذهب إليه عالـ األنثربكلكجيا الارنسٌي )لياي ستركس ت      

Strauss في دراسته لممجتمعات البدا ية، إذ أكد أف  ظهكر التبادؿ هك العامؿ األساسٌي الذم )
 1تسبب في االنتقاؿ مف حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة.

ال يقؿ أهمية بيف العبلمة المستعممة في المغة اإلنسانية كتجدر اإلشارة إلى كجكد فرؽ آخر         
 -كاإلشارة المستعممة في المغة الحيكانية، كهك الارؽ الذم كشؼ عنه الايمسكؼ الارنسٌي )برجسكف 

Bergson إذ يرل هذا الايمسكؼ أف  الارؽ الجكهرٌم المكجكد بيف العبلمة كاإلشارة هك أف  األكلى ،)
كبكع إلى آخر، في حيف تظؿ الثانية ممتصقة بمكبكع محدد كال تاار ه متحركة، تنتقؿ مف م

فإذا كاف لمنمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر لغة، فإف  عدد العبلمات التي تتدرج في تككينها  2أبدنا،
ال بيد  أف يككف محدكدنا جدنا، كال بيد  أف  كؿ  كاحدة منها ظمت مرتبطة بمكبكع محدد أك عممية 

منذ أف خرج هذا النكع مف الحيكاف إلى الكجكد،  كمف هنا ترتبط العبلمة بالشيء الذم تدؿُّ  محددة
عميه في هذل المغة ارتباطنا ال يناصـ، في حيف أف  البلـز أف يتكافر اإلنساف عمى لغة تمكنه مف 

ؼ منها تمؾ االنتقاؿ في كؿٍّ لحظة مٌما يعرؼ إلى ما يجهؿ، كأف ال يككف عدد العبلمات التي تت،ل
المغة محدكدنا، كأف تككف  ابمة ألف تنقؿ إلى عدد ال حصر له مف األشياء، إف   ابمية العبلمة 

 لبلنتقاؿ مف مكبكع إلى آخر هي الخاصية األساسية التي تميز المغة اإلنسانية.  
مكبكع الذم كمٌما تقدـ أنانا يتبٌيف لنا أف  المغة الحيكانية عقيمة جامدة، تظؿ ممتصقة بال     

كبعت منذ بداية تشكمها لئلشارة إليه، كأما المغة اإلنسانية فهي خصيبة كغنية، عبلماتها متحركة، 
تنتقؿ باستمرار مف مكبكع إلى آخر، فكمما حصؿ تغير كتطكر في المجتمع يجد اإلنساف ناسه 

 مبطرنا البتكار عبلمات جديدة. 
                                                           

 . 8ينظر : االسطكرة كالمعنى ،كمكد لياي شتراكس ص/ - 1

 . ّٔينظر : بحث في المعطيات المباشرة لمكعي ، هنرم بكغنسكف ص/  - ِ
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ذا كانت العبلمات التي تت،لؼ منها ال      مغة اإلنسانية  ادرة عمى اكتساب معاني جديدة فإف  كا 
ذا كاف  السبب في ذلؾ يرجع إلى طبيعة المجتمع اإلنسانٌي كطبيعة األنشطة التي يزخر بها، كا 
األمر كذلؾ فإف  ما ياسر الارؽ بيف لغة اإلنساف كلغة الحيكاف؛ هك االختبلؼ المكجكد بيف النشاط 

اي المجتمع الحيكانٌي تتكزع األنشطة بيف األفراد عمى كفؽ مبدأ اإلنسانٌي كالنشاط الحيكانٌي، ف
بيكلكجٌي، إذ إف  العكامؿ الكراثية هي التي تحدد األدكار، ككياية تكزيعها. أما المجتمعات اإلنسانية 
فتنطكم عمى عددو ال حصر له مف األنشطة كاألدكار المتجددة باستمرار؛ ذلؾ ألف  عمميات اإلنتاج 

نيف غير بيكلكجية، كتنمك كتتطكر عمى كفؽ تغير شركطها االجتماعية، إذ إف  ما يميز تخبع لقكا
اإلنساف مف الحيكاف  درته الها مة عمى االبتكار كالتعمـ، كمف هذل القدرة تستمد المغة اإلنسانية 

 خصكصيتها المتمثمة في القدرة عمى النمك كالتطكر.
طكر االجتماعٌي لكال  درة العبلمة المسانية عمى الحركة كما كاف بإمكاف المغة أف تكاكب الت     

كاالنتقاؿ مف مكبكع إلى آخر، كلكال مركنة المغة لظؿ  المجتمع اإلنسانٌي عمى ما هك عميه راكدنا 
رككد المستنقع، كلظؿ  اإلنساف منغمقنا عمى ذاته، يعيد إنتاج تجارب المابي بما تنطكم عميه مف 

جمدة، كلذلؾ يمكف عدُّ )مركنة المغة( الشرط البركرم لتطكر المجتمعات معاني كأفكار بسيطة مت
اإلنسانية كر يها كازدهارها؛ لذلؾ عد  )برجسكف( مركنة العبلمة، ك ابميتها لبلنتقاؿ مف مكبكع إلى 

إف  :آخر، الخاصية األساسية التي تميز المغة اإلنسانية مف لغة الحيكاف، كرفض الاكرة التي تقكؿ
ز المغة اإلنسانية هي  درتها عمى التعميـ كالتجريد، فإذا كاف التعميـ يعني استعماؿ كممة ما يمي

كاحدة لمداللة عمى عددو كبيرو مف األشياء، مثمما تدؿُّ كممة: )شجرة( عمى النباتات جميعها التي 
زالة عند األسد تشترؾ في بعض الخصا ص، فإف  الحيكاف ال ياتقر إلى هذل القدرة افتقارنا كمينا، فالغ

 .ال تعني الغزالة الماثمة أمامه فقط، بؿ تعني كؿ  غزالة ممكنة
 (:ُكلمرمكز المغكية صاات، هي)     

 يتطمب الرمز كجكد مرسؿ يرمي إلى إخبار بشيًء كالمستقبؿ يتمقى الرسالة. -1
 العبل ة بيف الرمز كالمرمكز عبل ة اعتباطية )غير مباشرة(. -2
 لمرسؿ، ككعينا باستعماؿ الرمز كسيمة لتحقيؽ مرادل.يتطمب الرمز  صدنا مف ا -3

                                                           
 .ُٗص/ عمـ المغة الحديث، - ُ
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 ال يتمثؿ الرمزي الشيءى الذم يشير إليه، بؿ يعني شي نا غير ذاته، كلهذا يحتاج إلى تاسير. -4
الربط بيف الرمز كالمشار إليه يتحقؽ مف طريؽ الخبرة المتكررة في الطاكلة عند اكتساب  -5

 .المغة أك في مراحؿ النمك المغكٌم فيما بعد
 

ػخاطًدا/ػاضضعظػظظام:ػػ
المغةي نظاـه، كلكؿٍّ نظاـو  كاعده تحكـ أصكاته كبنية مارداته، كتببط العبل ات بيف بنياتها        

كالٌمغة تت،لؼ مف أصكات يرسمها  الصغرل حيف تؤلؼ كحدات )كممات، كجمؿ، كتراكيب، كفقرات(،
كال يقتصر جهاز النطؽ عمى اٌلمساف  جهاز النطؽ، ك تنقمها مكجات األثير، كتستقبمها األسماع،

كما هك شا ع، بؿ إف  أعباء الٌنطؽ الر يسة هي منااخ الٌر تيف كالقصبة الهكا ٌية كالحنجرة )اٌلتي 
تحتكم عمى الحباؿ الٌصكتٌية( كاٌلمساف كاألسناف كالٌشاتاف، كعندما نطمؽ عمى هذل األعباء تسمية 

كـ بكظا ؼ أخرل تتصؿ بجهاز الهبـ كجهاز التٌنٌاس، كهذل جهاز الٌنطؽ فإٌف ذلؾ ال يناي أٌنها تق
األعباء  ادرة عمى نطؽ األصكات جميعها في الٌمغات، ك لكف كؿ  حبارة اختٌصت بعددو معيف 

 ختبلؼ في مك ع الٌنطؽ كطريقته.المتمٌيزة بعبها مف بعض؛ بسبب االمف الكحدات الصكتية 
ف مجمكعة أصكات فإٌننا نخرج بذلؾ مف دا رتها كٌؿ كاسطة كعندما نقرر أٌف الٌمغة تت،ٌلؼ م       

اٌتصاؿ أخرل ال تعتمد الٌصكت مادة مكٌكنة لها، فالٌنظاـ الكتابي اٌلذم يت،ٌلؼ مف رمكز مطبكعة أك 
ٌنما تمثيؿ لؤلصكات الٌمغكية، يتكٌ ؼ نجاحه كفشمه عمى محاكاته لٌمغة المنطك ة  مكتكبة ليس لغة، كا 

كاٌتسا ه، كمف هنا نستطيع الماابمة بيف النظـ الكتابية،  ،ككماله ،ى بساطتهكأمانته، ككذاؾ عم
ف  هجاء المغة اإلنكميزية يميه في الرداءة...  : إف  الكتابة الٌصينية أسكء نظاـ كتابٌي، كا  فنقكؿ مثبلن

ليديف أصابع ا كهكذا، كينطبؽ األمر كذلؾ عمى ما يسمى بػ)لغة الٌصـٌ( كهي إشارات منتظمة تؤديها
أك إلذاعة نشرات األخبار عمى شاشة الٌتمازيكف لهـ، كما هذل اإلشارات إاٌل  ،لمتااهـ مع الٌصـٌ 

 .  ة، ك ليست لغة بالمعنى الٌمغكم االصطبلحيٌ استعابة عف الٌمغة المنطكى 
اؿ كمف أشك ،النظاـ المغكٌم يتككف مف الكبلـ في جانبيه الرمزٌم كالماهكميٌ  يرل المنظركف أف       

غير مستقرة ، فالكبلـ متبمف لمنظاـ كممزكـ له، كعميه فإف  المغة بكصاها نظامنا كنسقنا خاينا يحقؽ 
مبدأ الاصؿ كاالستقبللية عف األحداث )الكبلـ(، كالكتمة االجتماعية المنجزة لمكبلـ كاألحداث 

ى الكبلـ في جانبيف التاريخية كاالعتبارات الثقافية، كلهذا النظاـ مع االستقبللية السيطرة عم
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متبلزميف أحياننا، هما: الرمز كالماهكـ، كتغييب المشير كالمشار إليه، كأحياننا يمتـز بالسيطرة عمى 
كيغيب الماهكـ كالمشار إليه، كيصؿ األمر إلى درجة المكازاة بيف نظاميف يحاكي كؿٌّ  ،الرمز فقط

لنا شىبىهى األلااظ بالمعاني، كتحاكي األلااظ  منهما ا خر" فطمب النظاـ كشبه األلااظ بالمعاني يبٌيف
المعاني التي ليست تككف بها العبارة، كيجرم ذلؾ بعينه في تركيب األلااظ، فيحصؿ تركيب األلااظ 
شبيهنا بتركيب المعاني المر كبة ال تي تدؿُّ عميها تمؾ األلااظ المركبة، كيجعؿ في األلااظ المركبة 

، متى كانت األلااظ دالة عمى معافو مرك بة ترتبط أشياء ترتبط بها األلااظ  بعبها إلى بعضو
 (.ُبعبها ببعض، كييتحرل أف ييجعؿ ترتيب األلااظ مساكينا لترتيب المعاني في الناس")

 - كهي المادة الخاـ -هذل الممارسة عمى صعيد الاصؿ بيف المغة كالاكر تصبح المغة        
، بكصاها نظامنا  ا منا بناسه، كالكبلـ  ا ـ بغيرل، االستعماؿ الممارسة عمى الصعيد مستقمةن عف

، كلذلؾ حد د  ـى ـى تحتاج ذلؾ النظا يتار عي عنه أشكاؿه غير مستقرةو، مناصمةن في رمزي ًتها عمى مااهي
سكسير مهمة عالـ المغة، كهي " أف يدرس المغة ال الكبلـ؛ ألف  دراسته لمغة هي التي تمكنه مف 

دئ التي تقكـ عميها كظا ؼ المغة عند التطبيؽ، فمف الممكف أف  تدريس المغة حسب فهـ المبا
محكريف مختمايف تماـ االختبلؼ، إذ يمكننا أف ندرسها بكصاها نظامنا يؤدم كظياته في لحظة مف 
المحظات، أك بكصاها مؤسسة تطكرت عبر الزمف، فكاف سكسير يحبذ دراسة المغة بكصاها ظاهرة 

، فدراسة المغة بكصاها  (ِ") ي مقابؿ الدراسات التي تتناكؿ المغة بكصاها ظاهرة متتابعةمتزامنة، ف
نظامنا أك بكصاها ظاهرىةن مؤد ل ذلؾ تحكيمها إلى ماد ةو خاـ؛ ألف  سكسير يرل أف  المغة كامنة في 

مف  ييف لكفه ككبل الرأ ،عقؿ الجماعة، كتشكمسكي يرل أف  المغة كامنة في عقؿ المتكمـ كالسامع
في عمـ  (3()دكركايـ)ألكاف التصكر المثالٌي غير الكا عٌي، كعٌدها شي نا مف األشياء كما يقرر ذلؾ 

ا، أم:  ن نا ااالجتماع بقكله: " إننا نسمؾ حياؿ الظكاهر االجتماعية )المغة ظاهرة( مسمكنا عقمينا خاصن
نا نجهؿ كيؿ  شىيءو عف حقيقتها، كأنن ا ن،خذ في دراستها، ك د تمسكنا بهذا المبدأ ا تي: كهك أن

ها الذاتي ة أك عف األسباب المجهكلة التي تخبع لها بكساطة المبلحظة  نستطيع الكشؼ عف خكاص 
                                                           

 .إحصاء العمـك ، الاارابي   - ُ
 . إحياء النحك ، إبراهيـ مصطاى  - ِ
ـ( : عالـ فرنسٌي ، ت،ثر بمؤلاات العالـ )أكغيست ككنت( في الامساة كالتاريخ ُُٕٗ -ُٖٖٓأميؿ دكر كايـ ) - ّ

مان  ا مان بذاته  .) ينظر : ، كيعٌد مؤسسان لعمـ االجتماع بعد أف خمصه مف الت،مبلت الامساية العميقة ، كجعمه عم
 ( .ٖٗمعجـ أعبلـ التربية كالعمـك اإلنسانية /
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الداخمية، مهما بمغت هذل الطريقة مبمغنا كبيرنا مف الد ة ")
(، فالقكؿ بالظاهرة يارض شي يت هىا ُ

ليس لها إرادة حرة كال كعي كال ذاكرة، فهي خابعة لقكانيف كتحكيمها إلى ظاهرة طبيعية جامدة، " 
 (.ِ") خارجية تخبعها

بهذا الماهكـ تصبح " الظكاهر االجتماعية )كمنها المغة( مستقمة عف األفراد، كتتمتع بسمطة      
( بهذا المنطمؽ تجد الخمط الاابح بيف ّتارض ناسها عمى األفراد عف طريؽ اإلكرال ") ، اهرة
ر البشرية كالظكاهر الطبيعية، عممنا أف  الظكاهر اإلنسانية تصدر عف إرادة حرة كاعية، كالمغة الظكاه

ر ةو كاعيةو.  ليس شي نا مادينا جامدنا بقدر ما هي فعؿه صادره عف إرادةو حي
ذا تحدثنا عف نظاميتهاإ      مقٌكماته  فإٌننا نعني أن ها تشٌكؿ نظامنا بكؿٍّ  ،ف  الٌمغةى بناءه منتظـه، كا 

ف  السبب في نظامٌية الٌمغة يعزل أكالكماؿ( كالحقيقة ،كاالٌتساؽ ،الثبلثة المعركفة، كهي: )البساطة
إلى أن ها تت،ٌلؼ مف عناصر محدكدة العدد، تستعمؿ لمٌتعبير عف ماهيات كمباميف ال متناهية، 

ة مٌتسقة كمنتظمة، مف دكف أف بصكر  ،المرة تمك األخرل ،كلهذا كاف ال بيد  أف تتٌكرر تمؾ العناصر
 تصاؿ.لما استطاعة القياـ بكظياتها االجتماعية ككاسطة ا ،ٌبب إرباكنا، فمكال نظامية المغةتس

كافة، التي  صكاتاألسمحت بتاسير السبب في عدـ عٌد كمف جهة أخرل، فإف  نظامية المغة       
مف الٌمغة؛ ألف  مثؿ هذل األصكات ال  تنتجها أعباء الٌنطؽ، كالعطاس كالٌنحنحة كالٌسعاؿ جزءنا

 تٌشكؿ عناصر مف النظاـ الٌمغكٌم المتاؽ عميه.
ا؛        كمف مظاهر نظامية الٌمغة أٌنه بإمكاف الٌناطقيف بها فهـ الٌتركيب الٌمغكم حٌتى لك كاف نا صن

ه بإمكاننا أف كذلؾ إللمامهـ بالٌنظاـ ككيؼ يسير؛ كألف  عناصر الٌمغة داخمة في نظاـ معمكـ، فإن  
نصؼ أصكاتها كمارداتها كتراكيبها في طبقات متمٌيزة بخصا صها، فمف اليسير تصنيؼ الماردات 
مثبلن إلى أسماء كأفعاؿ، كتصنيؼ الٌتراكيب إلى جمؿ إثباتية كجمؿ استاهامية، كما أف  تحكيؿ 

 الماردات أك الٌتراكيب مف صيغة إلى أخرل يتـ طبقنا ألسمكب معمكـ.
كؿُّ هذا يدؿًّ عمى كجكد  كاعد تجرل عميها المغة، يعرفها أبناؤها، كيمحظكنها، كيحتكمكف إليها ك    

 .كعمى النحك ا تي (الصكتٌي أك الصرفٌي أك النحكٌم أك الدالليٌ )في ما يعرؼ بقكاعد النظاـ المغكٌم 
 

                                                           
 .ِّ ص/البنيكية كما بعدها  - ُ
 . ٕٓالبنيكية في المسانيات ص/  - ِ
 ِٓالبنيكية كما بعدها، ص/  - ّ
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 النظاـ الصكتٌي: -ُ
صكت منها حرؼه يدؿُّ عميه عند الكتابة، تت،لؼ المغة مف مجمكعة محدكدة مف األصكات، لكؿٍّ     

إذ إف  كؿ  كممة تتككف مف أجزاء صغرل هي األصكات، كاختبلؼ الصكت يؤدم إلى اختبلؼ 
المعنى، فكممة: )دليؿ( في العربية تختمؼ عف كممة: )ذليؿ(، كلـ يختمؼ في الكممتيف سكل صكت 

( ك)ثاب( ك)جاب( ك)غاب(، صغير كاحد هك الداؿ كالذاؿ، ككممة )طاب( تختمؼ عف )تاب
كالحرؼ األكؿ هك رمز الصكت الصغير في كؿٍّ كممة منها، الذم أعطاها معنى يختمؼ عف 

 األخرل.
كلكؿٍّ لغة أصكاتها الخاصة، كهي تمثؿ جزءنا مف شخصيتها أك نظامها العاـ، كأصكات المغة     

ـ في عمـ خاص يسمى بػ)عمـ هي أحد المستكيات التي يت،لؼ منها البناء المغكٌم، كتدرس اليك 
 األصكات(، يحدد لكؿٍّ صكتو ماردو مخرجه كصاته.

 النظاـ الصرفٌي: -ِ
تتركب األصكات في كممات، كتتخذ الكممات هي ة أبنية مخصكصة، ككؿٌّ منها ي،تي في       

 صيغ متمايزة، فمماعؿ مثبلن في العربية صيغ، كلبلسـ صيغ، كلممشتقات صيغ، كلمتصغير صيغ...،
كاسـ الااعؿ غير الماعكؿ، كاسـ ا لة غير اسـ المكاف، كلك  اؿ أحدهـ: )ًيناع( بكسر الياء في 
مبارع )ناع(، فإن ه يخالؼ القياس الصرفٌي، إذ إف  بناء المبارع مف الثبلثٌي يككف باتح حرؼ 

ن ها مخالاة المبارعة: )يىناع(؛ كلهذا يتحاظ عمماء المغة عمى تعريب )تماكف( بهذل الطريقة؛ أل
( إلى Televisionلصيغ االسـ كاألكزاف التي ي،تي عميها في العربية؛ كلهذا حرصكا عمى تحكير: )

 )التمازة( أك )التمااز(، لتصبح عمى مثاؿ صيغةو مف صيغ الصرؼ العربٌي: الاعممة أك الاعبلؿ.
 النظاـ التركيبٌي: - ّ

ب كاإلعراب(، فالجممتاف العربيتاف: )ليمى زارت يقكـ هذا النظاـ عمى أمريف هما: )التركي        
زينب( ك)زينب زارت ليمى( متشابهتاف في ثبلثة عناصر عمى كفؽ النظاميف الصكتٌي كالصرفٌي، 
لكف الجممتيف تختمااف في أمر كاحد هك ترتيب الكممات فيهما، كهذا الترتيب يعكد إلى طريقة 

المغكٌم، كهك عنصر له  كاعد مقررة في كؿٍّ  التركيب، كالتركيب عنصر آخر مف عناصر النظاـ
لغة بمف )عمـ النحك(، كمف الكابح أف  هذا التركيب القكاعدٌم عمى الرغـ مف تشابه العنصريف 
الصكتٌي كالصرفٌي أدل إلى االختبلؼ في المعنى، فالزا ر في األكلى هك المزكر في الثانية، 
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السهؿ كسرل، كمف أمثمة ذلؾ مكبكع اإلبافة في كتركيب الجمؿ يقتبي ترتيبنا معيننا، ليس مف 
النحك الذم يقكـ عمى تقديـ المباؼ عمى المباؼ إليه بخبلؼ المغة اإلنجميزية، فنقكؿ: )مركز 

كال نقكؿ: )العمـ مركز( أك)العمـ سنتر(. كمكبكع اإلعراب الذم يؤدم دكرنا مهمنا في هذا  ،العمـ(
 النظاـ؛ لتحديد المعاني.

 داللٌي:النظاـ ال -ْ
يتمثؿ هذا النظاـ في المعنى المخصكص كالطريقة الخاصة في االستعماؿ لكؿٍّ كممة مف     

مـ(، كبيف المراد بكممة  : مف دكف لبس المراد بكممة )ًحمـ( ك)حي كممات المغة، إذ يدرؾ العربٌي مثبلن
مع حصيمة كاسعة )فارع( ككممة )رافع(، كال يستطيع إنساف أف يدرؾ معاني جميع الكممات، فهك يج

حسب ثقافته، كسعة اطبلعه، كاحتكاكه بالمغة، كدليؿ ذلؾ أف   راءة نصٍّ  ديـو تبع اإلنساف أماـ 
 عدة كممات ال يدرؾ معناها.

ييراد منها تنظيـ التصكر   سرية المستكيات السابقة عممية عمىإف  تاصيؿ كتقسيـ النظاـ المغكم     
تناصؿ عف بعبها عند االستعماؿ، كتتشابؾ في عبل ة عبكية  لمغة، إذ إف  هذل المستكيات ال

متماسكة تشبه عبل ة أعباء الجسـ ببعبها، فبل يسهؿ فصؿ جهاز التناس عف الدكرة الدمكية في 
ا  اإلنساف، ككذلؾ يرتبط فهـ المعنى الصرفٌي بالمعنى الداللٌي كيتك ؼ عميه، كذلؾ ينسحب أيبن

 بها.عمى عبل ة المستكيات األخرل ببع
 

ػدادًدا/ػاضضعظػررسغظػطتعغرةػ)اجتطارغظ(:
كتعني عرفية المغة أف  األفراد الذيف ينتمكف إلى مجتمع لغكم معيف )الجماعة المغكية(     

متاؽ عميها فيهـ بينهـ، كتعني الجماعة المغكية في إطار  ،يستعممكف المغة المعينة بطريقة كاحدة
ة كاحدة في مجتمع كاحد. كهي تطمؽ عمى كحدات لغة معينة جماعة مف الناس يتكممكف لغ

اجتماعية تتااكت كبرنا كصغرنا، بحسب ت،ثير عدة عكامؿ في عرؼ الجماعة، منها: المنطقة 
 الجغرافية، الظركؼ البي ية، كاألعراؼ كالتقاليد االجتماعية، كاألنساؽ الثقافية... كسكاها.

عرفية ال بركرية، ك د حدث في ك ت ما أف أيختير عبل ة إليه ر يإف  العبل ة بيف الماظ كما يش   
لاظ معيف في جماعة معينة ليشير إلى شيءو أك فكرة، ك د كاف مف الممكف أف تختار الجماعة لاظنا 

، فكؿُّ كحدة مف كحدات المغة لها عبل ة كابحة بغيرها مف ناسها  أك الاكرة لمشيء ناسهآخر 
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نظاـ متاؽ عميه بيف المتحدثيف بهذل المغة، كعمى كفؽ الكحدات، كتستعمؿ هذل الكحدات عمى كفؽ 
 (.ُهذا االتااؽ نستطيع القكؿ: إف  المغة عرفية)

ا، فمـ  يصدر عف مؤتمرو مثبلن اتااؽ       ا كابحن كالجدير بالذكر أف  هذا االتااؽ ليس عمبلن صريحن
كالعمؿ، فالعرؼ البمنٌي أهؿ المغة عمى مصطمح أك كممة أك جممة،  إن ه فحسب اتااؽ في السمكؾ 

ف األنظمة المغكية كيقرُّها، إذ إف  المتكمميف في جماعة معينة يستعممكف الكممات ناسها  هك الذم يككٍّ
لئلشارة إلى األشياء ناسها، كيستعممكف أنكاعنا مف التراكيب لمتعامؿ بها في مكا ؼ متشابهة، كبذلؾ 

 ه كؿ  القكاعد التي تنتظـ لغته.يكتسب الارد لغته مف مجتمعه، كيتمقى في أحبان
ييعدُّ استعماؿ المغة عمى كفؽ العرؼ بركرة لتحقيؽ التااهـ بيف أفراد الجماعة المغكية؛ كلهذا     

كفي ك تنا تقؼ الجماعة المغكية في كجه منف يخالؼ عرفها المغكٌم، في أمٍّ مستكل مف مستكياته، 
ا مف طبيعة المغة كطبيعة الحابر ازداد االهتماـ بدراسة المغة اجتماعيٌ  ان، لمكشؼ عٌما كاف غامبن

المجتمع؛ ألف  المغة سمكؾ اجتماعٌي، كال يمكف ألية لغة أف تحيا إاٌل في ظؿٍّ مجتمع إنسانٌي، كهذل 
الحقيقة عبر عنها فندريس بقكله: " في أحباف المجتمع تكٌكنت المغة ككجدت يكـ أحٌس الناس 

، بؿ األمر أكسع مف ذلؾ فالمغة سرُّ بقاء المجتمع عمى الرغـ (ِ)هـ "بالحاجة إلى التااهـ فيما بين
؛ ألف  التكاصؿ بيف األفراد هك سبب اإلحساس بانتماء أفراد األسرة إليها كأفراد (ّ)مف مركر الزمف

المجتمع إليه أيبان، فالمغة إذنا ظاهرة اجتماعٌية ال يستطيع فرد مف األفراد أك أفراد معينكف أف 
ن ما تخمقها طبيعة المجتمع، كتنبعث عف الحياة الجمعٌية، كما تقتبيه هذل الحياة مف يبعكها ، كا 

تعبير عف الخكاطر كتبادؿ لؤلفكار، فالمغة بهذا الكصؼ تؤلؼ مكبكعنا مف مكبكعات عمـ 
تعٌمـ االجتماع، فكؿُّ فرد ينش، فيجد بيف يديه نظامنا لغكينا يسير عميه مجتمعه، فيتمقال عنه تمقينا بال

كالمحاكاة، مثمما يتمقى عنه سا ر النظـ االجتماعٌية األيخرل، كيصبُّ أصكاتىهي المغكٌية في  كالًبًه، 
 .(ْ)كيحتذيه في تااهمه كتعابيرل

                                                           
 .ُٗينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ُ
 .ْٖراث كالمعاصرة ، / مناهج البحث المغكٌم بيف الت ّٓكينظر: المغة ، فندريس/ - ِ
 .ٗينظر: المغة في المجتمع ، / - ّ
 .،(ُُٕٗدار نهبة مصر لمطباعة، القاهرة )  ٓ-ْص/ المغة كالمجتمع، عمي عبد الكاحد كافي ،ينظر :  - ْ
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ك د نٌبه العالـ االجتماعٌي المغكٌم)دكركايـ( في أكا ؿ القرف المابي، عمى أف  الظاهرة المغكٌية       
ظ كما يىمحظ عالـ الطبيعة )الشيء( كيتخذل صنك الظاهرة االجتماعٌية ، يمكف أف تيرصد كتيمحى

، لذا يصح أٍف نقكؿ: إف  أغمب مباحث عمـ المغة كلد في أحباف عمـ (ُ)مكبكعنا لدراسته 
كايـ( صاة العمـ، كنقمها إلى مصاٌؼ العمـك ل لمباحثه، التي أسبغ عميها )دكر االجتماع، ككاف صد

 .(ِ)ية، كاتباع المنهج العممٌي في دراستهاالطبيعية مف حيث المكبكع
كنحف ال نستطيع أف نجد في خصا ص المجتمع ما يمٌيزل أكثر مف لغته، كأف  جميع الظكاهر       

المغكٌية االجتماعٌية تحدث بالبركرة تغيرنا لغكينا في لغة المجتمع؛ ألف  هذا التغٌير المغكٌم )التطكر( 
تقاليد كاألعراؼ االجتماعٌية، ك د أفاد تاريؽ سكسير بيف المغة هك برب مف بركب التغير في ال

كالكبلـ في دراسة التغٌير المغكٌم " كهذا معنال أف  التٌغير المغكٌم يبدأ عند فرد ما، أم عمى مستكل 
، (ّ)الكبلـ، فإذا كجد هذا التجديد  بكالن مف المجتمع، أصبح بمبي الك ت عرفنا لغكيًّا سا دنا "

الحاصؿ كي يككف مايدنا يستمـز  بكؿ المجتمع به، " أما التجديد الذم يرفبه المجتمع  فالتجديد
فيبقى خارج مجاؿ عمـ المغة؛ ألف  عمـ المغة يبحث المغة بكصاها ظاهرة اجتماعٌية، كليس كؿُّ تغٌيرو 

تكل الارد ثـ لغكمٍّ عند فردو ما أك مجمكعة أفراد يقبؿ اجتماعٌيان ، فإلى جانب تغيرات بدأت عمى مس
أصبحت عمى مستكل البي ة المغكٌية كٌمها، هناؾ تجديدات ظٌمت مرتبطة بمجمكعة أفراد كلـ تقبؿ 

، فمدار الٌتطٌكر المغكٌم في مجتمع ما هك  بكؿ المجتمع كتداكلهي إيالي، لذا تيعدُّ العكامؿ (ْ)اجتماعيًّا "
 .احث عمـ المغةاالجتماعٌية كأثرها في خصا ص المغة كتطٌكرها مف أبرز مب

تت،ثر المغة أيٌما ت،ثر بحبارة األيمة كنظًمها كتقاليًدها كعقا ًدها كاتجاهاتها العقمٌية، كدرجة      
كما إلى ذلؾ، فكؿُّ تطٌكر يحدث في  ثقافتها كنظرتها إلى الحياة كشؤكنها االجتماعٌية العامة ...
اة التعبير، لذلؾ تيعدُّ المغات أصدؽ سجؿ ناحية مف نكاحي العكامؿ االجتماعٌية يتردد صدالي في أد

لتاريخ الشعكب، فطبقٌية المغة كالمراحؿ التي مر ٍت بها كؿُّ طبقة هي الكاشاة عف األدكار 

                                                           
 .ـُٖٗٗ ،دار النهبة العربية ِٔ/عبدل الراجحٌي  د. النحك العربي كالدرس الحديث،ينظر:  - ُ

 ْٗنعمة رحيـ العزاكٌم / حث المغكٌم بيف التراث كالمعاصرة ، د.ينظر : مناهج الب - ِ
 .ِٕمحمكد حجازٌم / عمـ المغة العربية ، د.أسس  - ّ
 . ِٕ/المصدر السابؽ  - ْ
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، كمف هنا فالمغة كالمجتمع كجهاف (ُ)االجتماعٌية التي مر ٍت بها األيمة في مختمؼ مظاهر حياتها
هما يؤثر في ا خر كيت،ثر به، " فكؿُّ لغة تعدُّ مرآة لعممة كاحدة في عمـ المغة االجتماعي، فكبل

المجتمع الذم يتكممها، كتظهر عمى صاحاتها ما يتسـ به ذلؾ المجتمع مف حبارة أك بداكة، كمف 
 .(ِ)ر ي أك انحطاط، كما يخبع له مف نظـ كعقا د كاتجاهات فكرٌية كفنٌية كا تصادٌية كغير ذلؾ "

الذم افترض كجكد ثبلثة أنكاع  (ّ)عرفية المغة ما  اـ به)هدسف(كمف الدراسات التي تؤيد     
 مختماة مف المجتمعات هي:

عالـ مف الخياؿ تحددل حدكد طبيعية ال يمكف تخطيها، كهك انغبلؽ هذا المجتمع عمى ناسه، فبل -أ
 . كال يستقبؿ مف المجتمعات األخرل يكفد
آالؼ نسمة،  0ََََُف، الذم يبمغ سكانه عالـ كا عٌي غريب، مثؿ عالـ شمالي غربي األمازك -ب

معظمهـ مف الهنكد األصمييف ييقسمكف عمى عشريف  بيمة، تيٍقسىـ كؿُّ  بيمةو عمى خمًس عشا ر، ككؿُّ 
 بيمةو تتحدث بمغة مختماة عف المغات األخرل، إذ إف  القبا ؿ األخرل ال تاهمها كفي بعض األحياف 

ف  الارد ال يمكنه أف تككف المغة الكاحدة ذات أصؿ لغكٌم ي ختمؼ عف أصكؿ المغات األيخرل كا 
 يتزكج مف  بيمته ، كعمى الزكجة أف تتكمـ بمغة زكجها .

عالـ كا عٌي م،لكؼ : تكصؿ هدسف إلى أن هي ليس هناؾ سكل  ميؿو مٌما نستطيع أٍف نقكله عف  -ج
كثيرنا مٌما يمكف أٍف نقكله عف  المغة في معزؿ عف السٍّياؽ االجتماعٌي في العالـ األٌكؿ كأف  هناؾ

 المغة في عبل تها بالمجتمع في العالميف )الثاني كالثالث(، مع التااكت في الكثرة بيف المجتمعيف.
كمف هنا كنستطيع أف نؤكد أف  دراسة المغة مف دكف الرجكع إلى السٍّياؽ االجتماعٌي )العرؼ(       

سٍّياؽ االجتماعٌي  د يؤدم باركع عمـ المغة النظرٌم كٌمها ؛ ألف  إهماؿ ال(ْ)جهد ال يستحؽ العناء "
)الكصاٌي كالتاريخٌي...كسكاها( إلى القصكر؛ لذلؾ تيعدُّ اإلنجازات كاالكتشافات القٌيمة التي  ٌدمها 
عمـ المغة العاـ بمعزؿ عف السٍّياؽ االجتماعٌي  اصرة، ككذلؾ النظريات المغكٌية التي ظهرت في 

                                                           
  .َُعمي عبد الكاحد كافي / ينظر: المغة كالمجتمع ، د. - ُ
 .ْٗمناهج البحث المغكٌم بيف التراث كالمعاصرة / - ِ
 .ّْ-ِْهدسف / غة االجتماعٌي ، د.ينظر: عمـ الم - ّ
 ِْ/المصدر السابؽ - ْ
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تبقى تعاني أخطاء فادحة جٌراء المك ؼ غير االجتماعٌي الذم اتخذل المدافعكف  العقكد المنصرمة
 .( ُ)عنها
أما  (ِ)ذهب )تشيس( إلى القكؿ: " لكال المغة لتك ات الحياة اإلنسانٌية كلزالت الحبارات" كلذا   

 . (ّ)الباحث )امبرتكايكك( فقد عد  المغة مؤسسة اجتماعٌية
 

ػؼظ:طتذابػصضغظػدابًطا/ػاضضعظ
يقػػاؿ إف  عػػدد لغػػات العػػالـ اليػػكـ يكػػاد يصػػؿ إلػػى خمسػػة أالؼ لغػػة، كلػػك أنعمنػػا النظػػر فػػي هػػذل     

المغات، كتعمقنا في دراستها؛ لتبٌيف لنا أف  بينها  درنا مف التشابه، يجعمهػا جميعنػا داخمػة فػي إطػار مػا 
ػػا   ػػدرنا مػػف االخػػتبلؼ يكاػػي يسػػمى )المغػػة( مػػف دكف تقييػػد، أم بكصػػاها ظػػاهرة إنسػػانية، كبينهػػا أيبن

، أم المغػػة العربيػػة أك االنكميزيػػة أك أم  لتمييزهػػا، كيػػدخمها فػػي إطػػار مػػا يسػػمى )المغػػة( مقيػػد بكصػػؼو
 لغة أخرل.

 (:ْكمف أكجه الشبه بيف المغات كمها ما ي،تي)      
لغػػةو إنسػػانية مػػف لغػػات البشػػر بيسػػر كسػػهكلة  ةكػػؿُّ أطاػػاؿ العػػالـ  ػػادركف عمػػى اكتسػػاب أيػػ -1

 يف.بالغ
متشػابهكف فػي إدراكهػـ لمػا يحػيط بهػـ، إن هػـ  ،لغات البشر متشابهة؛ ألف  الذيف يتحدثكف بها -2

يجربػػػكف العػػػالـ الخػػػارجٌي بطريقػػػة متشػػػابهة فػػػي جكهرهػػػا، كمٌمػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ أن ػػػه مػػػف الممكػػػف 
 ترجمة أمٍّ نصٍّ مف لغةو إلى لغةو أخرل.

في تعقدها، كفي  درتها عمى التعبير عف  ليس في العالـ لغات بدا ية، فكؿُّ المغات متساكية -3
 أم ماهـك في العالـ.

كؿُّ المغات تت،لؼ مف أصكات تستعمؿ لنقػؿ المعػاني، كالعبل ػة بػيف األصػكات كالمعػاني فػي  -4
 معظمها عرفية.

                                                           
 .ّْ/ المصدر السابؽينظر :- ُ

2  - Chase.stuart.power of words.harcourt brace and world. Inc.NEWYORK,1954,p.6-3 
 .  المصدر السابؽ - ّ
 .َِ-ُٗينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ْ
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معظـ لغات العالـ تستعمؿ عددنا محدكدنا مف الكحدات الصكتية )الاكنيمات(، يت،لؼ منها  -5
 يمات(، كمف هذل العناصر تت،لؼ الجمؿ كالعبارات المغكية.عناصر لغكية ذكات )مكرف

 تتبمف معظـ لغات العالـ  كاعد صكتية كصرفية كنحكية متشابهة في خصا صها. -6
 في كؿٍّ لغات العالـ  تكجد مااهيـ معنكية عالمية كالزمف كالناي كاالستاهاـ  كغيرها. -7

انػػػػت أصػػػػكاتنا نطقهػػػػا اإلنسػػػػاف بنحػػػػكو كاعو كمػػػػف المعمػػػػكـ أف  المغػػػػة اإلنسػػػػانية منػػػػذ نشػػػػ،تها األكلػػػػى ك
 الستعمالها كسيمة إلببلغ ا خريف أغرابه كفهـ أغرابهـ.

كالمتمثمػػة بمػػا  ،كالصػػاات العامػػة لمغػػات اإلنسػػانية تحػػددها األمػػكر المشػػتركة بػػيف النػػاس جميعنػػا    
 ي،تي:

 البنية التشريحية الكاحدة لجهاز النطؽ اإلنسانٌي. – ُ
 الكاحدة لمتاكير اإلنسانٌي. الطرا ؽ العامة – ِ
 النزكع اإلنسانٌي الكاعي لمحياة االجتماعية. -ّ

كتتمخص هذل األمكر المشتركة في العبارة القديمة التي عرفت اإلنساف ب،ن ه كا فه ناطؽه ماكره 
 اجتماعيٌّ.

ة، فإن ها تدرس كبما أف  المسانيات العامة تبحث في القكانيف المشتركة بيف المغات اإلنسانية كاف     
األصكات المغكية، كتبٌيف كيؼ تستعمؿ تمؾ األصكات أكعية لممعاني )أم لؤلفكار اإلنسانية( 

 ككسيمة لئلببلغ )أم لبلتصاؿ( في المجتمع اإلنسانٌي.
كعمى الرغـ مف كجكد صاات عامة تشترؾ فيها المغات اإلنسانية جميعها، فإن ه تكجد صاات     

مى في كجكد بعض خصا ص بنكية تتمتع بها لغة أك مجمكعة مف المغات، أخرل غير مشتركة، تتج
 كيعكد سبب ذلؾ إلى بداية العبل ة بيف البنية المغكية كالتاكير اإلنسانٌي. 

كمف استعراض التاريخ الحبارٌم لئلنسانية يظهر أف  التاكير اإلنسانٌي لـ ينش، مكتمبلن طارة     
حاستي طكر التاكير اإلنسانٌي انطمؽ مف إدراؾ المشخص المحدد )بكاحدة، كأف  خط السير العاـ لت
البنية المغكية لـ تنش، مكتممة  نتقاؿ إلى المجرد العاـ، كما يظهر أف  السمع كالبصر(، كاكتمؿ باال

دفعة كاحدة، ك د تطكرت البنية المغكية كاكتممت تدريجينا بنحكو مكازو لتطكر التاكير اإلنسانٌي 
ل أف  اختبلؼ طرا ؽ تطكر البنى المغكية كاكتمالها  د أدل إلى اختبلفات بنكية بيف كاكتماله، كنر 

 المغات، كترتب عنه تمتع لغة أك مجمكعة مف المغات بخصا ص بنكية متميزة.
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كمٌما تقدـ ذكرل أنانا يتبٌيف لنا أف  ثمة ما يسٌكغ القكؿ بتشابه المغات أك بما يسمى العناصر     
عامة، كفي ظؿٍّ التشابه يستطيع اإلنساف أف يتعمـ لغة ثانية غير لغته القكمية، كفي المشتركة أك ال

أثناء تعممه هذل المغة سكؼ يتبٌيف بكبكح العناصر المشتركة بيف المغتيف بغض النظر عف 
ـ العبل ات الثقافية كالتاريخية بينهما؛ بيد أف  كجكل الشبه التي تحدثنا عف عددو منها ال تكاي لمتااه

بيف البشر؛ ألف  كؿ  لغة تتبمف صاات أك خصا ص أخرل تميزها عف أمٍّ لغة أخرل، كالخبلؼ 
بيف المغات يقع في مستكيات المغة المختماة )الصكتية كالصرفية كالنحكية كالمعجمية(، فاي 
المستكل األكؿ مثبلن تختمؼ كحدات كؿ لغةو عف كحدات أية لغة أخرل كمنا كنكعنا، كما تختمؼ 

، كلكؿٍّ لغةو مف لغات البشر طريقتها الخاصة في ع نها في القكاعد التي تحكـ اتصاؿ بعبها ببعضو
بناء مكرفيماتها، كما أف  لها  كاعد نحكية خاصة تحكـ العبل ات السيا ية بيف هذل المكرفيمات، 
أك كتختمؼ المغات كذلؾ في الكممات التي يبمها معجمها في التعبير عف المااهيـ العامة 

 (.ُالخاصة)
 

ػثاطًظا/ػاضضعظػططظى:
عدُّ مشكمة تحديد العبل ة بيف المنطكؽ كالماهكـ في عمـ المغة مف ابرز المشكبلت، إذ يرل تي     

بعض الباحثيف أف  الكممة )المنطك ة( جزء مف المغة، أما المعنى فإن ه جزءه مف العالـ الخارجٌي؛ ألف  
، كبعبارة أدؽ: الكممة اسـ لمشيء، كالشيء هك المعنى، الكممة تشير إلى شيءو أك تعبر عف  شيءو

كنجد بعض الباحثيف ي،تي بكسيط بيف االسـ كالشيء هك الصكرة الذهنية أك الاكرة، كيقاؿ في 
تعريؼ المعنى إن ه عبل ة متبادلة بيف الماظ كالاكرة، عبل ةه تمكف كؿ  كاحدو منهما مف استدعاء 

ف  التعريؼ بالمعنى ال يتـ إاٌل ببياف المك ؼ الذم يقاؿ فيه الكبلـ ا خر، في حيف يرل آخركف أ
بكؿٍّ ما فيه كمىف فيه، كتككف دراسة المعنى عند هؤالء آلية لتكزيع الكممة عمى السيا ات 

 (.ِالمختماة)
كنقصد بالمعنى تمؾ الشبكة العامة لمعبل ات كالكظا ؼ التي تستعمؿ فيها كؿُّ الماردات، إذ        

هب )فيرث( إلى تقسيـ المعنى أك الكظياة عمى مجمكعة مف الكظا ؼ المكٌكنة، كما الكظياة إاٌل ذ

                                                           
 .ُِ-َِينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ُ
 .ِِ،ص/السابؽينظر: المصدر  - ِ
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برب مف استعماؿ شكؿ أك عنصر مف لغة معينة حسب سياؽ معيف، كينبغي أف ننظر إلى 
المعنى عمى أن ه مركب مف العبل ات السيا ية، إذ تعالج القكاعد، كالداللة، كالصكتيات، كصناعة 

ناتها في السياؽ المبل ـ لهذا المعنى، كيعني هذا أف  )فيرث( يرل أف  المغة في جكهرها المعا جـ مككٍّ
طريقة في السمكؾ، كطريقة لجعؿ ا خريف يسمككف هذا السمكؾ، كيتبع هذا أف  عمى المسانٌي أف 

ية(، إذ إف  يهتـ بالمغة في حالتها السيا ية أك حسب مصطمح الببلغييف العرب )في حالتها المقام
   المغة عند )فيرث( ذات داللة عندما تككف فقط في سيا ها أك مقامها.

ال  -عندل  -نظر فيرث إلى المعنى عمى أن ه )مركب مف العبل ات السيا ية(، فمعنى الكممة      
يظهر إاٌل مف خبلؿ )استعمالها في المغة( أك معرفة )الطريقة التي تستعمؿ بها( أك )الدكر الذم 
تؤديه(، كهك بذلؾ يؤكد أهمية الك كؼ عمى السيا ات المختماة التي ترد فيها الكممة مف أجؿ 
ا، كلهذا يصرح فيرث ب،ف  المعنى ال ينكشؼ إاٌل مف تسييؽ  الك كؼ عمى معناها ك كفنا صحيحن
الكحدة المغكية، أم كبعها في سيا ات مختماة. كال يجزئ في تحديد الكممات استحبار الشيء أك 

 كصاه أك التعريؼ به. 
فيرث( إلى المعنى )عمى أن ه كظياة في سياؽ( هك ما عيد  تحكالن في النظر إلى  إف  نظرة )    

المعنى بعد أف كاف يكصؼ ب،ن ه عبل ة بيف الماظ كما يحيؿ عميه في الخارج، أك في الذهف مف 
ل القا مة عمى )العبل ة الثنا ية حقا ؽ كأحداث، كهك ما تجمى في نظرية سكسير كالبنيكييف مف بعد

بيف الماظ كالمعنى(، كصار الحديث في المدرسة السيا ية عف مركب مف الماظ كالمعنى في عبل ته 
 ( .ُبغيرل مف المركبات التي تحؿ محمه في السياؽ ناسه)

ليست كظياتها ك د كاف المعتقد  ديمنا أف  المغة أداة لمتاكير، كهذا صحيح بيد أف  هذل الكظياة       
 (.ِالكحيدة، فالمغة كسيمة لخمؽ العبل ات اإلنسانية كتكثيقها، كتحقيؽ التااهـ كالتعاكف بيف األفراد)

المغة نظاـه مف الرمكز كمٌما تقدـ ذكرل مف خصا ص المغة يمكننا تعرياها عمى النحك األتي:      
ؼ التكاصؿ كالتفاىـ كتحقيؽ المنطكقة الدالة المكتسبة،يستعمو أفراد الجماعة المغكية بيد

 التعاكف فيما بينيـ.
 

                                                           
 ِينظر: مدارس المسانيات، د.محمد محمد يكنس عمي، ص/ - ُ
 .ِِينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ِ
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 الثاني  لفصلا

 وفروعها    مبادئ اللسانيات
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 الفصل الثانً

 مبادئ انهسانياث وفروعها 

 مدخؿ...
 اثنيف:   بشي يف القياـ  أكلى  مرحمة  في  مٌنا    يتطمب المسانيات العامة  مع   التعامؿ إف       

في   األساس كالمنهجية  النظرية  المنطمقات  بعض  ذاتها، ثـ بسط   المسانيات طبيعة  تكبيح  -أكالن  
نعيد  أف  األصح،   عمى أك   األس مة، مف  مجمكعة  عف  نجيب  أف   عمينا العامة. يتعيف  المسانيات  
  الكؿ، كيستشهد بها  عنها الكؿ،   يتحدث بح أص  التي  يا ترل المسانيات "  هذل  حكؿ ما هي  األس مة 

   ككامساة ... كغير ذلؾ؟ تحميمي  كنشاط   كعمـ المسانيات  هذل  منها؟ ما هي  ببعض  مراجعه  كيشحف 
كغير الد يقة؟ ما   الد يقة   األخرل  تمثمها؟ ما عبل تها بالثقافة؟ ما عبل تها بالعمـك نستطيع  كيؼ 
 (.ُأخرل؟) عممية   أنشطة مكازنة مع بال المسانٌي  النشاط 
بعض األذهاف، بؿ األمر  يتبادر إلى   د   كما مس،لة سهمة   األس مة ليست  هذل  عف  اإلجابة  إف        
  عمى  كنتا جه كآثارل   جكاب  كؿٍّ    أبعاد معرفة  في  تتمٌثؿ  ، كمهمةذات خماية منهجية  إجابات  يتطمب 
المغات الطبيعية  مع   تعاممه  كفي  جهة، مف   المسانية العامة النظرية  مع  تعاممه   في  المسانٌي  الدرس 
 أخرل، كمف بينها المغة العربية.  جهة مف 
  بك ها كياسر في  ، منها ينطمؽ  ،أربية نظرية كفكرية  تقتبي إجابة   ةأي  أف    الطبيعي  كمف     

فهـ  في  االلتباس  العامة، تمثيبلن لهذا  صكرته  في  ، أك  ةالعربي صكرته  المساني، سكاء في  العمؿ 
كثير  عنه  تكشؼ  الذم   الماهكمي لمخمط  جديد   مف نشير  العامة،  لمسانيات  األبعاد النظرية كالمنهجية  
كالجكهرية،   األكلية   المااهيـ أبسط   عدد مف  بتحديد  يتعمؽ  فيما العربية الحديثة   المسانية الكتابات  مف  
أزمات  أف  مف  العرب،   المسانييف الباحثيف   بعض  فقد لحظ المغة، كالايمكلكجيا(  المغة، كفقه   )عمـ مثؿ:  
تصكر   مف  أشكاالن متعددة ت،خذ   الظاهرة ، كهذل  المنهجية العممية أك  ادعاء   العربيٌ  المسانٌي   البحث  

 تطبيقنا ما.  ييعدُّ  لما  خاطئ   تصكر إلى  ،العممية  فتراباتلبل تصكر خاطئ   إلى ، لمعمـ خاطئ 
 :  هي مراحؿ،  أربع  يمر عبر  العممي  البحث  أف  الحديثة عمى   االبستمكلكجية الدراسات  تجمع  
 

                                                           
 .ُُ/ ُ، الااسي الاهرم، ج ) نماذج تركيبية كداللية ( ينظر: المسانيات كالمغة العربية - ُ
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ػ.ػاضوشائعػػجطغعػػوتدجغضؼاػ:ػطالحظظػػأواًل
ػاضوشائعػػػعذهػػػؼاوتصظغغػػتحضغلػثاظغًا:ػ
ػ.ػاضوشائعػعذهػػػػادتػراءػػبوادطظػػاضطاطظػػطبادئػاضػادتخراجػػثاضثًا:ػ
ػ.ػػاضطبادئػضؼذهػػاضتصطغضغظػػاضطراشبظػػػرابطًا:

تخمينية  أك  حسية   مشاهدة  مف عاـ   بحكو  ينطمؽ  العمـ  إف   القكؿ:   ئ يمكفدالمبا هذل   انطبل نا مف    
إذا  إاٌل  يبدأ  ال   العمـ كمينا، إذ إف    كابح يء ش ال  أف  نظر العمـ  في  هذا   الخارجٌي، كيعني لمعالـ  
 (.ُنظريات) نسميها  التي   لمكصؼ البسيطة  األنماط  إلى    السميمة الخبرات الاطرة  هذل  مف   استطردنا 

إطار  في   ذلؾ   يتـ  ال بد أف إذ  أك اعتباطية،   بكياية اختيارية ال يتـ   كتسجيمها  الك ا ع كمشاهدة       
يجابيٌ   مبل ـ بنحكو   بالمشاهدة   نظرم يسمح   أف ما يجب  نعرؼ   نظرية، لف  ةكجكد ألي  ، كمف دكف كا 

 (. ِتعميـ) إلى أم  عادة  لف تؤدم  بالصدفة  تحدث  التي  نشاهدل، كالمشاهدات 
لماذا  عقبلنية،   بكياية  رؾند تجعمنا  ، إذ إن ها  العممية  المعرفة   صكل في أهمية  العامة  كلممبادئ      

فكا د   ثمة  تككف ال   العامة،  المبادئ هذل   مف دكفغيرها.   دكف  الطريقة بهذل   الظكاهر  بعض  تحدث 
تختصرها،   عامة مبادئ   مف دكف  أهمية ةذاتها أي    حد في  لمك ا ع   رصدها، فميس  يتـ  التي  الك ا ع   مف 
عف  إن ها تبحث  ، إذ  لمعالـ منسقة  تسعى إلى معرفة   العممية المعرفة  ها، إف كتاسر  حدكثها   تصؼ  ثـ 
يجعمها  مما  عامة،  أساسية  مبادئ  إلى  جكانبها  مختمؼ   في مبلحظتها  تتـ  الظكاهر التي  اختصار  
 العدد.          ميمة  عف ثكابت   تبحث 
البحث  مطمقنا أف  ال يعني  ما  كهك  ،  الحديث اإلنساني  لاكر ا في  جديد   كمعطى المسانيات  برزت        
   بايا مف   بها يرتبط  كما  المغة  في   البحث إف     منا: إذا  جديدنا   نبيؼ  جديد. كلف بحث  المغة   في 

نما هك  حياة  شي نا جديدنا في   فكرية، ليس   كعمى الرغـ ها، ناس البشرية  المغة   دـ   ديـ   بحث البشرية، كا 
بد ة عف  الحديث   الصعب ( حديثة العهد، لكف مف  Linguistique  -لسانيات  لاظة: )  مف أف  

المعاصر  بذاته، كالحقيقة التي ال بيد  مف  كلها: إف  الاكر المسانٌي   ا ـ  كعمـ   المسانيات  ظهكر   تاريخ 
ا عمى   ،كالامساة  ،االجتماع كعمـ  ، الناس  كعمـ ،  لريابياتكا ،معارؼ أخرل، مثؿ: المنطؽ أكثر تاتحن

                                                           
 .ِْ ، صُّٖٗ  لمنشر، بيركت،  العربية  ناصؼ، المؤسسة   عمي  عمي  ترجمة: ، فرانؾ فيميب    ينظر: فمساة العمـ، - ُ

2- .A.F Chalmers: Qu'est ce la science:Récents  développements  philosophiques, P55, Editions de la Découverte, Paris, 

1987/1976.  
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اإلنسانية  إطار العمـك  ناسها في  تارض  أف  المسانيات  استطاعت   كاإلعبلـ؛ كلهذا السبب ،كاإلحصاء
 . كمنهج كنظرية 

ب،صؿ  عمقة المت  ،العقيمة  الامساية األفكار   كثير مف عف  لتخمي التاـ  لقد بدأت عممية المسانيات با    
نظرية،   ركح مف  المسانيات  المعاصرة  به  جاءت   فببلن عٌما  ذلؾ، كما شابه  كنش،تها  المغات  

كالد ة كالشمكؿ... كغير ذلؾ مف سمات البحث   المكبكعية كالكبكح عمى   ا مة   ةجديد  كمنهجية
ادئ المسانيات العامة مف خبلؿ كسكؼ نتبٌيف مب  كتقنياته. التحميؿ  أدكات  في  العممٌي، كأثر ذلؾ 
 المبحثيف ا تييف: 
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ػاضطبحثػاالول
ػطصطضحاتػضداظغظػتأدغدغظ:ػأوال:

  المسانيات) linguistics) 
لـ يتـ إاٌل في المراحؿ األخيرة مف المعرفة البشرية، كأف   يجمع الباحثكف عمى أف  استعماؿ العمـ     

عد مخابات فمساية كفكرية كسياسية ألت إلى أٍف استعماؿ العمـ كشيكعه لـ ينش، بكساطة بؿ ب
مف   ديمها كجديدها، ككاف نمك العمـ الطبيعيٌ  ،كنمطنا جديدنا لمكثكؽ بالمعارؼ ،يككف حاجةن ممحةن 

الطبيعات يسير ببطء شديد في أكاخر القركف الكسطى، إذ شهدت أكربا الغربية مدرستيف عمميتيف 
ها متكاجدة في أككساكرد كباريس، ك)مدرسة ابف رشد ر يستيف؛ هما: )مدرسة أككاـ( كمراكز 

 (.ُاألرسطية( التي كانت عمى اتصاؿ كثيؽ بالمدرسة الطبية في بادك)
ـي ب،ن ه بناءه منظـه مف المعرفة يبدأ مف الكا ع كينتهي إلى تاسيرل مف خبلؿ       كمف هنا عيًرؼى العم

لعمـ إ امة القكانيف كالنظريات العامة آليات محددة، تؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة، ككظياة ا
(، كعرفته ناهد أحمد ب،ن ه " مجمكعة ِكتككينها التي تحكـ اكتشاؼ األحداث كالظكاهر التي يبحثها)

مف المعارؼ كالمااهيـ المصناة التي تتسؽ في نظاـ مف األفكار، أمكف التحقؽ مف درجة صحتها 
 (.ّؽ عميها بطريقة البحث العممٌي")بطريقة عممية معينة، كهذل الطريقة هي ما يطم

كنستنتج أٌف العمـ يعني أدراؾ المعاني كالعبل ات المستبطنة بعد تنظيـ الحقا ؽ في نسؽ مجرد،    
 أك هك مجمكعة القكانيف التي تنظـ العبل ات بيف هذل الحقا ؽ.

ـ  انتقمت صاة العمـ مف الطبيعيات إلى اإلنسانيات، حتى بمغت الدراس    ات المغكية الحديثة كمف ث
درجة مف الد ة كالببط كالمكبكعية كالشمكؿ ما أتاح لها أٍف تتبكأ مكاننا عمينا بيف العمكـ اإلنسانية، 

  ككاف  األحياء،  كعمـ   الطبيعية  العمـك  بنتا ج عشر   التاسع  القرف ت،ثر لغكيك منذ أٍف 
  داركيف  ظهكر كتاب  بعد  سيما ال االتجال، ك  ابهذ  ت،ثرنا المغكييف  أكثر  (  - Schleicher )شبليشر
 .  ُٖٗٓسنة  األنكاع(  )أصؿ 

                                                           
 .ِٖٓينظر: تككيف العقؿ الحديث، جكف هرماف رانداؿ، ص/ - ُ
 .ٓٓهج كأساليب كتابة البحث العممٌي في الدراسات اإلنسانية، د. كامؿ حسكف القيـ، ص/ ينظر: منا- ِ
 .ُِمناهج البحث في عمـك المكتبات، د. ناهد أحمد، ص/ -ّ
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عد ها   اإلنسانية، بؿ  مف العمـك أف  المسانيات   رفض  إلى )شبليشر( بالداركينية دفعه   تشبع إف      
معينة   لقكانيف تطكرل ك  بنيته   في  خابع  طبيعيٌ  جهاز عبكٌم   نظرل في  الطبيعية، فالمغة  العمكـ  مف  

المغة جهازنا  لما كانت  الطبيعية، ك  الظكاهر كؿ   لها  تخبع  التي   ثابتة، مثؿ: النشكء كاالرتقاء، كهي
ـ    ، محددة  كظا ؼ  عناصر لها  مف تتككف  الحي ة،  الكا نات   كبقية عبكيًّا  جميع  مثؿ  فهي   كمف ث

 (.ُكتمكت) كتشيخ   تكبر  ثػـ   كتترعرع  تنش،  الحي ة الكا نات  
ببل مسكغ عممي  -أخذت هذل الدراسات زماـ المبادرة في هدـ األسكار التقميدية، التي أ يمت      

بيف العمـك الطبيعية كاإلنسانية، كهك ما عبر عنه بصدؽ عالـ األنثربكلكجيا )لياي  –كابح 
نا نجد أناسنا إزاء عمماء المغة في ( حيف  اؿ:" إن  levi strauss -ـَُٖٗكلد عاـ -اشتراكس 

، كفج،ة يبدك لنا أف  المغكييف لـ  كبع حرج، فطكاؿ سنكاتو متعددة كٌنا نعمؿ معهـ جنبنا إلى جنبو
نما انتقمكا إلى الجانب ا خر مف ذلؾ الحاجز الذم كاف ياصؿ العمـك الطبيعية عف  يعكدكا معنا، كا 

يعتقدكف باستحالة عبكر هذا  -لزمفو طكيؿو  –الناس  العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، حيث ظؿ  
عمى  -باستسبلـ -الحاجز، في حيف أخذ عمماء المغة يعممكف بتمؾ الطريقة المنببطة التي تعكدنا

 (. ِأن ها ك ؼه عمى العمكـ الطبيعية كحدها")
الدراسة العممية بأنَّيا كعمى كفؽ ما تقدـ ذكرل آنانا، عٌرؼ المغكيكف المحدثكف  المسانيات       
، كيعنكف بذلؾ استعماؿ المناهج العممية في دراستها، ك د كاف هدفهـ مف ذلؾ أف يجعمكا دراسة لمغة

ىك العمـ الذم يدرس " المغة عمبلن د يقنا منظمنا عمى النحك الذم تحقؽ في دراسة العمكـ األخرل، أك
ف القكانيف المغكية التي المغة أك الميجة دراسة مكضكعية، غرضيا الكشؼ عف خصائصيا كع

تسير عمييا ظكاىرىا: الصكتية، كالصرفية، كالنحكية، كالداللية، كاالشتقاقية؛ كالكشؼ عف 
العالقات التي تربط ىذه الظكاىر بعضيا ببعض، كتربطيا بالظكاىر النفسية، كبالمجتمع، كبالبيئة 

 هي:  ،يها سمات بركريةكلكي تككف الدراسة عممية ال بيد  أف تتكافر ف (.ّ") الجغرافية
 
 

                                                           
1-A Schleicher: La théorie de Darwin et la  science du langage, Weimar, 1863 Repris in Tort  :Evolutionnisme et linguistique, 

Vrin, Paris,1980.  
 .ٖمبنا ية، فؤاد زكريا، ص/ل الامساية الجذكر - ِ
  . ٕعمـ المغة كفقه المغة، تجديد كتكبيح: د ص/  - ّ
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 :Organization -النظامية أك التنظيـ  – ُ
بؿ هك نشاطه منظـه منسؽه له  ،تعني أف  البحث العممي ليس نشاطنا اعتباطينا في مراحمه       

، كله طرؽ كمعايير في الربط بيف العبل ات  خطكاته المتسمسمة كالمتكاممة، يرسمها منهجه عمميٌّ
ادة المغكية المبحكثة، مف ناحية جمعها كتنسيقها، مف خبلؿ إجراءات محددة، تبدأ كاألدكات في الم

بتساؤؿ )المشكمة(، كتنتهي باإلجابة عف ذلؾ التساؤؿ )نتا ج كاستنتاجات(، في بكء جممة مف 
 الجهكد العممية، كفي الغالب ت،خذ إطاريف: النظرٌم كالتطبيقٌي.

تي تحدد الظكاهر كاالستعماالت في ميدانها الخاص كالذم يهمنا في إطار المشكمة، ال      
)التخصص( غالبنا ما تككف متداخمة، كربما متناثرة كغير منسجمة في ظؿٍّ التصكرات كالقكانيف التي 

كربطها بنحكو منطقٌي ييعدُّ أكلى  ،كترتيبها ،تصاها كتدركها حكاسنا، كبذلؾ فإف  عممية إعادة تنظيمها
عنها سمانا ب،ن ها نظاـ مف   منامـ المغة ميدانه أك مكبكع بحثه المغة، التي مشاؽ البحث العممٌي. كع

الرمكز المنطك ة المكتسبة، تستعممه جماعة معينة بهدؼ االتصاؿ كتحقيؽ التعاكف فبما بينهـ، 
ف  عمى أف  دراسة العمميات العقمية السابقة لعممية انتاج الكبلـ أك اكلهذا يتاؽ عدد مف المغكييف 

 (.  ُتقع خارج نطاؽ البحث المغكٌم) ،لتالية الستقبالها
كظكاهرل، عمى كفؽ أنماطو  ،كفكرة النظاـ أك التنظيـ م،خكذة إجماالن مف طبيعة الككف كعبل قه     

أسطكرية أك فمساية أشارت لها الحبارات األكلى منذ أمدو بعيد، ك د أشار القرآف الكريـ إلى تمؾ 
ًلتىٍجًرمى اٍلفيٍمؾي  ﴿ الحقيقة في  كله تعالى: ًتًو كى ًلييًذيقىكيـ مِّف رٍَّحمى يىاحى ميبىشِّرىاتو كى ًمٍف آيىاًتًو أىف ييٍرًسؿى الرِّ كى

كفى  ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي ًلتىٍبتىغيكا ًمف فىٍضًمًو كى ٍمؽي السَّمىاكىاًت  ، ك كله تعالى:ْٔ﴾ الركـ/ًبأىٍمرًًه كى ﴿ ًمٍف آيىاًتًو خى كى
مىا ﴾ كىاأٍلىٍرًض كى ـٍ ًإذىا يىشىاءي قىًديره ٍمًعًي مىى جى  .ِٗالشكرل/  بىثَّ ًفيًيمىا ًمف دىابَّةو كىىيكى عى

غير أف  التنظيـ في العمـ الكبعٌي يخمقه العقؿ البشرٌم، كيبعثه إلى العالـ بابؿ جهدل      
 –المنهج المتكاصؿ الدءكب الكتساب المعرفة كزيادتها، كلتحقيؽ هذا النظاـ ال بيد  مف إتباع )

Method أم الطريقة المحددة التي تعتمد عمى خطة كاعية متسمسمة، كصاة المنهجية هذل هي ،)
صاة أساسية في العمـ كالعنصر الثابت في كؿٍّ معرفة عممية؛ لذلؾ كًصاىٍت نظامية العمـ ب،ن ها " 

 (ِمعرفة منهجية لمتمٌيز مف حقكؿ المعارؼ األخرل ")
                                                           

 .ِْينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ُ
 .َّالتاكير العممٌي، د. فؤاد زكريا، ص/  - ِ



 محاضرات في اللسانيات 

 
 

53 
 

رة عمى جانب مف التعقيد، فإف  العناصر أك الكحدات التي تؤلؼ نسيجها كلما كانت المغة ظاه    
تنتظـ منها صكره أك أشكاؿه لغكية ال حصر لها، حتى ليبدك مف المستحيؿ أف نصؿ إلى أية نتا ج 
صحيحة مف فحصها إاٌل إذا ديًرسىٍت بمنهجو عمى درجة عالية مف التنظيـ، إذ إف  الظكاهر المغكية 

ظة المباشرة،" كسبيؿ المبلحظة االستقراء، كيتطمب االستقراء عددنا ها بلن مف خابعة لممبلح
الماردات التي يتناكلها، ك د تككف هذل الماردات أصكاتنا عند دراسة األصكات، أك حركفنا أك مقاطع، 
أك ظكاهر مك عية عند دراسة التشكيؿ الصكتٌي )الاكنكلكجٌي( أك صيغنا عند دراسة الصرؼ، أك 

 . (ُ)ا عند دراسة النحك أك غير ذلؾ "أبكابن 
  : Intention–الغرض أك القصد  -ِ

ليس البحث العممٌي نشاطنا عاكينا، بؿ هك نشاطه مقصكد، يرمي إلى الكصكؿ إلى النتا ج لحؿٍّ       
مشكمة معينة، أك يجيب عف تساؤؿ. كيتكلى الباحث الظكاهر كمسبباتها بحسب تخصصه العممٌي، 

: لماذا ت،خذ األشياء كالظكاهر ذلؾ الكبع؟ كيبيؼ تمؾ ال محاكالت لما يمهد له اإلجابة عف سؤاؿو
 كما السبب في نشك ها؟ كلئلجابة عف ذلؾ يمج، الباحث إلى اختبار مادته العممٌي نظرينا أك تطبيقينا.

كالقصدية في البحث العممٌي تجعؿ الباحث كمكبكعه عنصريف متااعميف، أحدهما يبيؼ    
كصكالن إلى القكانيف كالنظريات التي تاسر حصكؿ الظكاهر كانحسارها، كما أن ها تيعنى لآلخر؛ 

بمعرفة عكامؿ ذلؾ الظهكر كاالنحسار؛ ذلؾ أف  معرفة أسباب حدكث الظكاهر تمكننا مف معرفة 
جابات عممية بالقصدية،  التحكـ فيها كفي مجرياتها عمى نحكو أفبؿ، كأف  كصكلنا إلى نتا ج كا 

ؿ بكثيرو مٌما نتعرؼ به مف خبلؿ التنبؤ كالصدفة. كالقصدية غالبنا مف تتكلد مف حاجة أفب
 كغير ذلؾ. اجتماعية، أك فبكؿ عممٌي، أك سمكؾ تحسبيٌ 

 : Accuracy –الدقة  -ّ
تتميز صياغة البحث العممٌي بالد ة في تعبيرات كمية أك عبارات د يقة مع استعماؿ المااهيـ       

مقررة في المجاؿ العممٌي )مكبكع البحث(، فممعمـ لغته الخاصة في مختمؼ العمـك كالمصطمحات ال
كاالختصاصات، كال يتعامؿ العمـ مع التخمينات ككجهات النظر الشخصية، كتنبع الد ة في هذا 

 السياؽ مف خبلؿ:
 الد ة في جمع المعمكمات كنقمها. - أ

                                                           
 .ُٗٓ-ُٖٓالمغة بيف المعيارية كالكصاية ، ص/ - ُ
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 كطات أك إجراءات أك غير ذلؾ(.التثبت مف مصادرها األصمية ) سكاء كانت كتبنا أـ مخط  - ب
الد ة في استعماؿ األدكات البحثية )استمارات التحميؿ كأدلته( بكؿٍّ أشكالها البسيطة كالمعقدة،   - ت

 عمى أٍف تستكفي صحة النتا ج كثباتها.
، عمى كفؽ خطة   - ث الد ة في استعماؿ المعطيات النظرية كالتطبيقية، عمى نحكو منطقيٍّ مبكبو

 البحث كمتطمباته.
صياغة المعمكمات بمغة عممية )اصطبلحية(، ليست خطابية أك كعظية، اتسا نا مع ذكر  - ج

  نكات االسناد )مصادر، مراجع، مقاببلت تثبت في سياؽ البحث(.
كينبغي لمباحث أف يصؿ إلى النتا ج الحقيقية مف خبلؿ التقصي المنظـ كالاحص الد يؽ     

ة األخذ بآراء الخبراء كالمتخصصيف، لكف ذلؾ ال كالمبلحظة المكبكعية، كعمى الرغـ مف بركر 
 (.ُيجيز لمباحث التصديؽ بها مف دكف إجراء مف يثبٍّت صد ها)

كيرل بعض العمماء مف أنصار المدرسة الريابية في العمكـ أف  باإلمكاف الكصكؿ إلى درجة      
(، ككانت العمـك Quantity –عالية مف الد ة في تحميؿ الظكاهر كتاسيرها مف خبلؿ )التكميـ 

الطبيعية  د حسمت مكبكع الشؾ كعدـ اليقيف في القياس كالتصنيؼ مف خبلؿ صياغتها طرؽ 
 ( مختماة كمتجددة، ك د ة استعمالها.ِ ياس)
ك د أفاد عمـ المغة مف هذا المسمؾ العممٌي في بعض مجاالت الدراسة المغكية، فمـ يعد مقبكالن في    

ف عمك الصكت أك درجته مف دكف استعماؿ لغة الكـ، فنحدد مثبلن دراسة األصكات أف نتحدث ع
الطا ة التي تنتج الصكت، كالطا ة األكبر تنتج سعة أكبر لمذبذبة، كصكتنا أعمى، كتككف درجة 

 (ّالصكت أعمى كمما كانت الذبذبات أسرع، كعددها في الثانية أكثر.)
إلى مستكل مف  –مف بمنها المغة  – لكف الصعكبة تنبع في إخباع الظكاهر االجتماعية     

ك د استيعمؿ في عقكد سالاة  –كما في العمـك الصرفة  –الد ة في التاسير كاستقراء األحكاـ كالنتا ج 
المعيار الكمٌي الريابٌي، كالمعالجات االحصا ية في بعض العمكـ االجتماعية، في حيف استحاؿ 

                                                           
 . ٓٓ، ص/ُٕٓٗ، د.عمر الشيبانٌي، طرابمس، الشركة العامة لمتكزيع،هج البحث االجتماعيٌ ينظر: منا - ُ
ك،جهزة الميكركسككب، كالحاسب، كالباركمتر، كأجهزة  ياس البغط كالكزف كالحركة كالصكت...كغيرها، مٌما  - ِ

ي الدراسات اإلنسانية، ساعد عمى اختزاؿ ك ت القياس كد ته.) ينظر: مناهج كأساليب كتابة البحث العممي ف
 (ُٕص/

 .ُّ-ُِينظر: دراسة الصكت المغكٌم، د. أحمد مختار عمر، ص/ - ّ
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مف مف ظاهرة التجريد كالمعيار  –مثبلن  –ربٌي (. كال يخمك النحك العُذلؾ في العمكـ األخرل)
نظاـ مجرد يعتمد عمى بياف المك ع كالحالة كالعبلمة، فاي  كلنا: )الحؽ  –مثبلن  –الكمٌي، فاإلعراب 

( نجد في إعراب الجممة ما ي،تي:  منتصره
 الحؽٌّ: مبتدأ )مك ع( مرفكع )حالة( كعبلمة رفعه البمة )العبلمة(.

: خبر)مك ع(   مرفكع )حالة( كعبلمة رفعه البمة )العبلمة(.منتصره
كمف هنا نجد أف  المصطمحات: )المك ع كالحالة كالعبلمة( ال تختٌص بكممة )الحٌؽ( ككممة      

نما هي صاة تستحقها أمٍّ كممة يمكف أف تشغؿ هذا )المك ع( أك ذاؾ، بؿ إف  الحاالت  )منتصر(، كا 
ر( عمى درجة عالية مف التجريد، إذ إن ها مكبكع لمتميز بيف اإلعرابية: )الرفع كالنصب كالجـز كالج

المكا ع الممكنة في المغة العربية، فالرفع يميز الااعؿ مف الماعكؿ به، كالنصب يميز الماعكؿ به 
مف الااعؿ، كالرفع كالنصب ال كجكد لهما إاٌل في أذهاف النحكييف الذيف يدرسكف المكا ع النحكية، 

ف  النحكييف في ن ما يتعاممكف مع أ ساـ، كهـ في النهاية  كا  الحقيقة ال يتعاممكف مع ماردات، كا 
 (.  ِيحددكف عبل ات كمية مجردة)

: إف  الجكانب المادية لنشر الثقافة تتغير بسرعة أكبر مف الجكانب المعنكية، فإف        فإذا  منا مثبلن
لتغيير، مف دكف يعبر بالمقياس الكمٌي الد يؽ هذا القكؿ يعبر تعبيرنا كياينا عف االختبلؼ في سرعة ا

عف مستكل هذا االختبلؼ، أك أٍف نقكؿ: ترتبط القرارات الخارجية لمطالب الجامعٌي ارتباطنا شديدنا 
بالمستكل العممٌي، كهنا كممة: )شديدنا(  د أشارت إلى شدة االرتباط، كلكف هذل الشدة مطمكبة في 

ببكطو كد يؽ لها، ك د يستعمؿ البعض كممات أك أكصافنا مهمة ر مٌي لبيافو م -كمستكل  –العمـ 
 ، جدنا كيطمؽ لها العناف جزافنا، لكصؼ العبل ات أك الت،ثيرات أك األحكاـ، كما في الكممات: ) ميبلن

 كشديدنا، ككبيرنا، كمرغكبنا، كمؤثرنا( كغير ذلؾ.
 (: Generalization –الشمكؿ )التعميـ بيف المتماثالت  -ْ

كييقصد بالتعميـ أف  نتا ج البحث العممٌي ال تقتصر عف حالة جز ية كاحدة بؿ تشمؿ الحاالت       
األخرل المماثمة كالمشابهة لها، في حالة تماثؿ الجز يات، كتشابه الظركؼ كالتككينات، ذلؾ أف  

لك تكافرت مبدأ العمـ يسير عمى مبدأ )مسممة الثبات(، أم أف  هناؾ ظكاهر تيعاد كتتشابه فيما 
                                                           

 ينظر: المصدر السابؽ ناسه. - ُ
 .َْينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ِ
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الظركؼ ناسها، كالحاالت ذاتها، كمف هنا كجب عمى المشتغميف في البحث العممٌي أف يخبعكا 
ا أك جزءنا بسيطنا مف المجمكع الكمٌي لمجتمع البحث يسمى )العينة(، التي تخبع لمدراسة  أنمكذجن

كالعكامؿ مف جهة كالتطبيؽ، إلمكانية السيطرة عميها مف جهة، كألن ها تحتمؿ تشابهنا في الظركؼ 
ـ  تعميـ ذلؾ عمى األجزاء األخرل المشابهة لػ)لعينة(.  أخرل، كمف ث

كمف هنا تيختزؿ كثيره مف النظريات كالمااهيـ كالقكانيف كالقكاعد عمى كفؽ طريقة التعميـ،      
ا ؽ فتتخذ المشابهة كالمماثمة في سياؽ العمكـ الطبيعية )الصرفة( شكؿ القكانيف كالنظريات كالحق

العممية الشاممة كالثابتة، كتتخذ في سياؽ العمكـ اإلنسانية، كال سيما المغكية منها شكؿ القكاعد ذات 
 (.ُالمغة المختزلة)

كلما كاف عمـ المسانيات ال يتعامؿ مع الصكر الاردية لمكبلـ، بكصاها بعيدة جدنا عف الكحدة      
حديد صكر الكبلـ الاردية، كمف ثـ  ال يمكننا كصاها كالتجانس، فبل تصمح لمدراسة؛ ألن ه ال يمكننا ت

ن ما يتعامؿ الباحث المسانٌي مع  ا، كهذا ما ال سبيؿ إليه، كا  إؿًّ إذا كاف هذا الكصؼ ببل حدكد أيبن
جراء تحميؿو له.  الظكاهر العامة المشتركة؛ ألف  مكبكعها محدد، يمكف إجراء إحصاءو ب،جزا ه، كا 

شمكؿ كثيرنا مف الجهكد المعرفية المنظمة باتجال كصؼ الظكاهر المشابهة يختزؿ التعميـ كال    
لمتجربة أك الميداف، أك المجتمع البحثٌي في بكء التنبؤ، كلكال التعميـ لما استطعنا دراسة الظكاهر 
كالمشكبلت الجز ية كالمتكررة كٌمها، كلكانت بنا حاجة إلى جيكش مف الباحثيف إلتماـ ذلؾ. كلكننا 

ينبغي أٍف يتصؼ بالشمكؿ، كيتبح لنا ذلؾ مف خبلؿ األسس ب،ف  كؿ  ما يتصؼ بالعمكـ  قكؿال ن
 التي ينبغي إتباعها في كبع القاعدة، كهي:

القاعػػدة كصػػػؼ لسػػمكؾو عممػػػٌي فػػي تركيػػػب المغػػة، كينبغػػػي أٍف ييمحػػظ أف يكػػػكف هػػذا السػػػمكؾ  - أ
 مطردنا، حتى ييعبر عنه بالقاعدة.

 ال جزءه مف المغة.القاعدة جزءه مف المنهج   - ب
 ال بيد  أٍف تتصؼ القاعدة بالعمكـ، كليس مف البركرم أٍف تتصؼ بالشمكؿ.  - ت
 أٍف تككف القاعدة مختصرة  در المستطاع.  - ث

                                                           
 .ُٖينظر: البحث العممٌي في الدراسات اإلعبلمية، ص/  - ُ
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مػف البػركرم أف تػرد عػدده مػػف الشػكاهد كاألمثمػة التػي جػػرل عميهػا االسػتقراء، لتكػكف سػػندنا   - ج
ا لها) يباحن  (.ُإلى القكاعد، كا 

 :Materialization –التحقؽ  -ٓ
يتصؼ البحث العممٌي بإمكانية اختبار صدؽ النتا ج كمراجعتها مف خبلؿ إمكانية الرجكع به إلى    

الكا ع ثانيةن، أك إجراء عممية تحميؿ ثانية، أك مف خبلؿ التثبت مف عدـ التنا ض في النتا ج 
بع لبلختبار مف الباحث كاألحكاـ الكاردة في ثني البحث، كلكي تسمى النتا ج عممية عميها أٍف تخ

ناسه أك مف آخريف، فكمما كانت إمكانية مراجعة نتا ج البحث ممكنة كمتطابقة ك ريبة، كمما 
 اكتسبت مصدا يةن ككثك نا أكثر؛ ألف  العمـ بصرامة إجراءاته ككحدة نتا جه.

ذا كانت التار       ة بيف األحكاـ إف  ما يميز المنجز العممٌي مف غيرل هك ثباته كرسكخ نتا جه، كا 
الشخصية أك التصكرات الذاتية، تسير بخطى بطي ة كمتنا صة أماـ )هيمنة العمـ( فإف  ذلؾ مردل 
ـ  نتمكف مف أثبات ما يتمخض عنه  إلى إمكانية التحقؽ مف مخرجاته، كمراجعة خطكاته، كمف ث

لتصكر أك الحدس... )الجهد البحثٌي( عمى أن ه عمـ ال غير. أما نتا ج الصدفة أك الخياؿ أك ا
 (.  ِكسكاها، فإن ها ال تستعمؿ لمسيطرة عمى الظاهرة فحسب، بؿ تسعى لكصاها، كالتعبير عنها)

 :Flexibility –المركنة  -ٔ
كتعني المركنة هنا اتصاؼ البحث العممي كنتا جه بمركنة الاكر ما دامت النتا ج  ابمة       

 عمىأف يبقى بعيدنا عف الجمكد،  عمى لعمـال السمة لممراجعة كالتحقؽ كالتطكر، ك د ساعدت هذ
يتكصؿ إلى  كانيف جديدة، لذا يقاؿ: إف  البحث العممٌي ال يقكد إلى حقا ؽ أزلية كنها ية، بؿ يقكد 
إلى شٌؾ منٌظـ، فما ييعتقد أن ه حقيقة في لحظة معينة  د تتغير بظهكر عكامؿ كظركؼ أخرل تغٌير 

حتمية في العمـ، كيت،كد هذا المنحى كيباف بنحكو خاص، كاإلنساف كا فه منه، كيعني هذا أن ه ال 
متغيره بنحكو سريع تبعنا لظركفه الناسية المادية كالسياسية، كهكذا نستطيع أٍف نقكؿ: إف  كؿ  شيءو 

 (. ّيخبع إلى تغيير دا ـو حتى أدكات العمـ ناسها)
 

                                                           
 .ُْٔ-ُّٔينظر: المغة بيف المعيارية كالكصاية، ص/ - ُ
 . ٕٕ-ٕٔينظر: مناهج كأساليب كتابة البحث العممٌي في الدراسات اإلنسانية، ص/ - ِ
 .ٖٕينظر: مناهج كأساليب كتابة البحث العممٌي في الدراسات اإلنسانية، ص/  - ّ
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 :Realism –الكاقعية  -ٕ
ي يتصؼ بها البحث العممٌي )الكا عية(، إذ ال يمكف البحث في مف السمات المهمة الت  

مكبكعات غير مكجكدة فعبلن في الكا ع، أم أف  العمـ ال يتمكف أٍف ييدرس أك ييخبع عبل ات أك 
حقا ؽ غير مكثك ة أك مكجكدة أك متصمة بالكا ع، فبل يمكف التعرؼ بنحكو محددو لظكاهر فكؽ 

ا مكبكعينا كمادينا، فبل يمكف أف  درات الحكاس اإلنسانية الظا هرة كالمحسكسة، بؿ كالقريبة أيبن
، أك الت،مؿ، بشيءو مف الد ة أك المكبكعية.  نقيس الخياؿ مثبلن

 

 :Objectivity –المكضكعية  -ٖ
ن ه ينصرؼ إلى المكبكع بكؿٍّ إتعدُّ سمة المكبكعية في البحث العممٌي ب،ن ها غير ذاتية، أم      

صرل، كيبتعد  در المستطاع عف كؿٍّ ما يتعمؽ في الباحث ناسه، أم عمى الباحث أٍف ال أبعادل كعنا
يت،ثر بنزعته الخاصة كأفكارل الجاهزة كأحكامه السالاة كتمنياته، كذلؾ ب،ٍف يتناكؿ الظكاهر كاألشياء 
 كالعبل ات كما هي، كيركز في المكبكع البحث، كيستخمص النتا ج عمى كفؽ الحقا ؽ ككميتها

 (. ُكمكجكداتها، بصرؼ النظر عف طبيعتها، سكاء كانت مرغكبة أـ غير مرغكبة)
كالمكبكعية سمة عممية تنا ض الذاتية، كتعني أف يككف التاكير مرتبطنا بسمكؾ الظكاهر      

الخابعة لممبلحظة، بحيث تصبح طبيعة مكبكع الدراسة هي الايصؿ في الحكـ عمى الظكاهر 
(. ِميكؿ الذات الباحثة كنكازعها كعكاطاها كآرا ها الشخصية كمعتقداتها)مف دكف االعتماد عمى 

لكف هذا ال يعني أف  المبلحظة الذاتية في كؿٍّ الحاالت مرفكبة كمخط ة، فهناؾ دراسات في المغة 
كاألدب كالنقد تستند إلى في بعض أحكامها عمى فركض ذاتية، كنش،ة المغات، فعمى الرغـ مف أن ها 

ية لكنها مهمة في البحث التاريخٌي، كالذم يعني الباحث هك التحقؽ مف هذل الاركض غير عمم
 عممينا بكساطة االختبار كالبرهنة.

ك د  يؿ  ديمنا: إف  المغة العبرية أ دـ المغات، ك يؿ أف  المغة األلمانية أ دـ المغات... كغير ذلؾ      
ا عممينا، كنجد األمر ناسه عند الحديث عف أفبؿ مف الاركض الذاتية، التي ال سبيؿ لمبرهنة عميه

المغات، كأكممها، كأغناها، فهذا ابف فارس يقرر أف  المغة العربية خيصت بالبياف، كأف  سا ر المغات 
لكجدت عشرات مف  –مثبلن  - اصرة عنه، ككا عة دكنه، كلك احتجت إلى التعبير بها عف شيءو 

                                                           
 .ٕٗ ، ص/السابؽينظر: المصدر  - ُ
 .ُْينظر: األصكؿ، د. تماـ حساف ، ص/ - ِ
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(، كمثؿ هذا القكؿ كثيره في ُبغيرها مف المغات لما أمكنؾ ذلؾ) األلااظ تدؿُّ غميه، كلك أردت ذلؾ
الدرس المسانٌي القديـ، كمنه ما  ررل )جالينكس( عف المغة اليكنانية، مف أن ها أفبؿ المغات؛ ألف  

 (.  ِسا ر المغات إنما تشبه نباح الكبلب أك نقيؽ الباادع)
   

 : Accumulation–التراكمية  -ٗ 
اط العممٌي بالتراكـ المعرفٌي، الذم يعني أف  كؿ  حقيقة أك محاكلة أك إبافة عممية يتسـ النش   

يمكف أف تحقؽ لغيرها مستقببلن نتا ج أعمؽ كأدؽ،  فالمعرفة ابتدأت أكالن حسية بسيطة، هذل المعرفة 
عممٌي البسيطة الحسية المجردة مف اليقيف العممٌي فد فتحت لئلنساف أبكاب التاكير كالتساؤؿ ال

ٍف تشعبت كتعمقت ما هي إاٌل تراكمات لجهكد  التجريبٌي... كهكذا، كهذا يعني أف  العمكـ كالمعارؼ كا 
سابقة لـ يكتًؼ ببصيرتها اإلنساف، لذا ذهب إلى بناء افترابات كتساؤالت ساعدته عمى االكتشاؼ 

ة، يتـ عمى كفقها السير ككبع القكانيف كالنظريات، فكؿُّ باحثو اك عالـو يبيؼ مقدارنا مف المعرف
 (.ّإلى اكتشافات جديدة... كهكذا الجميع يؤدم دكرل بحسب مثابرته ك درته، كد ة أدكات  ياسه)

تجعؿ التراكمية العممية مف العمـ خيارنا، ال ينتهي كال يبطؿ، إنما ياجر مشكبلت كتساؤالت     
ؿ لها اإلنساف، كغدت متكاصمة كمتكاترة بحسب االكتشافات كالنتا ج المستحصمة سمانا ، كالتي تكص 

 مكركثنا إنسانينا مهما كاف مصدرها.
كمكاكب   إلى مستكل عممٌي ممنهج  المسانٌي  بالبحث  هك السمك   أكلى مرحمة  في  إليه  نطمح   ما   إف     
عمى  المبني  صٌي، الشخ الت،مؿ  طكر  في  عميه   اإلبقاء مف  بدالن   العامة المسانيات العممية  لحركة تطكر  

 الحديث. العممٌي  البحث    في األساس  لممبادئ   أك التجاهؿ ،الاكرٌم  التعصب 
كيجمع العمماء عمى أف  مصطمح المسانيات )عمـ المغة( حديث النش،ة جدنا، إذ أرسى دعا مه      

( بيد ُُّٗ -ُٕٖٓ ferdinand de saussureالعالـ السكيسرٌم الشهير )فرديناند دك سكسير 
ا لـ ينظركا في المغة  أف  هذا ال يعني أف  البحث في المغة بدأ منذ ذلؾ التاريخ، أك أف  الناس  ديمن
كلـ يدرسكها، بؿ إف  تاريخ البحث في المغة  ديـه جدنا، يعكد به بعض المؤرخيف إلى اكتشاؼ أكؿ 

                                                           
 .ِٓ-ُٔص/ ينظر: الصاحبي، - ُ
 .ّٗ/ُظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، جين - ِ
 .َٖ، ص/ السابؽينظر: المصدر  - ّّ
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تاريخ البحث المغكٌم أف  الهنكد نظاـو كتابي في الحبارتيف: المصرية كالسكمرية، كلكف الشا ع في 
كاإلغريؽ كانت لهـ اهتمامات بالمغة منذ أكثر مف ألايف كخمسما ة سنة، ككثيرنا ما يشير مؤرخك 
البحث المغكٌم الغربيكف إلى جهكد الهنكد كاإلغريؽ، كلكنهـ يغامكف جهكد العرب كالمسمميف في هذا 

 المجاؿ.
العمـ الذم يختصُّ بجمع مح )عمـ المغة( كأرادكا به استعمؿ المغكيكف العرب القدماء مصط    

، ككانت كتب مفردات المغة كتصنيفيا كبياف معانييا أك مكضكعاتيا، كبخاصة الغريب منيا
الطبقات تميز بيف المشتغميف بالنحك أك العربية مف جانب كالمشتغميف بالمغة مف جانبو آخر، فهـ 

ابهـ مف النحكييف، عمى حيف يعدكف األصمعٌي كابف يعدكف ابف أبي إسحاؽ كيكنس كسيبكيه كأبر 
 األعرابٌي كالشيبانٌي كأبرابهـ مف المغكييف.

أم معاني  –كبع ابف خمدكف تعريانا لػ)عمـ المغة( ماادلي: بياف المكبكعات المغكية       
لزبيدٌم ثـ جاء بعدل ا ،كذكر أف  الخميؿ كاف سابؽ الحمبة في ذلؾ ف،لؼ كتاب )العيف(  -الماردات

 (.ُكالجكهرٌم كالزمخشرٌم فكبعكا المعجمات)
كيرل الدكتكر كماؿ محمد بشر أف  عددنا مف الباحثيف المحدثيف ما زالكا يستعممكف 
مصطمح)عمـ المغة( بالمعنى القديـ المذككر آنانا، في حيف يرل أغمبهـ أف  عمـ المغة اليكـ أصبح 

مف البحث في الماردات، كأصبح له منهجه مخالؼه لمنهج يعني مجاالن أكسع مٌما كاف يعنيه  ديمنا 
القدماء في الدراسة، كأصبح مكبكعه المغة بجكانبها المتعددة الصكتية كالصرفية كالنحكية 

 (.ِكالمعجمية كالداللية)
 ( الفيمكلكجياphilology:)3 

ؿ ذاتها، غير أف   رر )دم سكسير( أف  مكبكع عمـ المغة هك دراسة المغة  في ذاتها كمف أج      
ماهكـ هذا المصطمح يختمط بماهكـو آخر أ دـ منه استعماالن في مجاؿ دراسة المغة كهك مصطمح 

 المقتبس مف جػذريف يكنػانيٍيف ييػراد ب،حدهما "حػٌب"، كبا خر "لغػة"، ( philology -)الايمكلكجيا

                                                           
 .ُٗٓ-ُٔٓينظر: المقدمة، ابف خمدكف/ ص/ - ُ
 .ّٗينظر: دراسات في عمـ المغة، د.كماؿ محمد بشر، ص/ - ِ

 . ُٕٕ-َُٕينظر :عمـ المغة الحديث ،ص/ - ّ
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ف هنا فالحاجة ماسة إلى بياف كالذم  د يردؼ)عمـ المغة( عند عددو مف الباحثيف كالدارسيف، كم
 الارؽ بيف المصطمحيف، كهذا يقتبي بدكرل أف نعكد إلى المابي البعيد لنستكشؼ هذا الارؽ.

كانت حبارة اإلغريؽ كالركماف هما دعامتا النهبة األكربية، ككاف األكربيكف يركف أف      
م تمثؿ في فمساتهـ كفي دراستهـ المغكية نهبتها لـ تكف إاٌل ميبلدنا أك بعثنا جديدنا لتراث اليكناف الذ

كال جـر كهاتاف المغتاف بهذل األهمية أف تنصرؼ الهمـ إلى إحياء دراستهما كنقد  كتراث الركمانية.
ما جاء مف نصكص  ديمة نقدنا لغكينا في طابعه، كأصبحت هذل الدراسات الشارحة كالنا دة 

( كبهذا المعنى أصبح philology-ـ)الايمكلكجيالمنصكص القديمة بالمغتيف المذككرتيف تيعٌرؼ باس
مصطمح الايمكلكجيا يعني دراسة النصكص القديمة مف حيث القاعدة كمعاني الماردات كما يتصؿ 
شاراتو تاريخٌيةو كجغرافٌيةو...كسكاها، ككاف عنصر)الًقٍدـ( مف أبرز العناصر  بذلؾ مف شركحو كنقدو كا 

 التي يتككف منها معنى الايمكلكجيا.
كفي نهاية القرف الثامف عشر اكتيًشؼى أف  السنسكريتية لغة الهنكد القديمة المقدسة لها عبل ة     

لغكية بالبلتينية كبمغات أخرل في أكربا، كأف  كجكل الشبه الممحكظة بيف المغات الكبلسيكية في أكربا 
يكف المغة السنسكريتية (. ثـ عرؼ األكربُكالسنسكريتية كابحة جدنا  بحيث ال تحتاج إلى تكبيح)

( مبيننا أكجه الشبه بينها كبيف المغات ُْٕٗ-ُْٕٔبعد المقاؿ الذم كتبه عنها السير كلياـ جكنز)
اإلغريقية كالبلتينية كالقكطية، معمننا عف اعتقادل أف  هذل المغات جميعنا انحدرت مف أصؿ كاحد 

د فصيمة مف المغات أطمقكا عميها اسـ ،حين ذو فطف المغكيكف إلى كجكد عبل ات تركيبية بيف أفرا
)المغات الهندية األكربية(، ف،كبحكا الصمة فيما بينها بكساطة دراسات مقارنة أطمقكا عميها اسـ 

 (.Comparative Philology -)الايمكلكجيا المقارنة 
بافة فكرة ظؿ  مصطمح )الايمكلكجيا( مرتبطنا بماهكـ المغات القديمة، كاكتسب ظبلن جديدنا بإ      

المقارنة إليه. كلقد كاف هذا الظؿ الجديد )ظؿُّ فكرة المقارنة( هك الطريؽ الخماي التي تسممت منه 
لى دراسات المغات الحديثة فيما بعد، كانت بداية المقارنة عمى  الايمكلكجيا إلى الدراسات الحديثة كا 

األكغرية(  –مكعة )الانمندية الذم أجرل مقارنة بيف لغات المج G.Gyarmathiيد المغكم المجرل 
التي تنتمي إليها لغته القكمية )المغة المجرية(، كتبلل غيرل مف المهتميف بالاصيمة الهندية األكربية، 
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كفي نهاية عصر النهبة أبدل األكربيكف بعض االهتماـ بالمغتيف العربية كالعبرية، إلنشاء مكازنات 
 بينها.
عنه حقؿ المقارنات السامية فيما بعد، ثـ تكسع المغكيكف في كتطكر هذا االهتماـ حتى نش،       

مدلكؿ )الايمكلكجيا( مف دكف أف يجردكل مف ارتباطه بالمغات كالدراسات القديمة، ف،طمقكا هذا 
׃المصطمح عمى نكعيف مف أنكاع النشاط كالتحقيؽ العممٌي، هما 

1  
في حقؿ ا ثار مر كمة عمى الحجارة أك  فؾ رمكز الكتابات القديمة التي يعثر عميها الباحثكف -أ 

جدراف المباني في صكرة نصكص بمغات مجهكلة أك لغات معمكمة كلكف الرمكز مجهكلة، كمف ذلؾ 
ما كاف مف فؾ رمكز حجر رشيد كألكاح عيف الشمرة كالنقكش المسارية كغيرها مف النصكص 

لماظ )فيمكلكجيا( كمع ارتباطه القديمة، كال شؾ أف  دـ هذل النصكص ينسجـ مع المعنى األصمي 
 بالمغات القديمة . 

أطمؽ الماظ كذلؾ عمى تحقيؽ الكثا ؽ كالمخطكطات القديمة، بغية نشرها، كاالنتااع بها في  -ب 
النشاط العممٌي، كفي الدراسات التاريخية كاألثرية، كمف هذا النكع أكراؽ البردٌم التي عثر عميها في 

ا ما نعرفه في ك تنا جزيرة )فيبل ب،سكاف(، كهي ت شتمؿ عمى نصكص آرامية، كمف ذلؾ أيبن
الحابر مف تحقيؽ المخطكطات كطبعها، عمى نحك ما يقكـ طبلب الدراسات العميا في أ ساـ المغة 

 العربية بالجامعات مف نشر التراث برسا مهـ العممية. 
قكا عمى دراساتهـ اسـ كمف الشا ع عمى ألسنة المهتميف بالكثا ؽ في الك ت الحابر أف يطم    

)الايمكلكجيا(، مٌما يبرز الزعـ أف  هذا الماظ لـ ياقد يكمنا داللته عمى الدراسات المتعمقة باكرة القدـ، 
ٍف كانت بعض الجامعات األكربية  ما زالت تسمي المؤهؿ العممٌي في  -كجامعة لندف مثبل  -كا 

بحسب  Comparative -Philologyارنة مؤهبلن في الايمكلكجيا المق Linguistics -المسانيات
 التسمية القديمة. 

في أكربا، كما  Linguisticsكتيعدُّ الايمكلكجيا هي األصؿ الذم تارع عنه عمـ المغة أك المسانيات    
تعدُّ األنتركبكلكجيا هي ذلؾ األصؿ بالنسبة لمدراسات المغكية األمريكية، فإذا كانت العبارة التي 

ز( أماـ أعباء الجمعية الممكية ا سيكية في )كمكتا( بالهند، كأعمف فيها عف ألقاها )كلياـ جكن
كشاه لمعبل ات التركيبية بيف السنسكريتية كالمغات األكربية القديمة ،أ كؿ إذا كانت هذل العبارة هي 
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الصيحة التي بدأت الزحؼ في حمبة عمـ المغة، فإف  هذل الصيحة  د صدرت عف فيمكلكجٌي، ك د 
ا إلى طا اة مف الايمكلكجييف، كعد ت مساهمة منه في الدراسات الايمكلكجية، ككاف عمى حؽٍّ؛ كجهه

 (1)ألن ه انطمؽ مف دراسة النصكص السنسكريتية القديمة، كهي مكبكع دراسة الايمكلكجيا.
ا آخر إف  )الايمكلكجيا( بهذا المعنى الذم أصبح فيما بعد يعرؼ باسـ )عمـ المغة( اتجهت اتجاهن    

نما  لـ يقنع الدارسكف فيه بالنصكص القديمة كالكثا ؽ فقط، كلـ يصبحكا مرتبطيف بالقدـ كحسب، كا 
حكلكا )تحميؿ النصكص( إلى )مقارنة الظكاهر(، ثـ تخطكا الظكاهر التاريخية، ب،ف بمكا إليها 

منطؽ  كصؼ األنظمة القا مة بالمغات الحٌية، هكذا كانت نش،ة المسانيات )عمـ المغة( مف
)الايمكلكجيا(، كلكف عمـ المغة إٍف لـ يتحمؿ تمامنا مف فكرة )الًقدـ( أك فكرة )المقارنة( فقد زاد عميهما 
، كخصص لكؿٍّ منهما  فكرتي )المعاصرة، كالكصؼ(، ككبع الًقدـ كالمعاصرة جنبنا إلى جنبو

ا، فػ)الًقدـ( ييدرس بمنهج تطكرٌم تاريخٌي، كالمعاصرة تيدرس بمنهج كصاٌي أشبه ما يككف  منهجن
 بمناهج العمكـ الطبيعية، بؿ إن ه يستعيف بحقا ؽ هذل العمكـ. 

كهكذا انتاع عمـ المغة بمناهج العمكـ األخرل مف حكله، حتى استطاع أف ينشئ لناسه طريقة     
خاصة في النظر إلى مكبكعه، كأصبح بحؽ يستحؽ أف يعرؼ ب،نُّه الطريقة العممية لدراسة المغة، 

ستقؿ عمـ المغة بعد أف كاف مكبكعه في المابي يدكر في فمؾ الكتب المقدسة كما في كا
السنسكريتية، أك في فمؾ الامساة كما في اإلغريقية، أك في حظيرة األدب كنقدل كما حدث في لغات 

 أخرل... كهمـ جرا. 
أصؿ المغة  أسقط عمـ المغة مف مكبكعه ما ال يمكف أف يخبع لمنظر العممٌي، كالكبلـ في   

أتك يؼ ذلؾ أـ اصطبلح؟ ككذلؾ الكبلـ في تقكيـ المغات، كتابيؿ بعبها عمى بعض، كالكبلـ 
في مكبكعات تتصؿ بالسحر كالشعكذة، كتنسب  كة غيبية لمكممات، تمؾ مكبكعات كاف عمى 

 عمـ المغة أف يستبعدها مف التراث الذم كرثه مف أفكار األ دميف. 
( comparative philologyيظهر ما يسمى بػ)الايمكلكجيا المقارنة_  كمنذ ذلؾ التاريخ بدأ   

األكربية( كشرحها كالمقارنة فيما بينها،  –كتعني دراسة المغة السنسكريتية كعبل تها بالمغات )الهندية 
كاف يتطمب  –ك د كاف معظمها ذات مكانة أدبية مميزة   –كنظرنا؛ ألف  دراسة النصكص القديمة 

ة تتصؿ بتاريخ الشعب كثقافته كبالعمكـ كالانكف التي يبتدعها كما إلى ذلؾ، مٌما يساعد معارؼ كثير 
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ا، لذلؾ فيًهمىٍت  في تكثيؽ النصكص كشرحها، فإف  الايمكلكجٌي كاف يدرس هذل المكبكعات أيبن
اؿ: كهكذا يمكف أف يق (1)دراسة األدب كالحبارة. –فببلن عٌما سبؽ  –الايمكلكجيا عمى أن ها تعني 

، يعني ثبلثة أمكر:  إف  الايمكلكجيا مصطمحه غربيٌّ
 الدراسة المقارنة لمغات. -1
تحقيؽ النصكص القديمة كشرحها، كما يتطمبه ذلؾ مف دراسة لمجكانب الصكتية كالصرفية  -2

 كالنحكية كالمعجمية.
 دراسات تشمؿ الثقافة كالتقاليد كالتاريخ كا داب الخاصة بالمغة المدركسة. -3

 عمـ المغة كالفيمكلكجيا:الفرؽ بيف 
فر ؽ العالـ المغكٌم)ماريك بام( بيف المصطمحيف بقكله: " إف  مكبكع )الايمكلكجيا( ال يختصُّ    

نما يجمع إلى ذلؾ دراسات تشمؿ الثقافة كالتاريخ كالتقاليد كالًنتاج األدبٌي  بدراسة المغات فقط، كا 
المغًة ناسها، كلكف مع إشارات عابرة أحياننا إلى  لمغات مكبكع الدراسة، أما )عمـ المغة( فيركز في

ف كاف يكلي كذلؾ إلى   يـ ثقافية كتاريخية، كييكلي )عمـ المغة( معظـ اهتمامه إلى المغة المتكممة، كا 
، في حيف أف  )عمـ المغة( ِالمغة المكتكبة شي نا مف االهتماـ) ف  )الايمكلكجيا( مصطمحه غربيٌّ (، كا 

(   (.ّمصطمحه عربيٌّ
كالجدير بالذكر أف  عمماء المغة المعاصركف ينظركف إلى )عمـ المغة المقارف( عمى أن ه تطكره     

(، ْلمايمكلكجيا المقارنة، لهذا  اؿ) هارتماف(: إف  الايمكلكجيا هي المصطمح القديـ لعمـ المغة المقارف)
هتماـ الايمكلكجييف في القرف التاسع كهذا يعني أف  الدراسات التاريخية كالمقارنة التي كانت مكبكع ا

فرعنا مف فركع )عمـ المغة( ييعرؼ بػ)عمـ المغة  -مع اختبلؼ المنهج  –عشر أصبحت ا ف
 التاريخٌي( ك )عمـ المغة المقارف(.

 :فقو المغة 
ييعنى بدراسة القضايا الٌمغكية مف حيث ك  مصطمح عربي خالص ال يعرفه الغربيكف في لغاتهـ، كهك

يطرأ  مفرداتيا كتراكيبيا، كفي خصائصيا الصكتٌية كالصرفٌية كالنحكٌية كالٌداللٌية، كماأصكاتيا ك 
                                                           

 .  ُِٗينظر : المصدر السابؽ /  - ُ
 .ّٓينظر: أسس عمـ المغة، بام)ماريك(، ص/ - ِ
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4
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، فيبحث في المعجمات كالمفردات مف حيث المعنى  عمييا مف تغييراتو كما ينشأ مف ليجاتو
كاألصالة كاالشتقاؽ كالنحت كالمشترؾ كالترادؼ كغيرىا، كما يبحث في كظيفة الٌمغة كأصميا 

ـٌ بفيـ المغة كدراستيا.  كمصادرىا.  بمعنى أنَّوي العمـ اٌلذم ييت
 

 ك د شهد استعماله بعض الغمكض، عمى نحك ما يبدك مف المعاني التي نسبت إليه، كهي:     
بػػدأ هػػػذا الاػػػرع فػػػي التػػػراث العربػػػٌي تحػػػت اسػػػـ )المغػػػة(، فكػػػاف العممػػػاء يار ػػػكف بػػػيف مػػػا يسػػػمكنه   -ُ

ا فػي العربيػًة، متبحػرنا فػي المغػًة،  ׃انكا يقكلكف مثبلن )العربية( كما يسمكنه )المغة(، فك كػاف فػبلفه متقػدمن
أك كاف الخميؿي إمامنا في العربيًة كالمغًة، كيقصدكف بهما )النحك( ك)فقه المغة( عمػى نحػًك مػا نعرفهمػا 
في زماننػا، ككػاف الغالػب عمػى مكبػكع المغػة مػا ييعػرؼ باسػـ "المػتف"، كالمقصػكد بػه ماػردات المغػة، 

ا يختمػؼ عميهػا مػف ظػكاهر، كمػا تػدؿُّ عميػه مػف المعػاني، كيػدخؿ فػي ذلػؾ اسػتعماؿ الكممػات فػي كم
حقػكؿ معينػة مٌمػػا تشػتمؿ عميػػه البي ػة العربيػػة الصػحراكية، سػكاء أكانػػت هػذل الحقػػكؿ ظػكاهرى طبيعيػػة 

، أ ـ حيكانيػة كاإلبػًؿ كاألنكاًء كالسػحاًب كالغيػًث كالمطػًر، أـ نباتيػة، كالنبػاًت كالنخيػًؿ كالشػجًر، كالكػرـً
 كالخيًؿ... كهمـ جرنا.

كربما دخؿ تحت ذلؾ )الغريب( كما في )غريب المغة( البف  تيبة، ك)ماردات غريب المغة(      
لمراغب األصاهانٌي، كنحكها، بؿ ربما دخؿ الترادؼ كالتباد كالمشترؾ الماظٌي كالاركؽ كأنكاع 

اسة اسـ )فقه المغة( إاٌل في القرف الرابع الهجرٌم، المعاجـ تحت هذا االسـ. كلـ يطمؽ عمى هذل الدر 
كلعؿ أكؿ تسجيؿ لهذل التسمية كاف في كتاب: )الصاحبي في فقه المغة كسنف العربية في كبلمها( 

هػ( ِْٗ)فقه الٌمغة كأسرار العربٌية( لمثعالبٌي)م/:بعد ذلؾ ظهر كتابهػ( ّٓٗألحمد بف فارس)ت/
 خاص باقه الماردات كفهمها، كالاركؽ الٌد يقة في دالالتها.كفيه يرل أف  )فقه الٌمغة( عمـ 

يطمؽ البعض )فقه المغة( أحياننا عمى الدراسة المقارنة لمغة العربية كالمغات السامية كما في  -ِ
 كتاب: )المغات السامية( لثيكدكر نكلدكه، ك)تاريخ المغات السامية( إلسرا يؿ كلانسكف.

ى مقارنة األلااظ الاصيحة كغير الاصيحة، سكاء أكانت هذل يطمؽ البعض "فقه المغة" عم -ّ
األلااظ مف لهجات  بمية  ديمة أـ مف لهجات عامية حديثة. كيبدك ذلؾ في كتب مثؿ: )درة 
الغكاص في أكهاـ الخكاص( لمحريرم، ك )لحف العكاـ( ألبي بكر الزبيدٌم، كالكتب التي تدكر حكؿ 

 .، كغيرهـكالمازنيٌ  ،المخميٌ ك  ،الكمبيٌ ك  ، كابف السكيت،الكسا يٌ ك  ،ف العامة التي كتبها أبك عبيدةلح
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يطمؽ البعض )فقه المغة( عمى دراسة المهجات العربية عمى نحك ما نرل في كتاب )المهجات  -ْ
 العربية( لمدكتكر إبراهيـ أنيس، ك)القراءات كالمهجات( لعبد الكهاب حمكدة.

صكات العربية عمى نحك ما تبدك في كتاب: )سر يطمؽ البعض)فقه المغة( عمى دراسة األ -ٓ
صناعة اإلعراب( البف جني، ككتاب: )أسباب حدكث الحركؼ( البف سينا، ككتاب: )النشر في 

 القراءات العشر( البف الجزرم، كبعض مباحث كتاب )المزهر( لمسيكطٌي.
 بؿ )عمـ المغة(،  كحيف اتصؿ المحدثكف العرب بالدراسات المغكية الحديثة التي سميناها مف    

أطمقكا عمى هذل الدراسات أكؿ األمر )فقه المغة(، كلكنهـ أخذكا يتخمكف عف هذل التسمية، كلكنهـ 
مع تخميهـ عف هذل التسمية، لـ يتاقكا عمى اسـ لمدراسات الحديثة، إذ أطمقكا عميها طا اة مف 

يثة، كالدراسات المغكية. كمازاؿ عمـ المغة، كاأللسنية، كالمسانيات، كالمغكيات الحد ׃األسماء مثؿ
في نظرتهـ إلى هذا المصطمح، فهناؾ فريؽ ت،ثر بالدراسات العربية القديمة، المحدثكف يختماكف 

 :   فجاءت نظرته مت،ثرة بنظرتهـ التي ال تارؽ بيف فقه المغة كعمـ المغة، كمنهـ
عربنا في كتابنا )عمـ  د.عمي عبد الكاحد كافي ، يقكؿ في مقدمة كتابه )فقه المغة(: " فقد -ُ

لدراسة النكاميس العامة التي تسير عميها المغات اإلنسانية في نش،تها، كانتقالها مف السمؼ  المغة(
إلى الخمؼ... كسندرس في هذا الكتاب فصيمة خاصة مف المغات السامية كهي فصيمة )المغات 

فمؤلانا هذا في منزلة الجزء  ...السامية( ماصميف بعض التاصيؿ في لغة منها، كهي المغة العربي
شي نا  ك)عمـ المغة( )فقه المغة( مما تقدـ يتبٌيف أف الدكتكر كافي يجعؿ. الثاني مف كتابنا )عمـ المغة(

 (1)كاحدنا مع اختصاص فقه المغة بالعربية كحدها.
دراسة تحميمية مقارنة لمكممة  األستاذ محمد المبارؾ، يقكؿ في مقدمة كتاب )فقه المغة،  -ِ
مقارنة(: " إف  عممنا بهذا الماهكـ الذم بسطنال كالذم آؿ إليه األمر في تطكر البحث المغكم نرل ال

 .(2)أف نطمؽ عميه أحد االسميف: عمـ المغة أك فقه المغة، ككبلهما يايد المقصكد".
الدكتكر صبحي الصالح، ال يارؽ بيف فقه المغة كعمـ المغة في  مقدمة كتابه:) دراسات    -ّ

المغة( إذ  اؿ: " مف العسير تحديد الاركؽ الد يقة بيف عمـ المغة كفقه المغة، ألف  جؿ   في فقه
ذا التمسنا التار ة بيف هذيف  مباحثهما متداخؿ لدل طا اة مف العمماء في الشرؽ كالغرب... كا 

                                                           
 .  6وافً ,ص/  ٌنظر : علم اللغة , د. علً عبد الواحد - 1
 .  39ٌنظر : فقه اللغة , محمد المبارك , ص/  - 2
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البربيف مف بركب الدراسة المغكية، مف خبلؿ التسميتيف المختماتيف المتيف تطمقاف عميهما، 
ن ه ليحمك لنا أف نقترح عمى الباحثيف  كجدناها تافهة ال كزف لها " ثـ  رر فكرته بقكله: " كا 

شي نا، كأف يعممكها عمى جميع  -يقصد فقه المغة  –المعاصريف أال يستبدلكا بهذل التسمية القديمة 
 .(1)"فقهنادر هذل الدراسات أف تسمى البحكث المغكية؛ ألف  كؿ  عمـو لشيءو فهك فقه، فما أج

كفريؽ آخر ت،ثر بالدراسات المغكية الغربية، فجاءت نظرته شاممة لما هك مكجكد في الدراسات       
  (.ْ( كد. عبدل الراجحٌي)ّ( ك د.محمكد فهمي حجازم)ِالغربية، كمنهـ: د. محمكد السعراف)

أماـ مصطمحيف لغكييف المحدثيف مف عمماء العربٌية  د كجدكا أناسهـ  كنخمصُّ مٌما تقدـ أفٌ       
غربييف فٌرؽ الغربٌيكف بينهما؛ األٌكؿ يعنى بدراسة النصكص المغكٌية القديمة كالمغات البا دة، كيهتـ 

فترجمه العرب باسمه  (philology) بالتراث كالًنتاج األدبٌي كالمغكٌم، أطمقكا عميه مصطمح
 ((linguistics كع المصطمح ا خرأك )عمـ الٌمغة المقارف( كهك فرعه مهـه مف  فر  الفيمكلكجيا

الذم ييعنى بدراسة المغة في ذاتها كمف أجؿ ذاتها كصانا تاريخيٍّا كمقارننا، عمى كفؽ منهجو عمميٍّ 
    )عمـ المغة( أك) فقو المغة(. محكـ، أطمقكا عميه

 

                                                           

 دراسات في فقه المغة . - ُ
 في كتابه: عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربٌي. - ِ
 المدخؿ إلى عمـ المغة . في كتابه: - ّ
 فقه المغة في الكتب العربية. في كتابه: - ْ
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ػاضطبحثػاضثاظي
ػسروعػاضضداظغات

 مدخؿ:
ن ما كاحدنا عممنا ليس المغة عمـ إف         بحيث لمغة، العممية الدراسة عف تارعت مختماة عمـك هك كا 

لكؿٍّ  أصبح كما ،العمـ هذا مف ذاؾ أك الارع هذا في متخصصكف عمماء منها فرع لكؿٍّ  ا ف أصبح
 اختبلؼ عمى الرغـ مف ها مة كب،عداد بانتظاـ تصدر التي كدكرياته ككتبه كأبحاثه دراساته فرع
 أك الباحث ال يجد بحيث، العمـ هذا فركع بيف كثيقة صبلت هناؾ أف   إالٌ  كتشعبها عمـ المغة فركع
ا يصدر أك اتقدمن  يحقؽ لكي ؛األخرل الاركع معرفة مف بيدنا فركعه مف فرع أم في العالـ  عف أحكامن
األخرل  الاركع ببقية كافية معرفة عمى يككف أف ال بيد   مثبلن  األصكات فعالـ، تخصصه في فرع بىٌينة

 األصكات بعمـ يككف مممنا أف له ال بيد   النحك عالـ ذلؾ كمثؿ كالداللي ة، كالنحكي ة رفي ةالص السيما
يتطمب مف الباحث أف   كاحد لنظاـ المغكية البنية تحميؿ ألف  ؛ كهكذا كالداللة... كالصرؼ كالانكلكجيا

 أحرزل الذم لمتقدـ يجةكنت. كالداللة كالنحك كالصرؼ الصكت في المتمثمة األخرل المغة أنظمة يجمع
 :هما كبيريف فرعيف إلى المغة عمـ تقسيـ عمى المغة عمماء أغمب اتاؽ المختماة في الاركع المغة عمـ

 ( ُ:(theoretical linguistiesالمسانيات النظرية   -1
 أساسية، بصاة كالداللية كالنحكية كالصرفية الصكتية المغكية الظكاهر كهك العمـ الذم يدرس    
 المغكٌم. البحث لمناهج فببلن عف دراسته المغات، جميع فيها تشترؾ التي الظكاهر كهي
إف  عمـ المغة النظرٌم عمى مدل أكثر مف نصؼ  رف لـ يىعد عممنا كاحدنا بؿ أصبح عدة عمـك      

ل، تتخممها نظريات مختماة، كمعنى هذا أف  عمـ المغة أك المسانيات ليس عممنا أحادم النظرة كاالتجا
أك يتمتع بنكعو مف التجانس، فهناؾ نظريات لغكية مختماة ذات أصكؿو متداخمة أحياننا كمتعاربة 

 أحياننا أخرل.
كال يخاى عمى المبيب أف  عمـ المغة النظرٌم  د استقر عمى عددو مف العمكـ تدرس جكانب أساسية    

، كمقارنة، ككصاية، كتقابمية(، مف المغة، يطبؽ عمماء المغة مناهج مختماة في دراستها:)تاريخية
   كتسعى هذل الدراسات إلى كبع أصكؿ عامة لدراسة المغة اإلنسانية.  

                                                           
 . ُٖ-ُْ ينظر : دراسات في المسانيات التطبيقية  ، ص ُ
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 المسانيات النظرية:فركع    
 طبيعته حيث مف البنية عف بعيدا المغكم الصكت يدرس الذم العمـ كهك األصكات: عمـ -أكالن 
 كغير لمصكت المصاحبة النطقية تكالصاا المختماة، نطؽ، األصكات كمكابع حدكثه، ككياية
 األصكات نطؽ كطريقة النطؽ، كمكابع منها، يتككف التي كاألعباء النطؽ جهاز كيدرس ذلؾ.

تحميؿ الخصا ص الصكتية المتنكعة  كالصاات، كذلؾ في بكءً  لممخارج طبقا كيصناها الكبلمية،
صؿ هذا العمـ بالعمكـ الطبيعية كدراستها التي يت،لؼ منها النظاـ الصكتٌي لمغة. ثـ ما لبث أف ات

    - األخرل، عندما شرع عمماء األصكات في استعماؿ ا الت، مثؿ: )االسبكتركجراؼ
spestrograph  كغيرل مف ا الت في تحميؿ الصكت ك ياسه، كمف ثـ أصبح عمـ األصكات عدة

 عمـك منها:
ٌي، كيتمثؿ في أعباء كهك العمـ الذم يدرس جهاز النطؽ اإلنسان :النطقيٌ  األصكات عمـ -1

النطؽ ابتداءن مف الحجاب الحاجز مركرنا بالر تيف كالقصبة الهكا ية كالحنجرة كالكتريف 
 ، كالحمؽ كالتجكيؼ الامكٌم كالمساف كاألسناف حتى الشاتيف.الصكتييف

 إلى المتكمـ فـ مف الهكاء في الصكت انتقاؿ : كهك العمـ الذم يدرسعمـ األصكات الفيزيائيٌ  -2
 كالعكامؿ كالذبذبة كترددها كطكلها الصكتية المكجات طبيعة حيث مف كيحممه لسامعا إذف

 ذلؾ. في المؤثرة
األذف( مف حيث  (أم السمعٌي، الجهاز كهك العمـ الذم يدرس السمعيٌ  األصكات عمـ -3

دراكه كعبل ة ذلؾ بالمخ، كما يحدث فيها مف  يحدث كما تشريحها، فيها عند استقباؿ الكبلـ كا 
دراؾفؾ الش  كفهمه. الكبلـ ارة الصكتية كا 

ثـ أصبحت دراسة الكبلـ سكاء مف حيث إنتاجه أك استقباله بما له مف صمة بعمؿ المخ     
 (.neurological lingistics اإلنسانٌي عممنا مستقبلن ييعرؼ بػ)عمـ المغة اإلدراكٌي أك العصبيٌ 

 العمـ الذم يدرسكىك : - experimeutal phoneticsاألصكات التجريبٌي  عمـ -4
 لمعرفة كا الت اإللكتركنية الحديثة القياس أجهزة باستعماؿ المغكية األصكات خصا ص
الصكتية، كيطمؽ عميه  المبلمح مف غيرها أك الهمس أك لمجهر الصكتية الخصا ص

 أحياننا بػ)عمـ األصكات ا لٌي أك عمـ األصكات المعممٌي(.
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في بكًء ما يؤديه مف  الصكت مـ الذم يدرس: كهك العphonology –الفكنيمات  عمـ -5
 به، كالبلحقة عميه السابقة باألصكات عبل ته حيث مف أم، المغكية البنية داخؿ كظياةو 
، لكؿٍّ  كالخبرة كالمبلمح كالمعنى بالداللة الصكت عبل ة يدرس كما  التي كالكحدة صكتو

  .phoneme -الاكنيـ هي التحميؿ تيستعمؿ في
 كأنكاعها المكرفيمات تصنيؼ في يبحث العمـ الذمكهك  المكرفيمات(: عمـ(ؼالصر  ثانينا/ عمـ
 كحدة كيستخدـ التقميدمٌ  بالماهـك الصرؼ عمـ إطارل في كيدخؿ ككظا اها، المختماة كمعانيها
 .morpheme -ـالمكرفي هي التحميؿ في أساسية

ك كانينها  الكممات نظـ حكاـأ كهك العمـ الذم يدرس :النظـ عمـ أك النحك)التركيب( ثالثنا/ عمـ
كيطمؽ  .الجمؿ مككنات بيف التي تربط النحكية كالعبل ات، الجمؿ كأنكاع كالعبارات، الجمؿ، داخؿ

 عمـ فببلن عف العمـ هذا يشمؿ الذم القكاعد عمـ( grammar -عميه أحياننا بػ)عمـ القكاعد
 .الصرؼ

 حيث مف الداللة كيحمؿ، لمغة الرمزية طبيعةال كهك العمـ الذم يدرس :كفركعو الداللة رايعنا/ عمـ
 .الداللية كالحاالت الكممات بيف الداللية كالعبل ات كتنكعها، الداللة كتطكر ،المغكية بالبنية عبل تها

 كفيو عدة فركع:
 حيث مف الماردات في تتمثؿ كما المغكية الثركة حركية كهك العمـ الذم يدرس :المفردات عمـ-ُ

 لغات مف المقتربة كالكممات معيف، مجاؿو  في تستعمؿ التي الكممات كعدد ،كتنكعها، مقدارها
 كلكف يستعممها ال التي كتمؾ معينة بمغة المتكمـ يستعممها التي النشطة ةالحي   كالكممات أخرل،
 .بالماردات يتصؿ مٌما ذلؾ كغير معناها يعرؼ

 كمككناتها طبيعتها حيث مفمها كيحم الكممات العمـ الذم يدرس كهك النظرٌم: المعجمات عمـ-ِ
 كلكنه المكبكعات بعض في الشتراكهما الداللة عمـ مع أحياننا يتداخؿ فهك لذلؾ؛ كتغيرها كتطكرها
ن ما الداللية، النظريات بكبع المعجمات عمـ يهتـ ال إذ الداللة، عمـ مف مجاالن  أبيؽ  يكتاي كا 
  لؾ.بذ يتصؿ كما الداللة كأنكاع الكممات داللة بدراسة

 باستعماؿ المغكية المادة بتحميؿ كهك العمـ الذم يقـكMathematic:  -الرياضٌي  المغة عمـ-ّ
 يستعمؿ حيف اإلحصا يٌ  المغة عمـ يسمى ك د كالتحميؿ اإلحصاء في الريابية العمـك أساليب
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ا الريابيٌ  المغة إطار عمـ في كيدخؿ، كالتحميؿ اإلحصاء عمميات في ا لية العقكؿ  ستعماؿا أيبن
 .المغة تحميؿ في الريابيٌ  المنطؽ

 في المختماة الكتابة نظـ يدرس كهك العمـ الذم :Graphemic -الجرافيمات )الكتابة( عمـ-ْ
 كحدة العمـ هذا كيستعمؿ في، الكبلـ عف التعبير الخطيٌ  في المستعممة القكاعد حيث مف المغات
 الاركؽ لبياف كذلؾ النطقٌي؛ المستكل عمى) لاكنيـ)ا الصكتية الكحدة تقابؿ )الجرافيـ( تسمى تحميمية
 المنطك ة. كالمغة المكتكبة المغة تحميؿ بيف
 الحركات يدرس كهك العمـ الذم: Kinemics -لمكالـ الحركة الجسمية المصاحبة عمـ-ٓ

مسدُّ الكبلـ أك تساندل في ت،دية المعنى المطمكب مف أجؿ  تسدُّ  التي لمكبلـ المصاحبة الجسمية
 الحركات هذل كتتخذ، لغكية جماعة لدل كؿ   معيف معنى كلهذل الحركات هاـ المتمقي كالت،ثير فيه،إف

 أك بالرسـ العمـ هذا كيستعيف بالحسـ، أك العيف أك الرأس أك باليد أحياننا كتتـ مختماة، أشكاالن 
 لتحديد الحركات المصاحبة لمكبلـ. التصكير

نظر منهجية معينة فهناؾ عمـك لغكية تيصنؼ مف عمـ  أما مف حيث دراسة المغة مف كجهة    
 المغة النظرٌم طبقنا لممنهج الذم ييستعمؿ في دراسة المغة، كهي:

 عمى متعا بة زمنية مراحؿ في المغكية التطكرات يدرسكهك العمـ الذم :  المسانيات التاريخية ٌ -أ
 تاريخيال صكاتاأل عمـ هناؾ أف   اهذ كمعنى كالداللية( كالنحكية كالصرفية )الصكتية المستكيات:

 في تتمثؿ نتا ج مف العمـ هذا عنه يسار كابرز ما التاريخٌي، النحك كعمـ التاريخيٌ  الصرؼ كعمـ
 معينة لغة إلى بالنظر ذلؾ ككؿُّ  المختماة، المستكيات هذل عمى المغكمٌ  التطكر تحكـ التي القكانيف

 الحرجة. الحالة في كهي أم، مختماة زمنية مراحؿ في لغات عدة أك
 الظكاهر كهك العمـ الذم يدرس:  -Descriptive Linguistics المسانيات المقارنة  -ب

 كاحد أصؿو  إلى تنتمي التي المغات مف عدد في مقارنة دراسة كالداللية كالنحكية كالصرفية الصكتية
 األصكات عمـ في تمثؿت العمـ لهذا أخرل فركعنا هناؾ أف   هذا كمعنى كاحدة؛ لغكيةو  عا مةو  أك

 يدرس أف النادر مف ألن هي  المقارف؛ الداللة كعمـ المقارف النحك كعمـ المقارف الصرؼ كعمـ المقارف
ن ما كاحدة، دفعة الظكاهر هذل كؿ   كاحد عالـ ا ف  مف هذل مستكل دراسة في التخصص الشا ع كا 

 المستكيات.
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 المغكية الصكر بعض استخبلص المغة عمماء يستطيع المقارنة الدراسات هذل عمى كبناءن     
 منها انحدرت التي األـ المغة لبناء بعبهـ يسعى  د، ك الكاحد األصؿ ذات المغات بيف المشتركة

 العمـ. الر يس لهذا الهدؼ هك هذا ككاف، المغات هذل
 هي كما المغة يدرسهك العمـ الذم ك  :Prescriptive Linguistics -السانيات الكصفية  -ج

ا الدراسة كتتـ ،ثبات حالة كهي في المغة يدرس أم معيف، مكافو  أك زمافو  في مستعممة  عمى أيبن
 المعنى بهذا كهك، منها كاحد مستكل عمى أك كالداللية( كالنحكية كالصرفية )الصكتية: المستكيات

 كهي المغة سيدر  أم المغة، تاريخ مف زمنية مراحؿ عبر المغة يدرس الذم التاريخيٌ  المغة عمـ يقابؿ
 حركة. حالة في
 الشبه أكجه يدرس كهك العمـ الذم :Contrastive Linguistics -المسانيات التقابمية ٌ  -ق

 كيتـ كاإلنجميزية، العربية :مثؿ، كاحدة لغكية عا مة إلى تنتمياف ال أكثر أك لغتيف بيف كاالختبلؼ
  كالداللية. كالصرفية كالنحكية الصكتية المستكيات: عمى ذلؾ
 في تظهر كما الكاحدة المغة في المهجات خصا ص يدرس العمـ الذم كهكالميجات:  عمـ -ك

 عمـ إلى كاستقرارل العمـ هذا ظهكر في الابؿ كيرجع، كالداللية كالنحكية كالصرفية الصكتية الاركؽ
  كالمقارف. التاريخيٌ  المغة
 كهك الشامؿ أك الكميٌ  المغة عمـ يسمى ك د :Universal  Linguistcs -السانيات الكميةٌ  -م

القكاعد  إلى الكصكؿ بهدؼ كداللينا كنحكينا كصرفينا اصكتين  المختماة المغات العمـ الذم يدرس
 القكاعد عف النظر بصرؼ المختماة اإلنسانية فيها المغات تشترؾ التي العامة المغكية كاألصكؿ
 األخرل. عف لغكية عا مة أك كعةمجم كؿُّ  أك، األخرل عف لغة كؿُّ  بها تنارد التي الخاصة
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  Applied Linguistics (1.) المسانيات التطبيقية ٌ  -ِ
فرعه مف فركع عمـ المغة العاـ، كهذا الارعي ييعنى بتطبيؽ النظريات المغكية كمعالجة المشكبلت      

ستاادة منه في تحسيف المتعمقة باكتساب المغة كتعميمها. كما ييعنى بالتحميؿ التقابمٌي بيف المغات لبل
 ظركؼ تعمـ المغات كتدريسها.

كفي الستينيات مف القرف المابي ت،ثر هذا الحقؿ مف المسانيات بنظريات العالـ المغكٌم      
األمريكي المعركؼ )ناعكـ تشكمسكي( السيما في نظرية النحك الكمٌي، التي فس رت  درة اإلنساف 

عف عر ه أك لكنه أك معتقدل أك ديانته، كمف ثـ محاكلة عمى اكتساب أم لغة بشرية بصرؼ النظر 
 تكظيؼ هذل النظرية في سبيؿ الكصكؿ إلى فهـ أكثر لعممية االكتساب المغكٌم.

كييعدُّ عقد التسعينيات مف القرف العشريف هك عقد ازدهار حقؿ عمـ المغة التطبيقٌي، إذ أصبح      
ٌم، كأصبحت عدده مف الجامعات تقدـ برامج بعض الشيء حقبلن مستقبلن عف عمـ المغة النظر 

لمدراسات العميا المتخصصة في عمـ المغة التطبيقٌي، كأصبحت هناؾ عدده مف المراكز كالمنظمات 
التي تيعنى بهذا الحقؿ كالجمعية األمريكية لعمـ المغة التطبيقٌي، كمركز عمـ المغة التطبيقٌي بالكاليات 

 يكا كالمممكة المتحدة. المتحدة كغيرها مف المنظمات ب،مر 
 كيندرج تحت ىذا العمـ فركعه ىي :    
ٍغرىاًفيي  المسانيات -ُ  كهك العمـ الذم يقـك بدراسة  المغات كالمهجات  :Geolinguistics ةٌ الجي

كيصناها طبقنا لمك عها الجغرافٌي؛ كبالنظر إلى خصا صها المغكية الصكتية كالصرفية كالنحكية 
لغة عف لغة أك لهجة عف لهجة، في البمد الكاحد، أك في عدة بمداف تتكمـ لغة  كالداللية، التي تارؽ

كاحدة. كهك يستند في ذلؾ إلى عمـ المهجات النظرٌم، كغالبنا ما تنتهي هذل الدراسة ػاي عمـ المغة 
الجغرافٌي بكبع األطالس المغكية، حيث تكزع الخصا ص المغكية عمى الخرا ط الجغرافية برمكز 

كبح الخصا ص كالاركؽ بيف كؿ لغة كأخرل أك بيف كؿ لهجة كأخرل عمى المستكل خاصة؛ ت
 األفقٌي.

ييعدُّ عمـ المغة االجتماعٌي فرعنا مهمنا مف فركع  :Sociolinguistics ةاالٍجًتمىاعيُّ  المسانيات -ِ
هي ينظـ كؿ  عمـ المغة العاـ أك عمـ المسانيات، فهك يهتـ بدراسة المغة في عبل تها بالمجتمع؛ ألن  

جكانًب بنيًة المغًة كطرا ًؽ استعمالها، التي ترتبط بكظا اها االجتماعية كالثقافية، كليس المقصكد بهذا 
                                                           

 . ِٓ-َِينظر : دراسات في المسانيات التطبيقية ، ص /  - ُ
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العمـ أن هي تركيبة أك تكلياة مف عممي المغة كاالجتماع، أك أن هي مزيجه منهما أك تجمع لقباياهما 
ن ما هك الذم يبحث عف الكياية التي ت ، فهك ينظر في (ُ)تااعؿ بها المغة مع المجتمعكمسا مهما، كا 

التغييرات التي تطرأ عمى بنية المغة استجابة لكظا اها االجتماعٌية المختماة، مع بياف هذل الكظا ؼ 
كتحديدها، لذا يمكف تعرياه ب،ن هي لعمـ الذم يبحث في التااعؿ بيف جانبي السمكؾ اإلنسانٌي، أم 

، كيركٍّز في مكبكعات ترتبط بالتنظيـ االجتماعٌي (ِ)ماعٌي لمسمكؾاستعماؿ المغة كالتنظيـ االجت
 لسمكؾ المغة كسمككيات مستعمميها.

مف المعمكـ أف  عمـ المغة العاـ عمى  سميف: أكلهما النظرٌم، كا خر التطبيقٌي، كينتمي عمـ     
ماعٌية أك الطبقٌية مف المغة االجتماعٌي إلى األخير، فهك يدرس مشكبلت المهجات الجغرافٌية كاالجت

حيث خصا صها الصكتٌية كالصرفٌية كالنحكٌية كالداللٌية كتكزيعها في داخؿ المجتمع كدالالتها عمى 
المستكيات االجتماعٌية المختماة، كيدرس مشكبلت االزدكاج المغكٌم، مثؿ الاصحى كالعامية، كالمغة 

طكر في الدراسات المغكٌية مف منظكر مناهج الرسمٌية كغير الرسمٌية، لذا هك أحد مجاالت النمك كالت
 .(ّ)البحث كالدراسة

، كلكف Sociology of Languageكيطمؽ عميه عمماء االجتماع عمـ االجتماع المغكٌم      
 هناؾ فر نا بيف تناكؿ كؿٍّ مف عمماء المغة كعمماء االجتماع لهذل العبل ة بيف المغة كالمجتمع.

ـي األيسمكب  -ّ كيهتـ هذا العمـ بدراسة مظاهر التنكع كاالختبلؼ في استعماؿ  Stylistics:ًعٍم
الناس لمغةو ما كتحميمها، كبخاصةو عمى مستكل المغة األدبية أك الانية، كهك يطبؽ في هذل الدراسة 
نتا ج كدراسات عمـ المغة الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية، ك د يدرس المغة المكتكبة، كما 

شاعر أك كاتب كيحاكؿ أف يرصد المبلمح المغكية التي تنارد بها لغة هذا الكاتب أك تتمثؿ في لغة 
ا المغة المنطك ة التي تتمثؿ في لغة الخطابة أك اإلذاعة أك لغة اإلعبلف  ذاؾ الشاعر، كيدرس أيبن
المكتكبة كالمسمكعة كغير ذلؾ مف أكجه التنكع كاالختبلؼ في االستعماؿ المغكٌم. كيستعمؿ هذا 

لعمـ أحياننا الطرا ؽ اإلحصا ية في حصر الصيغ كالماردات التي تميز مستكل لغكينا عف آخر، ا
كحين ذ  د يسمى عمـ األسمكب اإلحصا ٌي، كهك بصكرة عامة البديؿ عف عمـ الببلغة التقميدٌم؛ ألف  

                                                           

-
 .ْٕ/ كماؿ محمد بشر ، د.- المدخؿ -عمـ المغة االجتماعيٌ  :ينظر ُ

-
 .ُْناسه / :ينظر  ِ

-
 .ُِ/هدسف  ، د.عمـ المغة االجتماعيٌ : ينظر ّ
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ا دراسة االستعماالت المجازية لمغة كتحميمها، كلكف بطرا ؽ كمناهج تت صؿ بعمـ مف كظا اه أيبن
 .(1)المغة كمااهيمه في التحميؿ، كيطمؽ عميه أحياننا في العربية عمـ األساليب أك األسمكبية.

يختصُّ هذا العمـ بدراسة العكامؿ الناسية المؤثرة  Psycholinguistics: ةالنَّفسيٌ المسانيات  -ْ
رس عيكب النطؽ كالكبلـ في اكتساب المغة األـ، كالسيما عند األطااؿ، أك تعمـ لغة أجنبية، كما يد

كالعبل ة بيف الناس البشرية كالمغة بشكؿ عاـ؛ مف حيث االكتساب كاإلدراؾ عند المتكمـ أك السامع، 
كذلؾ عمى المستكيات الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية ، كيرجع الابؿ في استقرار هذا العمـ 

 لنظرية تشكمسكي البنا ي ة .
ـي أمراًض الكالـ  -ٓ كيىعدُّل بعض العمماء جزءنا مف عمـ المغة  :Speech Pathologyًعٍم

الناسٌي، كهك يهتـ بدراسة كعبلج األمراض المتصمة بعيكب الكبلـ كالنطؽ عند األطااؿ كالكبار 
 عمى السكاء.

 Lexicologyكهك الارع التطبيقٌي لعمـ المعاجـ :Lexicographyفىفُّ ًصنىاعًة المعجمات  -ٔ
عداد كيدرس فف صناعة  المعجـ كت،لياه؛ مف حيث طرا ؽ ترتيب الماردات، كاختيار المداخؿ، كا 

التعرياات كالشركح لمكممات داخؿ المعجـ، كالصكر كالنماذج المصاحبة لمشركح، كغير ذلؾ مف 
 العمميات الانية حتى يتـ إخراج المعجـ في صكرته النها ية.

ـي الٌمغًة الٌتٍعًمٍيًميُّ -ٕ كيهتـ هذا العمـ بالطرا ؽ كالكسا ؿ التي : Pedagogical Linguisticsًعٍم
تساعد عمى تعميـ المغة األـ أك المغات األخرل التي يتعممها الطبلب في المدارس، باإلفادة مف 

نتا ج عمـ المغة: )الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية( فببلن عف إعدادل  البرامج كالخطط التي 
 -جبه عمى الكجه األكمؿ سكاء بناسه أك بمساعدة المعامؿ المغكيةتؤهؿ معمـ المغة لمقياـ بكا

Language Laboratories  . 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 97ٌنظر : علم اللغة الحدٌث , ص/ - 1
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 فصل الثالثال

ًّ ومراحل تطوره  تارٌخ الدرس اللسان

 مدخؿ...
كد به بعض الباحثيف إلى اكتشاؼ أكؿ نظاـو كتابي ييعدُّ تاريخ نش،ة البحث المغكٌم  ديمنا جدنا يع     

في الحبارتيف )المصرية السكمرية( كمف هؤالء الباحثيف )مكنيف( الذم أٌرخ لتاريخ البحث المغكٌم 
في هاتيف الحبارتيف في كتابه )تاريخ عمـ المغة(، في حيف ذهب عدده مف الباحثيف أمثاؿ: 

ؤكا هذا التاريخ بالهنكد، كذلؾ لقمة الكثا ؽ التي بيف أيدم )بمكمايمد، كجسبرسف، كركبنز( إلى أف يبد
الباحثيف عف الحبارتيف المذككرتيف آنانا، فببلن عف كجكد أكؿ تاكير كابح يتصؿ بالمغة عند 

 الهنكد. 
إف  البحث في تاريخ عمـ المغة يكشؼ عف العبل ة الكثيقة التي تربطه بالعمـك كاالتجاهات      

لقد نش، عمـ المغة عند الهنكد لممحافظة عمى كتابهـ المقدس )الايدا( كنش، عند  الاكرية السا دة،
اإلغريؽ مت،ثرنا بامساتهـ، كنش، عند العرب مف أجؿ المحافظة عمى القرآف الكريـ، كفي الغرب أسدؿ 

لتجريبية، الستار عف منطؽ أرسطك كفمساة اإلغريؽ بانبثاؽ عصر النهبة، كظهرت العمـك ا
، فنبعت أفكار لػ)شبليشر( في بكء نظرية داركف اء المغة لبلكتسابؽ عمم ستاادة مف هذل العمـك

، ككاف النحكيكف الشباف حريصيف أشد الحرص عمى أف يربطكا عمـ  ماادها: أف  المغة جهازه عبكمٌّ
لذم المغة بالعمكـ الطبيعية، كيجعمكف لمتطكر المغكٌم  كانيف ثابتة ثبات القكانيف الطبيعية، األمر ا

ا لدراسة المغة مت،ثرنا في دراسة الظكاهر  جعؿ )دكسكسير( ينتاع بعمـ االجتماع، كاصطنع منهجن
االجتماعية، كمف ثـ  رر)تشكمسكي( أف  عمـ المغة ما هك إاٌل فرعه مف فركع عمـ الناس 

 (.ُاإلدراكٌي)
عاصر حيف يتتبع مف هنا تبرز أهمية عرض مراحؿ التطكر في عمـ المغة، إذ إف  الباحث الم   

عتربته، كالحمكؿ التي ي سيرها تقاه عمى المشكبلت التي احركة التاريخ المغكٌم، كهي تمبي ف
 يًدمىٍت، كالنظريات التي اعتنقت، كالمناهج التي استيعممت، كفي هذا  اؿ مكنيف: "...ربما كانت بيغية 

اعينا عمى هذا المابي المديد مف المغكٌم الشاب حيف أ بؿ عمى تاريخ عمـ المغة أف يطمع اطبلعنا ك 
األخطاء كالعقبات الك،داء، كأسباب الاشؿ التي عاناها األسبلؼ، كهذا ال يقؿُّ فا دة عف معرفة 

                                                           
 .ِْٖ-ِْٕد. محمد حسف عبد العزيز، ص/ينظر: عمـ المغة الحديث،  - ُ
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(. كمف هنا ُنجاح المؤلايف كتقدمهـ فيما يخصُّ ناسية الباحث كخمقه بكصاه عالمنا مقدرنا لكاجباته")
مراحؿ، تمثؿ كؿُّ مرحمة مدة زمنية عمى كفؽ ثبلثة يمكف تقسيـ دراسة تاريخ عمـ المغة عمى ثبلث 

 مباحث، هي:

                                                           
 .ُِ-ُُص/ جكرج مكنيف تاريخ عمـ المغة، - ُ
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ػاضطبحثػاألول/ػاضدرسػاضضداظّيػاضػدغم:
ػأوًضا/ػاضؼظودػ)اضضعظػاضدظدصرغتغَّظ(:

كاف الهنكد أكؿ مف تناكلكا المغة بالت،مؿ الكاعي في طبيعتها، كبالدرس المنهجٌي لخصا صها،     
 المبلحظة الد يقة ال عمى النظريات.فظهر عندهـ أكؿ كصؼ كاؼو مبني عمى 

ككاف البحث المغكٌم عندهـ كليد شعكرو دينيٍّ راسخ يدفعهـ إلى المحافظة عمى كتابهـ المقدس     
لى تبلكته تبلكة صحيحة، كمف ثـ نظركا إلى لغة هذا الكتاب نظرة التقديس)المغة  )الايدا( كا 

لمغة كالعناية بها لكننا مف ألكاف العبادة، كيرجع السنسكريتية( ككسمكها بالكماؿ، ككانت دراسة هذل ا
ؽ.ـ، كلكف ما لبث الهنكد أف تخمك عف استعمالها في الحياة اليكمية، ََُِتاريخها إلى حكالي 

كحمت محمها لغة تدعى ) براكريت( كظمت المغةي السنسكريتيًة لغةن رسميةن أدبيةن، تيستعمؿ في التراتيؿ 
ممية كالانية، كهي بذلؾ تشبه المغة البلتينية القديمة في أكربا كالمغة الدينية، كفي المكبكعات الع

 (. ُالعربية الاصحى اليكـ)

، إلى      نة، يتكارثها الباحثكف جيبلن بعد جيؿو كانت القكاعد التي كبعها الهنكد لهذل المغة غير ميدك 
فيها كتابنا سمال )الميثىٌمف( يقكؿ القرف الخامس أك الرابع ؽ.ـ( إماـ النحاة الهنكد  –أف ألؼ )بانيني 

(. ِعنه )مكنيف(: ال نجد له مثيبلن في ذلؾ التاريخ سكاء في مصر أك في سكمر أـ عند اليكناف)
كيعني كتاب )الميثىم ف( ذك الثمانية أجزاء، كتبـ هذل األجزاء أربعة آالؼ  اعدة منظكمة بمغت مف 

يجازها مع د ت –الد ة مبمغ المعادالت الريابية، كهي  استكعبت المغة السنسكريتية استيعابنا  -ها كا 
كافينا، حتى كصاها )بمكمايمد( ب،ن ها مف ابرز مظاهر الذكاء اإلنسانٌي عمى الرغـ مف تاريخها 

كؿ  ما يتصؿ بالمغة السنسكريتية مف  -بكؿٍّ د ةو كتاصيؿو  -ؽ.ـ( فهي تصؼ َِٓ-َّٓالغابر)
 (.ّالخصا ص النحكية لممتحدث بالمغة) االشتقاؽ كالتصريؼ كالتركيب، ككؿ  

 عالج كتاب الميثىم ف القبايا الصكتية كالصرفية كالنحكية في أجزا ه الثمانية كعمى كفؽ ما ي،تي:   

 الجزء األكؿ: بـ  تعرياات عامة ك كاعد لمشرح، كيعالج مشكبلت صكتية متنكعة. -1
                                                           

 .ْٔ، ص/السابؽينظر: المصدر  - ُ
 .ٓٔ، ص/السابؽينظر:المصدر  - ِ

3- bloomfield, ganguage p.11. 
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 الجنس)المذكر كالمؤنث( كالعدد.الجزء الثاني: بـ  مكبكعات اإلبداؿ كالتصريؼ ك كاعد  -2

 الجزء الثالث: بـ  مكبكع المكاحؽ األساسية. -3

الجزءاف الرابع كالخامس: بم ا المكاحؽ التي يمكف إبافتها لؤلصؿ غير الاعمٌي ميككنة  -4
 جذرنا غير أساسٌي كلكاحؽ تصرياية.

 الجزءاف السادس كالسابع: بٌما بحكثنا صكتية كصرفية. -5

 (.ُمكبكعات متنكعة مف النحك)الجزء األخير: بـ   -6

ػطظؼجغظػ)باظغظي(ػاضصوتغظ:ػػ
 س ـ )بانيني( األصكات عمى أربعة أ ساـ، هي الحركات كمنها: الاتحة كالبمة كالكسرة       

كالسكاكف كالباء كالتاء كالداؿ... كغيرها كسكاكف الصاير كالسيف كالشيف، كأنصاؼ الحركات كهي 
 عندل: الياء كالراء كالبلـ. 

ا، كتدرج بالصعكد حتى كصؿ بها إلى     كرت ب األصكات ترتيبنا مخرجينا بدأل ب،عمقها مخرجن
الشاتيف، ثـ حدد مجارم األصكات، كعمى أساسها استعرض األصكات االنحباسية كاالحتكاكية 
كالمنطمقة)الحركات(...كسكاها. ثـ بٌيف مخارج األصكات ك سمها تبعنا لتمؾ المخارج: ) شاكية 

انية...كغيرها(. تعرض لعددو مف خصا ص األصكات كمف تنتجه مف ظكاهر صكتية كالغنة كأسن
 (. ِاألناية كالنبر، كالحركات طكيمها ك صيرها، بسيطها كمركبها)

ػطظؼجغتهػسيػاضصرفػواضظحو:
 س ـ الكبلـ عمى  سميف، هما:)األفعاؿ( ك)كاألسماء كالحركؼ( كذلؾ عمى أساس ما يمحؽ      

زكا د في نهايتها. كمف الطريؼ أن ه تنبه إلى ما يمحؽ أصكات الكممة مف تغيير نتيجة  الكممة مف
اتصالها بهذل الزكا د، كمثؿ ذلؾ في العربية ما ييعرؼ بقمب تاء االفتعاؿ طاءن حيف يككف فاء الكممة 

ي العربية صكتنا ماخمنا نحك: اصطبر. ككذلؾ ابتدع )بانيني( ماهكـ الصار المغكٌم، كهك ما يماثؿ ف

                                                           
 .ِّٔينظر: البحث المغكٌم عند العرب، ص/ - ُ
 .ٓٗ-ْٗغالي، ص/ينظر: أ مة النحاة في التاريخ، د.محمد محمكد  - ِ
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مف ت،نيث الاعؿ المابي عندما تمحقه تاء الت،نيث الساكنة، كتذكيرل حيف خمكل منها، كبهذا يتعرؼ 
 .ُالجنس ب،حد أمريف: تاء الت،نيث، أك خمكل منها)(

ا ماهكـ الجذر المغكٌم كما يمحؽ به مف      كمف المااهيـ المغكية  التي أظهرها )بانيني( أيبن
تريه مف صكر مختماة مف التصرؼ، عمى نحك ما هك معركؼ في العربية، حركات كأدكات، كما يع

فكاتب كمكتكب ككتب ككاتب...كسكاها، يجمعها جذره لغكمٌّ كاحد مف السكاكف: )ؾ،ت،ب( 
كبإبافة الحركات أك حركؼ الزيادة إلى الجذر المغكٌم تتنكع الصيغ كتختمؼ المعاني. كبهذا " 

غكينا صرفنا في تككيف الكممات، كحؿ هذا محؿ الثرثرة المسماة أمكف لمعمماء أف يبحثكا بحثنا ل
بعد دراسة  –بالدراسات االشتقا ية، التي شغمت أكربا أكثر مف ألاي عاـ. إف  اكتشاؼ تمؾ المااهيـ 

 (.ِكاف نقطة االنطبلؽ لدراسةو عمميةو في االشتقاؽ بمف نطاؽ القكاعد المقارنة ") –السنسكريتية 

)بانيني( النحكية فقد كصاها أحد عمماء األلسنية الهندية المحدثيف ب،ن ها طريقة  أما منهجية    
ريابية كمية ت،خذ مف أصحاب النحك الحديث اهتمامهـ بسياؽ الكبلـ، كترتيب الكممات بالجممة، 
ا  كما ت،خذ مف غيرهـ اهتمامهـ بتتبع الكممة في صيغها المختماة مف اسـو أك بميرو أك أداةو، شارحن
: "  د  . ثـ حدد هذا العالـ مكانها مف المناهج المعاصرة  ا بلن ما يعتريها مف تغييرو صكتيٍّ كصرفيٍّ
 يسميها بعض المحدثيف الطريقة الظاهرية؛ ألن ها تدرس المساف كظاهرة إنسانية متكاممة

phenomenon ،كعمى  ، ك د يسمي بعبهـ هذا المذهب التحكيمٌية التي تتبعها المدرسة التحكيمية
 (. ّرأسها تشكمسكي ")

ـ(  اـ َُْٖ-ُُٖٓكمٌما ينبغي اإلشارة إليه أف  أكؿ ترجمة ظهرت لكتاب)الميثىم ف(  بيف عامي)   
بها )بكتمينج(  ك د أحدثت هذل الترجمة آثارنا عميقة في التاكير المغكٌم األكربٌي، كبخاصة في القرف 

النحك الهندٌم  د أٍطمىعى األكربييف كألكؿ مرة عمى  يرل أف    -مثبلن  –التاسع عشر، فػ)بمكمايمد( 

                                                           
 .ٗٔينظر:تاريخ عمـ المغة، مكنيف، ص/ - ُ
 .ٖٔ، ص/السابؽالمصدر  - ِ
 .َُُأ مة النحاة في التاريخ ، ص/ - ّ
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كصؼو كامؿو د يؽو لمغًة، يعتمد عمى المبلحظة ال عمى النظرية، فببلن عف ذلؾ أف  اكتشاؼ المغة 
 (. ُالسنسكريتية  د جعؿ مف الممكف عقد دراسة مقارنة بيف المغات)

انيني( كالعمكـ الصكتية المغكية التي في حيف أشار المغكٌم )فكلرز( إلى نقاط التماس بيف )ب   
( (. كلـ يغاؿ عبد الرحمف أيكب عف كجكد ِأنش،ها الجيؿ األكؿ مف النحكييف العرب كالخميؿ مثبلن

ت،ثيرنا هندم في المنهج كالتبكيب في كتاب سيبكيه، كيتمثؿ ذلؾ في العناية بدراسة األصكات 
(. كثمة باحثكف آخركف ينكركف هذا ّقمية)كمخارجها كعدـ االهتماـ بالنظريات كالتقسيمات الع

 الت،ثير أك يقممكف مف ش،نه، كيركف أف  التاكير المغكٌم عند العرب مف ًنتاج العقمية العربية حسب.

ػثاظًغا/ػاإلزرغقػ)اضضعظػاضغوظاظغَّظ(:ػػ
ة في لقد عيًرؼى عف اإلغريؽ عنايتهـ الشديدة بدراسة)المغة اليكنانٌية( ك د بحثكا بجد كمثابر    

ليهـ يعكد الابؿ في كثيرو مف معارفنا المغكية، بيد  مكا القكؿ في بنيتها، كا  أصكلها كتاريخها، كفص 
أف  هذل العناية  د صرفتهـ عف دراسة المغات األجنبية، كفي ذلؾ يقكؿ أحد الباحثيف: " إف  اإلغريؽ 

( ك د أطمقكا لاظة)برابرة( ْا ")أعتنكا ببنية المغة كنش،تها أكثر مف عنايتهـ بتطكر المغات كتنكعه
 (.ٓعمى الذيف ال يتكممكف اليكنانية، كهذل الكممة تشير باألصؿ إلى صراخ الطيكر)

كمف ابرز ًنتاج المغكييف اإلغريؽ محاكرات )أفبلطكف( التي تيظهر لنا نقاش لغكٌم، له طابعه     
رهما في طبيعة العبل ة بيف الامساٌي بيف متحاكريف هما: )كراتيبلس( ك)هرمكجينس(، يدكر حكا

األشياء كاأللااظ التي تدؿًّ عميها، أهي عبل ةه طبيعية بركرية أـ عبل ة عرفية كاتااؽ بيف الناس. 
يرل)كراتيبلس( أف  اسـ الشيء ما هك إاٌل نتيجة لطبيعة الشيء الميسىم ى، كينبغي أف يككف البناء 

ف ثـ فاألسماء ليست رمكزنا لؤلشياء، بؿ هي جزءه ال الصكتٌي انعكاسنا لبناء الشيًء الميسىم ى، كم
يتجزأ مف جكهر الميسىم ى، في حيف يدعي )هرمكجينس( أف  األلااظ رمكزه نستعممها في التعبير عف 

                                                           
2- bloomfield, language p,11. 

 .ِْٓينظر: عمـ المغة الحديث، د. محمد حسف عبد العزيز، ص/ - ِ
 .ُّٓ-ُّْكب، ص/ينظر: التاكير المغكٌم عند العرب، د.عبد الرحمف أي - ّ
 .ٖلغات البشر، ماريك بام، ص/ - ْ
 .ِٓٓص/، ينظر: عمـ المغة الحديث - ٓ
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األشياء، كالعبل ة بيف األلااظ كاألشياء عبل ة عرفية  ا مة عمى اتااؽ بيف المتحدثيف بالمغة، كينبني 
 (.ُؼ بيف في معاني األلااظ متى حدث اختبلؼ في هذا االتااؽ)عمى هذا أف يحدث اختبل

ك د كاف هذا الحكار بدايةن لجدؿو ال يهدأ، استمر زهاء  رفو بيف مدرسة )الشذكذييف( كيتزعمها      
)كراتيس( الذم يرل أف  المغة فطرية إنسانية ال تخبع لمقكاعد كالقكانيف المطردة، كمدرسة 

، كهي لذلؾ منتظمة كمنطقية،  )القياسييف( كيتزعمها )أرستراخكس( الذم يرل أف  المغة أمره طبيعيٌّ
أم أن ها نظاـه مترابط تحكمه  كاعد ك كانيف مطردة)

ِ.) 

ب،ن ها تعبيره عف أفكارنا بكساطة األسماء كاألفعاؿ، كاالسـ  logosكييعرؼ أفبلطكف الجممة     
كييعرؼ االسـ ب،ن ه اسـ فاعؿ الحدث، كييعرؼ الاعؿ كالاعؿ عندل هما العنصراف األساسياف فيها، 

 ب،ن ه اسـ الحدث.

أما أرسطك فقد  اؿ بالعبل ة العرفية بيف األلااظ كاألشياء، كهذا القكؿ هك ما يرجحه المغكيكف     
ن ها تخبع لقكانيف  لى اليكـ، إذ إف  المغة في نظرل نظاـ كبعٌي، كا  المعاصركف منذ )سكسير( كا 

 (.ّكهذل القكانيف عندهـ  ريبة مٌما نسميه اليكـ بػ)القكانيف الصكتية()ثابتة، 

كانت ألرسطك في المغة نظرةه عامةه، حيث كبع لها مستكيات مختماة يمكف عمى أساسها أٍف     
تيدرس المغة، كأف تتميز أشكاؿ الكممات كالجمؿ، كأف تتحدد معاني الكممات في حاؿ إفرادها 

الاركؽ بيف أنماطها المنطك ًة كالمكتكبًة. كيعكد الابؿ ألرسطك في إرساء  كتركيبها، كأف تيذكر
(.       ْأسس تحميؿ النحك مع نظرية في بنية العبارة المؤلاة مف  طبيف هما: المسند كالمسند إليه)
. يتبٌيف أ ف  كمف ذلؾ يتبٌيف لنا معنى الجممة عندل أثباتنا أك ناينا باإلسناد فحيف نقكؿ: زيده يمعبي

المنطكؽ السابؽ يت،لؼ مف عنصريف هما: االسـ المسند إليه، كالاعؿ المسند، ككؿُّ كاحدو منهما له 
(  (.ٓمعنى في ذاته، كيتبٌيف هذا المعنى باإلسناد، أم حيف نيسند حدث المعب إلى زيدو

                                                           
1- dinneen,an intoroduction to general linguistics, p.p.74-75. 

 .ٗينظر: لغات البشر، ص/ - ِ
 .ُُ، ص/ينظر: المغة كالتطكر - ّ
 .ُٗ-َٗينظر: تاريخ عمـ المغة، ص/ - ْ
 .ُْْـ، ص/ُٕٕٗ، ِماجد فخرم، األهمية لمنشر كالتكزيع، بيركت، طينظر: أرسطك:  - ٓ
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نىن : أف  االسـ لاظه مارده يدؿُّ عمى معمنياكبع أرسطك عدة تعرياات لمصطمحات لغكية،     
باالصطبلح، كال يدؿُّ عمى زمفو كال يايد أم جزءو مف أجزا ه معنىن عمى اناراد، فكممة )أرنب( مثبلن 
 . تدؿُّ عمى معنىن عرفٌي متاؽ عميه بيف المتحدثيف بالعربية، كال يدؿُّ المقطع )أر( مناردنا عمى معنىن

، كليس ألم جزءو مفكمنيا أجزا ه معنىن  ط، كهك أبدنا يدؿُّ  : أف  الاعؿ لاظه مايده يدؿُّ عمى حدثو
. أما كممة )يبرب(  عمى معنىن ييٍسنىدي إلى شيءو ما، فكممة )البرب( اسـ؛ ألن ها ال تدؿُّ عمى زمفو

، إذ إن ها تدؿُّ عمى حدثو حاصؿ ا ف عمى كجه التخصيص.  فاعؿه

الكممة كالجممة،  أما الجانب الصكتٌي عند أرسطك فقد تحدث عف األجزاء التي تت،لؼ منها     
ا عف الجانب الداللٌي فحدد مدلكؿ االسـ كالاعؿ كالجممة، كعند حديثه عف األصكات  كتحدث أيبن
اليكنانية فر ؽ بيف األصكات االناجارية كاألصكات االحتكاكية، كبيف األصكات المجهكرة كاألصكات 

كالاعؿ، كاسـ الااعؿ، كأداة  المهمكسة، كعند حديثه عف أ ساـ الكبلـ جعمها ثمانية كهي: )االسـ،
 (. ُالتعريؼ، كالبمير، كحركؼ الجر، كالظرؼ، كأدكات العطؼ()

ك د  در لهذا التقسيـ أف انتقؿ إلى عددو مف المغات األكربية مف دكف أف يحدث فيه سكل تغيراتو    
ل التكسع في سك  –عمى صعيد القكاعد المغكية  –طاياة جدنا، حتى أف  عمماء اإلسكندرية لـ ياعمكا 

تمؾ المكبكعات التي أشار إليها كؿٌّ مف أفبلطكف كأرسطك حكؿ تصنيؼ الحركؼ، كأ ساـ الكبلـ، 
كتحميؿ حاالت اإلعراب كبنية العبارة، كأف  الاا دة الحقيقية لهذل المسا ؿ أن ها حاز ت الابلساة 

 (.ِالغربييف كبصكرة مستمرة عمى النظر في شؤكف المغة)

ػطان)ػاضضعظػاضالتغظغظ(:ثاضًثا/ػاضرو
سباف الجدة كاالبتكار، ككؿُّ ما     لـ يكف لمركماف فبؿه كبيره في تاريخ عمـ المغة إذا أخذنا بالحي

القرف السادس ؽ.ـ(  –ييذكر لهـ مف الابؿ أن هـ نقمكا إلينا تراث اليكناف المغكٌم، كألؼ )بريشياف 
نظـ زءنا، كهك صاحب التعريؼ الذا ع لمجممة: )كتابنا في ) كاعد المغة( يتككف مف ثمانية عشر ج

القرف األكؿ ؽ.ـ( كتابنا أسمال )المغة  –(. ك د ألؼ )فاركف ّ()مف الكالـ يدؿُّ عمى معنىن كامؿو 
                                                           

 .ٕٖ-ٖٔينظر: أ مة النحاة في التاريخ، ص/ - ُ
 .ُٗينظر: تاريخ عمـ المغة، ص/ - ِ
 .ِٗٓينظر:عمـ المغة الحديث، ص/ - ّ
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البلتينية(  س ـ فيه الكبلـ أربعة أ ساـ ميخالانا بذلؾ التقسيمات المعركفة في عصرل. كألؼ 
تابنا في )فف الخطابة( بم نه مكجزنا في  كاعد المغة البلتينية، القرف األكؿ الميبلدٌم( ك –)ككنيمياف

 (.ُكأصبحت هذل الكتب مرجع  كاعد المغات األكربية جميعنا في هذل القركف)

كالجدير بالذكر أف  المغة الدارجة في الحياة اليكمية كانت تختمؼ عف المغة الرسمٌية، كعٌما     
ؾ  اؿ ماريكبام:  " ك د  اـ كؿٌّ مف الركماف كاإلغريؽ بكتابة تنادم به القكانيف النحكية، كفي ذل

 كاعد لمغتيف اليكنانية كالبلتينية، ككانت كٌمها تتحدث عٌما ينبغي أف تككف بدالن مف كصؼ ما هك 
كا ف، فحاكلكا أف يخبعكا المغة لقكانيف كبعية، مع أف  المغة الدارجة في ذلؾ الك ت كانت تختمؼ 

عف المغة الاصحى، كعٌما تنادم به القكانيف النحكية، كهذا االختبلؼ ثابته بالدليؿ  اختبلفنا بٌيننا
 (.ِالكتابٌي ")

إف  السمة الكابحة عند المغكييف الركماف عدـ اهتمامهـ بالمغات األجنبية، كهـ بذلؾ  د تابعكا     
ن ما كجد في اليكنانييف، فمـ ينتهزكا فرصةى إجراًء دراسات مقارنة بيف المغتيف اإلغر  يقية كالبلتينية، كا 

تراثهـ المغكٌم مبلحظاتو  ميمة ال غناء فيها، بؿ إف  مكبكع التطكر المغكٌم لـ يشغؿ بالهـ المهـ إاٌل 
 (. ّمبلحظات يسيرة تتصؿ بالمهجات المحمية التي تعيش إلى جكار المغة اليكنانية أك البلتينية)

ػاضػرنػاضرابعػرذرػاضطغالدّي(:ػ_اضطغالدّيػػرابًطا/ػاضطصرػاضودغطػ)طنػاضػرنػاضرابع
في هذل الحقب الطكيمة انتشرت المسيحية في شعكبو كثنيةو، إذ  اـ المبشركف بها بترجمة     

النصكص الدينية كالتكراة كاإلنجيؿ إلى لغات هذل الشعكب، كلـ تكف هذل الشعكب تعرؼ الكتابة، 
بجديات كاألبجديات الكمتية كالجرمانية، ككاف المتك ع مٌما حدا بهؤالء المبشريف أف يستحدثكا لها أ

أف يؤدم هذا النشاط إلى تقدـ حقيقي في مجاؿ التحميؿ الصكتٌي، كلكف شي نا مف هذا لـ يحدث، 
 (.ْككؿُّ ما حدث هك ظهكر كتيبات تساعد الحجاج كالمسافريف كالجنكد عمى التااهـ مع األجانب)

                                                           
 .ٕٖ-ٖٔ. كأ مة النحاة في التاريخ، ص/ٖٗ-ٖٖينظر:تاريخ عمـ المغة، ص/ - ُ
 .ّ/لغات البشر، ص - ِ
 .ٖٗ. كتاريخ عمـ المغة، ص/ّينظر: المصدر ناسه، ص/ - ّ
 .َُْينظر: تاريخ عمـ المغة، ص/ -ْ
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شرت آنذاؾ عٌما ذكرل )دكنات كبريشياف(، ككانت كمها تدرس كلـ تخرج كتب القكاعد التي انت   
 كاعد البلتينية، أما كتب القكاعد التي تدرس المغات األكربية األخرل فقد ت،خر ظهكرها، لقد كانت 
البلتينية كحدها هي التي تستحؽ أف تككف لغة، بؿ إف  عمماء هذا العصر كطبلب العمـ كانت 

ة القديمة كما تظهر بالكتب، كلـ نمحظ إاٌل اهتمامنا ب يبلن بصكر الكبلـ عنايتهـ مكجهة إلى البلتيني
المنطكؽ، لقد كاف هؤالء يركف أف  المغات األكربية ال تر ى إلى مرتبة الاف كالعمـ، يعنكف بذلؾ العمـ 

ًبطىٍت  كاعدها كثيًبتىٍت منذ أكثر مف ألؼ عاـ،  كخبلؿ الثابت، أم عمـ القكاعد، أما البلتينية فقد بي
 (.ُ( تعني المغة البلتينية القديمة)(grammarالعصر الكسيط كٌمه كانت كممة

ككانت البلتينية في أثناء هذل الحقبة الطكيمة مف الزمف تتطكر مف شكمها القديـ إلى أشكالها     
ميف التي نعرفها اليكـ بالمغات الركمانسية، كمع ذلؾ لـ يتنبه العمماء إلى هذا التطكر، كظمكا ممتز 

 (.ِبتقاليد الكتابة التي تمثؿ البلتينية القديمة)

بدراسة المهجات اإليطالية في كتابه:  –كهي عناية غريبة في عصرل  –ك د عيًني )دانتي(     
)ببلغة العكاـ( ك اـ بمحاكلة جادة في مجاؿ المقارنة بيف المغات، كاستنتج ب،ف  المغة اإليطالية 

 (.ّية ترجع إلى أصؿو التيني)كأخكاتها مف المغات الركمانس

مسيحٌي، كالتي تعتقد أف   -ك د شاع في هذل العصكر النظرية التي تستند إلى تصكر يهكدمٌ     
العبرية هي أـ المغات اإلنسانية جميعنا، كربما كانت هذل الاكرة مف األسباب التي صرفت األذهاف 

 (. ْعف عقد المقارنات بيف المغات عمى أساس عممٌي كا عٌي)

ػخاطًدا/ػاضدرسػاضضداظّيػرظدػاضطرب:ػ
كانت نش،ة العمكـ العربية أثرنا مف آثار اإلسبلـ، فمـ ييعرؼ عف العرب  بؿ اإلسبلـ جهدنا يذكر     

في دراسة لغتهـ، فظهر عمـ النحك ليبع القكاعد التي تصكف المتكمـ عف الخط، في اإلعراب الذم 

                                                           
 .َُٗينظر: المصدر ناسه، ص/ - ُ

2 - see:bloomfield, language p.p.6,7. 
 .ْلغات البشر، ص/ - ّ
 .ِِٔينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ْ
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شعكب غير عربية، كما ظهرت جهكد عمماء المغة في تقييد  كاف  د بدأ ظهكرل بانتشار اإلسبلـ بيف
 ألااظ العربية كببط شكمها كتحديد معانيها.

أخذت ظاهرة لغكية غريبة تتاشى في هيكؿ المساف العربي ، شٌكمت خطران كبيران عمى نسقه     
تها ػ كالسيما البنا ي المثالي ، فعممت هذل الظاهرة عمى تحريؾ بنية المغة ك العدكؿ ب،غمب مستكيا

 .باتهـ ك مكاتباتهـالنطقية منها ػ عف المسار القاعدم الذم تعارؼ عميه العرب في تخاط

كعرؼ عمماء العربية هذل الظاهرة بػ)ظاهرة المحف(، كحاكلكا حٌدها ك تحديد مبلمحها المعرفية     
ريؼ الكبلـ عف ليستطيعكا كبع العبلج األمثؿ لها، فعرفت ب،ٌنها: " عيب لساني يقكـ عمى تح

 كاعد الصرؼ ك النحك، كما يقكـ عمى مخالاة النطؽ الاصيح ك الماظ السميـ. مف أبرز حاالته: 
استبداؿ كممة ب،خرل، نحك: )افتحكا سيكفكـ(، بدؿ )سٌمكا سيكفكـ(، ك العجز عف لاظ الحركؼ 

عف تهجيتها، أك كتحكيؿ )الراء( إلى )ياء(، نحك: شٌيؼ أم شٌرؼ أك العجز عف لاظ الكممات، أك 
الخط، في تحريؾ بعض الحركؼ بغير حركتها األصمية، أك الخط، في إلزاـ  كاعد الصرؼ كالنحك 

"(ُ). 

كمف المعركؼ أٌف المغة العربية تتككف مف مستكيات معينة، تعمؿ عمى تشكيؿ هيكمها، كتساعد     
 ستكيػات في ثبلثة هي:عمى تسهيؿ تداكلها بيف الناطقيف بها، ك د حصر عمماء المغة هذل الم

/ المستكل النطقٌي )األصكات(: لـ يدرس العمماء العرب أصكات العربية دراسة مستقمة إاٌل  أكالن
حديثنا، ك د تناكلها  ديمنا مختمطة بغيرها مف البحكث النحكٌية، أك في مقدمات معجماتهـ، كالمقدمة 

مه )العيف( الذم رتبه عمى كفؽ ق( لمعجُٕٓ - ََُالتي كبعها الخميؿ بف أحمد الاراهيدٌم )
مخارج الحركؼ، كفقد بيف في مقدمته هذل أف  حركؼ العربية تسعة كعشريف حرفنا، ثـ مبى يحدد 

 مخارج هذل الحركؼ حرفنا حرفنا.

ثـ جاء سيبكيه تمميذ الخميؿ فتعرض لؤلصكات في نهاية كتابه: )الكتاب( مرتبنا الحركؼ       
ترتيب الخميؿ، ثـ حدد صاة كؿٍّ حرؼو كبيف مخرجه، كأكبح مجرال بد ة العربية ترتيبنا مخالانا ل

 عظيمة، ككذلؾ فعؿ النحاة مف بعدل حيف عالجكا مكبكع اإلدغاـ.
                                                           

 . ْٕٗ/ُت " : المعجـ الماصؿ في عمـك العربية " األلسنيا -ُ
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ممت كتب تشاككاف لعمماء التجكيد كالقراءات القرآنية جهكد كبيرة في مجاؿ البحث الصكتٌي، فقد 
نطقها كصااتها كما فعؿ )ابف الجزرٌم( في التجكيد مثبلن عمى فصكؿ في مخارج الحركؼ كطريقة 

 كتابه: )النشر في القراءات العشر(.

كلعمماء الببلغة كاألدب مبلحظات صكتية مايدة حيف كانكا يتحدثكف عف فصاحة الكممة، كمف     
هؤالء )البا بلنٌي( في كتابه )إعجاز القرآف( كابف سناف في كتابه: )سر الاصاحة(، كالجاحظ في 

 لبياف كالتبييف(. كتابه: )ا

كالبف سينا الايمسكؼ رسالة طرياة في األصكات هي: )أسباب حدكث الحركؼ( بٌيف فيها سبب     
حدكث األصكات بعامة بكصاها )ظاهرة طبيعية( ثـ تحدث باستاابة عف أصكات العربية ككصاها 

، ثـ تحدث عف األصكات الشبيهة ب،صكات العربية في المه جات العربية كفي كصانا  د يقنا ماصبلن
 المغات األخرل، كفي نهاية الرسالة  ارف بيف أصكات العربية كغيرها مف أصكات المغات األخرل.

 كألؼ )ابف جني( كتابنا في األصكات هك: )سر صناعة اإلعراب( أجمؿ فيه ما ي،تي:   

 بياف صااتها العامة كتقسيمها عمى كفؽ اعتبارات مختماة. – ُ

 كترتيبها ككصؼ مخارجها. عدد حركؼ المعجـ – ِ

 ما ييعرض لمصكت في بنية الكممة مف تغيير. – ّ

 نظرية الاصاحة في الماظ المارد كرجكعها إلى ت،لياه مف أصكات متباعدة المخارج. -ْ

يرل البعض أف  النحك العربي نش، مت،ثرنا بالنحك تكل التركيبٌي )النحك كالصرؼ(: ثانينا/ المس
سريانية منتشرة في المناطؽ المجاكرة لمبي ة العربية، كيميؿ دارسكف آخركف إلى السريانٌي، إذ كانت ال

، كتبرز ركاية نسبة نش،ة النحك العربٌي إلى أبي األسكد الدكلٌي  أف  النحك العربٌي نش، عربينا أصيبلن
 كحدد فيها أ ساـ بتكميؼو مف اإلماـ عمي)عميه السبلـ( الذم كبع بعض أبكاب النحك في ر عةو،

، ثـ دفعها إلى أبي األسكد، الذم نحا ذلؾ النحك فسمي نحكنا، ثـ الكبلـ مف اسـو  ، كحرؼو ، كفعؿو
كبع التنقيط ليببط أكاخر الكممات في القرآف الكريـ، كتمـ عمؿ أبي األسكد )نصر بف عاصـ( 
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الذم أباؼ نقط اإلعجاـ كي يميز الحركؼ بعبها مف بعض، كبذلؾ أيحيط القرآف بسياج  كم 
 ميه مف المحف.يح

عيسى بف  ثـ برز النحك عممنا عمى أيدم تبلمذة أبي األسكد الدكلٌي، كعمى رأسهـ القر اء كمنهـ:     
عمر، كأبك عمر بف العبلء، كعبد ا بف إسحؽ، كالخميؿ بف أحمد الاراهيدٌم... كهؤالء أكؿ مىف 

 ركل عنهـ سيبكيه في )الكتاب(. 

ف يتحدثكا عف هؤالء النحاة األكا ؿ كمىف جاء بعدهـ في إطار ك د اصطمح المؤرخكف عمى أ    
ب،ن ها تجٌمعه معرفيٌّ يت،ٌسس عمى  المدرسةمدرستيف لغكيتيف هما: )البصرٌية( ك)الككفٌية(، كتعر ؼ 

في بكء إتباع سبيؿ معيف، كنكجز الحديث محددة تآلؼ فكرٌم ميعٌينف، يدعك إلى تحقيؽ كظياة 
 ما ي،تي: عف هاتيف المدرستيف ب

كيتزعـ هذل المدرسة أبك األسكد كتبلمذته الذيف أشرنا إليهـ آنانا، كييعدُّ سيبكيه  مدرسة البصرة: – ُ
ق( أكؿ منف ألؼ كتابنا بالنحك نقؿ فيه ا راء كالتعميبلت النحكٌية التي تكبح أصكؿ َُٖ)ت/

تتاف العمماء بكتاب سيبكيه النحك، كأهـ مصطمحاته التي تمثؿ أصكؿ المدرسة البصرٌية. ك د بمغ اف
، فكاف  حتى كسمكل بػ) رآف النحك( كتمقاته أيدم الدارسيف كالباحثيف كأخذكا في درسه جيبلن بعد جيؿو

 مدار البحث منذ ظهكرل حتى اليكـ.

نش،ت مدرسة الككفة مت،خرة  ميبلن عف مدرسة البصرة، ك د أخذ عمماؤها النحك  مدرسة الككفة: – ِ
أخذ النحك عف عيسى بف  –مؤسس هذل المدرسة  –كل أف  أبا جعار الرؤاسٌي عف البصرييف، كير 

عمر كأبي عمرك بف العبلء. كمف أعبلـ هذل المدرسة )الكسا ٌي( ك)الاراء(، فإليهما يرجع الابؿ 
الحقيقي في كبع النحك الككفٌي، فاي كتاب )معاني القرآف( لماراء تتبح معالـ المدرسة الككفٌية في 

ى الرغـ مف أن ه في األصؿ كتابه في التاسير، إذ كانت يتخير مف ا يات بحسب ترتيب النحك عم
 السكر ما يدير حكلها مباحثه المغكٌية كالنحكٌية.
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 ثالثنا/ المستكل الداللٌي )المعجمٌي(:

تتنكع المعجمات العربية كتتعدد مدارسها كتختمؼ مناهجها عمى نحكو را ع أدهش المستشر يف،    
)فيشر(: " إذا استثنينا الصيف ال يكجد شعبه آخر يحؽ له الاخر بكفرة كتب عمـك لغته، يقكؿ 

 (.ُكبشعكرل المبكر بحاجته إلى تنسيؽ مارداتها بحسب أصكؿ ك كاعد غير العرب ")

 كالمعجمات العربية قسماف:

رس كتترتب مادتها عمى أساس الشكؿ أك الماظ، كيمكف كبعها في مدا معجمات األلفاظ: – ُ
 عمى النحك ا تي: 

الذم تترتب فيه الكممات بحسب المخرج، كيطمؽ عميه بعض  مدرسة الترتيب المخرجيٌ  –أ 
الدارسيف مدرسة )التقمبيات( ك د أبتكر الخميؿ بف أحمد هذا الترتيب، ككبع عمى أساسه أكؿ معجـ 

زهرٌم صاحب معجـ عربي يبـ بيف دفتيه ألااظ العربية، كهك معجـ )العيف(، كسار عمى نهجه األ
)تهذيب المغة(، كالقالي صاحب معجـ )البارع(، كابف سيدل صاحب معجـ )المحكـ كالمحيط 

 األعظـ(.

، ك د ابتدع هذا الترتيب الجكهرٌم في معجمه ترتيب الكممات عمى كفؽ حرفيا األخير –ب 
ظكر في معجمه )الصحاح( الذم حاز شهرة كاسعة لسهكلة استعماله ككبكح منهجه، كاتبعه ابف من

)لساف العرب(، كالايركز آبادم في معجمه )القامكس المحيط(، كالزبيدٌم في معجمه )تاج 
 العركس(. 

ك د ظهر أكؿ معجـ بهذا الترتيب هك معجـ )ديكاف العرب(  مدرسة الترتيب بحسب األبنية، –ت 
ابف القكطية في معجمه  ألبي إسحؽ بف إبراهيـ الاارابٌي في القرف الرابع الهجرٌم، كتبعه عمى ذلؾ

ا.   )األفعاؿ(، كابف القطاع في معجمه )األفعاؿ( أيبن

كتترتب مادتها عمى أساس المعنى بحيث تجتمع ألااظ مكبكعو ميعٌيف في  معجمات المعاني: – ِ
بابو بعينه، فكاف العرب  بؿ ظهكر معجـ )العيف( يبمكف ما يجمعكنه مف ألسنة العرب في رسا ؿ 

                                                           
 .ِٗٔعمـ المغة الحديث، ص/ - ُ
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نة، كػ)اإلبؿ( ك)الخيؿ( ك)السبلح(... كسكاها، كمف أبخـ معجمات المعاني في مكبكعات معي
 كأكفاها معجـ )المخصص( البف سيدل.

ك بؿ أف نختـ هذا الحديث المقتبب عف الدرس المساني العربٌي في نش،ته كمراحؿ تطكرل األكلى، 
منها: )الصاحبي في فقه ال بيد  مف اإلشارة إلى الكتب التي عينيت بالمغة كخصا صها بنحكو عاـ ك 

المغة كسنف العربية في كبلمها( ألحمد بف فارس، ك)الخصا ص( البف جني، ك)فقه المغة كسر 
 العربية( لمثعالبٌي.

ماردات هذل المستكيات،  بـكتبعنا لهذا التصنيؼ حاكؿ عمماء العربية ت،سيس حقكؿ معرفية ت   
عمى القرآف منه لـ يكف كحدل الذم دعاهـ إلى  غير أف  ظهكر المحف في العربية كخكؼ أكلي األمر

كبع العمكـ العربية، بؿ دعتهـ إلى ذلؾ دكاعو كثيرة، لقد تكفرت لديهـ رغبة شديدة في فهـ القرآف 
الكريـ كتعرؼ أسرارل، ككجدت لدل المسمميف مف غير العرب حاجة ممحة إلى تعمـ العربية كالتعبد 

دأت تحتؾ بمغاتو أخرل كتدخؿ في صراع معها كت،ثر فيها كتت،ثر بكتابها الخالد، كأف  العربية  د ب
ا:  بها، كبدأت العرب حين ذ ينظركف إلى لغتهـ نظرة المت،مؿ الباحث، كمف هنا يمكف أف يقاؿ أيبن
إف  نش،ة العمكـ العربية كانت أثرنا مف آثار نبج العقمية العربية كاحتكاكها بالحبارات األخرل 

 . (ُكاالستاادة منها)

                                                           
 .ُِ-ُُينظر: المدارس النحكٌية، د.شك ي بيؼ، ص/ - ُ
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ػاضطبحثػاضثاظي
ػاضدرسػاضضداظّيػاضحدغث

ػأوًضا/ػطنػرصرػاضظؼضظػحتىػظؼاغظػاضػرنػاضتادعػرذرػاضطغالدّي:
كبت،ثير ذلؾ أينش ت معجمات ككتب  ة في هذل الحقب اتساعنا كبيرنا،اتسع نطاؽ العبل ات الدكلي    

الناس إلى دراسة مدرسية في المغات األجنبية، ثـ ظهرت حركة اإلصبلح الدينٌي التي كجهت 
المغات العبرية كاألرمية كالسريانٌية، تمؾ المغات التي حاظت كثيرنا مف النصكص الدينية. كلما 
ظهرت المطبعة ظهرت معها مشكمة الكتابة، مٌما أسهـ في تنمية الكعي بالظكاهر الصكتية كالعناية 

 (.ُبكبع أبجديات جديدة أك بإصبلح اإلمبلء القديـ)

ي عصر النهبة فكرةه مستمدةه مف التكراة ماادها أف  المغات اإلنسانية كافة ك د سادت ف    
مصدرها كاحد، كأف  العبرية هي هذا األصؿ المشترؾ، لذلؾ كثرت البحكث التي ترمي إلى إثبات 
ذلؾ بعقد المقارنات بيف العبرية كالمغات األخرل، كمف ابرز هذل البحكث بحث )كانيكس( الذم 

رابة بيف المغات السامٌية، تمؾ القرابة التي اعترؼ بها اليهكد كالعرب عمى سكاءو في أذاع فكرة الق
 العصر الكسيط. 

كيرل مكنيف أف  المبلحظ عمى ا راء المغكٌية التي ظهرت في هذل المرحمة أن ها لـ تكف مستندة     
ألس مة التي لـ تيطرح مف إلى أساسو لغكمٍّ صحيح، إال  أن ها ذك فا دة عظيمة، فقد أثارت بعض ا

، ككشات عف بعض المشكبلت التي ينبغي أف تتكجه إليها البحكث في المستقبؿ)  (.ِ بؿي

أسميالي )القكاعد المغكٌية  ااف )أرنكلد( ك)النسمك( األساس لمكفي القرف السابع عشر كبع الراهب  
القكاعد مقارنة المغة الارنسٌية العامة( المعممة تعميبلن عقمينا، ككاف معتمدهـ في الكصكؿ إلى هذل 

بالمغة اإليطالٌية، تمؾ المقارنة التي أحدثت ت،ثيرنا كبيرنا في تطكر عمـ المغة المعاصر، فقد كجد 
(. ككذلؾ حازت هذل ّ)تشكمسكي( فيما بعد بالته فيها، دعمنا لنظريته في القكاعد التحكيمٌية)

ة، فقد سعى المغكيكف إباف هذا القرف إلى إيجاد المقارنة عمى تبني  بية المغات العالمية المصطنع
                                                           

 .ُِٕ-ُُٗينظر: تاريخ عمـ المغة، مكنيف، ص/ - ُ
 .السابؽينظر: المصدر  - ِ
 .َِٖينظر: عمـ المغة الحديث، ص/ - ّ
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لغة فمساٌية عامة تجمع بيف مزايا التصنيؼ المنطقٌي لجميع المااهيـ مع تعبير مشترؾ عالمٌي 
 (.ُيتحقؽ ببعض الرمكز، أك ب،بجدية مصطنعة اصطناعنا)

حث النحكٌم في كفي القرف الثامف عشر ظهر )االتجال العقبلنٌي( في دراسة المغة، كاستمر الب    
هذا االتجال الذم أرسته مدرسة )بكر ركياؿ( كالقا ـ عمى أف  المغات جميعها تعبر عف أفكار، كأف  
ثمة عبل ة  كية بيف الجممة في النحك كالقبية في المنطؽ، كأف  تحميؿ الجممة ينبغي أف يقكـ عمى 

، كلهذا كانت تجرم البحكث أساسو كاحد بغض النظر عف المغة المعينة الخابعة لهذا التحميؿ
 لكبع القكاعد العامة التي تصمح لكؿٍّ المغات، كفي هذل المرحمة ازدهرت الدراسات المقارنة.

ا النزعة العقبلنٌية، ككاف البحث في أصؿ المغات      أما البحكث التاريخٌية فقد غمبت عميها أيبن
 :عددة بهذا الش،ف، منها كتاباتهك مقصد الابلساة في تمؾ المرحمة، فظهرت كتابات لغكية مت

)ركسك، كآدـ سميث، كهكبز، كككندياؾ(، كأ يمت آراء هؤالء عمى فركض تخمينٌية في عمـ الناس 
التكليدٌم المعركؼ آنذاؾ أكثر مف  يامها عمى تحقيقات تاريخٌية، كسجمت دراسات )اليبنتز( خطكة 

العبرية هي أـ المغات، كبدأ يبني تمؾ المغة مهمة في دحض النظرية السا دة في حينها كالقا مة ب،ف  
التي يعتقد أنها كانت سابقة لكؿٍّ المغات المعركفة، كبذلؾ أخذ البحث التاريخٌي ي،خذ مكانه شي نا 

فشي نا، مم ا عيد  تبشيرنا بظهكر عمـ القكاعد التاريخٌي كالمقارف في مطمع القرف التاسع عشر)
ِ .) 

الدرس المسانٌي الغربٌي تطكرنا ممحكظنا في المااهيـ الحديثة النظرية  كفي القرف التاسع عشر شهد  
كالمنهجية لعمـ المغة التاريخٌي كالمقارف، كتركز اهتماـ الباحثيف في دراسة المغات )الهندكأكربية( بعد 
ؾ أف اكتشؼ العالـ المغكٌم كليـ جكنز )المغة السنسكريتية( الذم نب، بهذا االكتشاؼ العظيـ، كفي ذل

ا مباشرنا في  يقكؿ مكنيف: " إف  جكنز هك الذم أهدل السنسكريتية إلى أكربا كطرح المس،لة طرحن
البحث الذم  دمه لمجمعية ا سيكية التي أسسها في البنغاؿ بقكله: إف  لمغة السنسكريتية، مهما 

قافة أر ى مف ثقافة كانت  دمها، بنيةه را عة أكمؿ مف اإلغريقٌية كأغنى مف البلتينية، كهي تنـ عف ث
هاتيف المغتيف،لكنها مع ذلؾ تتصؿ بهما بصمة كثيقة مف القرابة سكاء مف ناحية جذكر األفعاؿ أـ 

                                                           
 .ُّٕ-ُُّينظر: تاريخ عمـ المغة، مكنيف، ص/ - ُ
 .ُِٖالمغة الحديث، ص/ينظر: عمـ  - ِ
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مف ناحية الصيغ النحكٌية، بحيث ال يمكف أف نعزك هذل القرابة إلى مجرد الصدفة، كال يسع أم 
 (.     ُمف أصؿو مشترؾ زاؿ مف الكجكد ")لغكٌم بعد تاحصه هذل المغات الثبلث إاٌل أف يقر  ب،ن ها تتارع 

مثؿ: )شميجؿ، كهمبكلدت، كبكب(  ،إف  اكتشاؼ المغة السنسكريتية جعؿ المغكييف األلماف   
أف   ،يعتقدكف ب،ف  نحك المغات متماثؿ في جكهرل مختمؼ في مظهرل، كثبتت الاكرة التي مؤداها

زمف، فالبلتينية مثبلن كانت تحريانا لميكنانية، أما تطكر المغات كاف تحرياات متعا بة حدثت بمركر ال
فقد كانت أكثر كماالن مف اليكنانية، األمر الذم جعؿ مف الممكف دراسة المغات  ،السنسكريتية

كنقصد بعبل ة ، relationship –الشر ية كالغربية، التي  د تكشؼ عٌما بينها مف عبل ات  رابة 
نهما ينتمياف إلى ام ايف المغتيف تطكرتا مف لغة أ دـ منهما،  رابة تاريخية بالقرابة كجكد صبلت 
 (. ِعا مة لغكٌية كاحدة. )

ـ نش،ة مصطمح )القكاعد المقارنة( عمى يد )ؼ. شميجؿ( لدراسة عبل ات القرابة ُُٖٔكفي عاـ   
عمماء بيف المغات البلتينية كاليكنانية كاأللمانية، كالقكاعد المقارنة في األصؿ كسا ؿ يستعممها 

التشريح في التكصؿ إلى الحمقات األكلى مف الكا نات في التاريخ الطبيعٌي، لذا ييعدُّ شميجؿ أكؿ مف 
ـ( كاف هك أكؿ مف ُِّٖ- ُٕٖٕكبع بذرة الدراسات المقارنة، بيد أف  العالـ الدنيماركي )راسؾ 

الدراسات إلى أسس  جعؿ تمؾ الدراسات المقارنة  ا مة عمى أسس ثابتة، أم ينبغي أف تستند تمؾ
نحكية، إذ  رر أف  التجارب أثبتت أف  التكافؽ بيف الماردات ال يعكؿ عميه دليبلن عمى األصؿ 
المشترؾ أك العبل ة بيف المغات، بؿ إف  هذا التكافؽ  د يرجع إلى االفتراض أك الصدفة الخالصة، 

، كالتكافؽ الصكتٌي بيف تمؾ لذا فإف  أفبؿ طريؽ لممقارنة هك أف نعتمد عمى: )جذكر المغات
الجذكر(، ك د كبع )راسؾ(  كانيف التحكؿ الصكتي التي تخبع لها الحركؼ الصامتة في 

(، فقابؿ بيف األصكات ّـ( مؤسس عمـ المغة التاريخٌي)ُّٖٔ-ُٖٕٓالجرمانية. ثـ جاء )جريـ 

                                                           
 .ُِٔتاريخ عمـ المغة، مكنيف، ص/ - ُ

2 – dinneen, an introduction to general linguistics, p.181. 
آخريف يركف أف  )ماييه( هك مؤسس  يذهب عدد مف الدارسيف كالباحثيف إلى هذا القكؿ، في حيف أٌف باحثيف - ّ

ـ، كهك أكؿ مىف فٌرؽ بيف القكاعد المقارنة كعمـ َُٕٖـ جاء بعد عاـ عمـ المغة التاريخٌي، كأف  ظهكر هذا العم
 .(ِّٗعمـ المغة الحديث، ص/ المغة التاريخٌي.) ينظر:
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الصكتية( الذم يينسب المشتركة في البلتينية كاليكنانية كالسنسكريتية في بكء  انكف )التحكالت 
 إليه.

ـ( ليقرر أف  المغة السنسكريتية هي ليست المغة األصمية األـ ُٕٖٔ – ُُٕٗثـ جاء )بكب      
التي تارعت عنها المغات الهندكأكربية، بؿ يعدها أ ربها إلى هذل المغة. ثـ تابع )بكب( أبحاثه 

صاٌي في الدراسة، حيف  اؿ: " إف  المقارنة طكاؿ نصؼ  رف، هيًدمى مف خبللها إلى المنهج الك 
ا مف األغراض العممية، كلـ  المغات التي نتناكلها في بحكثنا  د درسناها لذاتها بكصاها غربن

(، كهي عبارة تذكرنا بما  اله )دكسكسير( مؤسس عمـ ُندرسها ككسيمة مف كسا ؿ المعرفة ")
 مف أجؿ ذاتها(.المسانيات الحديث في القرف العشريف: )تدرس المغة لذاتها ك 

ا )شبليشر    ـ( الذم ييعدُّ مف أعظـ العمماء ت،ثيرنا، كأكثرهـ أهميةن ُٖٖٔ –ُُِٖكمف العمماء أيبن
في منتصؼ القرف التاسع عشر، مت،ثرنا بامساة )هيجؿ(، كبنظرية داركف التطكرية، كبكصاه عالمنا 

هج العمكـ الطبيعٌية، فهي مف طبيعينا، يرل أف  المغة جهاز عبكٌم ينبغي أف يدرس عمى كفؽ منا
كأن ها  ابمة لمتطكر، تنمك كتتطكر  ،العمكـ الطبيعٌية كليست مف العمـك اإلنسانية، كال ظاهرة اجتماعٌية

 ثـ تنحؿ كتمكت ك،م كا فو عبكٌم حي.

ـ ظهرت جماعة النحكييف الشباف )الجدد(، كهـ جماعة مف المغكييف التاكا حكؿ ُٕٖٔكفي عاـ    
اء البارزيف في )اليبزغ( كهك )ككرتيكس( ككانت لهـ اهتمامات في المكبكعات المقارنة، أحد العمم

كمف ابرزهـ: )برككماف( ك)أستهكؼ( كلكف ما لبثكا أف اختماكا مع أستاذهـ، كأصدركا مجمة لغكية 
كمكا اهـ المعاربة لكثيرو مف أفكار معاصريهـ. ك د أدت هذل المكا ؼ المعاربة   هـتعبر عف آرا

إلى نشكء حركة فكرية لغكية، كظهر في أعقابها عدده مف االتجاهات في البحث كالتاكير كاستجابة 
مباشرة لما  الكل، كفي ذلؾ يقكؿ )ركبنز(: " إف  نظريتنا المغكية في معظمها كبخاصة نظريتنا في 

(، ِييف الجدد ")عمـ المغة التاريخٌي ما كانت لتحمؿ شكمها الحالي لك لـ تعتمد اعتمادنا عمى النحك 
الذيف رغبكا في أف يجعمكا مف عمـ المغة التاريخٌي عممنا د يقنا له مناهج العمكـ الطبيعٌية، تمؾ العمـك 

                                                           
 .ُّٖتاريخ عمـ المغة، ص/ - ُ

  2 – robins. A short history of linguistics p.182. 
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ا في القرف التاسع عشر، أدت إلى ظهكر البحكث كالتقارير المهجٌية كنشر  التي حققت تقدمنا كابحن
 (.ُاألطالس المغكٌية في ذلؾ العصر)

ػػاظّيػاضحدغثػسيػاضػرنػاضطذرغن:ػثاظًغا/ػاضدرسػاضضد
األسس النظرية لعمـ االجتماع كحدد الخطكات كالقكاعد التي ينبغي اتخاذها  كبع )دكركايـ     

لدراسة مكبكعاته في كتابه: ) كاعد المنهج في عمـ االجتماع(، ككاف يريد دراسة الظكاهر 
ا، ككاف طريقه االجتماعية دراسة عممية، كلكي تككف كذلؾ ال بيد  مف تحدي د مجالها تحديدنا كابحن
 إلى ذلؾ أف ييعرٍّؼ الظاهرة االجتماعية مكبكع هذا العمـ.

كمف أهـ القبايا التي أعمنها )دكركايـ( كأثارت اعترابات معاصريه أف  اؿ بكجكب دراسة       
العالـ االجتماعية الظكاهر االجتماعية عمى أن ها أشياء، فقد اعتقد هؤالء أن ه يريد أف يشبه حقا ؽ 

 بحقا ؽ العالـ الخارجٌي.
ك د رد  )دكركايـ( عمى معاربيه ك رر أن ه ال يقكؿ ب،ف  الظكاهر االجتماعية أشياء مادية      

: " الظاهرة  كلكنه يرل أن ها جديرة ب،ف تكصؼ ب،ن ه أشياء كالظكاهر الطبيعية، كذهب إلى القكؿ ب،ف 
السمكؾ ثابتنا كاف أـ غير ثابتو يمكف أف يباشر نكعنا مف القهر  االجتماعية هي كؿُّ بربو مف

الخارجٌي عمى األفراد، أك هي كؿُّ سمكؾ يعـ المجتمع ب،سرل ككاف ذا كجكد خاص مستقؿ عف 
  (. ِالصكر التي يتشكؿ بها في الحاالت الاردية)

ٌية صنك الظاهرة االجتماعٌية، عمى أف  الظاهرة المغك  دكركايـ( في أكا ؿ القرف المابيثـ نٌبه )     
، لذا يصح (ّ)يمكف أف تيرصد كتيمحىظ كما يىمحظ عالـ الطبيعة )الشيء( كيتخذل مكبكعان لدراسته 

أٍف نقكؿ: إف  أغمب مباحث عمـ المغة كلد في أحباف عمـ االجتماع، ككاف صدل لمباحثه، التي 
تباع أسبغ عميها )دكركايـ( صاة العمـ، كنقمها إلى مصاٌؼ الع مكـ الطبيعية مف حيث المكبكعية، كا 

 .(ْ)المنهج العممٌي في دراستها

                                                           
 1 – see, robins… p,186. 

 .ٖٔ-ٕٔ كاعد المنهج في عمـ االجتماع، ص/ - ِ
 ـ .ُٖٗٗ، دار النهبة العربية ،ِٔ/النحك العربي كالدرس الحديث، ينظر:  - ّ
 ْٗينظر : مناهج البحث المغكٌم بيف التراث كالمعاصرة / -ْ
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ثـ جاء سكسير مت،ثرنا بػ)دكركايـ( فاتخذ المغة مكبكعنا لدراساتًه، كأسس نظامنا معرفينا متكامبلن      
(، parole( كالماظ )language( كالكبلـ) langueكمتماسكنا، أصبحنا مف طريقه نارؽ بيف المغة)

أف كانت هذل المصطمحات غار ة في الغمكض، ذلؾ أف  عمماء الناس مف أتباع المدرسة بعد 
، ك د عدكا  السمككٌية كانكا ال يميزكف بيف المغة كالكبلـ، بؿ يعدكف المغة الكبلـ المنطكؽ فعبلن

الذم  (ُ)(skinnerالتاكير نكعنا مف السمكؾ الداخمٌي المنطكؽ، كتابعهـ العالـ المغكٌم الناسٌي سكينر)
يرل أف  التاكير نكع مف السمكؾ البشرٌم، كالسمكؾ المغكٌم تمامنا، لذلؾ ذهب إلى عدـ التمييز بيف 

،أما )دكسكسير( الذم مٌيز بيف الكبلـ اإلنسانٌي كهك)التحدث( ك)المساف( كهك المغة (ِ)المغة كالكبلـ
دل له أشكاؿ كثيرة غير متشابهة، تبعنا المعٌينة، فقد حدد ميداف كؿٍّ كاحد منهما، فالكبلـ اإلنسانٌي عن

 -فببلن عف ذلؾ  -لمجاالت مختماة، فهك فيزيا ٌي كناسٌي كتشريحٌي في الك ت ناسه، كيتبع 
المجاؿ الاردٌم كالمجاؿ الجماعٌي، كال ينتظـ في فصيمة مف العبل ات اإلنسانية، ألن نا ال نعرؼ 

سانٌي( ال يمكف أٍف يككف مكبكعنا لعمـ المغة؛ ألن هي كيؼ اشتقت كحدته، لذلؾ يقاؿ: إف  )الكبلـ اإلن
 فردٌم، أما المغة المعٌينة )المساف( فهي التي تيدرس؛ ألن ها اجتماعٌية.

     

                                                           

1 لـ ناس أمريكي، شغؿ درجة أستاذ في جامعة أككساكرد لغاية كفاته ا( ع َُٗٗ – َُْٗ) سكينر -ُ 
.( ُُِنسانية/التربية كالعمـك اإل)ينظر:معجـ أعبلـ   

 .ُِٔالمعاصرة ، د.نايؼ خرما / ينظر: أبكاء عمى الدراسات المغكية - ِ
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لذا  رر )دكسكسير( أف  المغة المعٌينة )المساف( جزءه اجتماعٌي مف الكبلـ اإلنسانٌي، مستقؿ عف  
ها بناسه كحدل، فهي تنش، عمى أساس نكع مف االتااؽ بيف كال أف يغير  ،الارد ال يمكف أف يخمقها

لذا يمكننا أٍف نقكؿ: إف  المغة عند سكسير هي نظاـ، أما الكبلـ في منظكرل؛ فنشاط، أك  (،ُ)الجماعة
إف  المغة " نظاـ مف الرمكز الصكتٌية المتاؽ عميها في البي ة المغكٌية الكاحدة، كهي حصيمة 

ل الرمكز التي تؤدم المعاني الصكتٌية، أما الكبلـ فالكياية الاردية لبلستخداـ االستخداـ المتكرر لهذ
، ك د أكجز تٌماـ حٌساف الاركؽ بيف المغة المعٌينة )المساف( كالكبلـ اإلنسانٌي )التحدث( (ِ)المغكٌم "

كبلـ نشاط بقكله:" الكبلـ عمؿ كالمغة حدكد هذا العمؿ، كالكبلـ سمكؾ كالمغة معايير هذا السمكؾ، كال
كالمغة  كاعد هذا النشاط كالكبلـ حركة كالمغة مظاهر هذل الحركة، كالكبلـ ييحسُّ بالسمع نطقان 
كالبصر كتابةن، كالمغة تياهـ بالت،كيؿ في الكبلـ، كالكبلـ هك المنطكؽ كهك المدٌكف، كالمغة هي 

دينا، كلكف  المغة ال تككف المكصكفة في كتب القكاعد كالمعجمات كنحكها، كالكبلـ  د يككف عمبلن فر 
 .(ّ)إال  اجتماعٌية"

"إفَّ استطاع )دكسكسير( أف يحدد مكبكع عمـ المغة كدراسة المغة بقكله في عبارة جامعة:     
(. كهك يقصد ْ)مكضكع عمـ المغة الصحيح كالفريد، ىك دراسة المغة في ذاتيا كمف أجؿ ذاتيا "

ي، أك كما تظهر، فميس له أف ييغٌير في طبيعتها أك يدرس بذلؾ أف  عالـ المغة يدرس المغة كما ه
جكانب منها دكف جكانب أخرل، ألن ه يستحسف هذا الجانب أك ذاؾ، أم أنًّه يدرس المغة لغرض 
الدراسة ناسها، يدرسها دراسة مكبكعية تسعى إلى الكشؼ عف حقيقتها، فميس مف مكبكع دراسته 

ا تعميمينا أك أية أغرا ض عممية أك تطبيقية، كما أن ه ال يدرس المغة بهدؼ تر يتها أك أف يحقؽ غربن
تطكيرها أك تصحيح جكانب منها، أك تعديؿ جكانب أخرل. كمعنى هذا أف  عمؿ عالـ المغة يقؼ 
عند حدكد الكصؼ كالتحميؿ كالتاسير بطريقة عممية مكبكعية. كمف هنا أخذت المسانيات الحديثة 

ف اختمات طبيعة تشؽ طريقها مف حيث هي عمـ م ثؿ بقية العمكـ األخرل، فالمنهجي العمميُّ كاحده، كا 
 المغة اإلنسانية عف مكبكع العمـك الطبيعية أك غيرها.

                                                           
 ـ.ََِْ، ُ،طٔٓـ تشكمسكي ، بريجيته بارتشت /ينظر : مناهج عمـ المغة مف هرماف باكؿ حتى ناعك  - ُ
 .ِٔعمـ المغة العربية ، د.محمكد حجازٌم / - ِ
 ، ـ ُّٕٗ،ُٗ/حٌساف المغة العربية معناها كمبناها، د.تٌماـ - ّ

4- De Saussure, op.cit, p.232. 
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نما نش،ت       غير أف  هذل األصكؿ كالمبادئ التي أرساها )دكسكسير( لـ تقؼ عند هذل الحدكد، كا 
كمف  ر البعض ا خر مف هذل األصكؿ.مدارس لغكية متعددة؛ طٌكر بعبها مف هذل األصكؿ، كغي  

 هذل المدارس: 
ػ:ػاضطذؼورةػأوًضا/ػاضطدارسػاألوربغظ

 –التي كبعت نظرية كاممة في التحميؿ الانكلكجٌي  (praug school –مدرسة )براغ  – ُ
phonology( ـَُٖٗ، ظهرت في أكربا، كمف ابرز ركادها العالماف:)نيككالم تركبتسككم-

( المذاف R.Jakobson -ـ(ُِٖٗ -ـُٖٔٗ( ك)ركماف ياكبسكف)- N.Trubetskoyـ( ُّٖٗ
انطبل نا مف التحميؿ الانكلكجٌي لمغة structural linguistics  -كبعا أصكؿ عمـ المغة البنيكمٌ 

عمى أساس التار ة بيف )المغة(   phoneme-كالسيما عند )تركبتسككم( الذم أ اـ تصكرل لماكنيـ
ذ إف  الاكنيـ ينتمي إلى ماهكـ )المغة(، أما األصكات فتنتمي إلى ك)الكبلـ( عند )دكسكسبر(، إ

 ماهكـ )الكبلـ(.
عمى أساس أف  عمـ  ،كهذا يعني أف  )مدرسة براغ(  د فر ت بيف عمـ األصكات كالانكلكجيا    

األصكات يختصُّ بدراسة األصكات كيحممها كهي منعزلة كظياينا أك مجردة عف غيرها مف 
فهك العمـ الذم  ،بغض النظر عف كظياتها المغكية كدكرها في المعنى. أما الانكلكجيااألصكات، أم 

يختصُّ بمعالجة الظكاهر الصكتية بالنظر إلى كظياتها داخؿ البنية المغكية، كبناءن عمى ذلؾ حدد 
 speech –)بكتسككم( ماهكـ الاكنيـ ب،ن ه النمكذج الصكتٌي الذم يمٌيز الحدث الكبلمٌي المعيف

event (ُمف غيرًل.) 
 –ـ( ُٖٗٗ، كهي التي أسسها العالـ المغكٌم الدنماركٌي )هممسميؼ ) كلدعاـمدرسة ككبنياجف – ِ

Hielmslev( كهك اسـه مشتؽه مف الكممة اليكنانية ،glossa ك د ،)( التي تعني )المساف( أك )المغة
ة، احتيج لمتعبير عنها صكري mathematicalأهسست هذل المدرسة في أكربا عمى أصكؿ ريابية 

إلى مصطمحاتو جديدة غير المصطمحات المعركفة المتداكلة، بحيث كانت هذل المصطمحات مف 
 -ـَُٖٔالغرابة كالغمكض ما جعمها سببنا في الحدٍّ مف انتشارها، كمف أشهر ركادها )أتك يسبرسف )

 (.ِ)Otto jespersen –ـ( ُّْٗ
                                                           

 .ُِ-َِدراسات في المسانيات التطبيقية، ص/ ينظر:- ُ
ـ عبد الرحمف أيكب، ك د أشار إلى هذل ُْٓٗرد كالمجتمع( الذم ترجمه عاـ اكهك صاحب كتاب )المغة بيف ال - ِ

 .(ُٔمحمكد السعراف، ص/ لمجتمع، د.المغة كا الترجمة كعمؽ عميها الدكتكر محمكد السعراف. )ينظر:
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 أصميف، هما: ك د انطمؽ )بممسميؼ( في نظريته مف    
نما هي صكرة أك شكؿ  Substancأف  المغة ليس مادة األكؿ/  .form، كا 
 (.ُ)Contentثـ محتكل  expressionأف  المغات كافة تشترؾ في ككنها تعبيرنا  كاآلخر/

ا تهتـ .Firth, J.R -ـ(َُٔٗ-ـَُٖٗمدرسة فيرث ) – ّ : كهي مدرسة أكربية لغكية أيبن
رسة لغكية في بريطانيا أطمؽ عميها )المدرسة المغكية االجتماعية(، كهي بالمعنى، تككنت منها مد

ا، إذ تتممذ عمى يد )فيرث( عدده مف أساتذة  مدرسة أثرت في التاكير العربي الحديث ت،ثيرنا كابحن
 (.ِالمغة العربية في مصر)

هاية القرف الثامف كانت نظرية )فيرث( محصمةن لمدراسات المغكية التي بدأت في بريطانيا منذ ن     
( عبل ة المغة السنسكريتية بالمغتيف ُْٕٗ -ـُْٕٔعشر، حينما كشؼ العالـ )كليـ جكنز 

اليكنانية كالبلتينية، فببلن عف مخماات الاكر المغكٌم في أكربا كالسيما نظرية الاكنيـ التي صاغها 
 عمماء )مدرسة براغ(.

ة لغكية حديثة، بعد أف كاف اهتماـ عمماء المغة في كييعدُّ )فيرث( أكؿ عالـ بريطانٌي كبع نظري    
بريطانيا ال يعدك كبع المعجمات كالدراسات الصكتية كالمهجية، مت،ثرنا في ذلؾ بجهكد العالـ 

( الذم جرت معظـ أبحاثه في .Malinowski,Bـ ُِْٗ-ـُْٖٖاالنثربكلكجٌي )مالينكفسكي )
إذ كجد هذا الباحث ناسه أماـ مشكمة ترجمة  جنكب المحيط الهادم بيف سكاف جزر )تركبرياند(،

العبارات المغكية التي يستعممها سكاف هذل الجزر إلى المغة االنكميزية، كبخاصة العبارات التي 
مف  –تتعمؽ بدينهـ، أك التي لها أهمية ثقافية خاصة، كحيف حاكؿ حؿ  هذل المشكمة كجد ناسه 

 ميت بػ)نظرية السياؽ(.يصكغ نظرية في المغة كالمعنى، س –دكف  صد 
ككاف لػ)فيرث( اهتماـه خاص بالمغات الشر ية، فقد عاش مدة مف الزمف في الهند، كت،ثر      

بجهكد عمماء المغة الهنكد القدماء، ككصاهـ لمغة السنسكريتية كبخاصة مف الناحية الصكتية، مٌما 
اريخ الاكر المغكم في بريطانيا، أهمه إلى كبع نظرية لغكية  امت عميها مدرسة لغكية مستقمة في ت

 (.ّ)Cotext –ككاف حجر الزاكية في هذل النظرية هك فكرة السياؽ 
ـ ُّّٗ-ـُْٖٖراء )إدكارد سابير آتمثمت هذل بادم األمر بثانينا/ المدارس األمريكية: 

E.Sapirكية، كعمـ ( الذم كلد في أكربا، كانتقؿ إلى الكاليات األمريكية المتحدة، كأصبح را دنا لمبني
أجياالن مف عمماء المغة األمريكييف، إذ كاف ذا ثقافة عممية كلغكية كاسعتيف، فقد انطمؽ في دراسته 

                                                           
1 - Todorov, Ency. Dict, ofsciences of lang, p20. 

تماـ حساف،  عبد الرحمف أيكب، كد. كماؿ محمد بشر، كد. إبراهيـ أنيس، كد. محمكد السعراف، كد. منهـ: د. - ِ
 (.َّمحمد أحمد أبك الارج.) ينظر: دراسات في المسانيات التطبيقية، ص/ كد.

 .ِّٕ-ِّٔعمـ المغة الحديث، ص/ - ّ
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( التي تعني أف  كؿ  إنسافو يحمؿ في داخمه linguistic patterns -لمغة مف فكرة )النماذج المغكية
الستعماؿ الاعمٌي لمغة المتمثؿ في المبلمح المغكية لنظاـ لغته، كهي نماذج ثابتة، كذلؾ في  بالة ا

(. كهك بذلؾ ينحك نحك ثنا ية )دكسكسير( المتمثمة بػ)المغة كالكبلـ(، ك د ُالمادة المغكية المنطك ة)
في  بالة ، Competence   -أفاد منها فيما بعد )نعـك تشكمسكي( بثنا يته المتمثمة بالقدرة المغكية 

 . Preformans –األداء المغكٌم 
ية أراء )سابير( تدكر في فمؾ الجكانب الحبارية كالثقافية كاالجتماعية لمغة اإلنسانية، لـ ترتًؽ بق   

 إلى مصاًؼ المدرسة. كفي ذلؾ الك ت برزت ثبلث مدارس أمريكية هي:
كهك اسـ الجامعة التي كاف يعمؿ فيها مؤسسها  (:yale –المدرسة السمككية أك )مدرسة ييؿ  – ُ

 الدراسات الى ( أستاذناL,Bloom field –ـ ُْٗٗ -ـُٕٖٖيكنارد بمكمايمد العمـ المغكٌم )كل
ف لناسه مدرسة لغكية كابحة كمستقمة في تاريخ الاكر  المغكية، فقد استطاع هذا العالـ أف يككٍّ

 المغكٌم اإلنسانٌي بعامة، كالاكر المغكٌم األمريكٌي بخاصة.
، كلكف بطريقة خاصة، أصبحت عممنا عميه كعمى التـز )بمكمايمد( بالمنهج البنيكٌم الكصايٌ     

مادة غير  ابمة  ةمدرسته المغكية، إذ كاف ياهـ مصطمح )العممية( عمى أن ه يتبمف رفض أي
لممبلحظة المباشرة، أك باألحرل غير  ابمة لمقياس المادٌم، ككاف مت،ثرنا في ذلؾ بػ)عمـ الناس 

( الذم رأل B. Watson –ـ ُٖٓٗ -ـُٖٕٖ( السيما )كاطسكف behaviourism -السمككٌي 
أف  عمـ الناس ليس بحاجة إلى التسميـ بكجكد العقؿ، أك أم شيءو آخر، ال يمكف مبلحظته مبلحظة 

 مباشرة أك  ياسه.
إف  المغة عند )بمكمايمد( كمف تبعه مف السمككييف ليست إاٌل نكعنا مف االستجابات الصكتية      

، فاإلنساف يسم ع كبلمنا أك يرل شي نا أك يشعر بشعكرو ما، فيتكلد عف ذلؾ استجابة لحدثو معيفو
 -عندل  –صكرة مف صكر التاكير العقمٌي، كاإلنساف  ةكبلمية، مف دكف أف ترتبط هذل االستجابة ب،ي

في هذا يشبه الحيكاف. كبذلؾ رفبت السمككية دراسة المعنى أك البحث في الداللة، بؿ ركزت في 
 ة.الجانب المادم لمغ

كيتزعمها ياكبسكف الذم هاجر مف أكربا إلى   : Harvard University – مدرسة ىارفارد – ِ
ـ، متبنية آراء )دكسكسير(، ك د كاف )نعـك تشكمسكي( كاحدنا مف تبلميذ هذل َُٓٗأمريكا عاـ

( الذم Zellig Harris -المدرسة في مقابؿ مدرسة )ييؿ( السمككية التي كاف يتزعمها )زيمج هارس
ـ(، ك د ك عت صدامات عنياة بيف المدرستيف، كلكف )ياكبسكف( كتبلميذل حاكلكا َُٗٗكلد عاـ )

االستاادة مف المنهج التكزيعٌي في التحميؿ المغكٌم، غير أن هـ تمسككا في الك ت ناسه بمبدأ )المبلمح 
                                                           

 .ّٖينظر: دراسات في المسانيات التطبيقية، ص/ - ُ
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 –ية المعمكمات ( التي تميزت بها مدرسة )براغ(، ككاف لنمك نظر distinctive features –المميزة 
information theory  كتطكرها، كدخكؿ الريابيات في مجاؿ التحميؿ المغكٌم، أكبر األثر في )

 (.ُإزاحة الخبلفات التي كانت  ا مة بيف المدرستيف، كامتزج ذلؾ كمه في نظرية تشكمسكي)
انطمؽ  : -Transformational Generative Linguistics –مدرسة التكليدية التحكيمية  – ّ

( مؤسس هذل النظرية مف اعتقادل ب،ف  الهدؼ األكؿ مف Noam CHomske –)نعكـ تشكمسكي 
دراسة المغة اإلنسانية هك معرفة طبيعة العقؿ البشرٌم، ككيؼ يعمؿ، كأف  تركيب المغة يتحدد بتركيب 

هذا الجانب  العقؿ اإلنسانٌي، كأف  كجكد خصا ص لغكية عامة تجمع كؿ المغات لهك دليؿه عمى أف  
مف الطبيعة البشرية كاحد كعاـ عند جميع البشر، بغض النظر عف األصؿ كالعرؽ كالطبقة كالاركؽ 
العقمية أك الطبيعية، لذلؾ رفض األنمكذج المغكٌم السمككٌي الذم كبعه )بمكمايمد(؛ ألن ه يتعامؿ مع 

، كهك بذلؾ _أم اإلنساف ك،نه حيكاف أك آلة، حينما يقكؿ إف  الحدث المغكٌم ما  هك إاٌل استجابةه لمثيرو
 د غاؿ عف  كل أعمؽ أثرنا كراء انتاج الحدث المغكٌم، تتمثؿ بالعقؿ مف ناحية كالقدرة  -بمكمايمد

اإلبداعية لمغة اإلنسانية مف ناحية أخرل، أم  درة المغة غير المحدكدة التي تجعؿ أبناء المغة 
، الكاحدة  ادريف عمى أنتاج عددو غير محدك  د مف الجمؿ كفهمها كتككينها، لـ يسمعكا بها  ط مف  بؿي

(  (.ِكلـ ينطؽ بها أحده مف  بؿي
يىعدُّ )تشكمسكي( ناسه لغكينا عقبلنينا، ألن ه يرل أف  لئلنساف  درة عقمية ال يمتمكها الحيكاف كال    

ا فريدنا، كأف  هذل القدرة تتمثؿ في هذا الجانب الخبل ؽ أك اإلبداعٌي مف العقؿ ا لة،تيعدُّ أنمكذجن
 (.ّالبشرٌم، التي تيعدُّ المغة اإلنسانية مف ابرز مظاهرل)

 (:ْ سـ )تشكمسكي( النظاـ المغكٌم العاـ المجرد عمى ماهكميف هما)    
كهي المعرفة المغكية المختزنة في أذهاف  :Competence –القدرة أك الكفاية المغكية  -األكؿ

ف الجهاز المغكٌم أبناء المغة، كتتمثؿ بمجمك  عة القكانيف كالمعادالت كالعناصر الشكمية التي تككٍّ
 التكليدٌم، كهذا الجهاز يتككف مف العينات المغكية الاعمية األدا ية.

كهك ما يتكلد عف النظاـ المغكٌم )القدرة المغكية(،  :Performance –كاآلخر: األداء المغكٌم 
الاعؿ)ما نكتبه أك نسمعه أك نقرؤل( كتكصؼ هذل األداءات كتتمثؿ األداءات المغكية فيما نقكله ب

 ب،ن ها ال نها ية.

                                                           
 .ْٔ-ْٓينظر: دراسات في المسانيات التطبيقية، ص/ - ُ
 .ٖينظر: نظرية تشكمسكي المغكية، ص/ - ِ

 3 – Chomsky, Cartesian linguistics, pp.3-5, pp.60-63. 
 .ُٔص/ (،كتطبيقات مقدمات) ينظر: عمـ المغة المعاصر - ْ
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كهكذا تكالت النظريات كالمدارس شي نا فشي نا بعد نظرية )تشكمسكي( التكليدية التحكيمية، بحيث      
أصبحت هذل المدرسة ذات اتجاهات متعددة كنظريات متنكعة، طرحها عدده مف عمماء المغة، 

بلميذ )تشكمسكي( كبعبهـ مف غير تبلميذل، ككاف أغمب ما  دمكل، إما إبافة أك بعبهـ مف ت
تعديؿ لمنظرية األصمية، كهك ما أطمؽ عميه بعض مف مؤرخي الاكر المغكٌم: )التطكرات المعاصرة 

 (.ُلممدارس التشكمسكية في عمـ المغة()
يسمى بػ)المسانيات النصية(  كفي السبعينيات مف القرف العشريف ظهر )عمـ لغة النص( أك ما    

عمى يد ) زيميج هارس( تمميذ )بمكمايمد( كأستاذ )تشكمسكي(، كذلؾ حينما أشار إلى بركرة تحميؿ 
تكزيع المكرفيمات في نصٍّ ما، طبقنا لعبل ة التعادؿ كالتكافؤ بينها، كأطمؽ عمى هذا التحميؿ 

تكزيع المكرفيمات في الجممة (، كييقصد به discourse Analysis –مصطمح )تحميؿ الخطاب 
(، كمبدأ التكزيعية مبدأ أصيؿ مف مبادئ التحميؿ الشكمٌي ِداخؿ نصٍّ يت،لؼ مف عدد مف الجمؿ)

    في نظرية )بمكمايمد( السمككية.
كت،تي جدة هذا العمـ )عمـ لغة النص( حيف تخمى عف الجممة مف حيث هي الكحدة األساسية      

، بعدما كانت الجممة هي الكحدة األساسية عند عمماء المغة Text – لمتحميؿ المغكٌم إلى النصٍّ 
 القدماء كالمحدثيف كالمعاصريف  بؿ ظهكر عمـ لسانيات النٌص. 

هذا إجماؿه لتاريخ الدرس المسانٌي كمراحؿ تطكرل، كسكؼ ناصؿ القكؿ في مااهيمه كمصطمحاته     
 كنظرياته في محابراتو الحقة. 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           

 .َِٓ-ُٕٔينظر: نظرية تشكمسكي المغكية، ، ص/ - ُ
1 – De Beaugrand, and Dressler, Introducation  to  Text  linguistics,P.21. 
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 الفصل الرابع

 ًّ  مستوٌات الدرس اللسان

 :المستكل الصكتيٌ  – ُ

 عدُّ كتي  ،ا تنتجه أعباء النطؽا سمعين ا أثرن هبكصا كهك المستكل الذم يدرس أصكات المغة     
د الجانب يمكف تصكر العممية التكاصمية مف دكف كجك  الدراسة الصكتية عماد الدراسة المغكية، إذ ال

 ، الذم يشكؿ المبنة األساس التي يت،لؼ منها بناء الكبلـ.الصكتيٌ 

كيشمؿ كبل  كيشير الدارسكف الى أف لمصكت المغكم عدة جكانب يمكف اف ينظر اليه مف خبللها
 .phonemics – كالاكنكلكجيا phonetics – الاكناتيؾالنكعيف المعركفيف: 

فقد  يًسمىٍت عمى  سميف:  سـ يدرس طبيعة الصكت  ؛لحديثالدرس المساني افي  كأما األصكات    
 -مف حيث مخرجه، كصاته، كت،ثيرل في غيرل مف األصكات أك ت،ثرل بها، كيسمى )الاكنتيكا

PHONETIQUE كهك عمـ يتناكؿ دراسة الظكاهر الصكتية كطبيعتها ك،حداث فيزيا ية، كيبحث ،)
، كتتمقاها أعباء السمع. كهك يعالج مخارج في الصكت مف حيث هك حركة تنتجها أعباء النطؽ

(. كانتقالها مف المتكمـ إلى السامع، بكساطة نشاط لغكٌم ُالحركؼ، كصااتها، ككياية النطؽ بها)
عمـ التشريح كالايزيكلكجيا، كما يبحث في ت،ثير الصكت في غيرل مف األصكات  كحركٌي يظهر في

كتتعدد أنكاع )الاكنتيكا( فمنها:   ات أك بكظا اها.كفي ت،ثرل بها، مف دكف االهتماـ بمعنى األصك 
الاكنتيكا الايزيا ية، كالاكنتيكا التشريحية، كالاكنتيكا التجريبية في تحكيؿ الصكت البلمادم إلى 
صكرة مسجمة كمكتكبة، كالاكنتيكا التاريخية التي تختصُّ بالتغييرات التي طرأت عمى صاات 

الكصاية التي تهتـ بالجهاز الصكتٌي، كبمخارج الحركؼ، كعددها، الحركؼ عبر التاريخ، كالاكنتيكا 
   (.ِكصااتها)

                                                           
 االنترنيت شيكهبركك، بحث منشكر عمى  مزكز د. المغكم، الناس كعمـ المسانيات في ينظر: محابرات -ُ
 .ّٔص/ ـ، ُٗٗٗ ،ُط الجزا ر،  الجامعية، المطبكعات حساني، ديكاف أحمد ات، المساني في ينظر: مباحث -ِ
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 –ك سـه يدرس كظا ؼ األصكات ك يمتها كمدلكالت، كيسمى )الاكنكلكجيا     
PHONOLOGIE()ُ أك عمـ األصكات الكظياٌي، كهك عمـ ييعنى باألحداث الصكتية مف حيث )

لكجي كحدة متكاممة، كيخبع لنظرية التكزيع، كيقكـ بكظياة كظا اها كمعانيها كيؤلؼ التنظيـ الاكنك 
ٍيت،  Phoneme)- فكنيـ)أك الصكت المشكمة لمكممة  هذل الحدثسمى ي(، ك ِخاصة) كى أك  أك الصي

 منها فكنيـ أك صكت، كتعرؼ كؿٌّ ( رجؿ)في كممػة  (كالبلـ ،فالراء، الجيـ) البٌلفظ، الصكتيـ، أك
كحدة مف  أصغر هافها ب،ن  أكؿ مف عر   عدُّ تعبير بمكمايمد الذم يي  عمى حدٍّ  (الاكنيما)الصكتية أك 

 أصغر صكرة صكتية تخبع لمتحميؿ األلسنٌي، أك هي ،(ّ)كحدات السمات الصكتية المتمايزة
 (.ْناسها) الصكتية تؤدم إلى فرؽ في المعنى، إذا استبدلت بصكت آخر في البي ةك 

، بربًت(، كداللية )ساؿ، كتبعث صكرة الاكنيـ اختبلفات صرف      ، بربتى ية كنحكية )بربتي
 .(ساؿ زاؿ: )في الكممتيف ز/ ة /ا عف الكحدة الصكتيتختمؼ تمامن  /س / الكحدة الصكتيةف كزاؿ(،

عممية  منهما،  لذلؾ يمكف القكؿ ب،ف   إلى اختبلؼ الصكت األكؿ في كؿٍّ  كيرجع سبب االختبلؼ
ف لـ يككالمبلحظ أن   .لى تغيير في معنى الكممةمكاف فكنيـ آخر يؤدم إ استبداؿ فكنيـ  ماكنيـل فه كا 

عمى التاريؽ بيف  ه يعيف صاحب المغةأهميته تكمف في أنػ   فإف   ،الكظياة الصكتية إالٌ  )الصكتـ(
إذ ال سبيؿ لمتمييز بيف  (،مات(ك (بات) :المعاني، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ  كلنا في العربية

  (. مات) في (الميـ)ك (بات )في (الباء (:مف التمييز بيف الاكنيميف معنى الاعميف إالٌ 

 المسانيكف مع ما ذهب إليه بمكمايمد حيث يستخدمكف مصطمح الاكنيـ لمداللة عمى أصغر كيتاؽ   
لماكنيـ الكاحد مف  كحدة فػي السمسمة الكبلمية محددة بصااتها المميزة، ك د تختمؼ الصاات المميزة

                                                           
 كيترجـ ،ُُُص المغة، د.تماـ حساف، في البحث الصكتي(، ينظر: مناهج بػ)التشكيؿ المصطمح هذا يترجـ -ُ

Phonological )حتى لكجية()فكنك  أك )الاكنكلكجيا( ك)فكنكلكجي( استعماؿ نؤثر كنحف )تشكيمية(، أك بػ)تشكيمي 
 .مرف محدد عربي مصطمح يظهر

 ينظر: كيكيبديا المكسكعة الحرة. -ِ
عالـ الكتب الحديث، عماف األردف،  سمير شريؼ استيتة، ينظر: المسانياتؾ: المجاؿ كالكظياة كالمنهج، د. -ّ

 . ْٔ، ص/ََِٖ
شبكة االنترنيت، مك ع: الصكتية، الكدغيرم محمد، بحث منشكر عمى  المسانيات داخؿ مف لاكفاألينظر:  -ْ

 العالمية. الشبكة عمى العربية المغة مجمع
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باستثناء الكظياة أك القيمة  -ه ليس لماكنيـ الباحثيف أن   ا عميه إجماعكممٌ  (.ُ)لغة إلى أخرل
تخمك  "المستكل الصكتي كما يرل مارتيني  ذلؾ أف    ،كظياة أخػرل يؤديها أية  يمة أك -الصكتية 

 ، كهذا ما ينطبؽ في العربيػة عمى العناصر المشكمة لمكممة المجردة أك ما(ِ")المعنى عناصرل مف
تصرياه أك  يعرؼ بػ" الجذر" الذم ال تتغير صكرته الصكتية كالبنيكية كاإلعرابية إال في حالة

 .إسنادل

 :الاكنيـ نكعاف كالجدير باإلشارة أف       

، كيسمى بػ)الاكنيـ كيشمؿ كؿ الصكامت كالصكا ت( : Segmental  قطعيمفكنيـ ) /األكؿ 
ا مف أبسط صيغة لغكية ذات دة الصكتية التي تككف جزءن الكح هعرؼ ب،ن  يي ك (، الر يس أك التركيبيٌ 

 ،ا مف الكممة الماردةا أساسين أك  ؿ: هي ذلؾ العنصر الذم يككف جزءن  منعزلة عف السياؽ ،معنىن 
 (.ّ)التاء ك الثاء كالباء ك

ا بػ) : Suprasegmental) قطعي مفك  )فكنيـ ا خر/ك  ما فكؽ  أك الاكنيـ الثانكمٌ كيسمى أيبن
 مف الااصؿ كيتمثؿ في كؿٍّ  ،ظاهرة أك صاة صكتية ذات مغزل في الكبلـ المتصؿك هك (: يٌ التركيب

Juncture كالنغـ Pitch  كالنبػػػرة Stress كطكؿ الصكت Word – length(ْ.) 

تغيرها ال يؤدم  ،صكتية في بي ة نطقية كاحدة ه أصغر كحدةيعرؼ األلكفكف ب،ن  ف ؛األلكفكفأما      
 (.ٓالداللة) في يؤثر ال األصميٌ  الصكت أك لماكنيـ، نطقيٌ  تنكٍّع بمنزلة هك المعنى،إلى تغيير في 

 أك الاكنيـ عدا متماثمتيف كممتيف( زار - سار)كلمتاريؽ العممي بيف الاكنيـ كاأللاكف ن،خذ:    
 كهك. فكنيـ[ ز] ك فكنيـ[ س] أف نقكؿ كلهذا المعنى، في مختماتاف الكممتيف كلكف األكؿ، الصكتيـ
أما في  كلنا:  .الكممات مف كغيرها كبكرة( )بقرة ك كرمؿ( )نمؿ: مثؿ الكممات مف كثير في مانجدل

 فهناؾ الثانية مر قة، كفي األكلى ماخمة، في الجبللة لاظ فإٌننا ننطؽ )الـ( ؛(اً  كبسـً  اي، يقكؿي )
                                                           

 . ُْينظر: المسانيات العامة ك بايا العربية، مصطاى حركات، ص/ -ُ
 .َٖ، ص/ت( الصكتيات كالاكنكلكجيا، مصطاى حركات، دار ا فاؽ، الجزا ر،) ب. ينظر: -ِ
 .ُّٖينظر: المسانيات، النش،ة كالتطكر، أحمد مؤمف، ص/ -ّ
 ينظر: المصدر ناسه. -ْ
ينظر: مستكيات التحميؿ المغكٌم، ندل سعكد عبد العزيز الدايؿ، جامعة الممؾ سعكد، بحث منشكر عمى شبكة  -ٓ

 . االنترنيت
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 المختماة الصكر إف   نقكؿ: ناكه المعنى، في ال يؤثر االختبلؼ هذا كلكف النطؽ، في فعبلن  اختبلؼ
 .البلـ لاكنيـ الاكنات إالٌ  ماهي البلـ لنطؽ

  :(ُ)يف هما سممى ع اتقسـ األلكفكنتك  

ا يظهر فيه كال يمكف ألم ألكفكف آخر صكتين  األكفكف سيا ن  لكؿٍّ  عني أف  تاأللكفكنات المتكاممة: ك  - أ
  . الصكتيٌ  أف يظهر في هذا السياؽ ناسه يمثؿ الاكنيـ

األلكفكنات  عمؿتست ، ك ناسه محؿ بعبها في السياؽ تحؿُّ  كهي التياأللكفكنات الحرة :  - ب
نما المغة المحكية هي الحرة في المهجات . كال تيظهر الكتابة صكر التنظيـ الصكتٌي بنحكو صحيح، كا 

تة فقط، التي تمثؿ فقط  انعكاسات األصكات كافة، لذا اهتمت الكتابة العربية باألصكات الصام
فرمزت لها برمكز خاصة. كلكنها لـ تهتـ باألصكات المينة، السيما القصيرة منها. كتت،لؼ المغة 
العربية مف ستة كعشريف فكنيمنا صامتنا، كثبلثة لينة. كهذا يعني أف  لمغة العربية ستة كعشريف 

 فكنيمنا صامتنا، كثبلثة فكنيمات لينة.

ثؿ الصكت، كأف  الصكامت هي األصكات التي تدرؾ بصعكبة كيرل مارتينيه أف  المصكتات تم   
ا تماـ  ،دكف مساعدة حركة أك مصكت سابؽ أك الحؽ كهك يؤكد أف  الحد بيف االثنيف ليس كابحن

الصكامت  GENERATIVISTEشكمسكي التكليدية تالكبكح دكمنا، في حيف تخبع مدرسة 
 ت( لمعالجة كاحدة.كالمصكتات )الحركؼ، كالحركا

 :(ِ، هما) سميفعمى  - مف حيث طبيعتها - كتنقسـ األصكات   

: كهي األصكات التي يناتح مجرل الهكاء في VOYELLESأك أصكات ليف  صا تةأصكات   - ُ
أثناء مركرها مف دكف عا ؽ، كمف دكف أف ينحبس الناس، مم ا يؤدم إلى سهكلة نطقها. كفي المغة 

كالاتحة، كالكسرة(، كثبلثة صكا ت طكيمة: )هي الكاك،  العربية ثبلثة صكا ت  صيرة: )هي البمة،
 كاأللؼ، كالياء(. 

                                                           
 بكة االنترنيت.اللاكف، منتدل بمقاسـ حسيني عمى شينظر: الاكنيـ كا -ُ
الجزا ر، بحث منشكر  -بمعباس سيدم ػمؿ، جامعةبكج حمػزة العربية، صكا ت في اال تصادية ينظر: المظاهر -ِ

 .ِعمى شبكة األدب كالمغة، ص/
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، كهي التي يقكـ عا ؽ في جهاز النطؽ حيف CONSONNESأصكات صامتة أك ساكنة  - ِ  
التماظ بها، كيتخطى الناس ذلؾ العا ؽ. ك د صنؼ عمماء الصكتيات الظكاهر العبمية التي 

 قيمة مف الصكامت الخاياة، كالقكية مف الناعمة. تصحب النطؽ، كمٌيزكا الصكامت الث

هي التي أشبع  :فالمجهكرة (مجهكرة، كمهمكسة) عمى: مف حيث صااتها صكاتقسـ األكذلؾ تك    
 :المهمكسةأما ، كيهتز معها الكتراف الصكتياف االعتماد في مكبعها، كمنع الناس أف يجرم معها،

 كال يهتز معها الكتراف الصكتياف، ل الناس معها،هي التي بعؼ االعتماد عمى مخرجها حتى جر ف
   )فحثه شخص سكت(.: كيجمعها  كلؾ

كفي مجاؿ الصكتيات العربية الحديثة بذلت جهكد متعددة في الكشؼ عف التراث الصكتٌي      
العربٌي، كمقاربته مع الصكتيات الغربية الحديثة، كنتجت عف ذلؾ دراسات تنظيرية كتطبيقية، بحثت 

ى في مسا ؿ عامة في التكاصؿ، كالتعبير، كالعبارة، كالمرجع المغكٌم، كطبيعة نظاـ اإلشارات، األكل
كأسباب تغاير التعبير الشاهٌي عف التعبير الكتابٌي...كسكاها، كدرست األبحاث التطبيقية الصكا ت 

 (.ُفي بعض المهجات المحكية)

حيث التاتكا في  ،هذل المس،لة مىعتنبهكا ك د كاف لعمماء المغة كعمماء األصكؿ العرب أف        
الحرؼ الكاحد مف دا رة الكبلـ، كهك  إذ أخرجكا ،معرض حديثهـ عػف الكبلـ ك يكدل إلى الصكت

المميزة المتكابع عمى استعمالها، الصادرة عف مختار  عندهـ ما انتظـ مف الحػػركؼ المسمكعة
 ،فالزام مف زيد إذان صكته ، (ِ)(زيد)كالزام مف  ،الحرؼ الكاحػد ك صدكا بالقيد االحتراز عف ،كاحد

 ف(،إنسا)فػي  كلنا:  (إفٍ )تعبير مارتيني، كمثمها  أك فكنيـ عمى حدٍّ  ،دالة أك كحدة غير ،أك حرؼ
فٍ  رادته دؿ األلااظ ليست لذكاتها، بؿ هي تابعة لقصد المتكمـ ألف   ؛دلت عمى الشرطية كا  كنعمـ  ،كا 
فٍ  (اإلنساف)مف لاظ  (إفٍ )الشرطية لـ يقصد جعمها غير شرطية، فػ (إفٍ )المتكمـ حيث جعؿ  أف    كا 

 عدُّهافيه، فهي غير دالة كال يمكف   له داللته خارج الماظ الذم كردتا طكيبلن كانت تشكؿ مقطعن 
كهذا ما يتاؽ  ،مف معناها عمى شيءو  كال تدؿُّ  ،كممة ها في هذل الحالة جزء مفألن   ؛الشرطية (إفٍ )

 .المعاصر لمسانيٌ كاالتجال ا
                                                           

  .ُٕٗٗ عاـ - ٗ-ٖ العدد –( العربي الاكر) مجمة العربية، أكديت بتي، المغة فكتكلكجياينظر:  -ُ
 ينظر: ماهـك الاكنيـ، منتديات ستارتايمز، ارشيؼ لغة الباد. -ِ
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 المستكل الصرفٌي:  -ِ

هك المستكل الثاني مف مستكيات التحميؿ المسانٌي، كيسمى العمـ الذم يعنى بدراسة هذا       
كهك عمـ (، Morphologieمصطمح: ) نكميزيةالصرؼ(، كيقابمه بالمغة األ الجانب مف المغة بػ)عمـ

لكممة مف حيث أفرادها، كتثنيتها، كجمعها، دراسة الكممة مف حيث الكحدات الصرفية، كأحكاؿ ا
كتعرياها كتنكيرها، كتذكيرها كت،نيثها، كأحكاؿ الاعؿ في داللته عمى الزمف، كالجنس، كالعدد كالهي ة، 
كالشخص. أك هك العمـ الذم يبحث في التغيرات التي تمحؽ  بنية الكممة؛ لغرض معنكٌم أك لاظٌي، 

. (ُتها الممحكظة، مف حيث حركتها، كسككنها، كعدد حركفها)كيراد ببنية الكممة هي تها أك صكر 
ا: هك المكرفكلكجيا الذم ييعنى باالشتقاؽ كالتصريؼ، إذ تيعدُّ الكممة   كالمستكل الصرفٌي أيبن
المكبكع األساسٌي في هذا المستكل، فيدكر البحث حكؿ أصمها، كصيغتها، ككزنها، كمعرفة الزا د 

 سماف:كهك   .كاألصمٌي مف أصكاتها

 قسـ يدرس كصفية بنى الكممة. -ُ

 قسـ يدرس كظيفة األصكات. -ِ

ك د برز في المسانيات الحديثة مصطمح )المكرفيـ( ليحؿ  محؿ مصطمح الكممة في الدراسات     
المغكية القديمة، إذ كانت الكممة هي المكبكع األساسٌي في الدرس الصرفٌي عند عمما نا القدماء، 

الحديث؛ فقد سمؾ المحدثكف مسمكنا آخر، حاكلكا الكصكؿ فيه إلى نظاـ يمكف أما في عمـ المغة 
تطبيقه عمى أكبر عددو مف المغات، إٍف لـ يمكف تطبيقه عمى المغات كمها، ككاف أهـ مبلمح هذا 
النظاـ تقسيـ البناء الكبلمٌي عمى كحدات بنا ية ذات معنى، تمثؿ كؿُّ كحدةو منها أصغر ما يمكف 

ه في هذا التقسيـ. كمف هنا جاءت أهمية مصطمح )المكرفيـ( الم،خكذ في األصؿ مف الكصكؿ إلي
 (. ِالكممة اليكنانية: )مكرؼ( بمعنى شكؿ أك صكرة.)

 (:ّكالجدير بالذكر أف  مف الباحثيف مف فرؽ بيف ثبلثة أنماط لمكممة مف حيث االستعماؿ، هي)    

                                                           
 . َٕتيؽ، ص/مدخؿ إلى عمـ الصرؼ، عبد العزيز ع -ُ
 .ّٔينظر: عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربٌي، محمكد السعراف، ص/ -ِ
 -قُُْٖ، )ُينظر: المسانيات العامة ك بايا العربية،مصطاى حركات، المكتبة المصرية، صيدا، بيركت، ط -ّ

 .ْٕ-ْٔـ(، ص/ُٖٗٗ
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كعناصر نغـ، ينظر إليها مف الناحية الصكتية الكممة الصكتية: كهي كحدة مككنة مف فكنيمات  -ُ
( Son)( في المغة العربية. كFi( كفي )alaبغض النظر عف المعنى الذم تدؿُّ عميه، مثؿ: عمى )ى 

 ( في الارنسية.soك )
الكممة المعجمية: كتتمثؿ في جذر الكممة الذم يمثؿ المادة الخاـ التي نستعممها في ت،ليؼ الكبلـ،  -ِ

ار كممة مجردة، تتنكع بحسب تنكٍّع استعماالتها، تبعنا لتنكٍّع المعاني المراد تبميغها، كهي بهذا االعتب
: عدة صيغ، مثؿ: عالـ  كالسيا ات التي ترد فيها هذل الكممة، فيمكننا أف ن،خذ مف كممة )عمـ( مثبلن

، كغير ذلؾ.  كمعمكـ، كأعمـ كعممنا كأعممتي
نييف مختمايف أك أكثر، مثاؿ ذلؾ حرؼ الجر )عمى( الكممة الكاحدة: كهي التي  د تدؿُّ عمى مع -ّ

كالاعؿ )عبل( مف )عبل يعمك عمكنا(، فالكممتاف متطابقتاف مف الناحية الصكتية لكنهما مختماتاف 
اختبلفنا مطمقنا مف الناحية النحكية، ككذلؾ كممة )فتى( التي تدؿُّ عمى مرحمة مف مراحؿ العمر، 

 كغ مرحمة زمنية معينة.كالاعؿ: )فتا( الذم يدؿُّ عمى بم

ن ما     لكف ما تجدر إليه اإلشارة هك أف  مباحث عمـ الصرؼ في العربية لـ تكف مستقمة بذاتها، كا 
كانت تدرس بمف مباحث عمـ النحك الذم كاف يعتمد في دراسته لمغة عمى منهج معيارٌم تعميمٌي، 

لتصريؼ كعبل ته بالنحك، حيف تناكلكا أشار القدامى إلى اك د . (ُيقكـ عمى مبدأ الخطاء كالصكاب)
مكبكع المعاني الكظياية لصيغة الكممة داخؿ التركيب كداللتها، كربطكا بيف الصيغة كالداللة، أك 
بيف الصيغة كالحكـ الشرعي، حيث كاف  راء األصكلييف دالالت لصيغ األمر، كغيرها مف 

 ( ِ)القبايا

المغكييف إلى القكؿ  عند عددو مفلقبكؿ، ككصؿ األمر بعت لمكممة بالـ تحظى التعرياات التي ك    
بصعكبة كبع حدٍّ عاـ لمكممة يمكف تطبيقه عمى كؿٍّ المغات؛ نظرنا لتنكع اإلجراءات الصرفية في 
كؿٍّ لغةو، كالمكرفيـ أصغر كحدة لغكية ذات معنى، كالمعاني التي يعبر عنها المكرفيـ هي معافو 

ث االسمية كالاعمية، أك نكعها مف حيث التذكير كالت،نيث، أك كظياية، تحدد نكع الكممة مف حي
 (.ّعددها، كالتي ال تقبؿ التقسيـ عمى كحدات دالة)

 كتنقسـ المكرفيمات عمى نكعيف أساسييف، هما:
                                                           

بيركت،  العربية لمطباعة كالنشر،محمكد أحمد نحمة، دار النهبة  د.ينظر: لغة القرآف الكريـ في جزء عـ،  -ُ
 .َّٖـ، ص/ُُٖٗلبناف، 

 ..ُّٖ-ُّٕينظر: مبادئ المسانيات، أحمد محمكد  دكر، ص/ -ِ
 .ُّٖينظر: لغة القرآف الكريـ في جزء عـ ، ص/ -ّ
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، كغير ذلؾ مٌما  -ُ المكرفيـ الحر: كهك الذم مف الممكف أف ي،تي مستقبلن مثؿ:)ض ر ب( في بربتي
 يسمى باألصؿ أك الجذر.

ن ما يستعمؿ مع غيرل، مثؿ السكابؽ كالمكاحؽ ا -ِ لمكرفيـ المقيد: كهك الذم ال ي،تي مستقبلن بناسه كا 
 كالدكاخؿ عمى الكممة كما تنقسـ المكرفيمات عمى نكعيف آخريف:

ن ما يستدؿ عمى كجكدل مف المعنى مٌ الصار مكرفيـ ال - أ : فهك ال تظهر له عبلمة صكتية دا منا كا 
 أك الحذؼ. الكظياٌي أك االستتار

صكتٌي: حيث يتحقؽ كجكدل صكتينا، إذ يظهر هذا المكرفيـ في إبافة عنصر صكتٌي المكرفيـ ال  - ب
يتككف مف صكت كاحد أك مقطع، كفي تبادؿ األصكات الصا تة تتغير الحركات دكف إبافة 

 عنصر صكتي جديد، كيظهر في عنصر مف عناصر األداء كالتنغيـ كالنبر كالك ؼ. 

ؽ النظر في المعجمات العربية القديمة لكممة )صيغة(، نجد أن ها مصدر لماعؿ كعند تد ي    
)صاغ( الذم يحمؿ  دالالت معجمية تدكر حكؿ األمكر ا تية: الصيغة التي لها هي،ة حاصمة 

أما الصيغة لدل  (.ُ)ج عمى منكاله، كهي صناعة أك سبؾبسبب ترتيب ما، كهي مثاؿ يينسى 
في إطار ماهكـ الصيغة البسيطة، كاألشكاؿ التصرياية لمصيغة البسيطة، الغربييف؛ فيدكر معناها 

لمتعبير عف الزمف  the present simple tenseكيعبر الغربيكف عف صيغة الحابر البسيط 
الذم  past tenseالحابر، كلمداللة عمى التعبير عف الحقا ؽ األبدية، كصيغة المابي البسيط 

 ات المابية أك الحابرة أك المستقبمة. في حيف صيغة المستقبؿ ييعبر في اإلنجميزية عف األك 
مع  –( المصدر مف الاعؿ  الر يس + shallفقد يتككف مف ) Future simple tenseالبسيط 

( + Willأك ) –( We(، كمع الجمع  المتحدث بالبمير )Iالشخص األكؿ المتكمـ المارد )
 (.ِمع كؿٍّ البما ر)  Will))  المصدر مف الاعؿ فيما عدا ذلؾ(، ك د تستخدـ

 

 

                                                           
ينظر: لساف العرب، ابف منظكر، محمد بف جبلؿ الديف، دار المعارؼ، القاهرة، د. ت، مادة )صكغ(.  كتاج  -ُ

د. ت،  ربي،ػة كصحاح العربية، كالجكهرم، إسماعيؿ بف حماد، تحقيؽ أحمد عبد الغاكر عطػار، دار الكتػاب العالمغ
 .ُِّْ، ص/ْج
 كالنشر لمطباعة  باء دار الرحمف، عبد محمد ،الريحاني المغكية، الدراسات في الزمني التحميؿ ينظر: اتجاهات -ِ

 .بعدها كما َِّص/ ،ُٖٗٗ القاهرة، كالتكزيع،
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 : المستكل النحكمٌ  -ّ

إذا كاف النحك في التعريؼ المعجمٌي: عبارة عف نسؽ مف القكاعد المغكية التي ترمي إلى تعميـ    
صرة  د حافظت عمى جكهر هذا الاهـ القكاعدٌم التقميدٌم، (، فإف  الدراسات المسانية المعاُلغة ما)

لكف بإعطا ه صكرنا أخرل تختمؼ باختبلؼ االتجاهات المسانية. فاي الطرح البنيكم المعاصر، 
يىزي عادةن في كؿٍّ لغةو بيف مككنيف أساسييف، هما:  القا ـ عمى تصنيؼ المعطيات المغكية ، ييمى

جـ البل حة الماتربة لمكحدات المغكية، محددنا سماتها الداللية )المعجـ، كالنحك( حيث يقدـ المع
كالمعجمية، في حيف ترتكز كظياة النحك عمى تحديد األشكاؿ التركيبية مف خبلؿ إسناد الكظا ؼ، 
كالجهات، كالحاالت. كعمى كفؽ هذا الاهـ، فإف  النحك هك مجمكعة مف  كاعد التركيب كالاكنكلكجيا 

 (.ِكصؼ المعجمٌي/الداللٌي)التي ت،تي تالية لم

كمع بركز المسانيات النظرية، ممثمةن في النحك التكليدٌم التحكيمٌي، فقد غدت الغاية هي كبع    
 كاعد كمية لكصؼ أكبر عدد ممكف مف معطيات المغات الطبيعية، الاعمية منها كالممكنة الػتػحقؽ، 

هك الكشؼ عف النحك الكمٌي  -سكي حسب شكم -إذ ييعدُّ الهدؼ األساسٌي لمنظرية المسانية 
، تنتظـ  ٍف تنكعت إلى حدٍّ كبيرو الككنٌي، الممثؿ لمحالة الاطرية األكلى لمكا ف البشرٌم. فالمغات، كا 
في ناس العمميات الشكمية التي تككف الجمؿ النحكية، لذا فكظياة البحث المسانٌي هي الكشؼ عف 

ه بالقدرة المغكية، التي تصبح فيما بعد خزاننا مف الممكة الاطرية لدل األفراد أك ما يصطمح عمي
التجارب المسانية القابمة لمتحقؽ أك اإلنجاز، كهذا يعني أف  النحك هك مجمكع القكاعد المختزنة في 

 (.ّالقدرة المغكية؛ لتكليد ما ال نهاية مف الجمؿ)

عالج  بايا العربية القديمة كالحؽ أف  النهج التكليدم  د عمؿ عمى ت،صيؿ نظرية لسانية عربية ت   
كالحديثة، كذلؾ باعتماد آلة كاصاة صكرية تدرس القدرة المغكية العربية، لذا كاجهت التراث النحكٌم 
بالنقد المنهجٌي، كبانتقاء المعطيات الدراسية منه، إاٌل أف  الظكاهر التي عالجها المسانيكف العرب 

                                                           
 .َّْ/ٓـ، جُُٗٗ، ُينظر: معجـ مقايس المغة، ابف فارس، تحقيؽ: عبد السبلـ هاركف، ط -ُ

 .ِِٖينظر: مناهج البحث في المغة، د.تماـ حساف، ص/ -ِ
فؤاد بك عمي، بحث منشكر عمى شبكة االنترنيت،  ينظر: الػدرس الػنحػكم فػي الػخػطاب المػسػاني الػمػعػاصر، د. -ّ

 تخاطب. عمى مك ع منتديات
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ا لقبايا معالجة في المغات األ كربية، بكحي مف معطياتها، مٌما جعمها تركز في كانت استنساخن
 (.ُ بايا دكف أخرل. كهذا ما يناي عنها صاة الشمكلية كالكمية)

كييعنى المستكل النحكٌم بالتركيب في أمٍّ لغة، ك د أطمؽ العمماء المحدثكف عمى هذا النكع مف     
غة، ك د سطر الشيخ عبد القاهر التحميؿ )عمـ التنظيـ(؛ لما يميزل مف المجاالت األخرل لعمـ الم

إلى أف  نظرية نظـ الجممة العربية تقكـ عندل عمى  -دال ؿ اإلعجاز -الجرجانٌي في كتابه الشهير
 (:ِأسس ثبلثة)

 مة الماظة لمعنى تميها.ءااظ في الجممة، كذلؾ عف طريؽ مبلمة أك الت،ليؼ بيف األلءالمبل -ُ

 .ذلؾ؛ بربط كؿٍّ جزءو مف أجزاء الجممة با خرتعميؽ األلااظ بعبها ببعض، أم تركيبها، ك   -ِ

 ترتيب األلااظ في الجممة أم كبع كؿ جزء في مكانه المبل ـ.  -ّ

كلقد تعدد النظريات الحديثة تيجال الجممة، ك د حاكؿ المحدثكف كبع تصكر لتحميمها، يايد أكبر    
ت،سيسه إلى را د عمـ المغة ، الذم يرجع الابؿ في المذىب التركيبٌي( در مف لغات العالـ كأشهر )

 (:ّالحديث )دكسكسير(، كلقد ظهرت في بكًء هذا المذهب عدة طرا ؽ في التحميؿ المغكٌم، هي)

: يرتبط هذا التحميؿ بالمدرسة األمريكية كرا دها )بمكماميد( تحميؿ الجممة إلى مككناتيا المباشرة -ُ
ن ما عمى أن ها طبقات مف كال تنظر هذل المدرسة إلى الجممة عمى أن ها كممات مت تابعة أفقينا، كا 

 المككنات الكبرل المتراكمة بعبها فكؽ بعض.

كيمثؿ هذا الطريؽ )هككت(، كيعدُّ كؿ  كممةو جزءن مف تحميؿ الجممة إلى عناصرىا المباشرة:  -ِ
 كحدة أكبر.

رته في كيمثؿ هذا الطريؽ )هارس(، كتقكـ فك تحميؿ الجممة بتصنيؼ عناصرىا النحكية: -ّ
 التحميؿ عمى أساسيف هما: )التصنيؼ كالمعا بة(. 

                                                           
مجمة دراسات أدبية ك لسانية .العدد األكؿ .السنة  ينظر: النحك الت،لياي مدخؿ نظرم ك تطبيقي :محمد الحناش. -ُ

 .ٖٓ، ص/ُٖٓٗاألكلى
ينظر: مستكيات التحميؿ المغكٌم، ندل سعكد عبد العزيز الدايؿ، جامعة الممؾ سعكد، بحث منشكر عمى شبكة  -ِ

 . االنترنيت
 المصدر ناسه. -ّ
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كمف الثابت أف  القراءات المتناكلة لمنحك العربي ظمت سجينة التصكرات الحديثة، حيث كانت    
تحاكؿ تطبيؽ المااهيـ المعاصرة عمى الدرس القديـ، ٌمما أبعدها عف جكهرل؛ ألف  األس مة المعرفية 

نحاة تختمؼ عف األس مة المسانية المعاصرة؛ لذا فكؿُّ معالجة ينبغي لها أف كالمنهجية التي شغمت ال
تتناكؿ النحك داخؿ نظاـ الاكر الذم كلد فيه؛ لتكتشؼ الكياية التي تشكمت بها المعرفة النحكية، لذا 

 (:ُنجد أف  تعامؿ الدارسيف المعاصريف مع المخزكف النحكٌم القديـ كاف عبر آليتيف متبلزمتيف)

تختار بمكجبها الشكاهد النحكية مف متكف األ دميف؛ لتعبد النمكذج المسانٌي  االنتقاءآلية  كلى:األ 
منجمنا  ؿ هذل ا لية يصبح النحك العربيٌ المعاصر كطريقته في معالجة المغة العربية. كمف خبل

يف العرب، مغة طبيعية. كهذا ما نجدل في إنتاجات الكصايلمشكاهد أكثر مٌما هك معالجة عممية لً 
براهيـ مصطاى... كغيرهما.   أمثاؿ: تماـ حساف كا 

آلية اإلسقاط المااهيمٌي، حيث تحاكؿ الدراسات المعاصرة إعادة إنتاج النحك القديـ  كاألخرل:
بمااهيـ ك كالب لسانية حديثة، أم: تسكيغ المعالجة الحديثة مف خبلؿ القديـ. كهذا يبرز مف 

جحي في بحثه عف األسس المسانية لمنحك العربٌي، حيث أحصى المحاكلة التي  دمها عبدل الرا
الجكانب الكصاية في الكتابات النحكية، ثـ أعقبها بإبراز المظاهر التحكيمية داخمها. كعمى هذا 
المنكاؿ سارت العديد مف الكتابات الحديثة نذكر منها: )األنماط التحكيمية في النحك العربي( 

النحك العربي في بكء مناهج النظر المغكٌم الحديث( لنهاد  لحماسة عبد المطيؼ، ك)نظرية
 ر المسانٌي في الحبارة العربية( لعبد السبلـ المسدم...كغيرها.   ياكتالمكسى، ك)ال

كعمى الرغـ مٌما تقدـ آنانا فقد سيًجؿى عدده مف المقاربات بيف الدرس النحكٌم الحديث كالدرس     
بمجممها عمى سبؽ النحكييف العرب القدامى في عددو مف مجاالت النحكٌم العربٌي القديـ، تدؿُّ 

البحث المسانٌي الحديث، كمنها عمى سبيؿ التمثيؿ، مقاربة ابف جني حيف ربط البيعد البنيكٌم لمداللة 
(، ككذلؾ إشارة الجرجانٌي إلى أف  النظـ هك ِالنحكية التي تشكؿ عندل بالصكت كالصيغة كالمعنى)

(، كهذاف الرأياف في الربط بيف ّك في معاني الكمـ، كأف  تكخيها في متكف األلااظ)تكخي معاني النح

                                                           
 .ُٗينظر: الػدرس الػنحػكم فػي الػخػطاب المػسػاني الػمػعػاصر، د.فؤاد بكعمي، ص/ -ُ
 .ُْٖ، صُينظر: الخصا ص، ابف جني، ج -ِ
 .ّٓينظر: دال ؿ اإلعجاز، الجرجانٌي، ص/ -ّ
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الصكرة الصكتية كالصكرة الذهنية هك ناسه ما  اؿ به تشكمسكي في ثنا ية: )البنية العميقة كالبنية 
ذم السطحية(، حيث أشار الجرجانٌي إلى أف  األلااظ مغمقة عمى معانيها حتى يككف اإلعراب هك ال

 (.ُياتحها، كهذل األغراض كامنة فيها؛ ليككف هك المستخرج لها)
ػاضطدتوىػاضدالضيػ-4

 عمـ الٌداللة:   

لعػػؿ  الغايػػة االساسػػية كالكظياػػة الر يسػػة التػػي يسػػتعمؿ مػػف أجمهػػا اإلنسػػاف المغػػة تكمػػف فػػي 
مػتكمـ، كتتمث ػؿ تحقيؽ عنصر التكاصؿ كاإلببلغ، كال ينجح حدث االتصاؿ إال إذا فهـ السامع مراد ال

مػػػف مرسػػػؿ هػػػك المػػػتكمـ...أك المتحػػػدث أك  messageعمميػػػة االتصػػػاؿ المغػػػكٌم ))فػػػي نقػػػؿ رسػػػالة 
المتمقػػػػي أك المخاطػػػػب أك السػػػػامع( مػػػػف خػػػػبلؿ  نػػػػاة  يرسػػػػمها إلػػػػى آخػػػػر مسػػػػتقبؿ لهػػػػا )كهػػػػك البػػػػاٌث،

channal  هي الهكاء في حالة االتصاؿ الشاهي، كتسمى أيبا الكسط النا ػؿmedium كبشػرط 
 symbolicأٍف يكػػػكف طرفػػػا االتصػػػاؿ )المػػػتكمـ كالمتمقػػػي( متاقػػػيف مػػػف  بػػػؿي عمػػػى نظػػػاـ رمػػػزٌم 

system  ػػا الرامػػزة ( كيتكػػكف هػػذا النظػػاـ مػػف عبلمػػات لغكي ػػة...هي األلاػػاظ: code)كيسػػمى أيبن
)كهػك التصػكر(  signification)كهك الصكرة السمعية أك الكتابية( كالمػدلكؿ  significantالد اٌؿ 

ذا اسػػتيعممت هػػذل العبلمػػات فػػي جممػػة فهػػي تتػػيح بػػداٌلها كمػػدلكلها إ امػػة عمميػػة رجػػكع...إلى العػػالـ ك  ا 
 .  (ِ) الخارجي مف خبلؿ سياؽ الجممة ((

هػػ ( الػذم عر فهػا ب،ن هػا )) ِّٗكلك أنعمنا النظر فػي تعرياػات المغػة ابتػداءن بػابف جنػي ) ت 
لكجدنا أف  جؿ  هذل التعرياات تؤكد عمى كظياة المغة  (ّ) بها كؿُّ  كـ عف أغرابهـ (( يعبِّرأصكات 

ـ ( يقكؿ: ))المغة كسيمة إنسػاني ة خالصػة كغيػر غريزيػة اطبل نػا ُّٗٗالتكاصمي ة، فادكارد سابير ) تػ 
، ك ريبنػا (ْ)األفكار كاالناعاالت كالرغبات عف طريؽ نسؽ مف الرمكز المكلدة تكليدنا إراديًّا (( لتكصيؿ

                                                           
 .ِٗٓالمصدر ناسه، ص/ينظر:  -ُ

 .ُْ-ُّنظاـ االرتباط كالربط  (ِ) 
 .ّْ/ُالخصا ص  (ّ) 

 .ُِاب األدبٌي المغة كالخط (ْ) 
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عػػػف األفكػػػار بكسػػػاطة األصػػػكات  التعبيػػػرالمعنػػػى يقػػػكؿ هنػػػرم سػػػكيت: )) إف  المغػػػة هػػػي مػػػف هػػػذا 
 . (ُ) الكبلمية المؤتماة في كممات ((

ذا كن ا نعػرٍّؼ المغػة ب،ن هػا  كلكي تحقٍّؽ المغة كظياتها التكاصمية البد  أٍف تؤدٍّم معنى معيننا، كا 
ا مػف هػذا النظػاـ، ألف  المعنػى يتجم ػى فػي جميػع نظاـ لمتكاصؿ فيجب أٍف يكػكف المعنػى جػزءنا أساسػيًّ 

مسػػتكيات الػػدرس المسػػاني، إذ إن ػػه )) غايػػة الدراسػػات الصػػكتية، كالاكنكلكجيػػة، كالنحكيػػة كالقامكسػػية، 
 .  (ِ)إن ه  مة هذل الدراسات((
هػػػػك الماظػػػػة التقنيػػػػة المسػػػػتعممة لئلشػػػػارة إلػػػػى دراسػػػػة  –كمػػػػا يػػػػرل بػػػػالمر  –إف  عمػػػػـ الٌداللػػػػة 

 ، كالكشؼ عف حقيقته في المغات اإلنسانية.(ّ)ىالمعن
كعمى الرغـ مف تعدُّد تعرياات " عمـ الٌداللة " بيف الباحثيف يمكف القػكؿ إف  القاسػـ المشػترؾ 
بيف تمكـ التعرياات هك أف  عمـ الٌداللة هك العمػـ الػذم ييعنػى بدراسػة المعنػى، أم إن ػه النظريػة العامػة 

يمكف تعريؼ عمـ الٌداللة مبدئيِّا في الكقػت الحػالي عمػى جكف الينز: )) التي تدرس المعنى، يقكؿ 
دراسة جميع أنػكاع المعنػى المختمفػة التػي يرمػز .كيعرٍّفه أيبا ب،ن ه ))(ْ)((األقؿ بأنَّو دراسة المعنى

، فهػػك عمػػـ ييعنػػى باألشػػكاؿ المغكي ػػة كالمبػػاميف (ٓ) ((إلييػػا عمػػى نحػػك نظػػامي فػػي المغػػات الطبيعيػػة
حمكلػػة فيهػػا، أم إن ػػه يػػدرس الكممػػات بكصػػاها صػػيغنا صػػكتي ة، كمعانيهػػا بكصػػاها حقػػا ؽ لسػػاني ة الم

 . (ٔ)تتبمنها هذل الكممات عمى شكؿ معافو 
فػرع مػف عمػـ المغػة يػدرس العالقػة كييعرٍّؼ الباحث محمػد عمػي الخػكلي عمػـ الٌداللػة ب،ن ػه ))

ممات تاريخيِّا، كتنكع المعاني، كالمجاز المغكٌم، بيف الرمز المغكٌم كمعناه، كيدرس تطكر معاني الك
 .  (ٕ) ((كالعالقات بيف كممات المغة

                                                           

 .ْالمغة كالمجتمع ) السعراف (  (ُ) 

 .ُِٔعمـ المغة ) السعراف (  (ِ) 

 .ّينظر:عمـ الٌداللة ) بالمر (  (ّ) 

 .ٗعمـ الٌداللة ) جكف الينز (  (ْ) 

 .ٖالمغة كالمعنى كالسياؽ  (ٓ) 

 .ُُٓاألسمكبية كاألسمكب ،ك ِٖٓ،كالمسانيات المجاؿ الكظياة كالمنهج ّٕينظر: المسانيات كالٌداللة  (ٔ) 

 .َٓ، كينظر : المغة كالداللة آراء كنظريات  ُِٓمعجـ عمـ المغة النظرم  (ٕ) 
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كهناؾ مف الباحثيف مىٍف ال يقصػر عمػـ الٌداللػة عمػى دراسػة الرمػز المغػكٌم حسػب، بػؿ يجعمػه 
شامبل لمرمز غير المغكٌم، كهك ما نممسه في تعريؼ الباحث محمكد عكاشة، الذم يشػير إلػى أف  )) 

ـٌ بمسػػائؿ  semanticsـ الٌداللػػة عمػػ ىػػك العمػػـ الػػذم يتنػػاكؿ المعنػػى بالشػػرح كالتفسػػير، كييػػت
الٌداللة كقضاياىا، كيدخؿ فيو كؿُّ رمز يؤدِّم معنى، سكاء أكاف الرمػز لغكيِّػا أك غيػر لغػكٌم ) مثػؿ 

رمػػكز الحركػات كاإلشػارات، الييئػػات، الصػكر كاأللػكاف، كاألصػػكات غيػر المغكيَّػة، كغيػػر ذلػؾ مػف ال
 .(ُ) ((التي تؤدِّم داللة في التكاصؿ االجتماعي

كفػػػي الحػػػٌؽ أف  عمػػػـ الٌداللػػػة يسػػػتبعد مػػػف اهتمامػػػه الرمػػػكز غيػػػر المغكي ػػػة؛ ألن هػػػا تقػػػع بػػػمف  
الذم يدرس جميع أنظمة التكاصؿ سكاء أكانت  semiologyأكلكيات عمـ آخر هك عمـ العبلمات 
لمغػػػة ليسػػػت الكسػػػيمة الكحيػػػدة لتحقيػػػؽ عنصػػػر التكاصػػػؿ؛ ألف  لغكي ػػػة أـ غيػػػر لغكي ػػػة، فهػػػك يػػػرل أف  ا

اإلنساف يمتمػؾ أنظمػة اتصػاؿ أخػرل غيػر كبلمي ػة، مثػؿ نظػاـ اإلشػارات الجسػمي ة، كنظػاـ المبلبػس، 
شػػارات المػػركر كغيرهػػا مػػف األنظمػػة التػػي تقػػكـ بكظياػػة التكاصػػؿ ، ك ػػد أك ػػد هػػذا المعنػػى الباحػػث (ِ)كا 

إلى أف  عمـ الٌداللة يركٍّز عمى المغة مف بيف أنظمة الرمكز التكاصمي ة؛  أحمد مختار عمر الذم أشار
 .         (ّ)ألف  لها أهمية خاصة بالنسبة لئلنساف

كتيعػػػدُّ التعرياػػػات التػػػي  ػػػدمها الباحػػػث أحمػػػد مختػػػار عمػػػر مػػػف أكثػػػر تعرياػػػات عمػػػـ الٌداللػػػة 
ي حقػؿ الدراسػات الٌداللي ػة يسػتقكف التعريػؼ حبكرنا في مؤل اات الدارسيف؛ ذلؾ أف  أغمػب البػاحثيف فػ

دراسة المعنى، أك العمػـ الػذم يػدرس المعنػى، أك ذلػؾ الفػرع مػف منه، يقكؿ: إف عمـ الٌداللة هػك ))
عمػػـ المغػػة الػػذم يتنػػاكؿ نظريػػة المعنػػى، أك ذلػػؾ الفػػرع الػػذم يػػدرس الشػػركط الكاجػػب تكافرىػػا فػػي 

 . (ْ) ((الرمز، حتى يككف قادرنا عمى حمؿ المعنى
ػػة خػػبلؼ بػػيف الدارسػػيف بشػػ،ف كظياػػة عمػػـ الٌداللػػة، فبعبػػهـ يقصػػرها عمػػى البحػػث فػػي  كثم 
فػػػػه ب،ن ػػػػه ))ذلػػػػؾ الاػػػػرع مػػػػف عمػػػػـ المغػػػػة الػػػػذم يقػػػػكـ بدراسػػػػة المعنػػػػى  معػػػػاني األلاػػػػاظ الماػػػػردة، كيعرٍّ

                                                           

 .ٗالتحميؿ المغكٌم في بكء عمـ الٌداللة  (ُ) 

 .ُِٖينظر: معجـ المسانيات الحديثة  (ِ) 

 .ُْيدر (، كعمـ الٌداللة ) فريد عكض حُِ-ُُينظر: عمـ الٌداللة ) أحمد مختار عمر (  (ّ) 

 .ُُعمـ الٌداللة ) أحمد مختار عمر (  (ْ) 
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نعػػت ، كهػػك رأمه ال يؤيػػدل البحػػث العممػػي، فبػػبل عػػف أن ػػه يعبٍّػػر عػػف رؤيػػة بػػيٍّقة )) (ُ)((المعجمػػيٌ 
باألمكر السطحية كلـ ت،ًت بجديد في هذا الش،ف أكثر مف تقديـ تسػمية جديػدة لدراسػة  ديمػة معركفػة 

عطا ها معانيها العامة((  .(ِ) هي صناعة المعجمات، كما يرتبط بها مف تصنيؼ كممات المغة كا 
يمثٍّػؿ كيشير الباحث كماؿ محمد بشر إلى أف  دراسة المعنى عمى مستكل الماظػة الماػردة ال 

 إال اتجاهنا كاحدنا مف بيف اتجاهات ثبلثة يغطيها البحث الٌداللٌي، كاالتجاهاف ا خراف هما:
  ػػػص بدراسػػػة المعنػػػى عمػػػى مسػػػتكل التركيػػػب، كيعمػػػد إلػػػى بيػػػاف معػػػاني الجمػػػؿ اتجػػػال ميتخصٍّ

المعػاني كالعبارت كالعبل ات بيف الكحدات المغكي ة، مثؿ المكرفيمػات، كالكممػات، ك ػد سػم اها بعبػهـ 
النحكي ػػػػػة، كهػػػػػك اتجػػػػػال أسػػػػػهمت المسػػػػػانيات التكليديػػػػػة فػػػػػي بمكرتػػػػػه كتشػػػػػكيمه، ككػػػػػاف لبحػػػػػكث كػػػػػاتز 

 ـ أثرها المباشر في ت،صيؿ هذا االتجال.ُْٔٗـ، ككاتز كبكستاؿ ُّٔٗكفكدر

  ػػص لدراسػػة المعنػػى عمػػى مسػػتكل الماػػظ أك العبػػارة أك كميهمػػا، كلكػػف فػػي إطػػار اتجػػال ييخص 
ةاجتماعي معي ف كمف   .(ّ)زاكية معي نة هي زاكية االسػػػتعماؿ الحٌي في البي ة الخاص 

 

لـ تكف دراسة الٌداللة في الثقافة العربي ة حكرنا  هتـ المغكيكف العرب ب،بحاث عمـ الداللة،اك د      
 عمى المشتغميف في ميداف الدراسات المغكي ة، فقد شاركهـ بدراستها كالبحث فيها عمماءي ينتمكف إلى
ف اختمات زكايا اهتماـ كؿٍّ  حقكؿ معرفي ة مختماة، منها الامساة كالمنطؽ، كعمـ األصكؿ، كالاقه، كا 

، )) فاأللااظ التصالها الكثيؽ بالتاكير كانت  ا لمدراسة  –كما زالت  –عمـ مف هذل العمػػػـك مجاال مهمن
عنصر  – بؿ هذا كذلؾ  –كن ها الامساي ة، كلصمتها بالعقؿ كالعاطاة يتناكلها أصحاب عمـ الناس، كل

مف عناصر المغة، كلذا يعرض لها المغكيُّكف أيبا في بحكثهـ، كيتناكلكنها مف زاكيتهـ الخاصة، 
ٍف كانت دراسات كؿٍّ هؤالًء مف أهؿ العمـ تتشابؾ حدكدها، كتتقارب في بعض نكاحيها حيف  كا 

 .(ْ) تعرض لؤللااظ كداللة األلااظ ((

نيػػػت بالثقافػػػة ككػػػاف أكؿ تعريػػػؼ لماهػػػ كـ الٌداللػػػة فػػػي الثقافػػػة العربي ػػػة  ػػػد كرد فػػػي مؤلاػػػات عي
هػػ ( بقكلػه: ))الٌداللػػة هػي كػكف الشػيء بحػػاؿ ُٖٔاألصػكلية، فقػد عر فهػا أبػك الحسػػف الجرجػانٌي ) تػػ 

                                                           

 .ّْ، كينظر: عمـ الٌداللة ) لكشف ( ُِٗدراسة لغكية معجمية  –الكممة  (ُ) 

 . ِّْ-ِِْ، كينظر: التحميؿ المغكم عند مدرسة أكساكرد ُّٓدراسات في عمـ المغة ) القسـ الثاني (  (ِ) 

 .ُّٓالثاني (  ينظر: دراسات في عمـ المغة ) القسـ (ّ) 

 .ْٕ، كينظر: المسانيات كالٌداللة ٕ-ٔداللة األلااظ  (ْ) 
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يمـز مف العمـ به العمـ بشيء آخر، كالشيء األكؿ هك الداؿُّ كالثاني هك المدلكؿ، ككياية داللة الماظ 
، ككجػػه عمػػى  ، كا تبػػاء الػػنصٍّ شػػارة الػػنصٍّ ، كا  المعنػػى باصػػطبلح عممػػاء األصػػكؿ فػػي عبػػارة الػػنصٍّ

ػػػا أٍف يكػػػكفى ثابتنػػػا بػػػناس الػػػنظـ أكال، كاألكؿ إٍف كػػػاف الػػػنظـي  بػػبطه أف  الحكػػػـ المسػػػتااد مػػػف الػػػنظـ إم 
ػػا مػػف الماػػظ لغػػ ال فاإلشػػارة، كالثػػاني إٍف كػػاف الحكػػـ ماهكمن ة فهػػك الٌداللػػة أك مسػػك نا لػػه فهػػك العبػػارة، كا 

ػؿي بهػا إلػى (ُ) شرعنا فهك اال تباء(( . كيعرٍّؼ الباحثكف عمـ األصكؿ ب،ن ه))إدراؾ القكاعد التػي ييتىكص 
، كتيؤخػػذ هػػذل األحكػػاـ مػػف مصػػادر متعػػددة، فػػي (ِ) اسػػتباط األحكػػاـ الشػػرعي ة مػػف أدٌلتهػػا التاصػػيمي ة((

يف تتعم ؽ بداللة تمؾ المصادر عمى األحكاـ كالتكاليؼ، مقدمتها القرآف الكريـ، ذلؾ أف  غاية األصكلي
كتتك  ؼ هذل الداللة عمى فهمهـ طرا ؽى العرب فػي تػ،ليؼ الكػبلـ، كمػا يسػتعممكنه مػف أسػاليب كنظػـ 
كأدكات تدؿُّ عمى معافو تطرأ عمى  الكبلـ، مف جهة الحقيقة كالمجاز كالعمكـ كالخصكص كاالطبلؽ 

كـ، ))كما كانػت هنػاؾ أشػياء أخػرل صػكتي ة كصػرفي ة كنحكي ػة كسػيميكلكجي ة كالتقييد كالمنطكؽ كالماه
إشاري ة، غط ت معالجتيهـ لها حقكال مف البحث، تسعى االتجاهات الٌداللي ة الحديثة اليكـ إلى تغطيتها 

مػا هػك ، كيمكف لممرء أف يزعـى مف غير كهـو كمبالغة )) أف  عمـ األصكؿ عمى كجه اإلجماؿ إن  (ّ) ((
ػا كسػيا نا، كهػذل أمػكر تشػكؿ مكبػكع الػدرس الػٌداللٌي المعاصػر،  بحث في الٌداللػة، لاظنػا كجممػة، نصًّ

 .(ْ) كمادة البحث فيه ((
رسػػاء  كاعػػدل األكلػػى،  ػػا المناطقػػة، فقػػد كػػاف لهػػـ األثػػر البػػارز فػػي إثػػراء البحػػث الػػٌداللٌي، كا  أم 

مهمة، فقد  س مكا أنكاع الدالالت عمى عقمية، كطبيعية ، فببل عف بمكرة عدد مف المااهيـ الٌداللي ة ال
ككبػػعية ، كذلػػؾ بحسػػب طبيعػػة العبل ػػة بػػيف الػػداؿ كالمػػدلكؿ كمنشػػ، الاهػػـ ، فػػاف كػػاف المنشػػ، العقػػؿ 
ف كانػت  سيٌميت الداللة عقمية، كذلؾ مثؿ داللة الماظ المسمكع مػف كراء جػدار عمػى كجػكد البلفػظ، كا 

ؾ كداللة لاظة ) آخ ( عمى كجػع الصػدر، فػإف  الطبػع هػك الػذم أ ػاـ هػذل العادة سيٌميت طبيعية، كذل
ف كػػاف الكبػػع كاالصػػطبلح سيػػميت كبػػعية، كذلػػؾ كداللػػة لاػػظ االنسػػاف عمػػى الحيػػكاف  العبل ػػة، كا 

                                                           

 ) رسالة ماجستير (. ُّ، كينظر: ابف جني كعمـ الٌداللة ُِٓالتعرياات  (ُ) 

 .ٖٔ، كينظر: الٌداللة القرآنية عند الشريؼ المرتبى َُٕإرشاد الاحكؿ  (ِ) 

، كعمػػـ الٌداللػػة ) فريػػد عػػكض ِّْي العربيػػة بػػيف التركيػػب كالداللػػة ، كينظػػر: اإلنشػػاء فػػُّالمسػػانيات كالداللػػة  (ّ) 
 .ُِحيدر ( 

 .ّٓ، كينظر: الٌداللة القرآنية في فكر محمد حسيف الطباطبا ي ُِالمسانيات كالداللة  (ْ) 
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. كيرل المناطقة أف  الٌداللة تقكـ عمى عبل ة مزدكجة بيف الداؿ كالمدلكؿ مػف جهػة، كبينهػا (ُ)الناطؽ
ف جهة أخػرل، إذ لحصػكؿ هػذل الٌداللػة البػد  أٍف يكػكفى المتمقػي  ػد أدرؾ العبل ػة التػي كبيف المتمقي م
 .(ِ)كؿلتربط الداؿ  بالمد

كسيطرت النزعة المنطقية عمى عدد مف الدراسات الٌداللي ة المعاصرة، حتى أن ها عيد ت كجهنا 
حػػبلؿ مػػى هػػذا األمػػر، ك المنطػػؽ، ك ػػد تنب ػػه المسػػانيُّكف عآخػػرى لمبحػػث فػػي  سػػعكا إلػػى الػػتخٌمص منػػه، كا 

 .(ّ)الرؤية المغكي ة لممعنى محٌؿ الرؤية المنطقي ة له
هػػػػك إنتػػػػاج مشػػػػترؾ بػػػػيف عػػػػدد مػػػػف العمػػػػـك  - آنانػػػػا تقػػػػد ـ اسػػػػتنادا إلػػػػى مػػػػا -إف  عمػػػػـ الٌداللػػػػة

ه اإلنساني ة، كهك في النهاية حاصؿ )) تداخؿ العمكـ كتساندها تنظيرنا كممارسة، كهك في الك ػت ناسػ
ػػػا كتصػػػكرنا (( ، كسػػػيبقى فػػػي تطػػػكر دا ػػػـ كمسػػػتمر، مػػػا دامػػػت الحيػػػاة (ْ) حاصػػػؿ تطػػػكرل الػػػذاتي منهجن

اإلنساني ة مستمرة في التطكر كالتجدد، كما داـ النشاط المغكمُّ يصاحبها كيعبٍّػر عػف جميػع المتغيػرات 
بػػػركرة كجػػػكدل  التػػي تطػػػرأ عميهػػػا، كهػػػذا يشػػػير بكبػػػكح إلػػػى أف  عمػػػـ الٌداللػػػة هػػػك العمػػػـ الػػػذم تػػػرتبط

 .(ٓ)ببركرة اناتاحه، كهك ما يعطيه خصكصية بيف حقكؿ المعرفة األخرل
كلم ا كاف عمـ الٌداللة رابطة رحـ بيف عدد مف العمكـ اإلنساني ة فإف  الحديث عف كجكد عمكـ 

اللػة لمٌداللة أصبح ممكننا؛ لذا ا ترح دارسكف دالليُّػكف محػدثكف بػركرة تحديػد المصػطمح كتػ،طيرل بالدٌ 
، فػػي حػػيف يػػرل جػػكف الينػػز أن ػػه عنػػدما يطمػػؽ مصػػطمح " عمػػـ الٌداللػػة " مػػف غيػػر  يػػد أك (ٔ)المغكي ػػة

 .(ٕ)كصؼ فإن ه ينصرؼ إلى عمـ الٌداللة المغكمٌ 
 
 

                                                           

، بػمف كتػاب تقػدـ المسػانيات فػي األ طػار َُٔ_ َُٓ، كعػف البحػث الػداللي العربػي  ِْينظر: معيػار العمػـ  (ُ) 
 لعربية.ا

 .ٕٔ، كالٌداللة القرآنية عند الشريؼ المرتبى  ّٗينظر: منطؽ العرب مف كجهة نظر المنطؽ الحديث  (ِ) 

 .ُِينظر: المسانيات كالداللة  (ّ) 

 .ِّالمسانيات كالداللة  (ْ) 

 ينظر: ناسه . (ٓ) 

 .ٖينظر: عمـ الداللة العربٌي  (ٔ) 
 .ُّاطب ينظر: مقدمة في عممي الٌداللة كالتخ (ٕ) 
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   عمـ الٌداللة Semantics–   مكلد المصطمح 

ف حسػب، بػؿ كانػػت لػـ تكػف دراسػة المغػة منظػػكرنا إليهػا مػف جانبهػا الػٌداللٌي ك انػػا عمػى المغػكيٍّي
ا بيف مياديف معرفية مختماة، مف بينها عمـ األصكؿ كالامساة كالمنطؽ ؛ ألف عمى نحك ما بينػا مشاعن

المعنػػى بكصػػاه مكبػػكع عمػػـ الداللػػة كػػاف هػػك الغايػػة التػػي تسػػعى اليهػػا جميػػع هػػذل العمػػكـ. كلػػـ يكػػف 
ػػا كػػاف سػػا دنا فػػي الممارسػػة الغربيػػة، يقػػكؿ الباحػػث مػػاز  ف الػػكعر: )) إف  الػػٌداللي ات ذلػػؾ بمختمػػؼ عم 

أصػػبحت ممتقػػى لكػػؿٍّ تاكيػػر، بػػؿ ممتقػػى لحقػػكؿ دراسػػي ة عديػػدة، فالامسػػاة، كعمػػـ الػػناس، كالمسػػاني ات 
كغيرها مػف العمػكـ لهػا عبل ػة مهمػة كعميقػة بهػذا المكبػكع، كلكػف اهتمامػات هػذل العمػكـ بالػٌداللي ات 

 .    (ُ) النظري ة (( تبقى متشعبة كمختماة، كذلؾ الختبلؼ المنطمقات
لقد مر  مصطمح " الٌداللة " في الثقافة الغربي ة بمسػميات متعػددة،  بػؿ أف ينتهػي إلػى مسػمال 

(، كهػػي كممػػة مػػ،خكذة عػػف أصػػؿ  La semasiologieالمعػػركؼ، كمػػف أكلػػى هػػذل التسػػميات ) 
لتسػمية مصػطمحات ( ، أم )معنى(، كنب ػه بييرجيػرك عمػى أن ػه  ػد شػاعت بعػد هػذل اsemaيكناني) 

 :(ِ)أخرل تدؿُّ عمى المعنى، مثؿ
Sematologie,Glossologie,Rhematique,Rhematologie 

 Semantique( فػي االنجميزيػة ك Semanticsلكف  الغمبة كالشػيكع كانػت لمصػطمح ) 
 .(ْ)كصانا في كثير مف األحكاؿ (s)، كيغمب عمى المصطمح األكؿ استعماله بحذؼ (ّ)في الارنسية

 .(ْ)األحكاؿ
ـ ُٕٖٗ، أكؿ مف كبػع فػي العػاـ Michel Brealكيعدُّ الايمكلكجي الارنسي ميشيؿ بلاير 

 .(ٓ) دراسة عممي ة مستقمة، عنيت بالمستكل الداللي في كتاب مستقؿ سم ال )مبحث في عمـ الٌداللة(

                                                           

 .ُٕ، كينظر: عمـ الٌداللة )بالمر( َُعمـ الداللة )بييرجيرك( مقدمة الدكتكر مازف الكعر  (ُ) 

 .َِ-ُٗينظر: عمـ الٌداللة ) بييرجيرك (  (ِ) 

 .ِٓينظر: المسانيات كالٌداللة  (ّ) 

 .ٖٖينظر: المعنى كظبلؿ المعنى  (ْ) 
 .ُِ، كعمـ الٌداللة )فريد عكض حيدر( ٖٗؿ المعنى ، المعنى كظبلِٔينظر:المسانيات كالٌداللة  (ٓ) 
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حتػػى يميػػز دراسػػته هػػذل مػػف غيرهػػا مػػف فػػركع Semantics ك ػػد اسػػتعمؿ بػػلاير مصػػطمح 
ة، كليصػػبح مصػػطمح " الٌداللػػة " عنكاننػػا لمسػػتكل مػػف مسػػتكيات الػػدرس المسػػاني فػػي الدراسػػة المسػػاني  

 مقابؿ الصكت كالصرؼ كالتركيب.
ـٌ انتقػػؿ مصػػطمح عمػػـ الٌداللػػة إلػػى االنجميزيػػة، كحظػػي بإجمػػاع جعمػػه متػػداكال بغيػػر لػػبس،  ثػػ

الٌداللػة ب،ن ػه  ( عمـWebsterكعمدت المعجمات االنجميزية إلى التعريؼ بهذا العمـ، فعرؼ معجـ )
عمـ المعنى الذم يختمؼ تمامنا عف عمـ األصكات، كهػك الدراسػة التاريخيػة كالسػيككلكجية لمتغيػر فػي 

  معاني الكممات كتصنياها.
ػػػػا معجػػػػـ ) فيػػػػرل أف  عمػػػػـ الٌداللػػػػة هػػػػك عمػػػػـ معػػػػاني الكممػػػػات، كفهػػػػـ النمػػػػك  ؛(Winstonأم 

 . (ُ)صكات كالسمعياتالتاريخي لمعاني الماردات، كهك يختمؼ عف عمـ األ
كالسؤاؿ الذم ياػرض ناسػه هنػا هػك هػؿ إف  المجتمعػات البشػرية انتظػرت حمػكؿ نهايػة القػرف 
ػػا، أك ان هػػا تعٌربػػت إلػػى مسػػا ؿ الٌداللػػة ك بػػاياها  التاسػػع عشػػر كيمػػا تػػدرس الٌداللػػة، كتكليهػػا اهتمامن

اد عمـ متخٌصص بدراسة المعنى ال  بؿ هذا التاريخ ؟. لئلجابة عف هذا السؤاؿ يمكف القكؿ: إف  افتق
يعني ب،مٍّ شكؿ مف األشكاؿ أف  حبارات األمـ السابقة لـ تيعفى بدراسة المعنى كمتابعة مساراته  بؿ 
ن مػا يعنػي هػذا التػاريخ تحديػد مصػطمح "عمػـ الٌداللػة" ك صػرل عمػى حقػؿ  نهاية القػرف التاسػع عشػر، كا 

الصدد يمٌيز الباحث فايز الداية بيف مرحمتيف مف مراحؿ  لغكٌم معٌيف ييعنى بدراسة المعنى. كفي هذا
الدرس الٌداللٌي )) األكلى هي التنػاكؿ الػٌداللٌي بػمف اهتمامػات لغكي ػة أخػرل، أك عمػى نحػك مشػتجر 
ببركب الثقافة األخرل، مػف غيػر أٍف يحمػؿ عنكاننػا مميػزنا لػه اسػتقبلله كمصػنااته كمعػاييرل المكثقػة، 

ا إلػػى أف التاػػت البػػاحثكف فػػي المرحمػػة الثانيػػة إلػػى التركيػػز عمػػى  بػػايا الٌداللػػة، ك ػػد امتػػد  هػػذا  ركننػػ
، كفػػي هػػذل المرحمػػة أفػػاد عمػػـ الٌداللػػة مػػف نتػػا ج المنػػاهج المُّغكي ػػة Semantiqueككبػػع مصػػطمح 

سػػػكاء فػػػي االتجػػػال التػػػاريخي المقارف...كالمعتمػػػد عمػػػى الجانػػػب الت،صػػػيمي االشػػػتقا ي...أك فػػػي اتجػػػال 
البنػػى  فبػػبلن عػػفة اجتماعيػػة كناسػػية كفكريػػة، يػػزامنػػٌي، لػػه أسسػػه النابعػػة مػػف نظػػرات تحميمكصػػاٌي ت

 .(ِ) المغكي ة ذاتها، كما جاء لدل سكسير ((

                                                           

 .ٖٔينظر: عمـ الناس المغكٌم  (ُ) 

 .ٕعمـ الٌداللة العربٌي  (ِ) 
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كفػػػي مراحػػػؿ تاريخيػػػة الحقػػػة شػػػهد " عمػػػـ الٌداللػػػة " تحػػػكالت كبػػػرل، فبعػػػد أٍف كانػػػت الدراسػػػة 
تهػػػػا التطكري ػػػػة، أم العنايػػػػة بالعناصػػػػر الٌداللي ػػػػة مقصػػػػكرة عمػػػػى مرا بػػػػة معػػػػاني الماػػػػردات كرصػػػػد حرك

الداخميػػة لؤللاػػاظ شػػػرع الدارسػػكف المحػػػدثكف بالتكٌجػػه نحػػك العكامػػػؿ الخارجيػػة ذات األثػػػر فػػي معػػػاني 
 .    (ُ)الماردات مف انسانية كاجتماعية كثقافية

ر يف كبعد أف اطمع الدارسكف العرب المحدثكف عمى الدراسات المغكية الغربية الحديثة، باعؿ المستش
الذيف درسكا في الجامعات المصرية، كالباحثيف الذيف أيكفدكا إلى الجامعات الغربية، كتحديدا 

( إلى الببلد العربي ة، ككبعت بإزا ه مقاببلت عربية Semanticsالبريطانية انتقؿ مصطمح ) 
ت " ك" السيمانتؾ "، متعددة، منها " عمـ الٌداللة "، ك" عمـ المعنى "، ك" الٌدالليات "، ك" عمـ الدالال

(، غير أف  الغمبة كالشيكع كانا لػ" هرة استعماؿ مصطمح )السيميةكفبؿ مجمع المغة العربية في القا
عمـ الٌداللة "، الذم جاء عنكاننا لعدد مف المؤل اات التي عيًنيت بالك كؼ عمى الجانب الٌداللٌي مف 

 المغة.
ػظظرغاتػدرادظػاضططظى

دان الدرس اللسانً عدد من النظرٌات الداللٌة التً حاولت أن تبٌن حقٌقة لقد ظهر فً مٌ       

 – در اإلمكاف –مف النظريات الٌداللي ة التي تحاكؿ  إلى بركز عدد المعنى وماهٌته, وهو ما أدى
وقد تباٌنت وجهات نظرها فً فهم المعنى وتعددت  عقمنة المعنى، كالقبض عمى الكياف المعنكم،

 منطلقات النظرٌة التً تنطلق منها, ومن أهم هذه النظرٌات هً:رؤاها تبعا لل

ػاضظظرغظػاإلذارغظ

المػػذيف أشػػارا إلػػى مػػا  ٌٌن أوجرردن ورٌترررارد نلمٌن البرٌطررااترررتبط هررذه النظرٌررة بالعرر     
 .(ِ)تتصؼ به مشكمة المعنى مف تعقيد، كذكرا له زهاء ستة عشر تعريانا

فػػػي المعنػػػى مػػػف طريػػػؽ الثػػػالكث العبل قػػػي، الػػػذم كعب ػػػر أكجػػػدف كريتشػػػاردز عػػػف نظريتهمػػػا 
يػػربط ، ك (ُ)أسػػميال بػػػ " مثمػػث اإلحالػػة " ألف  الداللػػة فػػي نظرهمػػا هػػي هػػذا اإلرجػػاع الػػى مرجػػع معػػيف

 .( ِ)المثمث بيف الرمز كالاكرة كالشيء أك المرجع

                                                           

 .ٖٔ، كمنهج البحث المغكٌم ُْينظر: المسانيات كالٌداللة  (ُ) 
 .ُِٔينظر: سيككلكجية المغة كالمرض العقمي  (ِ)
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 Thought or referenالاكرة أك االشارة   ب                          

  
 

                                
    symbolج                             أ    الرمز     Referentالمرجع            

فالرمز كهك الداٌؿ عبارة عف شكؿ صكتٌي منطكؽ مسمكع، أك شكؿ بصرم مكتػكب مقػركء، 
ػػػا الاكػػػرة فهػػػي الماهػػػكـ أك المػػػدلكؿ، كهػػػي الصػػػكرة أك الصػػػاات التػػػي يختزنهػػػا الػػػ دماغ لشػػػيء مػػػا، أم 

كالمرجع عبارة عف الميشار إليه أك المدلكؿ عميه، كهك مكجكد خارج الذهف، كخارج البنية المغكي ة
(ّ) . 

كيرمػػي أكجػػدف كريتشػػاردز مػػف هػػذا المثمػػث إلػػى القػػكؿ إن ػػه ليسػػت هنػػاؾ عبل ػػة مباشػػرة بػػيف 
ريػػة أكجػػدف كريتشػػاردز هػػك ، إف  الجػػكهرم فػػي نظ(ْ)الرمػػز كالمرجػػع، ك ػػد رمػػزا إلػػى ذلػػؾ بخػػطٍّ منقػػكط

ادخػػػاؿ فكػػػرة المرجػػػع فػػػي العمميػػػة الدالليػػػة، كهػػػك ماكػػػاف  ػػػد أهممػػػه دم سكسػػػير، ك ػػػد تعربػػػت هػػػذل 
مػف ذلػؾ أنهػا تقػكـ عمػى أسػاس دراسػة المكجػكدات  النظرية إلى انتقادات مف لدف عدد مف البػاحثيف،

كف عمػػى عمػػـ د يػػؽ بكػػؿ الخارجيػػة، كلكػػي نعطػػي تعرياػػا لممعنػػى عمػػى كفػػؽ هػػذل النظريػػة البػػد أف نكػػ
شػػيء فػػي عػػالـ المػػتكمـ، فبػػبل عػػف أنهػػا التسػػتطيع بيػػاف معػػاني عػػدد مػػف الكممػػات مثػػؿ)لك، إلػػى، 
كلكػػف، كأك...(ألف هػػذل الكممػػات كغيرهػػا التشػػير الػػى مكجػػكدات خارجيػػة، بػػؿ معناهػػا ممػػا يمكػػف أف 

 ياهمه السامع كالمتكمـ.
ػاضظظرغظػاضدضوصغظ:

ما لمجانب الذم يمكف مبلحظته، كهي بذلؾ تخالؼ النظريػة تعطي النظرية السمككية اهتماه
ؿ التصكرية التػي تركػز عمػى الاكػرة أك التصػكر. كالسػمككية تشػكؾ فػي كػؿ مصػطمح ذهنػي مثػؿ العقػ

 كالتصكر كالاكرة. 
                                                                                                                                                                          

 . ْٓينظر: المغة كالداللة  (ُ)
 .ُُّ، كمنهج البحث المغكٌم ّٔالكممة في المغة  ينظر: دكر (ِ)
 .ُِٓ-ُِْينظر: مدخؿ الى عمـ المغة  (ّ)
 .َٗينظر: البحث الٌداللي عند ابف سينا  (ْ)
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كتقػػكـ النظريػػة السػػمككية عمػػى مبػػدأ المثيػػر كاالسػػتجابة، كييطمىػػؽ المثيػػر عمػػى األحػػداث التػػي  
ػػػا األحػػػداث التػػػي تمػػػي الكػػػبلـ فتيػػػدعى  تسػػػبؽ الحػػػدث الكبلمػػػي، كتكػػػكف سػػػببنا فػػػي كػػػبلـ المػػػتكمٍّـ، أم 

 .(ُ)االستجابة
 ،ا مف أبرز المت،ثريف بمبػادئ النظريػة السػمككيةكاحدن  بمكمايمد ليكنارد األميركيٌ  المسانيٌ  عدُّ كيي 

المغػة( الصػادر ، كشرع ببػثٍّ تمكػـ ا راء فػي كتابػه )(ِ)سعى الى تطبيؽ آراء السمككييف عمى المغة إذ
ػػػا أمبريقينػػا )تجريبينػػا( ))يركٍّػػػز  –كمػػػا يقػػكؿ ركبنػػز  –ـ، كاتبػػػع فػػي كتابػػه ُّّٗفػػي لنػػدف عػػاـ  منهجن

بشكؿ مػدركس عمػى تمػؾ الجكانػب مػف المغػة التػي يمكػف أٍف تيعػالىج عمػى نحػكو تػاٍـّ بنػاء عمػى األيسػس 
الجانػػب الايزيػػا ي مػػف المغػػة،  فػػي أد ال منهجػػه هػػذا الػػى التركيػػز، ك ػػد (ّ) األمبريقيػػة كمػػا فهمهػػا هػػك((

مثػػػؿ الصػػػكت كالصػػػرؼ كالتركيػػػب؛ ألف  هػػػذل المسػػػتكيات هػػػي األكثػػػر مبلءمػػػة لماحػػػص المكبػػػكعي 
كىػػة بشػػكؿو عػػاـٌ  ظىػػة كميدرى . كيمتػػدح جاػػرم سامسػػكف هػػذا الجانػػب مػػف (ْ)المنبػػبط، فهػػي جكانػػب ميبلحى

))فاي عمـ األصكات الػكظياي  ات،السمككية، كيصاه ب،ن ه جانبه جيده، كلـ يكف مصدر بررو لمساني
كعمػـ الصػػرؼ كعمػـ النحػػك كػػاف الجانػب الجيػػد مػف السػػمككية هػػك المطمػكب، فاػػي كػؿٍّ هػػذل المجػػاالت 
كػػػاف لسػػػمككية بمكمايمػػػد تػػػ،ثيره حميػػػده، جعػػػؿ مػػػف المسػػػانييف ييطهٍّػػػركف تحمػػػيبلتهـ مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى 

 .(ٓ) ميبلت عممية أصيمة...((الحدس، أك الًحكىـ الشعبية المتكارثة، كبذلؾ أصبحت التح
تمثٍّػػؿ المغػػة مػػف منظػػكر بمكمايمػػد مثيػػرنا لمكػػبلـ كاسػػتجابة لهػػذا المثيػػر، فػػالمتكمٍّـ عنػػدما يػػتكم ـ 
، كيصبح كبلمه بالنسبة إلى المتمقي مثيػرنا يتطم ػب اسػتجابة، كهكػذا  ياعؿ ذلؾ استجابة لمثيرو خارجيٍّ

تيستىعمىؿ فيها المغة مف طريؽ مثاله المعركؼ عػف جػاؾ  ، ك د أكبح بمكمايمد الطريقة التي(ٔ)دكاليؾ
جاؾ كجيؿ كالتااحة، يقكؿ: ))ناترض أف  جاؾ كجيؿ يسيراف في طريؽ، كجيؿ تستشعر الجكع، ترل 
جيػػؿ تااحػػة عمػػى شػػجرة، فتيحػػًدث بػػجة بحنجرتهػػا كلسػػانها كشػػاتيها، فيقاػػز جػػاؾ مػػف عمػػى السػػكر، 

. إف  (ٕ)لجيؿ، كيبعها في يػدها، فت،كػؿ جيػؿ التااحػة((كيتسم ؽ الشجرة، كيقطؼ التااحة، كييحبرها 
يخبػػع لنظريػػة المثيػػر كاالسػػتجابة، فشػػعكري جيػػؿ  –كمػػا هػػك كابػػح عنػػد بمكمايمػػد  –اسػػتعماؿ المغػػة 

                                                           

 .ِٓينظر: مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب  (ُ) 

 .ُُْنى ، كالمعنى كظبلؿ المعِٖٕ، كاتجاهات البحث المساني ََُينظر: البنيكية في المسانيات  (ِ) 

 .ّٕ، كينظر: جكمسكي ُّْمكجز تاريخ عمـ المغة  (ّ) 

 .ُّْ، كمكجز تاريخ عمـ المغة ِٖٕينظر: اتجاهات البحث المساني  (ْ) 

 .ِٕ، كينظر: مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب ْٔمدارس المسانيات  (ٓ) 

 ،.ُٖٕ، كالمسانيات كالداللة ُُْينظر: المعنى كظبلؿ المعنى  (ٔ) 

 .ُُْ، كينظر: المعنى كظبلؿ المعنى َّٔ-َّٓعمـ المغة )السعراف(  (ٕ) 
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، أم ػا كػبلـ  بالتقمُّصات في معدتها، كرؤيتها التااحة أمامها، كؿُّ ذلؾ ييعدُّ مثيرنا، لكن ه مثيره غيري لغػكمٍّ
حبػػػارل التااحػػػة، جيػػػؿ إلػػػى جػػػاؾ  فهػػػك اسػػػتجابةه مػػػف جيػػػؿ، كمثيػػػره لجػػػاؾ، كصػػػعكد جػػػاؾ السػػػكر، كا 

عطاؤها لجيؿ هك االستجابة.  كا 
 

 ػ
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ػاضظظرغظػاضدغاشغظ:

ـ( كهي تػرفض َُٔٗ-ـَُٖٗترتبط النظرية السيا ية بالمساني البريطاني " جكف ركبرت فيرث " )
ن مػػا دراسػػة المغػػة دراسػػة تكتاػػي بتحميمهػػا إلػػى مسػػتكيات جز يػػة، صػػرف ية كتركيبيػػة كدالليػػة مسػػتقمة، كا 

 تدعك إلى دراستها في بعدها الثقافيٍّ كاالجتماعيٍّ كالناسيٍّ .
( التػػي دش ػػنها فيػػرث اإلسػػهاـ الحقيقػػي لممدرسػػة context theoryكتيعػػدُّ نظريػػة السػػياؽ )

يػػػةي المدرسػػػةى االنجميزيػػػة، فػػػي مقابػػػؿ االسػػػهامات األكركبيػػػة كاألمريكيػػػة األخػػػرل، إذ هي ػػػ،ت هػػػذل النظر 
االنجميزيػػةى لتكػػكف المدرسػػة المغكيػػة الرابعػػة، إلػػى جػػكار المػػدارس المغكيػػة الكبػػرل فػػي بػػراغ كككبنهػػاكف 

 .(ُ)كأمريكا
 كييقس ـ السياؽ عمى  سميف:

 السياؽ المغكم. .ُ

 السياؽ غير المغكم، أك سياؽ المك ؼ، أك سياؽ الحاؿ. .ِ

فهك الجكاب التقميدمُّ كالبدهي، عندما ييثىار كالماهكـ األكؿ هك األكثر شيكعنا عند الدارسيف، 
السؤاؿ ا تي: ما السياؽ؟ إن ه سمسمةه مف التتابعات المغكية التي تحؼُّ بالكممػة، كتسػاعد فػي الكشػؼ 

. غيػػر أف  البػػاحثيف تجػػاكزكا هػػذا الماهػػكـ إلػػى ماهػػكـو أرحػػب، أصػػبح السػػياؽ بمقتبػػال (ِ)عػػف معناهػػا
تحػػيط بالحػػدث المغػػكم، كالتػػي تيسػػهـ فػػي تحديػػد معنػػال، كالك ػػكؼ  يػػدؿُّ عمػػى مجمكعػػة الظػػركؼ التػػي

 .(ّ)عمى  صد المرًسؿ، كمرجع العبلمات...إلخ
فالسػػياؽ إذف هػػك المحػػيط الػػذم تقػػع فيػػه الكحػػدة المغكيػػة، سػػكاء أكانػػت كممػػة أـ جممػػة، فػػي 

 .contextإطار مف العناصر المغكية كغير المغكية، كهك مقابؿه لممصطمح االنجميزم 
البدايػة  ـ(ُِْٗ-ـُْٖٖد مث مت جهكد األنثركبكلػكجي البكلنػدم بركنسػبلك مالينكفسػكي )لق

، كذلؾ عندما حاكؿ ترجمة كممات مستقمة مف إحػدل المغػات البدا يػة (ْ)الحقيقية لاكرة سياؽ المك ؼ
البدا ية إلى سكاف جزر تركبرياند، في جنكبي الباسػايؾ، فاشػؿ فػي إ امػة ترجمػة مربػية لمنصػكص 

                                                           

 .ُٖٗينظر: داللة السياؽ  (ُ) 

 .َْينظر: استراتيجيات الخطاب  (ِ) 

 .ُٗ، كالنص كالخطاب كاإلجراء ُْ-َْينظر: استراتيجيات الخطاب  (ّ) 

 .ّْٗينظر: مكجز تاريخ عمـ المغة  (ْ) 
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مه ا آخر، فقد سج ؿ عمى سػبيؿ المثػاؿ عبػارة لصػاحب زكرؽ التي سج  ا لصاحب زكرؽ يااخر شخصن
نػرل زمػبلء  –خشب أناسنا  –أماـ  –نجرم  –طكيؿ خايؼ بيٍّؽ ييقىاد بمجداؼ ما ترجمه: ) نحف 

، يقػػػكؿ مالينكفسػػكي: ))إف  لهػػػذا القػػكؿ معنػػػى فقػػط إذا كبػػػعنا الجممػػة فػػػي السػػػياؽ (ُ) يجػػرم... ( –
، كأك ػد (ِ) ًممت فيه أصبل، إذ سيككف كابحا أف  الخشبة مثبل تيشير إلى مجذاؼ الػزكرؽ((الذم استيعٍ 

أف  المغات الحية يجب أاٌل تيعىامؿ معاممة المغات الميتة، كيجػب أاٌل تيٍنػزىع مػف سػيا ها))بؿ ييٍنظىػر إليهػا 
 –مػا تيٍسػتىخدـ فػي الكتػب ك –كما استخدمها أفراده لمصيد أك الحرث أك البحث عػف السػمؾ. إف  المغػة 

ليست هي المعيار عمى االطبلؽ، فهي تمثٍّؿ كظياةن اشتقا يةن متكماػة لمغػة؛ ألف  المغػة لػـ تكػف أصػبلن 
))  .(ّ) مرآة لاكرو منعكسو

ػػػؿ إليهػػػا مػػػف طريػػػؽ  كعمػػػد مالينكفسػػػكي إلػػػى تقػػػديـ شػػػرحو لنظريػػػة سػػػياؽ المك ػػػؼ، التػػػي تكص 
)مشكمة المعنى فػي المغػات البدا يػة( كالػذم أيلًحػؽ بكتػاب )معنػى أبحاثه الحقمية في بحثه الذم سم ال 

 .(ْ)المعنى( ألكجدف كريتشاردز، ك د عيد  هذا البحث نقطة تحكؿ في البحث االنثركبكلكجي
لقػػػد حػػػاكؿ فيػػػرث سػػػحب هػػػذل المقاربػػػة عمػػػى المغػػػة، بمعالجتػػػه الحػػػدثى المغػػػكم  كم ػػػه بكصػػػاه  

نطمؽ األساسي  فػي عمميػة التحميػؿ المغػكم، كاعتػرؼ ب،ن ػه مػديفه تحديدنا لممعنى، إذ أصبح المعنى الم
ػا مػف التجريػد  لمالينكفسكي باكرة سياؽ الحاؿ، غير أف  هذل الاكرة تطػك رت عنػد فيػرث كأصػبحت نكعن

، كنظػر إلػػى السػػياؽ عمػى أن ػػه اإلطػػار المنهجػػيُّ (ٓ)الػذم يقػػكـ بػػه المغكيػكف لمكفػػاء بمتطم بػػات دراسػػتهـ
، الذم يمكف  تطبيقه عمى األحداث المغكية، أك هك عمى نحك ما يػرل بػالمر جػزءه مػف أدكات المسػانيٍّ

 .(ٔ)مثمها مثؿ الاصا ؿ النحكية التي يستعممها
كيشػتمؿ سػػياؽ الحػاؿ أك سػػياؽ المك ػؼ أك الماجريػػات عنػد فيػػرث عمػى جممػػةو مػف العناصػػر 

نة لممك ؼ الكبلمي، كمف هذل العناصر:  المككٍّ

                                                           

 .ّٖ، كينظر: الداللة كالنحك ُٔ ينظر : عمـ الداللة )بالمر( (ُ) 
 .ُٔعمـ الداللة ) بالمر(  (ِ) 

 .ٕٓ-ْٕعمـ الداللة )بالمر(  (ّ) 

 .ِٔينظر: المغة عمـك المجتمع  (ْ) 

 .َُّمقدمة لمقارئ العربي  –ينظر: عمـ المغة  (ٓ) 

 . ّٔينظر: عمـ الداللة )بالمر( (ٔ) 
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ـ كالسامع، كتككينهما الثقافي، كشخصيات مف يشهد الكبلـ كغيرهما، كمدل شخصيتا المتكمٍّ  (ُ
 مشاركتهـ في المك ؼ الكبلمي.

، كالكبػع  (ِ العكامؿ كالظكاهر االجتماعية ذات العبل ة بالمغة، كبالسمكؾ المغػكم، كحالػة الجػكٍّ
، كمكاف الكبلـ.  التخابرمٍّ

 .(ُ)ك اإلغراء، أك البحؾأثر الحدث الكبلميٍّ في المشتركيف مثؿ اإل ناع، أ (ّ

ككم ما تكف ر المتمقي عمى معمكمات عف هذل العناصر كانت أمامه حظكظه  كيةه لاهـ الرسالة 
أك ت،كيمهػػػا، فيجػػػب))عمى محمٍّػػػؿ الخطػػػاب أٍف ي،خػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار السػػػياؽ الػػػذم يػػػرد فيػػػه جػػػزءه مػػػف 

ا يةن أثنػػاء الت،كيػػؿ، كمػػف هػػذل الخطػػاب، إذ هنػػاؾ بعػػض الحػػدكد المغكيػػة التػػي تتطم ػػب معمكمػػاتو سػػي
الحدكد الميعيٍّنات مثؿ: هنا، ا ف، أنا، أنت، هذا، ذاؾ، مػف أجػؿ ت،كيػؿ هػذل العناصػر حػيف تػرد فػي 
ػٍف هػك المسػتمع، كزمػاف كمكػاف  ػٍف هػك المػتكمٍّـ، كمى خطابو ما، مف البركرم أٍف نعرؼ عمى األ ػؿ مى

 .(ِ) إنتاج الخطاب((
أن ه كظياةه في سياؽ، بػؿ إن ػه جعػؿ مصػطمح الداللػة مرادفنػا  لقد نظر فيرث إلى المعنى عمى

لمدراسة السيا ية، كنيًظرى إلى هذا الرأم عمى أن ه تحكؿه جكهرمٌّ في النظر إلػى المعنػى، فبعػد أٍف كػاف 
ييٍنظىر إليه عمى أن ه عبل ة بيف الماظ كما ييحيؿ عميػه فػي الخػارج أك فػي الػذهف مػف حقػا ؽ كأحػداث، 

. لقػد عيػد  هػذا الػرأم نقمػة أبسػتمكلكجية (ّ) ٍنظىر إليه عمى أن ه))مركبه مف العبل ات السيا ية((أصبح يي 
كبيػػرة فػػي الدراسػػات المسػػانية، فبػػبلن عػػف أن ػػه فػػتح البػػاب كاسػػعنا نحػػك نهػػجو جديػػدو فػػي دراسػػة المعنػػى، 

لمتخمٍّي عف البحث في  عمى نحك ييراعي االستعماالت الاعمية لمغة، إذ يرل فيرث))أف  الك ت  د حاف
المعنػى بكصػػاه عمميػػاتو ذهنيػػةن كامنػػةن، كالنظػػر إليػػه عمػػى أن ػػه مركػػبه مػػف العبل ػػات السػػيا ية، كذهػػب 
إلى أف  الكظياة الداللية ال تت،ت ى إاٌل بعد أٍف تتجس د القكلة في مك ؼو فعميٍّ معػيف، أم بعػد أٍف تخػرج 

                                                           

، كأبػكاء الدراسػات المغكيػة المعاصػرة ٕٕ، كعمـ الداللػة )بػالمر( ُُّمقدمة لمقارئ العربي  –ينظر: عمـ المغة  (ُ) 
 .ُِْ، كفصكؿ في عمـ الداللة ُُٓ

 .ِٕٗلسانيات النص  (ِ) 

-ٖٕ، كمػػدخؿ الػػى المسػػانيات ُِّ، كينظػػر: فصػػػػكؿ فػػي عمػػـ الداللػػة ِٗمقدمػػة فػػي عممػػي الداللػػة كالتخاطػػب  (ّ) 
ٕٗ. 
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حسب  –لكجكد االستعمالي الاعمي، كهك أمره ال يتحق ؽ مف خانة الكجكد الكبعي الكامف الى حيٍّز ا
 .(ُ) إاٌل في سياؽ المك ؼ(( –رأيه 

ػظظرغظػاضحػولػاضدالضغظ:

هػػك مجمكعػػة مػػف الكممػػات التػػي تػػرتبط دالالتهػػا، كتكبػػع عػػادة الحقػػؿ الػػداللي أك المعجمػػي 
يػػة، فهػػي تقػػع تحػػت تحػػت لاػػظ عػػاـ يجمعهػػا، مثػػاؿ ذلػػؾ الكممػػات الدالػػة عمػػى األلػػكاف فػػي المغػػة العرب

 مصطمح عاـ هك )المكف(، كتبـ ألااظا مثؿ أحمر، أزرؽ، أخبر، أبيض...الخ.
كترل هذل النظرية انه لكػي ناهػـ معنػى كممػة معينػة يجػب أف ناهػـ كػذلؾ مجمكعػة الكممػات 
المتصػػمة بهػػا دالليػػا، لػػذلؾ يعػػرؼ الدارسػػكف المعنػػى فػػي بػػكء هػػذل النظريػػة بانػػه محصػػمة عبل اتهػػا 

 األخرل في داخؿ الحقؿ المعجمي.بالكممات 
  

                                                           

 .ٕٗمدخؿ الى المسانيات  (ُ) 
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 املستىي انتداويل -5
: مصػػدر تػػداكؿ، يقػػاؿ: داؿ يػػدكؿ دكالن: انتقػػؿ مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿ، كأداؿ الشػػيء: التػػداكؿ لغػػةن     

 .(ُ)جعمه متداكالن، كتداكلت األيدم الشيء: أخذته هذل مرة كتمؾ مرة
ماػػػػاهيـ المتاخمػػػػة لمحقػػػػؿ التػػػػداكلي، أمػػػػا اصػػػػطبلحا فيسػػػػكد اإلبهػػػػاـ كثيػػػػران مػػػػف المصػػػػطمحات كال    

فالتداكلية ناسها عبارة عف مجمكعة مػف النظريػات نشػ،ت متااكتػة مػف حيػث المنطمقػات، كمتاقػة فػي 
النظر إلى المغة بكصاها نشاطان يمارس بمف سػياؽ متعػدد األبعػاد. كعمػى الػرغـ مػف عػدـ الكبػكح 

التػػػي لػػػـ تػػػتمكف المػػػدارس  -تسػػػاؤالتالػػػذم اكتنػػػؼ التداكليػػػة، فػػػإف مجمػػػؿ األفكػػػار كالمبلحظػػػات كال
  د كجدت سبيمها في هذا االتجال.  –المسانية )كمنها البنيكية( مف اإلجابة عنها 

، كتعنػػي التداكليػػة عنػػد (ِ)فػػي اإلغريقيػػة فعاليػػة أك عمػػبل أك مسػػ،لة Pragmaتعنػػي لاظػػة  
، فهػػي تهػػتـ (ّ)ها((ـ(: ))دراسػػة العبل ػػة بػػيف العبلمػػات كماسػػريُّٖٗرا ػػدها األكؿ )تشػػارلز مػػكريس 

بمنتجػػػي المغػػػة ال بالمغػػػة فقػػػط، كيعػػػٌد هػػػذا التعريػػػؼ المؤسػػػس الكعػػػاء الػػػذم انصػػػبت فيػػػه التحديػػػدات 
البلحقػػػة التػػػي تػػػرل أف المغػػػة بكصػػػاها نشػػػاطان كبلميػػػػان، تػػػتحكـ فيهػػػا مجمكعػػػة مػػػف الشػػػركط الذاتيػػػػة 

الػػػػذم تػػػػؤكؿ فيػػػػه كالمكبػػػػكعية فػػػػ،م ))تحميػػػػؿ تػػػػداكلي يسػػػػتمـز بالبػػػػركرة التحديػػػػد البػػػػمني لمسػػػػياؽ 
 .(ْ)الجممة((

كيتجػػاذب التداكليػػة أكثػػر مػػف تعريػػؼ، فقػػد حػػٌدت عمػػى أنهػػا: اتجػػال فػػي الدراسػػات المسػػانية،  
يعنى ب،ثر التااعؿ التخاطبي في مك ؼ الخطاب، كيستتبع هذا التااعؿ دراسة كؿ المعطيات المغكية 

، (ٓ)ي يكلػػدها االسػػتعماؿ فػػي السػػياؽكالخطابيػػة المتعمقػػة بػػالتماظ، كالسػػيما المبػػاميف كالمػػدلكالت التػػ
 كتشمؿ هذل المعطيات: 

 المغكم.  معتقدات المتكمـ كمقاصدل، كشخصيته كتككينه الثقافي كمف يشارؾ في الحدث -

                                                           
 ف العرب مادة: دكؿ.ينظر: لسا (ُ)
 . ٗٓينظر: شظايا لسانية:  (ِ)
، شػػػظايا ٖ، كينظػػر: تحميػػؿ الخطػػػاب المسػػرحي فػػي بػػػكء النظريػػة التداكليػػة:ُُٕكصػػؼ المغػػة العربيػػة دالليػػػان:  (ّ)

 . ِٗلسانية: 
 . ٖتحميؿ الخطاب المسرحي:  (ْ)
 . ُِٓينظر: البراغماتية كعمـ التركيب:  (ٓ)
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االجتماعيػة المرتبطػة الك ا ع الخارجية، كمف بينها الظركؼ المكانية كالزمانية كالظػكاهر  -
 بالمغة. 

 . (1)طبيف، كأثر النص الكبلمي فيهاالمعرفة المشتركة بيف المتخا -
كمنهـ مف يمخص التداكليػة فػي دراسػة ا ثػار المغكيػة التػي تظهػر مػف الخطػاب، كتنظػر فػي  

عنصر الذاتية لمخطاب، كيشمؿ هذا التداكؿ بما ر الشخص كمبهمات الزماف كالمكاف، كينظر في 
لباحػػث احتػػراـ مجمكعػػة مػػف الجانػػب البػػمني كالتمميحػػي كالحجػػاجي لمكػػبلـ، كالسػػياؽ ياػػرض عمػػى ا

 .(2) كانيف الخطاب في أثناء مخاطبته ا خر
كيبػػع "لناسػػف" تعرياػػان أبػػيؽ لمتداكليػػة، يقػػكؿ فيػػه: ))التداكليػػة دراسػػة العبل ػػات بػػيف المغػػة  

 .(3)كالسياؽ كما هي مقعدة أك كما تعكسها بنية المغة((
داكليػػة هػػي ))دراسػػة االرتبػػاط كال يبتعػػد ماهػػكـ "همػػؿ" عػػف التعريػػؼ السػػابؽ فهػػك يػػرل أف الت 

بالمقػػاـ المغػػػكم كبالمقػػاـ غيػػػر  البػػركرم لعمميػػة التكاصػػؿ فػػػي المغػػة الطبيعيػػة بػػػالمتكمـ كالسػػامع
 .(4)المغكم كارتباطها بكجكد معرفة أساسية كبسرعة استحبار تمؾ المعرفة((

عمػى معنػى كلعؿ انصرافها إلى المقاـ جعؿ بعض الباحثيف يرل فيها ))دراسة لهيمنة المقاـ  
   (ٔ)، أك هي ))العمـ الذم يدرس ت،ثير المقاـ في معنى األ كاؿ(((ٓ)العبارة((

فالتداكليػػة تتجػػاكز الكصػػؼ التركيبػػي لمجممػػة كدرجػػة نحكيتهػػا، "كهػػذا مػػدار عمػػـ التركيػػب" أك  
زالن عبل ة المعجـ المكٌكف لمقبية بالخارج، "كهذا مدار عمـ الداللة" كتتخذ مكبكعان لمبحث: القكؿ من

في المقػاـ المعػيف، كتؤكػد أثػر المعػارؼ غيػر المغكيػة فػي ت،كيػؿ األ ػكاؿ كفهػـ المقاصػد، فثمػة  بػية 
جكهريػػة بالنسػػبة إلػػى التداكليػػة تكمػػف فػػي تحديػػد العبل ػػات بػػيف هػػذيف المقػػاميف: الػػداخمي كالخػػارجي 

بيف االثنيف في ت،كيؿ  لمعبارة، كفي رؤية كيؼ أف المقاـ الثاني يتدخؿ في بناء المقاـ األكؿ كالتااعؿ
 المماكظ كتاسيرل.

  

                                                           
 . َّّ-َُّالسيميا ي )بحث(: ينظر: البحث المساني ك  (ُ)
 . ٗٓينظر: شظايا لسانية:  (ِ)
 .ٗٓـ. ف:  (ّ)
 . ْٓٓالسيمياء كفمساة المغة:  (ْ)
 . ٕٕٔالقامكس المكسكعي:  (ٓ)
(ٔ)  :  . ٕٓ، كينظر: التراكيب اإلعبلمية: ِْٔالتداكلية اليـك
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 نشأة انتداونيت: 
ينظر إلى التداكلية عمى أنهػا مبحػث لسػاني جديػد، لكػف البحػث فيهػا يمكػف أف يػؤرخ لػه منػذ  

اإلغريقيػػة بمعنػػى  Pragmaticasالبلتينيػػة، ككممػػة  Pragmaticusالقػػدـ، إذ كانػػت تسػػتعمؿ كممػػة 
 .(ُ)لمتداكؿ عمى ت،ثير "البراغماتية""عممي" كيعكد االستعماؿ الحديث كا

ذا حاكلنػػا البحػػث عػػف الجػػذكر األكلػػى "لمتداكليػػة" فػػيمكف تممسػػها فػػي االتجػػال التحميمػػي فػػي   كا 
الامسػػػاة "الامسػػػاة التحميميػػػة"، كهػػػك االتجػػػال الػػػر يس فػػػي فمسػػػاة المغػػػة، أك التيػػػار الغالػػػب فػػػي الامسػػػاة 

 يير مهمة الامساة كمكبكعها كممارستها. المعاصرة الذم رٌكز عمى مكبكع المغة، كحاكؿ تغ
ك ػػػد تػػػ،ثر بالتجديػػػد الامسػػػاي الػػػذم جػػػاء بػػػه "فريجػػػه" عػػػدد مػػػف الابلسػػػاة مػػػنهـ "هكسػػػرؿ" ك  

مسػممة عامػة مشػتركة، الابلسػاة "كارناب" ك "فيتغنشتايف" ك "اكستف" ك "سيرؿ"، كتجمػع بػيف هػؤالء 
األكؿ عمػى المغػة، فهػي التػي تعٌبػر لػه عػف ماادها: أف فهػـ اإلنسػاف لناسػه كعالمػه يرتكػز فػي المقػاـ 

 هذا الاهـ، كتمؾ رؤية مشتركة بيف جميع تيارات الامساة التحميمية كاتجاهاتها.
كيمكف القكؿ إف البداية الاعمية لمتداكلية تبمكرت مػف أعمػاؿ فبلسػاة المغػة، السػيما منا شػات  

ر هنا أنه لـ ياكر في ت،سيس ـ" في جامعة هارفارد، كيجب أف نذكَُٓٗ J. Austin"جكف اكستف 
نمػا تػػكخى ت،سػػيس اختصػاص فمسػػاي جديػػد هػك فمسػػاة المغػػة، ككبػػع  اختصػاص فرعػػي لمسػػانيات، كا 

 .(ِ)"أكستف" كتمميذل "سيرؿ" نكاة التداكلية، كطكرا مف كجهة نظر تحميمية ماهـك "الاعؿ المغكم"
داللػة كانػت لػه أهميػة ـ" نشر فيمسكؼ آخر هك "بكؿ غرايس" مقاالن فػي الُٕٓٗكفي العاـ " 

تاريخية، كبعد مركر عشر سنكات ألقى "غرايس" "محابرات كلياـ جيمس" هذل المحابرات التي لـ 
نما أحدثت تغييران طاؿ حتى هندسة  تسمح فقط بإحداث تقدـ في مستكل معرفتنا بالمغات الطبيعية، كا 

تج أسػػػ مة جديػػػدة سػػػتككف مسػػػكغان المسػػػانيات، فاكتشػػػاؼ األبعػػػاد التداكليػػػة لمغػػػة فػػػتح آفا ػػػان أرحػػػب كأنػػػ
لبلعتػػراؼ بالتداكليػػة بكصػػاها أحػػدث بحػػث أفرزتػػػه المسػػانيات الحديثػػة، البحػػث الػػذم يػػكلي الشػػػركط 

لغكية أهمية  صكل كالمتعمقة بالمقاـ كالمتكمميف كمقاصدهـ، كحيثيات االسػتعماؿ كاألفعػاؿ –الخارج 
 .(ّ)إلنجازالمغكية، أك بعبارة التكليدييف أصبحت جزءان مف دراسة ا

                                                           
 ينظر: التداكلية كالمسانيات.  (ُ)
 .َُْينظر: الامساة كالمغة:  (ِ)
 . ِْٔ-ِْٓينظر: البعد التداكلي عند سيبكيه )بحث(:  (ّ)
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 . (ُ)كيذهب بعض الباحثيف إلى تاريخ أ رب لمتداكلية، إذ يؤرخ لها ببداية السبعينيات 
كخبلصػػة القػػكؿ إف الػػدرس التػػداكلي نشػػ، فػػي أجػػكاء معرفيػػة انكبػػت عمػػى المغػػة دراسػػة كفهمػػان  

ـ كتكبػػيحان، كأسػػهمت إسػػهامان كابػػحان فػػي فػػتح فبػػاءات لدراسػػة ظػػكاهر دالليػػة كتداكليػػة كانػػت تكسػػ
ب،نهػػا مهممػػة أك مهمشػػة، إذ تػػـ االنتقػػاؿ مػػف اإلرث السكسػػيرم كتػػ،ثيرات المدرسػػة البنيكيػػة لمغػػة فػػي 
تهي ػػة األجػػكاء لبػػركز المسػػانيات التداكليػػة كمػػا صػػاحبها كانبثػػؽ عنهػػا مػػف اتجاهػػات لسػػانية كظيايػػة 

 أعطت الدرس المغكم ركحان جديدة لـ ي،لاها مف  بؿ بطريقة ممنهجة كعممية. 

 أفعـال انـكالونظـريت 

تقػػع نظريػػة األفعػػاؿ الكبلميػػة فػػي مك ػػع متميػػز مػػف المػػنهج التػػداكلي فػػي تصػػكرات المسػػانييف  
 . (ِ)المعاصريف كتشكؿ جزءان أساسيان مف بنية النظرية بحسب العمماء المؤسسيف لمتداكلية

كبلـ، ـ"، ك صد به اال تباء المكافؽ لمُّْٗيعكد مصطمح "األفعاؿ الكبلمية" إلى "بكهمر  
" ف،كسػبه ُِٔٗكمع ازدهار تحميؿ المماكظ "كبنية لمبحث" تبنػال ركاد التداكليػة كعمػى رأسػهـ "أكسػتف 

 .(ّ)المدلكؿ الحالي
كالاكػػرة األساسػػية عنػػد "أكسػػتف" هػػي أف دراسػػة المعنػػى يجػػب أف تبتعػػد مػػف التراكيػػب الجػػكؼ  

عمؿ داخػؿ سػياؽ الكػبلـ لت،ديػة تسػت –عػادة -مثؿ "الجميػد األبػيض" بمعػزؿ عػف سػيا اتها، ألف المغػة 
الكثيػػػر مػػػف الكظػػػا ؼ، فحينمػػػا نػػػتكمـ فإننػػػا نقػػػدـ ا تراحػػػات، كنبػػػذؿ كعػػػكدان، كنكجػػػه الػػػدعكات، كنبػػػدم 
مطالب، كنذكر محظكرات، كما إلى ذلؾ، فالمغة مؤسسة تتكاؿ بتحكيؿ األ كاؿ التػي تصػدر ببػمف 

قابػػي "فيتحػػٍت الجمسػػةي" يكػػكف  ػػد معطيػػات سػػيا ية إلػػى أفعػػاؿ ذات صػػيغة اجتماعيػػة، حينمػػا يقػػكؿ ال
أنجز فعبلن اجتماعيان هك فتح الجمسة، تقكؿ "أكركيكني": ))إف الكبلـ بدكف شؾ هك تبادؿ لممعمكمػات 
كلكنػػه أيبػػان تحقيػػؽ ألفعػػاؿ ميسػػي رة كفػػؽ مجمكعػػة مػػف القكاعػػد... مػػف شػػ،نها تغييػػر كبػػعية المتمقػػي 

ٌر عف ذلػؾ أف فهػـ  ػكؿ معػيف يعنػي التعريػؼ كتغيير منظكمة معتقداته ك/أك كبعه السمككي، كينج
 .(ْ)بمحتكال اإلخبارم كتكجهه التداكلي((

                                                           
 . ُٔينظر: شظايا لسانية:  (ُ)
 . ٓ، التداكلية عند العمماء العرب: ِٓٓينظر: النص كالسياؽ:  (ِ)
 . ْٔينظر: المغة كالداللة:  (ّ)
 . ُٖ، المسانيات الكظياية: َُْ، ينظر: الامساة كالمغة: ُٕٔ-ُٕٓتحميؿ الخطاب المسرحي:  (ْ)
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إذا تتبعنػػا تقسػػيـ "أكسػػتف" لمجمػػؿ كالقبػػايا كالعبػػارات، ال نجػػدل يقػػكؿ بالتقسػػيـ التقميػػدم أم  
نمػا ينطمػؽ مػف مك ػؼ  نشا ية، كمف ثـ االحتكاـ إلى معيار الصػدؽ كالكػذب، كا  تقسيمها إلى خبرية كا 

كمعدة لمتكاصؿ كمف ثػـ فػإف الكحػدة  - ابمة–هك أف كؿ الجمؿ كالعبارات مهما كانت طبيعتها  جديد
األساسػػية لمغػػة هػػي األفعػػاؿ الكبلميػػة التػػي ))تػػـ انتاجهػػا فػػي المك ػػؼ الكمػػي الػػذم يجػػد المتخػػاطبكف 

ذا عػػػددنا األ ػػكاؿ أفعػػاالن، فإنهػػػا تعمػػؿ كتسػػػعى لتحقيػػؽ شػػيء مػػػا أك غػػرض مػػػ(ُ)أناسػػهـ فيػػه(( ا، ، كا 
كعمى كفؽ هذا المنظكر فإف القبية ال تتعمػؽ بالصػدؽ كالكػذب فقػط، بػؿ بالسػياؽ كالمناسػبة أيبػان، 
يقكؿ: ))إف صدؽ أك كذب حكـ ما، ال يتعمػؽ بداللػة الكممػات كحسػب، بػؿ بالمناسػبات الد يقػة التػي 

 .(ِ)تـ فيها((
 ك د مٌيز "أكستف" نكعيف مف األ كاؿ:  
اؿ التػػػػي تصػػػؼ حػػػػاالن معينػػػان لشػػػػيء أك شػػػخص كيسػػػػميها "األ ػػػػكاؿ : هػػػػي تمػػػػؾ األ ػػػك النػػػكع األكؿ -

 التقريرية". 
: فهي ال تصؼ كال تخبر كغير خابػعة لمعيػار التصػكيب، بػؿ مزيتهػا األساسػية أف النكع الثاني -

 التماظ بها يساكم تحقيؽ فعؿ في الكا ع كيسميها "األ كاؿ اإلنشا ية". 
بػػػيف هػػػذل الجمػػػؿ كالمماكظػػػات، اكتسػػػب "اكسػػػتف" كفػػػي سػػػيركرة بحثػػػه عػػػف الارك ػػػات الد يقػػػة  

شػػػهرته بكصػػػاه أحػػػد األعمػػػدة األساسػػػية لمتداكليػػػة، لكػػػف، كلمجػػػاكزة نقػػػاط البػػػعؼ عنػػػد أسػػػتاذل  ػػػاـ 
"سيرؿ" ))بدفع نظرية أفعاؿ الكػبلـ إلػى أ صػى حػدكدها الدالليػة الممكنػة مػف حيػث أنػه  ٌسػـ األفعػاؿ 

ك ػاـ بتطػكير بعػديف أساسػييف مػف أبعػاد المغػة أهممهمػا ناسها إلى أفعاؿ مباشرة كأفعاؿ غير مباشػرة، 
أكستف في نظريته كهما: المقاصد كالمكاصاات، فمقاصد األفعػاؿ المغكيػة، كلكػي تاهػـ، البػد لهػا مػف 

 .(ّ)تكفر مكاصاات يتاؽ حكلها المتخاطبكف((
 األ كاؿ الكصاية كاأل كاؿ اإلنجازية: 

 ميز "اكستف" نكعيف مف األ كاؿ:  
هػػػي تمػػػؾ األ ػػػكاؿ التػػػي تصػػػؼ حػػػاالن معينػػػان لشػػػيء أك  ؿ الكصػػػفية "المنطػػػكؽ التقريػػػرم":األقػػػكا -

شخص، ك د أسماها النحاة العرب باألساليب الخبرية، كهػي ))أف الكػبلـ إف احتمػؿ الصػدؽ كالكػذب 

                                                           
 . ُْعندما يككف الكبلـ هك الاعؿ:  (ُ)
 . ُْـ.ف:  (ِ)
 . ُّّ، كينظر: نظرية األفعاؿ الكبلمية، المكسكعة الامساية: ُِفمساة التكاصؿ:  (ّ)
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لناسه، بحيث يصح أف يقاؿ لقا مه إنه صػادؽ أك كػاذب،  إنػه سػمي كبلمػان خبريػان، كالمػراد بالصػادؽ 
، كمػػػػف (ُ)قػػػت نسػػػػبة الكػػػبلـ فيػػػه الكا ػػػػع كبالكػػػاذب مػػػا لػػػػـ تطػػػابؽ نسػػػبة الكػػػػبلـ فيػػػه الكا ػػػع((مػػػا طاب

خصا صها أنها تصؼ حالة األشياء في الككف التي تسبؽ التماظ، بحيث ال يرتهف كجكد هذل الحالة 
 .(ِ)بالتماظ

قػػاعي، كهػػي ال كتقابػػؿ مػػا يسػػمى فػػي العربيػػة اإلنشػػاء اإلي (األدائػػيٌ األقػػكاؿ اإلنجازيػػة )المنطػػكؽ  -
تصؼ، كال تخبر، كال تمثؿ، كغير خابعة لمعيار التصكيب، كلكف مزيتهػا األساسػية أف الػتماظ بهػا 
يسػاكم تحقيػػؽ فعػػؿ فػي الكا ػػع، كهػػي أ ػػكاؿ تكجػد بكجػػكد شػػركط كمبلبسػػات معينػة يقتػػرب الػػتماظ بهػػا 

 بتغيير حالة األشياء في الككف، مثاؿ ذلؾ: 
 . أعمف الجمسة ماتكحة. ُ
 داؾ عمى صعكد الجبؿ. . أتحِ
 . آمرؾ باتح الباب. ّ
مجمكعة مف الشركط، فقكؿ القابي: "أعمف الجمسة ماتكحة"  لهذل األ كاؿكينبغي أف تتكافر  

ينػػتج منػػه فعػػؿ االفتتػػاح؛ كهػػك الكحيػػد الػػذم لػػه الحػػؽ فػػي ذلػػؾ، كالمثػػاؿ الثػػاني يمثػػؿ فعػػؿ التحػػدم، 
 كلمتحدم شركط، أهمها القدرة عمى القياـ به. 

فيمثػؿ األمػر، كلتحقيػؽ األمػر البػٌد أف يكػكف هنػاؾ آمػر كمػ،مكر، كنسػؽ  ؛أما المثػاؿ الثالػث 
 تحميمي يسمح بتحقيؽ األمر، هذل الشركط يسميها أصحاب الامساة التحميمية بػ"القكاعد الت،سيسية". 

إف أفعػػػاؿ الكػػػبلـ حػػػيف إصػػػدارها تنجػػػز كبػػػعيات جديػػػدة، فقػػػد أنجػػػز الػػػتماظ بالمثػػػاؿ األكؿ  
ـٌ، فإف الحقيقة الكحيدة التي تستند إليهػا األفعػاؿ الكبلميػة افتت اح الجمسة بعدما كانت مرفكعة، كمف ث

. كمػػف أمثمػػة األفعػػاؿ الكبلميػػة فػػي العربيػػة بعػػض صػػيغ العقػػكد مثػػؿ "بعتػػؾ" ك "أنػػت (ّ)هػػي اإلنجػػاز
 حر". 

 

 أنكاع األفعاؿ الكبلمية: 
 مف األعماؿ المغكية: مٌيز الباحثكف في المنهج التداكلي ثبلثة أنكاع  

                                                           
 . ُّاألساليب اإلنشا ية:  (ُ)
(ِ)  :  . ِِٕينظر: التداكلية اليـك
 . ِْٓعمـ الداللة )بالمر(: ، ُٔ، المقاربة التداكلية: ُٕٓينظر: تحميؿ الخطاب المسرحي:  (ّ)
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العمػػؿ القػػكلي "الاعػػؿ التعبيػػػرم" كيقصػػد بػػه األصػػكات التػػػي يخرجهػػا المػػتكمـ، أم جممػػة األفعػػػاؿ  -أ
 الصكتية كالصرفية كالتركيبية كالداللية. 

العمؿ المتبمف في القكؿ "الاعؿ الغربي" كيراد به أف المػتكمـ حػيف يماػظ بقػكؿ مػا فهػك ينجػز  -ب
مقصكدان، كهػك مػا أسػمال "أكسػتف"  ػكؿ الاعػؿ ك ػد اشػترط لتحقيػؽ هػذا المعنػى  معنى  صديان أك ت،ثيران 

 اإلنجازم بركرة تكفر السياؽ المعرفي االجتماعي كالكعد عمى سبيؿ المثاؿ. 
عمػػؿ التػػ،ثير بػػالقكؿ "الاعػػؿ التػػ،ثيرم: كيعنػػي أف الكممػػات التػػي ينتجهػػا المػػتكمـ فػػي بنيػػة نحكيػػة  -ج

في سياؽ محدد تعمؿ عمػى تبميػغ رسػالة كتحػدث أثػران عنػد المتمقػي أك منتظمة محممة بمقاصد معينة 
المسػػتمع. كيتمثػػؿ بمػػا يحققػػه القا ػػؿ بقكلػػه مػػف نتػػا ج كمػػا ينجػػٌز عنػػه مػػف تبعػػات، كإزعػػاج المخاطىػػب 

 .(ُ)كتخكياه كا  ناعه أك حممه عمى سمكؾ معيف أك صرفه عنه
أفعػاؿ الكػبلـ إلػى "فعػؿ الكػبلـ" ك  كبالقراءة الااحصة لمتقسيـ السػابؽ نجػد أف "اكسػتف" يرجػع 

، كيمكػػػف بيػػػاف هػػػذا بتحميػػػؿ المماػػػكظ ا تػػػي: "إف لػػػـ تػػػتعمـ (ِ)" ػػػكة فعػػػؿ الكػػػبلـ" ك"الـز فعػػػؿ الكػػػبلـ"
فسػ،هجرؾ" فاعػػؿ الكػبلـ إنمػػا هػك الػػتماظ بهػذل الجممػػة فػي حػػٌد ناسػه، أمػػا الاعػؿ اإلنشػػا ي فيتمثػؿ فػػي 

م يتعمػؽ فػي هػذل الحػاؿ، باسػتثارة الخػكؼ أك العدكانيػة التهديد أك التحذير، في حيف أف الاعؿ الت،ثير 
 أك التصميـ عمى التعمـ. 

  

 تصنيؼ األفعاؿ الكبلمية: 
 كفي بكء هذل المعايير صنات األفعاؿ الكبلمية عمى النحك ا تي:  
يتعهػد المػتكمـ فيهػا أف محتػكل التاػكل حقيقػي، كأٌف كمماتػه تطػابؽ العػالـ  التقريرات "التكضيحات":. ُ

 الخارجي، مثؿ التاكل الذم يبدأ بػ أنا أؤكد، اعتقد، استنتج، افترض. 
: يحػػاكؿ البػػاث دفػػع السػػامع إلػػى فعػػؿ شػػيء مػػا لاظػػي أك غيػػر لاظػػي، مثػػؿ: يسػػ،ؿ، التكجييػػات. ِ

يتحٌدل، يصٌر، يسمح...الخ، كخبلفان لمتمثيبلت تحاكؿ التكجيهػات أف تجعػؿ العػالـ يطػابؽ الكممػات: 
نتيجػػة إيجابيػػة لممػػتكمـ، فتػػ،تي النصػػيحة بعمػػؿ لصػػالح السػػامع، أمػػا السػػماح يقػػـك السػػمع بعمػػؿ ذم 

فيعني أف المتكمـ لف يعترض عمى ما سيقـك به السامع مف عمؿ لمصػمحته ك ػد يكػكف عمػى حسػاب 
 المتكمـ، كهذل المجمكعة تحكم أفعاالن صريحة "ي،مر، يطمب" كتشمؿ أفعاالن خاية مثؿ "يتحدل". 

                                                           
: َُٖ-َُٕينظػػر: الامسػػاة كالمغػػة:  (ُ) ، نحػػك نظريػػة أسػػمكبية ِّ، مػػدخؿ إلػػى عمػػـ الػػنص: ِٕٔ، التداكليػػة اليػػـك

 . ُِٓلسانية: ص
 . ٕينظر: نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة:   (ِ)
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يمػػـز المػػتكمـ ناسػػه بعمػػؿ مػػا، مثػػؿ أبػػمف، اتعهػػد، أعػػد، أ سػػـ، كيكػػكف  :اميػػات"التعيػػدات "االلتز . ّ
االتجال بمطابقة العالـ لمكممات، كما هي الحاؿ في التكجيهات، لكف في هذا الصػنؼ، المػتكمـ ناسػه 

 هك الذم يتعهد بالقياـ كالعمؿ، كمف ثـ يككف لمقصد أك النية ش،ك في هذا الصنؼ. 
كهي أ ػؿ كبػكحان مػف األصػناؼ األخػرل، إذ ال تكجػد هنػا عبل ػة متحركػة  :"تالتعبيرات "المعبرا. ْ

بػػػيف الكممػػػات كالعػػػالـ الخػػػارجي، كمغػػػزل هػػػذا الصػػػنؼ مػػػف المقػػػكالت هػػػك التعبيػػػر عػػػف حالػػػة ناسػػػية 
يحػػػددها شػػػرط صػػػدؽ النيػػػة المتعمػػػؽ بمك ػػػؼ يحػػػددل المحتػػػكل الخبػػػرم، مثػػػاؿ ذلػػػؾ األمثػػػاؿ "يشػػػكر"، 

 يعتذر"، "يرثي". 
كهػػػي أفعػػػاؿ يتغيػػػر العػػػالـ بعػػػد النطػػػؽ بهػػػا، كتتبػػػمف أغمػػػب األفعػػػاؿ  :"ات "االعالنيػػػاتالحكميػػػ. ٓ

الشػػعا رية، كمػػف أمثمتهػػا: اسػػتقيؿ، أنػػت ماصػػكؿ، كهػػي تتطمػػب مؤسسػػات غيػػر لغكيػػة تحػػٌدد  كاعػػد 
اسػػػتعمالها، مثػػػؿ المحكمػػػة أك لجنػػػة، كيعػػػد الصػػػنؼ األخيػػػر ماتػػػاح التػػػداكلييف أك مػػػدخمهـ الكتشػػػاؼ 

 .(ُ)كبلـنظرية أفعاؿ ال
كيشير الباحثكف إلى تداخؿ هذل التصنياات، إذ يتدخؿ السياؽ أحيانان ليجعؿ مف فعؿ الحكـ  

فعػػػؿ ممارسػػػة أك بػػػالعكس. كهكػػػذا فػػػي جميػػػع المجمكعػػػات، كمػػػا أف هػػػذا التقسػػػيـ لػػػـ يحػػػظ بإجمػػػاع 
صنياية الباحثيف في الحقؿ التداكلي، فاألفعاؿ الكبلمية أفعاؿ كثيرة يستحيؿ حصرها في مجمكعات ت

 محددة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ُّّٔ-ُّّٓميػة )بحػث(: ،  نظريػة األفعػاؿ الكبلُِّ، داللػة السػياؽ: ُّّينظػر: التحميػؿ المغػكم لمػنص:  (ُ)

 . َُٔ، تحميؿ الخطاب المسرحي: ُِٔ-ُِْنظرية الاعؿ الكبلمي: 
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 الفصل الخامس

 ًّ  اتجاهات الدرس اللسان

 ًّ  أوال: االتجاه المقارن/التارٌخ

ثمة اختبلؼ بيف الدارسيف بش،ف تسمية ا راء كالتصكرات المغكية التي هيمنت عمى البحث      
ناؾ مف يطمؽ عمى هذل المرحمة مصطمح المسانيات المقارنة المغكم في بداية القرف التاسع عشر، فه

أك النحك المقارف، كمنهـ مف يقسـ هذل المرحمة عمى حقبتيف هما: حقبة النحك المقارف كحقبة النحك 
التاريخي. غير أف ما يكحد المنهجيف المقارف كالتاريخي هك رغبتهما الشديدة في تحقيؽ هدؽ كاحد 

داخمي لمغات، بغية الكصكؿ الى المغة األـ، عمى أسس تاريخية كمقارنة، أال كهك إعادة البناء ال
كهي لغة افترابية الكجكد لها إال في كثا ؽ مكتكبة، ))كال تخرج عف ككنها افترابا  اببل لمتعديؿ 

 (ُ) في أم ك ت طبقا لما تؤدم اليه بحكث المستقبؿ((
حدث لغكم عرفه القرف الثامف عشر، كهك كيعدُّ الباحثكف اكتشاؼ المغة السنسكريتية أهـ      

اكتشاؼ كشؼ العبل ة الكطيدة بيف هذل المغة كالمغات اإلغريقية كالبلتينية. ككاف هذا االكتشاؼ 
منعطاا مهما أسهـ في تجديد الدراسة المغكية كبعث الركح فيها، ككانت سببا في بركز المنج 

كية في عدد مف المغات التي تنتمي الى أصؿ المقارف، الذم تقتصر كظياته عمى بحث الظاهرة المغ
كاحد، كالمغات السامية كالحامية كالهندك أكركبية، كيهدؼ هذا المنهج الى))الت،صيؿ التاريخي، ك،ف 
يستدؿ عمى  دـ الظاهرة بالتماسها في أخكاتها، أك حداثتها بتارد المغة المعينة بها مف بيف أخكاتها، 

 (.ِ) بحسب تاريخ حياة تممؾ المغة((
، كهك يتناكؿ بالدراسة المقارنة عدة هج أ دـ المناهج المغكية الحديثةهذا المن الدارسكف عدُّ كي      

لمهجات المختماة إلى ا في ذلؾ عمى تصنيؼ المغات كامعتمدن  ،لغات تنتمي إلى أسرة لغكية كاحدة
 بؿ اكتشاؼ المغة يؽ د  نحكو يف هذل المغات لـ تكف معركفة بالقرابة ب ، عمى أف  أسر لغكية
، فاتبح بعد المقارنة كجكد صمة  رابة بيف هذل لتي  كرنت باليكنانية كالبلتينية، االسنسكريتية

يه مف عمها انحدرت مف أصؿ كاحد، كذلؾ بابؿ ما انتبهكا التي رأل الباحثكف المغكيكف أن   ،المغات

                                                           
 .ُٕٔ، كينظر: مناهج البحث المغكم َُِ-ََِالمدخؿ الى عمـ المغة - ُ
 .ُٕٔ، كمناهج البحث المغكمُِْ، كينظر: المسانيات العامةُْالمستشر كف كالمناهج المغكية - ِ
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 ـ في مجاؿأ مجاؿ األصكات سكاء ما كاف في ،مبلحظة أكجه التشابه بيف لغات األسرة الكاحدة
                                         .بناء الجممة ـ فيبناء الكممة، أ

في تطكر المغة الكاحدة عبر القركف في جكانبها المختماة، كأية  بالبحث المنيج التاريخيٌ كيعنى 
لية تيعدُّ مف صميـ دراسة تاريخية لمغة مف جكانبها الصكتية، أك الصرفية، أك النحكية، أك الدال

دراسته لجكانب المغة الكاحدة مساحة زمنية كاسعة، حتى يتسنى  في يشترطك  ،المنهج التاريخيٌ 
في القرف التاسع  افالمنهج ازدهر لمباحث مف خبللها استظهار ما حصؿ لمغة مف تطكر تاريخٌي.

مف أهدافهما التكصؿ إلى في البحث المغكٌم، ك  السمة المميزة ، كأصبحاعشر كأكا ؿ القرف العشريف
إعادة بناء األصؿ المشترؾ لمغات مكبكع الدراسة، في حيف أف  الغرض مف هذل الدراسات هك 

.             (1) إلى التغيرات المغكية التي ك عت في أثناء تمؾ المراحؿ التكصؿ  
كهي عناية  –انتي( بدأت في العصر الكسيط حيف عيًني )د كالجدير بالذكر أف  الدراسات المقارنة  

بدراسة المهجات اإليطالية في كتابه: )ببلغة العكاـ( ك اـ بمحاكلة جادة في  –غريبة في عصرل 
مجاؿ المقارنة بيف المغات، كاستنتج ب،ف  المغة اإليطالية كأخكاتها مف المغات الركمانسية ترجع إلى 

يس الدرس المقارف  د بدأ عمى يد د. ت،س إف   ":إلى القكؿعبدل الراجحي كذهب د. (،ِأصؿو التيني)
أعمنت األكاديمية األلمانية عف جا زة لمف يكتب بحثا عف أحسف كسيمة في التعبير  ، حيفيينش
ـ( كتابه "مقارنة كتقدير فمساياف نقدياف  ُٕٔٗكأصدر في سنة ) ،؛ فكسب الجا زة هذا األخيرالمغكمٌ 

الرغـ مف ذلؾ فقد سج ؿ معظـ الباحثيف كالدارسيف كعمى (.ّ") ألربع عشرة لغة أكربية  ديمة كحديثة
ـ( ُٕٔٗ) كليـ جكنزكتشاؼ المغة السنسكريتية عمى يد اتاريخ المنهجيف المقارف كالتاريخٌي بعد 

نكعها، تمت هذل الدراسة عند  يامه بدراسة را عة مف  ،ا في المحكمة العميا بالبنغاؿذم كاف  ابين لا
دـ عمى إثر هذل الدراسة خبلصة نتا ج ما تكصؿ إليه في بحثه المقارف ك  ،الهندك أكربية اتعمى المغ

المغة السنسكريتية مهما كاف  دمها بنية را عة أكمؿ مف اإلغريقية كأغنى مف البلتينية،  إف   : " اؿ
كهي تنـ عف ثقافة أر ى مف ثقافة هاتيف المغتيف، لكنها مع ذلؾ تتصؿ بهما بصمة كثيقة مف القرابة 

ناحية جذكر األفعاؿ أـ مف ناحية الصيغ النحكية حتى ال يمكننا أف نغزك هذل القرابة إلى  سكاء مف

                                                           
 .ُُٓمحمد حسف عبد العزيز، ص/ ث، د.عمـ المغة الحدي ينظر:- ُ
 .ْلغات البشر، ص/ - ِ
 ُّ، ص/ ُٖٖٗفقه المغة في الكتب العربية، د. عبدل الراجحي،  دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية  - ّ
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المغات الثبلث إال أف يعترؼ ب،نها تتارع مف أصؿ  هذلمجرد الصدفة. كال يسع أم لغكم بعد تصاحه 
 (1مشترؾ زاؿ مف الكجكد")

 

ػ(ػػاضطػارناضطظؼجغن:)اضتارغخّيػوػرواد

في  إلى النحك المقارف( الذم ييعدُّ أكؿ مىف دعا مثاؿ: )فردريؾ فكف شميجؿأ فكال ننسى لغكيي     
استمرت (. ثـ ِالهنكد() المعرفة عندعف المغة ك )ـ( بعنكاف:  َُٖٖأصدرل في سنة ) كتابه الذم

عمى يد  التاريخيٌ  المنهج المقارف إلى جانب المنهج المدرسة األلمانية تطكر أبحاثها المغكية في ظؿٍّ 
أما .  صاحب كتاب )القكاعد المقارنة(( ـُٕٖٔ -ـ ُُٕٗبكپ ) :ف عمماء المغكييف أمثاؿثمة م

فقد  المقارنة( القكاعد األلمانية صاحب كتاب) مف مؤسسي المدرسة المقارنة يعدُّ ف (ريـججاككب )
ات الصكتية لدراسا في جهكدمف خبلؿ  المقارف كالتاريخيٌ  يفأسهـ بعطاءاته في ت،سيس المذهب

، مف  كانيف التحكؿ التي تخبع لها الحركؼ الصحيحة في المغة الجرمانية كما تخبع له ،ارنةالمق
في الك ت ناسه يبع  (ريـ)جيؿ إعداد القكاعد المقارنة، كاف في سب (بكب)لما كاف  ف: "يبدليؿ مكن

ى أتباع مدرسة كال ننس (.ّ")ا لمغاتالقكاعد التاريخية لمغة األلمانية، ثـ  كاعد مقارنة كتاريخية معن 
 ،ماكس مكلر ، مف أمثاؿ:بكب كما  امكا به مف أبحاث لغكية مت،ثريف بمنهج المدرسة المقارنة

                                                         ر.يشأكغست شبل
بتطبيؽ المنهج المقارف الذم يبحث مجمكعة المغات  –ا أيبن  – اـ الباحثكف في المغات السامية 

كبحث في المغة السامية مف حيث  ،العربية كالعبرية كا رامية كاألكادية كالعربية الجنكبية كالحبشية
ا يتعمؽ بتاريخ الصكت كبناء الكممة، كبناء الجممة الخبرية كالاعمية كاالسمية، كتناكؿ عمـ الداللة كم

كانت  المدة التيية في في دراسة المغات السام كاف لممنهج المقارف دكره ، إذ الكممات كت،صيمها
األثرية  د ظهرت إلى الكجكد مكتكبة عمى النقكش، كهي المغات األكادية في العراؽ،  اتالكشكف

                                                           
تاريخ عمـ المغة منذ نش،تها حتى القرف العشريف، جكرج مكنف، ترجمة: الدكتكر بدر القاسـ، مطبعة جامعة  - ُ

 -. كمبادئ المسانيات، كأحمد محمد  دكر، دار الاكر المعاصر، بيركت ُِٔـ، ص  1972 - هػ ُّٓٗدمشؽ، 
 ُّـ، ص/ ُٗٗٗ -هػ  ُُْٗ، ِدمشؽ، ط 

 .ُْالمصدر ناسه، ص/  - ِ
. كمحمكد السعراف: عمـ المغة المقارف مقدمة لمقارئ العربي، َُٖ – ُٕٕجكرج مكنف: المصدر السابؽ، ص  - ّ

 .ُِٕ/ـ، ص ُٗٗٗ -هػ  َُِْربي، القاهرة دار الاكر الع



 محاضرات في اللسانيات 

 
 

147 
 

. كانقسـ الدارسكف المحدثكف حكؿ كالعربية الجنكبية في اليمف، كالاينيقية في منطقة ساحؿ الشاـ
                 عبل ة الدراسات التاريخية باهتماـ المغكٌم المعاصر عمى  سميف:

ك د عد ها مف صميـ عمؿ المغكٌم المعاصر؛ ألف  الدراسات التاريخية سكؼ تهدينا القسـ األكؿ/ 
بكؿٍّ ت،كيد إلى األصكؿ العامة لماكر المغكٌم، كبالعكامؿ التي أثرت في تككينه، فببلن عف التعرؼ 

مهما  –نيف:" يقدـ لنا هذا التاريخ ثبتنا بالعبل ة الكثيقة بيف المغة كالعمكـ األخرل، كفي ذلؾ يقكؿ مك 
لممراجع األساسية، ك ا مة تبـ مشكبلت البحث كاألس مة المطركحة عمى الباحث،  –كاف مكجزنا 

كما يتكؽ إلى اإلسهاـ في تككيف المغكٌم الشاب تككيننا أكمؿ؛ ألنه يساعدل عمى إلقاء نظرة عامة 
(.                            1 ؽ ")عمى مجمكع األبحاث المتصمة بالمبادئ كالطرا  

كيتمثؿ بمك ؼ عمماء المغة الكصاييف، كمف هؤالء )كرستياؿ( الذم  اؿ:" إف  القسـ اآلخر/      
عمـ المغة يهتـ بالدراسة غير التاريخية لمغة، أم دراسة مرحمة معينة مف المغة في ك ت بعينه بغض 

كتابعه )ماريكبام( الذم يرل أن ه باإلمكاف استعماؿ (، ِالنظر عف تاريخه السابؽ أك البلحؽ ")
(، ك د  دـ لنا ّالمقارنة بيف لغتيف حديثتيف مف غير اإلشارة إلى تطكراتهما أك أصكلهما التاريخية)

أثناء المعب تتغير حالة الر عة  )دكسكسير( مثاالن لهذا حيف شبه المغة بمعبة الشطرنج، فاي
ف نصؼ حالة الر عة كصانا كامبلن بتحديد المكا ع التي تحتمها  طع باستمرار، غير أٌننا نستطيع أ

الشطرنج المختماة، كال يعنينا كالحاؿ كذلؾ كيؼ كصؿ البلعباف إلى الحالة الراهنة التي كصاناها 
 (.    ْآنانا، كال يعنينا ب،ية كسيمة أك حركة، أك عددو مف القطع فعبل ذلؾ)

          
   :المحدثيف العرب المسانييف عند (مقارفالالتاريخٌي ) افالمنيج

، كذلؾ مف خبلؿ ما ىالعرب القدام حابرة في دراسات كانت بعض بصمات المنهج المقارفإف     
، فقد كرد في مف كجكد مقارنة بيف العربية كالمغات الساميةاستدؿ به الباحثكف المغكيكف العرب 

                                                           
 .ُُص/ تاريخ عمـ المغة، - ُ
 ّْـ، ص/ُْٕٗالتعريؼ بعمـ المغة، كريستاؿ، ترجمة: حامي خميؿ، الهي ة المصرية العامة لمكتاب،  - ِ
ـ،  ُّٕٗأحمد مختار عمر، منشكرات جامعة طرابمس،  د. ينظر: أسس عمـ المغة، ماريكبام، ترجمة: - ّ

 .ّٔص/
4- See: Lyons, Introduction to theoreticai Linguistisc, p.46.                                              
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نكح، ينسب إليو الكنعانيكف، ككانكا يتكممكف  ككنعاف بف ساـ بف "كتاب )العيف( لمخميؿ  كله: 
كالذم يهمنا هنا آراء المغكييف العرب المحدثيف في المنهجيف التاريخٌي  (.ُ")بمغة تضارع العربية

 كالمقارف، فقد اختمات كجهات نظرهـ فيهما، كسنذكر آراء ثبلثة مف جهابذة المغة العربية  كهـ:  
ػأوًضا/ػد.طحطودػسؼطيػحجازي:ػ

، أزدهر ازدهارنا كبيرنا في القرف التاسع عندل كهك أ دـ مناهج البحث المغكمٌ  :يج المغكٌم المقارفالمن
عشر، كيتناكؿ بالدراسة المقارنة لغات تنتمي إلى أسرة لغكية كاحدة، كيعتمد عمى كجكد تصنيؼ 

د يؽو إاٌل بعد كابح لمغات إلى أسرات لغكية، كلـ تكف القرابة بيف المغات كابحة عمى نحكو عمميٍّ 
اكتشاؼ المغة السنسكريتية، كمقارنتها بالبلتينية كاليكنانية، كثبكت القرابة فيما بينها، كعكدتها إلى 
. ثـ تقدـ البحث شي نا فشي نا فقكرنت بيف المغات األكربية كالمغات اإليرانية كالمغات  أصؿو  ديـو با دو

ـ  أيصطيًمحى عمى تسميتها الهندية، كأثبتت الدراسات عكدت تمؾ المغات جميعن  ا إلى أصؿو كاحد، كمف ث
. (ِب،سرة )المغات الهندك أكربية(، كأطمؽ عميها العمماء األلماف أسرة )المغات األكربية الجرمانية()

أما أسرة المغات السامية، فقد أثبتت الدراسات عمى كفؽ هذا المنهج أن ها مكٌكنة مف )العربية كالعبرية 
 (:ّكأفَّ مف أبرز مجاالتيا ما يأتي) .ية الجنكبية كا رمية كالحبشية(كاألكدية كالعرب

أف  عددنا مف أصكاتها مازالت كؿُّ هذل المغات محتاظةن بها كػ)الراء(، في حيف انقرض )الباد( -ُ
 مف كؿٍّ المغات عدا المغة العربية.

مغكٌم المقارف كؿُّ ما يتعمؽ دراسة بنية الكممة في لغات األسرة السامية، فقد تناكؿ البحث ال -ِ 
باألكزاف كالسكابؽ كالمكاحؽ ككظا اها المختماة، كعمى هذا فقد عد  حجازم دراسة )البما ر،  كأبنية 
األفعاؿ، كاسـ الااعؿ، كالمصادر( في المغات السامية تدخؿ في عمـ الصرؼ المقارف لمغات 

 السامية.
بايا المتعمقة ببناء الجممة كاالستاهاـ، كاالستثناء، القك دراسة بنية الجممة في المغات السامية، -ّ

 المقارف. دكد، كٌمها تدخؿ بمف عمـ النحككالمطابقة بيف الاعؿ كالااعؿ، كالمطابقة بيف العدد كالمع

                                                           
 .َُٕـ، ص/ََِِمنهج البحث المغكم، محمكد سميماف يا كت، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية - ُ
 .ُٗينظر: ناسه، ص/ - ِ
 .ُِ-َِالمصدر ناسه، ص/ ينظر: - ّ
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كؿُّ ما يتعمؽ بتاريخ الكممات كت،صيمها، فهناؾ عدده مف الكممات نجدها في كؿٍّ المغات السامية  -ْ
كمف نىن مقارب، كتدخؿ دراسة هذل الكممات في ميداف المنهج الداللٌي المقارف، بالمعنى ناسه أك بمع

هك ت،صيؿ المادة المغكية في المعجمات، كت،صيؿ المادة المغكية العربية يككف  هنب تطبيقيٌ أبرز جكا
 كجد. بردها إلى أصمها السامي إفٍ 

ك بمعنى أدؽ التغير في المغة يبحث تطكر المغة الكاحدة عبر الزمف، أك المنيج التاريخٌي:    
كهك بذلؾ يارؽ لنا بيف مصطمحي: )التطكر( ك)التغير(؛ ألف  التطكر  الكاحدة عمى مدل الزمف،

لاظه يحمؿ داللة االرتقاء، في حيف أف  ما يصيب المغة هك التغير الذم يحمؿ داللة االرتقاء 
م إلى أف  البحكث المغكية المقارنة ال كاالنحطاط بنحكو نسبٌي بيف الماردات كالتراكيب. كذهب حجاز 

تخمك مف السمة التاريخية، كلكف تمؾ البحكث كانت تحاكؿ أف ترتب المستكيات المغكية المختماة 
كالمنتمية إلى أسرة كاحدة ترتيبنا يهتـ في المقاـ األكؿ بالصيغ كالمستكيات المغر ة في القدـ، التي 

صيغة األصمية أك بالشكؿ األ دـ، الذم خرجت عنه با ي يمكف أف يتعر ؼ مف خبللها الباحث بال
 الصيغ؛ كلهذا يكصؼ هذا العمؿ بالتاريخٌي المقارف. 

ا أف  البحث التاريخٌي ال يكتاي بمراحؿ المغة المبكرة، أم أ دـ المراحؿ المتاحة       كيرل أيبن
لممستكيات  د دراسات كصايةكأ ربها مف المغة األ دـ، بؿ أتاح الكبكح المنهجٌي في عمـ المغة كجك 

المغكية المختماة عبر الزمف، كمف ثـ تتكامؿ هذل الدراسات الكثيرة؛ لتمهد الطريؽ أماـ البحث 
التاريخي المغكٌم بالمعنى الد يؽ لمكممة، أم البحث في تاريخ المغة مف أ دـ نصكصها المدٌكنة إلى 

المغة العربية مف كجية نظر حجازم،  كمف القضايا التي يدرسيا ىذا المنيج في(. ُك تنا هذا)
 ىي:
 دراسة التغير الصكتٌي. - ُ
دراسة صيغ الجمكع، بتتبع تكزيعها، كنسبة شيكعها عمى المستكيات المغكية المختماة عبر  - ِ

 القركف.
 دراسة جمؿ: )االستاهاـ، كالشرط، كاالستثناء(. - ّ

                                                           
، ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاهرة، ط ءمحمكد فهمي حجازم، دار  با ينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة، د. - ُ

 .ِّص/



 محاضرات في اللسانيات 

 
 

151 
 

 بالمعجـ التاريخيٌ معجمات التاريخية. كيقصد دراسة التغير الداللٌي كما يرتبط بها مف إعداد ال - ْ
ىك ذلؾ المعجـ الذم يعطي تاريخ كؿِّ كممة مف كممات المغة الكاحدة، كيؤرخ ليا ابتداءن مف أكؿ 

، بتتبع داللتيا كتطكرىا  (.ُ)أقدـ نصٍّ كردت فيو إلى آخر نصٍّ
 :(ِ)هناؾ مجاالت كثيرة لمبحث المغكٌم التاريخٌي، منهامجاالتو:

فمف ش،نه أف يعطي صكرة كابحة لتاريخ الحياة المغكية، فبل يقتصر عمى  ريخ المغكٌم،التا-ُ
 عبر الزمف.اؿ المغكٌم في البي ات المختماة تغيير البنية المغكية، بؿ يتناكؿ بالبركرة االستعم

 عصر الاتكحات اإلسبلمية.في  مناطؽ جديدة، كالعربية في األندلسفي  االنتشار المغكمٌ -ِ
 في دكؿ المغرب العربٌي عمكمنا. ـعف مناطؽ محدكدة، كالعربية اليك حسار المغكٌم االن-ّ
لمتاريخ المغكٌم كىك" دراسة التغير  استخمص حجازم تعريانا كمٌما تقدـدراسة مكجات التعريب. -ْ

 (.ّفي البنية المغكية، كبحث التغير في مستكيات االستخداـ ")
 ػ

                                                           
 .ِْينظر: ناسه، ص/ - ُ
 ينظر: المصدر ناسه.- ِ
 .ِْالمصدر ناسه، ص/- ّ
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ػػػضطزاوّي:ثاظًغا/ػاضدصتورػظططظػرحغمػصرغمػا

 بعد لدراستهـ إالٌ  الـ يجعمكا المغة هدفن  األكربييفف يرل الدكتكر العٌزاكٌم أف  المغكيي/ المنيج التاريخيٌ 
ه يقكـ عمى الجانب المكتكب مف أن   سمات المنيج التاريخيٌ  مف. (ُ)معرفتهـ المنهج التاريخيٌ 

حمة المعاصرة ال يمكف أف تتكفر لدل المغة، فالمادة المغكية المنطك ة لمرحمة زمنية سابقة لممر 
ه ييعنى بدراسة التغيرات التي تعترم لغةن ما أك مجمكعة أن   اأيبن  المنهج التاريخيٌ  كما يمٌيزالباحث، 

ىذا  أفَّ مف المغات في مراحؿ زمنية مختماة، كمظاهر تمؾ التغٌيرات، كأسبابها، كنتا جها، كهذا يعني 
ت لا .(ِ) أك )الفاعمية المستمرة( التي تتميز بيا المغات المنيج ينطمؽ مف مفيـك )الحركة(

الباحثيف إلى  ، لذلؾ دعافي العربية حاجة إلى المنهج التاريخيٌ  أف   عمىالدكتكر العٌزاكٌم االنتبال 
ا يطرأ عمى األلااظ مف تغير في الشكؿ أك المبمكف، كيمكف مرا بة المغة مف أجؿ الكشؼ عمٌ 

تكممةن  عدًّ في مجاؿ الدراسات المعجمية لمكصكؿ إلى معجمات لغكية تي  ريخيٌ اإلفادة مف المنهج التا
 .(ّ) لممعجمات القديمة

ه يؤدم إلى الكشؼ ألن   ؛في مجاؿ الدارسة الصرفية كيمكف اإلفادة كذلؾ مف المنهج التاريخيٌ      
ا كيعيننا المنهج التاريخيٌ  ،لحؽ األبنية مف تطكر خبلؿ العصكرا عمٌ  ى لدراسة النحكية عممف ا أيبن

، فهك يرل أف  المادة النحكية التي ندرسها في المراحؿ األكلية مف لظكاهر المغة الت،صيؿ التاريخيٌ 
التعميـ الجامعٌي ينبغي أٍف تيدرس عمى أن ها )نحكه تاريخٌي(، كعمينا أٍف نبع لطمبتنا نحكنا جديدنا، 

يرل أف  كا ع االستعماؿ يشير إلى أىف   كاعد  هنكظاكل عمى كفؽ متطمبات العربية المعاصرة؛ ألن  
  .(ْ)المغة ال تظؿ ثابتة، كأىف  عكامؿ التغير  د امتدت إليها  بؿ عصر النحاة كبعدل

      
  

                                                           
 .ُْٗ، ُْٖينظر: المصدر ناسه:  (ُ)
 . ُٓٓ – ُُٓينظر: المصدر ناسه: (ِ)

 . ُِٔينظر: مناهج البحث المغكم بيف التراث كالمعاصرة :  (ّ)

 . ُٕٔ – ُِٔينظر: المصدر ناسه:  (ْ)
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ا مف المنيج  عند المنيج المقارف بكصفو جزءن كقؼ الدكتكر العزٌاكٌم طكيالن : المنيج المقارف
الحاجة إلى ت،صيؿ الماردات التي اختمؼ المغكيكف األكا ؿ في ، كأف  أهميته نابعةه مف التاريخيٌ 

عمى العبل ات الشكمية أك  اى، كيىديلنا المنهج المقارف أيبن أصمها، كذهبكا في تاسيرها مذاهب شت
 البنيكية التي تربط المغات المت حدة األركمة.

العبل ات الثقافية عف ، يكشؼ لنا تعدد البحكث المغكية المقارنة في األسر المغكية المختماة إف       
بيف المغات التي ال تربط فيما بينها صمة  رابة، نحك العبل ات الثقافية المكجكدة بيف العربية 
كالاارسية، كا تراض األلااظ فيما بينهما، كليس هناؾ  رابةه لغكيةه تربطهما، فالعربيةي لغةه جزريةه، 

 .(ُ) كالاارسية لغةه هنديةه أكربٌيةه 
عند حاجة العربية إلى المنهج المقارف، كبدايات الدراسة المقارنة عند  اك ؼ العٌزاكٌم أيبن      
األكا ؿ بعض العبل ات بيف العربية كجاراتها  مف خبلؿ اكتشاؼ النحكييف العرب بالعر 

 ، التي أشرنا إليها آنانا.(ِ)الجزريات
 

ػثاضًثا/ػاضدصتورػرذغدػربدػاضرحطنػاضطبغدّي:

ذهب العبيدٌم إلى أف  الباحث يستطيع في بكء دراسة المغة تاريخينا أف يعرؼ  اريخٌي:المنيج الت
 ،ميزات كؿٍّ لغة في هذل المجتمعات، كما أصابت مف تقدـ أك تخمؼ عبر محطات زمنية كحمقات

ت مميزة في كؿٍّ طكرو مف أطكارها، فببلن كاكتسبت خصا ص، ككان ،تطكرت خبللها تمؾ المغات
دراسات التاريخية لمغة فتحت أبكابنا كاسعة لمعرفة الشعكب كتطكرها، كمراحؿ تقدمها عف أف  ال

ا  كازدهارها، ثـ أف  دراسة المغات المحمية لمشعكب دراسة تاريخية تجعمنا نستطيع أف نكتب تاريخن
ا لتمؾ الشعكب، كنكشؼ عف حقا ؽ كأسرار ال سبيؿ لمكصكؿ إليها إاٌل عف طريؽ المغة  صحيحن

 (.ّاتها، كخصا ص ألااظها)كمارد

                                                           
 . َُٕ – ُٗٔينظر: المصدر ناسه:  (ُ)

 . ُٕٖ -ُٖٔينظر: مناهج البحث المغكم بيف التراث كالمعاصرة:  (ِ)

بغداد،  عبيدٌم، دار الشؤكف الثقافية العامة،رشيد عبد الرحمف ال مباحث في عمـ المغة كالمسانيات، د. ينظر: - ّ
 .َّ-ِٖـ، ص/ََِّ
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فقد اشتبكت  في عصكرها المتقدمة  بؿ اإلسبلـ؛ أما المغة العربية عمى كفؽ المنهج التاريخيٌ      
مع أجناس مختماة مف المغات في صراع لغكٌم، منذ عهكد األكدييف كا شكرييف، حتى عصكر 

العربية، أدل إلى اكتسابها نكعنا  ، كالمكجات العربية التي خرجت مف الجزيرةكاألرمنييفالكنعانييف 
(، حتى انتهى ذلؾ الصراع " في ُمف التطكر المممكس في مارداتها، كأصكاتها، كدالالتو لكمماتها)

المراحؿ األخيرة مف العصر الجاهمٌي بانتصار العربية عمى هذل المغات في كثيرو مف المناطؽ، كفقنا 
كيًتبى ليا البقاء كالديمكمة عمى األرض لمنتصرة " (. كهذل العربية اِلقانكف الصراع المغكٌم ")

بنزكؿ كتاب ا تعالى، كانتشاره بيف المسمميف في أصقاع شاسعة، كقد امتمكت الكثير مف 
زتيا مف المغات الجزرية الخارجة مف جزيرة العرب، كالمنتشرة في الخصائص كالصفات التي ميٌ 

ا يعكد إلى التطكر الذم يصيب المغات عبر حياتيا العراؽ كأرض كنعاف كافريقيا، كىذا كمو إنَّم
لى التأثير الطبيعٌي الذم يحدث في المغة عندما تجاكر لغات غريبة عنيا في سماتيا  الطكيمة، كا 

 (.ّ") التركيبية كالبنيكية كالصكتية
ألف  المغة ال كيمات الدكتكر العبيدٌم أنظار الباحثيف كالدارسيف إلى العناية بدراسة المغة تاريخينا؛     

المغة تتخمى عف ت،ثير الظركؼ التاريخية، كتطكر البشر عمى األرض، فعمـ المغة عمـه تاريخيٌّ ك" 
التي ىي مكضكع عمـ التاريخ، ال غنى في دراسة تطكرىا كصمتيا بالمجتمعات، كفي دراسة 

 (.ْ") انقساميا عمى ليجات، كدراسة ظيكر المغات العامة
المنهج التاريخي في الدرس المسانٌي الحديث في أكربا منذ بزكغه كحتى  استعرض العبيدمٌ      

ا مف كؿٍّ ذلؾ نتيجة مهمة، تتبح مف  كله:"  تركت الدراسات في عمـ المغة استكا ه، مستخمصن
التاريخٌي كثيرنا مف المؤلفات كالمصنفات في تاريخ المغات عمى اختالؼ أنكاعيا، تناكلت أصكليا، 

كتطكرىا، كاألجناس المتكممة بيا، كخصائص كؿِّ لغة منيا، كالتغيرات التي  كشعبيا، كفركعيا،
 (.ٓ") طرأت عمييا خالؿ حياتيا الطكيمة حتى ىذه المحظات التي تعيشيا مع سائر لغات العالـ

                                                           
 .ِٖالمصدر ناسه، ص/ - ُ
 ،ُِٗعمـ المغة، د. عمي عبد الكاحد كافي، ص/- ِ

 .ِٖمباحث في عمـ المغة كالمسانيات، ص/ - ّ
 .ِٗالمصدر ناسه، ص/ - ْ
 .َّ-ِٗمباحث في عمـ المغة كالمسانيات، ص/ - ٓ
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أف  لكؿٍّ لغة خصا صها كسماتها، بحسب ظركؼ تككينها كأصكلها  يرل العبيدمٌ  المنيج المقارف:
ال تت،ثر كتؤثر في مدل عمرها الطكيؿ، كالسيما  هذا ال يعني أف  المغةها، غير أف  التي انحدرت من

المغات التي تتجاكز في مكا ع أهمها المتكمميف بها، مع غيرهـ مف شعكب العالـ، كهذا الت،ثر 
ا في انتقاؿ ماردات المغة إلى مجاكراتها باالحتكاؾ، أك تغير عددو مف  كالت،ثير يبدك كابحن

(. كمف ىنا تتضح كظيفة المنيج المقارف، كىي " الكشؼ عف التأثر كالتأثير، فتتـ ُ)ات،األصك 
طريقة البحث بعقد مقارنات بيف المغات المختمفة، أك الميجات لمغة الكاحدة، في ظكاىر متنكعة؛ 
لمخركج بعد ذلؾ بالخصائص كالسمات المميزة لكؿِّ لغة، ككضع اليد عمى الجديد الدخيؿ في أصؿ 

 (.ِمغة، كما كفد إلييا، كما تغير فييا ")ال
، فإن ه أثبت كثيرنا مف الحقا ؽ، أما عف أبرز نتائج المنيج المقارف في الدرس المسانٌي الحديث    

ككشؼ عف كجكل الت،ثر كالت،ثير بيف المغات، فعيًرؼى به مكبكع )التداخؿ( في الكممات: كالمعرب 
ها مف المغات المجاكرة لمجزيرة العربية، فقد ك ؼ الباحثكف عمى كغير  –مثبلن  –كالدخيؿ بيف العربية 

جممة مف الدخيؿ في عربية ما  بؿ اإلسبلـ، احتاظت بها، كاستعممها الشعراء، ككردت منها ماردات 
في القرآف الكريـ، اختمؼ العمماء في أصالتها عمى مذاهب معركفة في تاريخ البحث المغكٌم 

ؽ، كيـ، كياسميف، كنرجس...كسكاها. كعمؽ العبيدٌم عمى ذلؾ بقكله:" العربٌي، كػ)سندس، كاستبر 
كىذا كمو إنَّما يكشؼ عنو بحث المغة المقارف، مع اىتماـ ىذا النكع مف البحث بدراسة الظكاىر 

(. ثـ ذكر ّ") األخرل المختمفة في األصكات كالدالالت، كاالشتقاؽ كاألبنية كالصيغ كنظـ المغات
 (:ْ، كهي)المغكٌم المقارف ابرز سمات الباحث

 أف يككف الباحث بميعنا في لغته األصمية. -1
أف يككف عارفنا بالمغة التي يقارف بها مف حيث  كانينها ك كاعدها، كمارداتها، كنحكها،  -2

 كصرفها.

                                                           
 .ّٓالمصدر ناسه، ص/ - ُ
 .ّٔمباحث في عمـ المغة كالمسانيات، ص/ - ِ
 ّٕمباحث في عمـ المغة كالمسانيات، ص/ - ّ
 .ّٖالمصدر ناسه، ص/ - ْ
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أف يككف ذا ثقافة لغكية جديرة ب،ف تجعمه  ادرنا عمى المكازنة كالمقابمة، كالكشؼ عف مكاطف  -3
 ؼ في المكبكعات التي تككف أساسنا في المكازنة كالمقارنة.االتااؽ كاالختبل

ػ:اضوصغّيػثاظغا:ػاالتجاه

 امت المسانيات الكصاية عمى أنقاض المسانيات التاريخية كالمقارنة، التي ازدهرت في 
أكركبا خبلؿ القرف التاسع عشر، ك د الحظنا أف المسانيات التاريخية تعنى بدراسة مظاهر التطكر 

أ عمى المغة، عمى اختبلؼ مستكياتها: الصكتية، كالصرفية، كالتركيبية، كالداللية، في حيف الذم يطر 
أف المسانيات الكصاية تهتـ بدراسة المغة في كبعها السككني ا ني، فهي تعايف الظاهرة المغكية 

هك في لحظتها الراهنة، مف دكف االلتاات الى حقب تاريخية سابقة مرت بها الظاهرة المغكية، ف
ينظر))إلى المغة نظرة تعتمد عمى المبلحظة المباشرة لمظكاهر المغكية المكجكدة بالاعؿ، كاليهدؼ 
مف ذلؾ الى كبع  كاعد ياربها عمى المتكمميف بالمغة، بؿ كؿ ما يهدؼ اليه هك كصؼ نظاـ 

 .(ُ)المغة الصكتي كالصرفي كالنحكم ككبع معاجمها((
مى نسبة ميبلد المسانيات الكصاية الى المساني لقد جرت عادة مؤرخي الدرس المساني ع

، الذم  د ـ جممة مف األفكار المسانية الجديدة ـ(ُُّٗ-ـُٕٖٓ) السكيسرم فرديناف دم سكسير
، ُُّٗ-َُٕٗفي ثبلثة دركس عربها بجامعة جنيؼ، كاف مكبكعها المسانيات بيف سنكات 

هذا التاريخ  طعت المسانيات الكصاية  ، أم بعد كفاته بثبلث سنكات، كمنذُُٔٗكنشرت في العاـ 
صمتها بالدراسات المغكية السابقة، سكاء التاريخية أك الدرس النحكم التقميدم في أكركبا الذم 

 .(ِ)سيطرت عميه النزعة المعيارية
مف المعركؼ في ت،ريخ الدراسات المسانية أف أم نظرية لسانية تعكد في أصكلها الى أسس 

هذل األسس هي النكاة أك المنبع الذم يسهـ في بمكرة النظرية المسانية  معرفية كفمساية، تككف
كتطكيرها، ك د ت،ثر دم سكسير ناسه ب،فكار معاصرل عالـ االجتماع إميؿ دكر كايـ))فاي بكء 

، كحاكؿ (ّ)آرا ه في بحث الظكاهر االجتماعية،  دـ دم سكسير نظريته في بحث الظكاهر المغكية((
في دراسة الظكاهر االجتماعية الى ميداف البحث المغكم،  (كايـاربة )دكر )دم سكسير( سحب مق

                                                           

 .ُِٓمدخؿ الى عمـ المغة  (ُ) 

 .ِّ-ُّينظر: المسانيات الكصاية منهجيات كاتجاهات  (ِ) 

 .ِٔالنحك العربي كالدرس الحديث (ّ) 
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فعد  المغة شي ا عاما ش،نه ش،ف الك ا ع االجتماعية األخرل، كهك أمر يس ر السبيؿ الى تطبيؽ  كانيف 
 .(ُ)العمـ في دراسة الظكاهر المغكية

 لـ يعرؼ تاريخ الاكر ا ها بلن تطكرن في المغة منذ نشر دركس سكسير  لقد تطكر النظر العمميٌ        
فرديناند دم سكسير كجهة ني ة بعد مجيء اتجهت الدراسات المساالمغكم نظيرا له مف  بؿ. فقد 

ا جديدنا في البحث كالدراسة، كسعى الى صياغة الحدكد المنهجية لمد راسة أخرل، إذ حمؿ اليها منهجن
إلى أٍف يجعؿ مف المسانيات عممنا  نيات العامة(المسانية، فقد عمد في كتابه: )محابرات في المسا

مستقبلن، ك د استطاع فعبلن أٍف يحقٍّؽ لمدرس المساني استقبلله، كأٍف ييحدث في إطار المنهج الذم 
، ككاف بذلؾ مؤسٍّسنا لعصرو ب،كممه مف (ِ)ارتبال  طيعة معرفية مع البحث المساني الذم هيمف  بمه

ار دم سكسير ))البحث المساني نحك تحميؿ المغة بما هي نسؽه مف الدرس المساني، إذ كج هت أفك
الكحدات كالعبلمات، كنسؽه مف العبل ات المركبية كاالستبدالية المشتغمة عمى مستكيات تراتبية، 
ه بصمات  كهذا ما كانت تعاني منه لسانيات ما  بؿ سكسير. كلـ يكف بدٌّ مف أٍف يترؾ هذا التكجُّ

كذلؾ أف  التيار البنيكم الذم أرسى سكسير دعا مه يشمؿ أغمب المدارس عمى البحث المساني، 
المسانية المعاصرة، مدرسة براغ )نيكككالم تركبتزككم، ركماف ياكبسكف...( كمدرسة ككبنهاجف 
)لكم يممسميؼ( أك المدرسة الكظياية )مارتيني، ياككبسكف...( كالبنيكية األمريكية )بمكمايمد( 

ة التحكيمية )نكـ تشكمسكي...(.إاٌل أف  هذا الت،ثير متااكت الك ع مف اتجال الى كالمدرسة التكليدي
آخر، فإذا كانت غالبية االتجاهات  د ظم ت الى هذا الحدٍّ أك ذاؾ أمينة لممرتكزات النظرية 
كالمنهجية لمسكسيرية مع ما في ذلؾ مف تطكير أك تصحيح لبعض المااهيـ فإف  االتجال التكليدم 

كيمي  د غي ر بشكؿ كبير تصكُّر المسانيات بالشكؿ الذم تعربه دركس في المسانيات التح
 .(ّ)العامة((

لقد بث  دم سكسير في محابراته جممةن مف المبادئ المسانية العامة التي أصبحت في ما بعد    
 ية المغة ركا ز أساسية في البحث المساني، كاتخذت تمكـ المبادئ شكؿ ثنا يات متقابمة، مثؿ ثنا

، ، كسكاهامف كالتعا بالتزا أك ،كالتاريخيٌ  ، كا نيٌ كااليحا يٌ  كالكبلـ، كالداؿ كالمدلكؿ، كالسيا يٌ 

                                                           

 .ِٕ-ِٔحديثينظر: النحك العربي كالدرس ال (ُ) 

 .َْ، كمدخؿ الى عمـ النص كمجاالت تطبيقه ٕٕينظر: المسانيات كالداللة  (ِ) 

 .ُُِ، كينظر: اتجاهات البحث المساني ُٔٔمدخؿ لمسانيات سكسير  (ّ) 
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ت خذ الحديث عف دم سكسير شكؿ  ا مة مف المقاببلت بيف أزكاج مف المااهيـ، حتى ان ه فغالبنا ما ي
ا لنظريته، كممثبلن لها ، ك د أشار ياككبسف الى أف  دم عيد  مجرد عرض تمؾ المقاببلت ممخصن

سكسير هك أهُـّ مىٍف كشؼ القناع عف التنا بات المغكية
(ُ). 

كلـ تكف هذل الثنا يات مف  بيؿ الجمع المجر د بيف مااهيـ متارٍّ ة، بؿ كاف دم سكسير 
هك يرل أف  كاعينا بها كؿ  الكعي، ك د اهتدل اليها بعد ت،مُّؿ عميؽ كتصكُّر شامؿ لمظاهرة المسانية، ف

 .(ِ)البحث عف هذل الثنا يات كتاسيرها يدخبلف بمف المهاـ المنكطة بعهدة المساني

ثكرةن في عمـ ك  في ميداف الدرس المسانيران تحكُّالن كبي لقد أحدثت محابرات دم سكسير
المُّغكم المُّغة كمناهج الدرس المُّغكم، أسقطت الكثير مف المبادئ كالنظريات التي كانت ميٌتك، الدرس 

ؤل  القديـ، الميعتمد عمى الدراسات الايمكلكجية اعتمادان كبيران، لتحٌؿ محٌؿ هذل المبادئ مبادئ كري
)جعؿ الدراسة المغكية عممنة المُّغة ها فيكهدف ،ميستمد ةه مف الكا ع الذم أحدثته الثكرة العممية ،جديدةه 
يعها لمدُّخكؿ في مرحمة العممية، كتبمكرت تمؾ ، ما أسهـ إسهامان بارزان في تطكير المُّغة كتطك عممية(

ؤل في الدرس الالمبادئ كال مف ميعطياتها  اكثيرن  األدبيةكمنها استمد ت البنيكية  مساني الكصاي،رُّ
جراءاتها كميصطمحاتها، ابتداءن مف النُّق اد الشكبل حمقة  هـت،سيسك إلى براغ، جركا ييف، الذيف هانكا 

 .براغ، التي أسهمت في إثراء الدرسيف المُّغكم كاألدبي عمى حدٍّ سكاء
عد  مرحمة فاصمة بيف حقبتيف لغكيتيف مختماتيف، فقد  ُُٔٗالعاـ  أف   آنانا ذكرنا فيما تقد ـ 

ته، مف تبلمذ اثنافالذم هك عبارة عف محابرات كاف  ،شهد هذا التاريخ ظهكر كتاب دم سكسير
في جامعة جنيؼ  طيبل به عمى ألقاها عها، كهي محابراتبجم كهما )شارؿ بالي كألبير سيشهام(

، (Course in General linguistics) تحت ميسم ى تر شً ني ك  ،ُُُٗ-َُٕٗبيف سنكات 
ة، بعيدان عف كطيرؽ البحث المُّغكم كفؽ أيسسو عمميأهـٌ أفكارل كميقترحاته حكؿ دراسة المُّغة  تحك  ك د

، ك د ترجـ نص الحابرات الى معظـ المغات العالمية، ككانت أكؿ ترجمة هي الترجمة الايمكلكجيا
ثـ تكالت بعد ذلؾ ترجمتها  ،ُْٓٗـ، االسبانية عاـ ُّّٗـ، كالركسية عاـ ُِٖٗاليابانية عاـ 

ترجمة لبنانية،  ات الى العربية بخمس ترجمات، منهار الى لغات عالمية أخرل، كترجـ نص المحاب
 كتكنسية كمصرية كعرا ية كمغربية.

                                                           

 . ْٗ)مقدمة الميراًجع(، كالثنا يات المسانية ٗ، كعمـ المغة العاـ ُٔٔينظر: مدخؿ لمسانيات سكسير  (ُ) 
 .ِْسكسير كاأللسنية، بمف كتاب أهـ المدارس المسانية  ينظر:  (ِ) 

http://forum.al-wlid.com/t5166.html
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عبلمة فار ة في تاريخ الدرس المساني العالمي، كتاريخا لبركز  ُُٔٗلقد كاف العاـ  
 ِٓالذم  كبؿ في الثقافة العربية بصيغ مختماة كترجمات كصمت الى  linguistics مصطمح 

مـ المساف كغيرها، عمى نحك ما نص عميه ترجمة أشهرها المسانيات، كاأللسنية ، كعمـ المغة، كع
الدكتكر عبد السبلـ المسدم في كتابه) امكس المسانيات(، كشاع مصطمح المسانيات في بمداف 
المغرب، كارتبط مصطمح األلسنية في ببلد الشاـ، في حيف كاف مصطمح عمـ المغة سا دا في 

الجامعة التكنسية، كالذم جبرل عدد  مصر كالعراؽ، غير أف المؤتمر الدكلي لمسانيات الذم أ امته
 .linguisticsكبير مف المغكييف العرب تبنى مصطمح السانيات مقاببل عربيا لممصطمح االنكميزم 

الميرتكزات التي أ اـ لقد اشتمؿ نص المحابرات عمى مااهيـ لسانية مهمة، كانت بمنزلة  
ا مف المااهيـ المسانية المهمة التي ككاف ماهكـ النسؽ أك النظاـ كاحد ه،تنظري« سيكسير»عميها 

رعرض لها دم سكسير، فهك  مبنيٌّ في أساسه عمى  ، كهذا النظاـنظاـ المغة أف   ابتداء ييقرٍّ
 بؿ  ك محا بارزا في المسانيات السكسيرية،القيمة، الذم شكَّؿ ممكمف هنا برز ماهـك  االختبلؼ،

نا أٍف نشير الى أف  المغكييف في القرف التاسع محاكلتنا بياف ماهكـ القيمة عند دم سكسير يجدر ب
ف  تكجيه  عشر، كال سيما مدرسة النحاة الجدد  الكا إف  الدراسة العممية لمغة هي الدراسة التاريخية، كا 

، كفي هذا المعنى يقكؿ (ُ)البحث المغكم نحك البعد التاريخي يكسب الدراسات المغكية سمة العممية
كما يياهـ  seienc langugeجسبرسف: ))إف  الصاة المميزة لعمـ المغة المغكم الدنماركي أكتك 

. كتنظر الدراسات التاريخية الى العناصر المغكية عبر مراحؿ زمنية (ِ)ا ف هي السمة التاريخية((
مختماة، رغبة منها في الك كؼ عمى التغيُّرات كالتبدُّالت التي تطرأ عميها، كهذا يعني أف  معالجتها 

 .، أم إن ها ليست معالجة نسقية(ّ)هرة المغكية كانت تجرم بصكرة منعزلة عف بعبها لمظا
مف هنا ندرؾ األهمية المعرفية لماهـك القيمة الذم صاغه دم سكسير، كالذم أك د بمكجبه 
أهمية العبل ات بيف الكحدات المسانية، التي تتبح في إطار النسؽ العاـ، كأف  العنصر المغكم ال 

له إذا كاف معزكالن عف العناصر المغكية األخرل، كهك ماهـك نقمه دم سكسير مف العمـك  يمة 

                                                           

 .ّْ، كمدخؿ الى المسانيات ٕٓينظر: المنكاؿ النحكم  (ُ) 

 .ّْمدخؿ الى المسانيات  (ِ) 

 .ٕٓينظر: المنكاؿ النحكم  (ّ) 
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، كشك ؿ عبلمة بارزة في نظريته المسانية، كلعؿ  في ذلؾ تاسيرنا إللحاح دم سكسير (ُ)اال تصادية
ر في محابراته عمى أف  المغةى نظاـه مف القيـ الخالصة  .(ِ)المتكرٍّ

لاربيات السكسيرية يجب عمينا االنطبلؽ مف ماهكـ القيمة ال متابعة الترتيب كلكي ناهـ ا        
الذم عميه فصكؿ الكتاب؛ لذا  د يبدك مف األجدل لمقارئ أٍف يبدأ  راءة المحابرات مف الكسط، 
كتحديدنا مف الاصؿ الرابع مف الجزء الثاني في الترجمة العرا ية، كهك فصؿ "القيمة المغكية"، فاي 

اصؿ يؤكٍّد دم سكسير محكرية ماهكـ القيمة في النظرية المسانية، سكاء بالنسبة إلى جانبها هذا ال
 .(ّ)االجرا ي، كهك تعييف هكية الكحدات المغكية، أك جانبها النظرم عند تحديد مكبكع المسانيات

يعتمد كميا عمى التقابؿ بيف كحداته  ))دم سكسير المغةى بككنها نظاما لقد حد   
، كهذل الكحدات هي عبارةه عف عناصر يعتمد بعبها عمى بعض، كلم ا كانت المغة (ْ)ة((المممكس

نظامنا مف القيـ، فإف  أم  عنصر مف عناصر هذا النظاـ ال تتبح  يمته  –بحسب دم سكسير  -
 ، ذلؾ أف  عناصر النظاـ المغكم ال(ٓ)كال تتبد ل إاٌل مف خبلؿ كجكد العناصر األخرل في ك ت كاحد

ن ما تت،ت ى  يمتها مف تعاربها كتخالاها مع العناصر األخرل؛ إذ ال تكجد في  تمتمؾ  يمة بذاتها، كا 
، يقكؿ دم سكسير: ))أم ا في المغة فبل (ٕ)، فهي مؤس سة عمى التعاربات(ٔ)المغة سكل االختبلفات

المدلكؿ أك الداؿ فإف   يكجد سكل الاركؽ أم العناصر السمبية دكف العناصر االيجابية، كسكاء أخذنا
المغة ال تممؾ أفكارنا كال أصكاتنا لها كجكده  بؿ النظاـ، كالنظاـ المغكم سمسمةه مف الاركؽ الصكتية 

 .(ٖ)ترتبط بسمسمة مف الاركؽ في األفكار((

                                                           

 .ِٗ، كالنحك في القديـ كالحديث ٗٗينظر: عمـ المغة العاـ  (ُ) 

 .ٗٗ،ُُّالمغة العاـ ينظر عمى سبيؿ التمثيؿ: عمـ  (ِ) 

 .ْٕينظر: المنكاؿ النحكم  (ّ) 

 .ُِٔعمـ المغة العاـ (ْ) 

 .ُّْينظر: المصدر ناسه  (ٓ) 

)رسالة ماجستير(، كمدخؿ لمسانيات  ِٕينظر: أثر محابرات دم سكسير في الدراسات العربية الحديثة  (ٔ) 
 .ُِٖ، كاتجاهات البحث المساني ْٖسكسير 

 .ُِٖلبحث المساني ينظر: اتجاهات ا (ٕ) 

 .َِٖ-َِٕ، كينظر: البنيكية في المسانيات ُّٗعمـ المغة العاـ  (ٖ) 
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كال يتجم ى ماهكـ القيمة عند دم سكسير إاٌل في إطار النسؽ، بكصاه))مجمكعة مف 
، كالنسؽ في النظرية السكسيرية معادؿه لمغة؛ لذا نجد (ُ) ي تشكؿ كبلًّ كاحدنا((العناصر المترابطة الت

، كيتطم ب (ِ)دم سكسير يؤكٍّد دا ما أف  المغةى نسؽه مف االشارات التي ال تعترؼ إاٌل بنظامها الخاص
 كجكد عناصر ترتبط فيما بينها بنكعو معيف مف العبل ات. –كما نعمـ  –كيتطم ب النسؽ 

سير األكلكية في البحث لمنسؽ كصكالن إلى العناصر األخرل، كال يعطيها كييعطي دم سك 
، كال شؾ  في أف  مثؿ (ّ)إلى العناصر كصكالن الى النسؽ، إذ))ال شيء يتمي ز  بؿ البنية المغكية((

هذا الت،سيس))هك الذم ييخرج الداللة مف أيفؽ التعامؿ مع المغة بكصاها كممات، كؿُّ كممة معزكلة 
ها إلى أيفؽ التعامؿ مع المغة بكصاها نسقنا به تترتب الكممات لتقكؿ ممكنها الداللي، كفؽ بذات

)) بحسب  –. فبل يجكز (ْ) تركيبها الخاص، صكتنا في كممة، ككمماتو في جمؿ، كجمبلن في نصٍّ
ر، أٍف يبدأ المرء بالعناصر المغكية، كيبني منها النظاـ مف طريؽ الجمع بيف هذل العناص –سكسير 

ؿ الى عناصرل عف طريؽ التحميؿ(( ، (ٓ)بؿ))ينبغي لممرء أٍف يبدأ مف الكؿٍّ المترابط األجزاء، كيتكص 
، كت،سيسنا عمى رأم دم سكسير هذا))لـ تعد النظرة )العممية( إلى األشياء نظرة جز ية (ٓ)التحميؿ((

، كال الك ؿُّ هك تصؿ الى معرفة الكؿٍّ مف خبلؿ الجزء كخصا صه، فبل الجزء هك ناسه مع الكؿٍّ
مجرد مجمكع أجزا ه فقط، بؿ األهـ هك )العبل ة( التي تسكد بيف األجزاء، كتحدٍّد النظاـ الذم تتبعه 

 .(ٔ) األجزاء في ترابطها، كالقكانيف التي تنجـ عف هذل العبل ة، كتسهـ في بنيتها في الك ت ناسه((
نا أف  أم  خمؿو يصيب أحدهما كلم ا كاف النسؽ نظامنا محايثنا لمعناصر التي تؤلٍّاه يتبي ف ل

، كلمتدليؿ عمى هذا األمر يسكؽ دم سكسير مثاالن  -ال محالة ا خر -النسؽ/العناصر سيصيب 
عف لعبة الشطرنج، فقيمةي كؿٍّ  طعةو تعتمد عمى القطع األيخرل إلى حدٍّ ما، كما أف  تحريؾ  طعة 

                                                           

 .ُْ، كينظر: عمـ المغة العاـ ُٗٓالمسانيات كالداللة  (ُ) 

 .ُْينظر: عمـ المغة العاـ  (ِ) 

 .ّٔ، كينظر: السيميكطيقا : حكؿ بعض المااهيـ كاألبعاد ٗٔدليؿ النا د األدبي  (ّ) 

 .َُِسانيات كالداللة الم (ْ) 

 .ُْٗ، كينظر: اتجاهات البحث المساني ُّّعمـ المغة العاـ  (ٓ) 

 .ٖٔدليؿ النا د األدبي  (ٔ) 
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بكة العبل ات بيف القطع ب،كممها، كهذا بؿ يعيد تقكيـ ش كاحدة ال يغيٍّر مصيرها كحدها حسب))
 .(ُ)(( التشبيه ينطبؽ عمى المغة إلى حدٍّ كبير

التي رسمت مبلمح النظرية السكسيرية تقـك عمى جممة مف الثنا يات،  سبؽ أف بينا أف       
 :يمكف اجماؿ تمكـ الثنا يات في ا تيالدرس المسانٌي، ك 

مف حيثي ككف المُّغة فباءن اجتماعيان  ،المُّغة كالكبلـ بيف« سيكسير»ز الكبلـ : مي   / المُّغة -ُ
ف  إغير فردٌم، فهيك ماركضه عمى الارد كخارجه عف نطاؽ إرادته، كماهكـ المُّغة يت سـ بالتجريد، إذ 

 المُّغة شكؿه ال ماد ة،  كانيف عام ةه مخزكنةه في ذهف الجماعة المُّغكية يكتسبها الارد مف الجماعة،
رة اجتماعية يمكف النظر اليها عمى أنها شيء مناصؿ عف صكر استخداـ األفراد لها، فهي))ظاه

كنحف نكتسب المغة مف أفراد المجتمع المحيطيف بنا، كهـ يمقكننا إياها، كنحف نتعممها منهـ، كليست 
الاردم الاعمي  كالتحقؽ بىٍيدى أف  الكبلـ غير ذلؾ، فهيك االستعماؿ ،(ِ)بهذا االعتبار مف نتاجنا((

ي ةو تيكسبه ديناميكيةن كتجدُّدان كتغيُّران كاناتاحان، ي ةن  كهك ألنظمة المُّغة، ما يىًسميه بحيرٍّ رٍّ ما يمنح الارد حي
، فما ينطقه الارد فعبل، كما يختارل مف ماردات كتراكيب، ينتمي أكبر في التعامؿ مع أنظمة المُّغة

تقدـ ظاهرة اجتماعية في حيف أف الكبلـ ش،ف فردم الى حيز الكبلـ، كعميه فالمغة عمى كفؽ ما 
يرتبط بالمتكمـ، كعميه يؤكد دم سكسير ))أف الاصؿ بيف المغة كالكبلـ يعني أيبا الاصؿ بيف ما 

 .(ّ)هك اجتماعي كما هك فردم((
كاف ماهكـ القيمة الذم سبؽ أف تحدثنا عنه المعيار الذم مي ز دم  التزامف/ التعا ب: لقد -ِ

جبه في الظاهرة المغكية بيف ثنا ية التزامف كالتعا ب، مع إعطاء األكلكية المعرفية سكسير بمك 
ا نية صاةن مميزةن تخرج بالدراسة المغكية مف دا رة المسانيات  لؤلكلى، بحيث أصبح التزامف أك

ؿ الاكر كانتقاله مف  التاريخية، كتميٍّزها منها، كغدا مصطمح التزامف))عبلمة فار ة عمى تحكُّ
التاريخ، كجعمه معيارنا إلى االنتقاؿ إلى الحابر كمحاكلة فهمه كدراسته،  االحتكاـ إلى المابي أك

كلهذا فقد رأل كثيره مف الباحثيف أف  البنيكية في ارتكازها عمى ماهكـ هذا المصطمح رد ت عمى 

                                                           

 .ّْ، كالمغة كالخطاب َّّ، كينظر: عمـ المغة )السعراف( ِٗمدارس المسانيات  (ُ) 

 .ِٗٗمدخؿ الى عمـ المغة  (ِ) 

 .ِّعمـ المغة العاـ  (ّ) 
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ؿ دم سكسير في ، يقك (ُ) الامساات التي اتخذت مف التاريخ محكر ارتكاز لها كالماركسية مثبلن((
،كؿٌّ منهما يعتمد عمى هذا الصدد: ))كثمة بركرةه مشابهةه تحممنا عمى تقسيـ عمـ المغة إلى  سميف

، فهذا النصُّ (ِ)مس،لة القيمة(( –كما في اال تصاد السياسي  –مبدأ خاص به، فنحف نكاجه هنا 
 مى ماهـك القيمة.يشير بجبلء الى اعتماد دم سكسير في تمييزل بيف التزامف كالتعا ب ع

عز الديف مجدكب إلى أف  ماهكـ القيمة لـ ييمكٍّف دم سكسير مف إعادة  التكنسي كيشير الباحث    
ا مف صياغة فربيات عامة أك مقكالت كمية خاصة  تحديد مكبكع المسانيات حسب، بؿ مك نه أيبن

سانية بػ "خصا ص العبلمة ببنية األلسنية البشرية، ك د عيًرفىت هذل الاربيات في الدراسات الم
المسانية"، كأيكلى هذل الاربيات أف  المغة نظاـ، ك د جعؿ دم سكسير مف ماهـك النظاـ فربية 

 .(ّ)عامة، أك مقكلة كمية بالمعنى العممي لمكممة تصحُّ عمى جميع المغات
 المحكر التعا بيهيما :  في بك هما المُّغة التاريؽ بيف محكريف تيدر سإلى  لقد دعا دم سكسير    

،  diachronicأك التاريخي، كالمحكر التزامني أك السككني، كأطمؽ عمى المحكر األكؿ مصطمح
يقكـ بدراسة التعا بات التاريخية كيقصد به كصؼ المغة كدراستها خبلؿ تطكرها التاريخي، فهك 

، كهك يختص synchronicأطمؽ عمى التزامنية مصطمح  كالتطكُّر المُّغكم عبر العيصكر، بينما
عمى  يقكـ المحكر التزامنيك  بدراسة المغة ككصاها في مدة زمنية محددة، تككف فيه المغة ساكنة،

تثبيت عينصر الزمف كدراسة المُّغة دراسةن آنيةن في إطارو زمنيٍّ ميحد د، كتحميؿ العبل ات بيف كحداتها 
األنظار إلى بركرة التك ُّؼ  ككج ه سيكسير. اكأنظمتها لمكصكؿ إلى األنظمة الكيمٍّي ة أك الشُّمكلية له

فدراسة مقطعو   عف دراسة المُّغة كفؽ المحكر األك ؿ، كاالتٍّجال إلى الدراسة التزامنية الكصاية ا نية،
كاممةن، كما أف  معرفة  ربٌي، إذ تبدك الخصا ص، في ا خرنباتيٍّ طيكليٍّ ليست كدراسة مقطعو ع

نعهايخها ك نكع ً طىع الشطرنج كتار  النظاـ الداخمي  معرفة يهمُّنا مثمما، ال يهمُّنا ، كغيرهامكاف صي
بذات القطعة  صنكعة مف الخشبع كحركتها، كتغيير  طعةو ملم عب القا ـ عمى العبل ات بيف الًقطى 

يرل فمذلؾ ت،ث -مثبلن  -لف ييؤثٍّر في الم عب، كما لك أن نا أنقصنا عدد الًقطىع أك زدناها  العاج مف

                                                           

 .َُٔلداللة المسانيات كا (ُ) 
 .يريد محكرم التزامف كالتعا ب، أك عمـ المغة الثابت كالمتطكر بحسب تعبيرل 

 .ٖٗعمـ المغة العاـ  (ِ) 

 .ٕٕ-ٕٔينظر: المنكاؿ النحكم  (ّ) 
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الكبير عمى  كاعد المُّعبة ك كانينها، ككذلؾ األمر في المُّغة، ما يهمُّنا فيها هيك األنظمة الداخمية التي 
 .تتحك ـ في  كاعدها، كليس الخارجية

مجمكعة االستبداالت المعجمية كالصرفية،  المحكر األكؿ يحكم المحكراف الرأسي كاألفقي، -ّ
ة عمكديان، كهيك محكره إيحا ٌي، إذ تيثيرل مجمكعةه مف  أٍم مجمكعةن مف الكممات كالمياردات الميتراص 

التداعيات، كالتعالؽ أك الترادؼ أك التباٌد أك حت ى التشابه الصكتي بيف المياردات، بينما ا خر 
مؿو تيسهـ في عممية التكمُّـ«األيفقي» ُـّ تركيب العبارات في جي  .، تتعالؽ فيه المياردات، كفيه يت

تبط هذاف المحكراف بمكنيف مف العبل ات سم ى دم سكسير األكلى منها العبل ات السنتاكمية كير     
أك بحسب المصطمح السكسيرم )السيا ية أكالتركيبية(، كهي عبل ات حبكرية تقكـ عمى أساس 
كجكد عنصريف أك أكثر في الك ت ناسه، بمف سمسمة مف العناصر المكجكدة بالاعؿ، يقكؿ دم 

كتسب الكممات في الحديث عبل ات تعتمد مف جهة الطبيعة الخطية لمغة؛ ألن ها سكسير: ))ت
مرتبطة بعبها ببعض، كهذل الحقيقة تحكؿ دكف النطؽ بعنصريف في آفو كاحد...إف  هذل العناصر 

، كيت،لؼ syntagmمرتبطة بصكرة متعا بة في سمسمة الكبلـ، فالربط الخطي ينتج عنه السنتاكـ 
ألن ه يتقابؿ مع كٌؿ  ؛كيكتسب العنصر  يمته في السنتاكـحدتيف متعا بتيف أك أكثر، ـ مف ك السنتاك

 .(ُ) ما يسبقه، أك ي،تي بعدل، أك معهما في آفو كاحد((
فهي عبل ات تجمع بيف عدد مف العناصر التي تشترؾ ب،مر ما  ؛أم ا العبل ات االيحا ية

كرة، فهي))تختمؼ عف الصنؼ المذككر آنانا، بصكرة غيابية، كتككف خارج الحديث، كمجالها الذا
فالكممات التي تشترؾ في أمر ما ترتبط معنا في الذاكرة، كتت،ل ؼ منها مجمكعات تتميز بعبل ات 

)تعميـ( بصكرة ال شعكرية  enseignementمتنكعة، فعمى سبيؿ المثاؿ، تكحي الكممة الارنسية 
يتعر ؼ عمى، أك تكحي  renseignerـ ، يعم enseigner) :بعدد كبير مف الكممات، مثؿ

 تربية كتعميـ... educationتعديؿ، أك  changementتسميح، ك amenrent=باأللااظ 
جميع هذل الكممات ترتبط بعبها ببعض بطريقة ما، كنبلحظ أف  االرتباط الذم يت،ل ؼ خارج 

لتي تقع خارج الحديث ال الحديث يختمؼ كثيرنا عف ذلؾ الذم يتككف داخؿ الحديث، فاالرتباطات ا

                                                           
، كالمعنى كظبلؿ المعنى ِْْ، كالتاكير المغكم ِٗ، كينظر: أثر محابرات دم سكسير ُِْعمـ المغة العاـ  (ُ)
ٖٓ. 
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يدعمها التعا ب الخطي، كيككف مكانها الدماغ، فهي جزء مف الذخيرة الداخمية لمغة التي يمتمكها 
 .(ُ)كؿُّ متكمـ، كتيسم ى هذل العبل ات بالعبل ات االيحا ية((

كرة الصكتية السالداؿ/المدلكؿ -ْ معية : كهيما طرفا العبلمة المُّغكية لديه، كالداؿ هيك الصُّ
نة مف مجمكعةو مف األصكات التي تيثير لدل الميستمع تصكُّران ناسيان ما، هذا التصكُّر الناسي  الميكك 
الذهني الذم ييحيؿ إليه الداؿ هيك المدلكؿ، فالمدلكؿ تصكُّره ذهنيٌّ يممكه الارد عف الكا ع الخارجي، 

بمعنى أكثر كبكحان  -محسكسان، أك  جياخار  بذلؾ ييقصي عف المدلكؿ ككنه شي ان مادٍّي ان « سيكسير»ك
سىمىهىا باالنغبلؽ عمى الداخؿ كاالنطكاء عميه،  - أ صى المرجع الخارجي عف العبلمة المُّغكية، ما كى

، الذم أ صى المرجع لدرس األدبي البنيكمعمى ا -في ما بعد  -األمر الذم أث ر بشكؿو ممحكظو 
النٌص دراسةن بنيكيةن داخميةن، بعيدان عف السيا ات كانغمؽ عمى درس  ،الخارجي في دراسة األدب

 .الخارجية التي تمٌس النٌص أك الميؤلٍّؼ
، ال عبل ة طبيعية كالمدلكؿ الداؿزات شقٍّي العبلمة السيكسيرية أف  طرفيها كمف ميميٍّ     

 ميمة،  ، ما عدا أشياءمناسبة طبيعية بينها ، أم إف العبل ة بينهما عبل ة اعتباطية، البينهما
كالميحاكيات لمطبيعة كأصكات التعجُّب، كمم ا ييدلٍّؿ عمى اعتباطية العبل ة بينهما اختبلؼ المُّغات 

لت إلى عبل ةو عيرفية، باعؿ «الميشار إليه»في الدكاٌؿ مع اتٍّحاد  ، غير أف  تمؾ االعتباطية تحك 
ثقى بيف الدكاٌؿ كمدلكالتها، كمف  زاكيةو أيخرل ات سمت عبل ة الداؿ التعارؼ، ف،صبحت العبل ة كي

 .بالمدلكؿ بالترابط، لتجعمها ككجهٌي الكر ة ال يناصبلف
مينطمقان ميهم ان لكثيرو مف الدراسات التالية له،  طركحات سيكسير عف العبلمة المُّغكيةشك مت ك 

ةن السيميكلكجية فقد عد  دم  )عمـ العبلمات(، كهك العمـ العاـ الذم تدخؿ المسانيات تحته، خاص 
سكسير المسانيات جزءا مف عمـ أعـٌ هك عمـ العبلمات، كهك عمـ يهتـ بدراسة حياة العبلمات عمى 
اختبلؼ تجمياتها مثؿ نظاـ األزياء كالعبلمات المركرية كغيرهما كثير، كتعد المغة كاحدة مف أنظمة 

 العبلمات المهمة.
 
 

                                                           

، كأثر محابرات دم سكسير ّٓ، كينظر: السيميكطيقا : حكؿ بعض المااهيـ كاألبعاد ُِْلمغة العاـ عمـ ا (ُ) 
 .ِٕ، كاتجاهات الشعرية ِٗفي الدراسات العربية الحديثة 
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  ٌالكصفيٌ  اتجاىات البحث المساني: 
قدـ أف المااهيـ المسانية التي صاغها دم سكسير في محابراته كاف لها ت،ثير ذكرنا  يما ت

كابح في تشكيؿ كعي لساني جديد امتد  ت،ثيرل الى بمداف تجاكزت القارة األكركبية، ف،صبحت 
محابراته منطمقا معرفيا لكثير مف المدارس المسانية، كأسهـ هذا الت،ثير في بمكرة اتجاهات لسانية 

، بعبارة (ُ)عددة كليست كاحدة، بحيث أصبح بإمكاننا الحديث عف مدارس لسانية كصايةكصاية مت
أخرل يمكننا القكؿ اف المسانيات الكصاية أصبحت الصيحة النظرية كالمغكية لمكثير مف المدارس 

، غير أنه غالبا ما يميز في إطار المسانيات الكصاية بيف تكجهيف (ِ)المسانية في القرف العشريف
 نييف كصاييف مختمايف كلكنهما متكامبلف في الك ت ناسه هما:لسا
ػضداظغاتػوصغغظػأوروبغظػ-

ػضداظغاتػوصغغظػأطرغصغظػ-

كعمى الرغـ مف اختبلؼ التكجهيف عمى كفؽ ما سيتبح لنا نجد أف  كمتا المدرستيف: 
أف كبل )األكركبية كاألمريكية( تقـك عمكما عمى جممة مف األسس كالمبادئ المشتركة، منها 

التكجهيف ينظر الى المساف بكصاه بنية، كيميؿ الى التحميؿ المساني عمى أساس المستكيات 
المغكية)الصكت، كالصرؼ، كالتركيب، كالداللة(، فببل عف تابيؿ كبل التكجهيف الكصؼ عمى 

 التاسير، كالتمييز بيف الدارسة التزامنية كالتعا بية لمغة، كتابيؿ األكلى عمى الثانية.
ر أف االتااؽ في بعض المبادئ لـ يكف حا بل مف دكف بركز الكثير مف االختبلفات بيف غي

المدرستيف، كلعؿ أهـ مظاهر الخبلؼ هذل هك اختبلفهما مف حيث المصدر كالنش،ة، فايما يتعمؽ 
بالمصدر، تعكد المسانيات الكصاية األكركبية الى دم سكسير عمى نحك ما اتبح لنا، في حيف 

-ـُْٖٖ ، كادكارد سابير ـُِْٗ-ـُٖٖٓسانيات الكصاية األمريكية بػ)فرانز بككازارتبطت الم
(، إذ كانت لجهكد هؤالء العمماء أثر مهـ في بمكرة ـُْٗٗ-ـُٕٖٖ، كليكنارد بمكمايمد ـُّٗٗ

فقد كانت أعماؿ بككاز بداية حقيقية لمدرسة لسانية أمريكية، كاف لها أثر  الدرس المساني األمريكي،
ي رسـ مبلمح الدرس المساني األمريكي، كيعدُّ الدارسكف سابير الممثٍّؿ التقميدم لمسانيات بارز ف

                                                           

 .ُٗينظر: تاريخ عمـ المغة الحديث  (ُ) 

 .ٓٔينظر: نظرية تشكمسكي المغكية  (ِ) 
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فمه مكانة خاصة في ميداف البحث  ؛، أم ا بمكمايمد(ُ)االمريكية، فببلن عف أن ه را د البنيكية فيها
ة، كعمؽ كاف يقع في أمريكا مك ع دم سكسير في أكركبا، مف حيث األهمية، كالد  إذالمساني، 

، ك د ت،ث ر بنظريات المدرسة السمككية الناسية التي سادت مباد ها الكاليات المتحدة مطمع (ِ)األثر
 .، كالتي تزع مها عالـ الناس جكف بركداس كاطسكف(ّ)عشرينيات القرف المابي

 ا،المسانيات الكصاية األكركبية عف نظيرتها األمريكية مف جهة النش،ة أيبن  كتختمؼ
الكاليات المتحدة األمريكية، اؽ التاريخي كالمعرفي الذم تطكر في ظمه البحث المساني في السيف

اتصاالن مباشرنا بطركحات  س المسانية األكركبية، كغير متصؿبصكرة مستقمة عف المدار  برز
عمى  بكصاها رد  فعؿو  ذ نش،ت لسانيات سكسير في أكركبا، إ(ْ)فرديناند دم سكسير المسانية

المقارنة، كازدهر فيها الجانب النظرم في تحميؿ المسا ؿ المسانية عمى حساب  التاريخية المدرسة
الجانب التطبيقي، نظرا لما تتمتع أكركبا به مف إرث فكرم غني في مجاؿ دراسة المغة يعكد الى 

كية  ركف سحيقة، ترجع الى العهد اليكناني في القرف الثالث  بؿ الميبلد، بخبلؼ المسانيات األمري
صدرت التي لـ تمتمؾ أم تراث نحكم مكتكب، لذلؾ جاء مك اها رافبا  بايا التنظير العاـ، ك 

، كتتمث ؿ هذل )األنثركبكلكجيا(أساسا عف مشاغؿ عممية متصمة شديد االتصاؿ بعمـ األجناس
أمريكية الرا جة في  –المشاغؿ في إيجاد منهج لدراسة ككصؼ أكبر عدد ممكف مف المغات الهندك 

نة  أمريكا الشمالية؛ ألف  معظـ هذل المغات لـ يكف يتكم مها إاٌل عدده  ميؿه مف الناس، إذ لـ تكف مدك 
ككانت عمى كشؾ االندثار، فما لـ تيسج ؿ كتكصؼ  بؿ أٍف يحدث ذلؾ، يصبح الكصكؿ اليها 

تماد المقكالت النحكية يمكف دراستها باع كدراستها أمرنا مستحيبلن الى األبد، فببل عف أن ها لغاته ال
 .(ٓ)الخاصة بالمغات األكركبية

                                                           

 َُُ، كمدخؿ في المسانيات ََُ-ٗٗ، كالبنيكية في المسانيات ِٕٕ-ِٕٔينظر: اتجاهات البحث المساني  (ُ) 
 )صالح الكشك(.

 .َِٓينظر: التاكير المغكم بيف القديـ كالجديد  (ِ) 

 .ِٖٕ، كاتجاهات البحث المساني ّّْينظر: مكجز تاريخ عمـ المغة  (ّ) 
  طة، كالتي تنمك مف طريؽ العادة، ت،ثر كاطسكف بنظرية العالـ الركسي بافمكؼ التي تقكؿ باالنعكاسات المشرك

 .ِٖٓبكصاها استجابة آلية لمثير معيف، ينظر: اتجاهات البحث المساني 

 )صالح الكشك(. َُٕ، كمدخؿ في المسانيات َُِينظر: مناهج عمـ المغة  (ْ) 

 .ٗٗ،ُُٕ، كالبنيكية في المسانيات ّّينظر: جكمسكي  (ٓ) 
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فالمسانيات الكصاية األمريكية في بكء ما تقدـ ارتبطت منذ انطبل تها األكلى بالبحث  
المساني العممي المعتمد عمى كصؼ م ات المهجات المحمية، بحيث خمؽ هذا التقميد عند المسانييف 

له عبل ة بالمبلحظة المباشرة كبالكصؼ المكبكعي  الكصاييف األمريكييف))اهتماما خاصا بما
لمك ا ع المغكية المتكافرة ميدانيا كالقابمة لبلختبار كالمكاجهة العممية، كترتب عف هذا أف أكلت 
المسانيات األمريكية أهمية بالغة لما هك تزامني في التحميؿ المساني، فجاءت المسانيات األميركية 

 . (ُ) تياز((لسانيات كصاية كتزامنية بام
كمهما يكف مف أمر يبقى الخبلؼ الر يس بيف المسانيات الكصاية األكركبية مف جهة 
كاألمريكية مف جهة أخرل يعكد الى غمبة التنظير عمى التطبيؽ في أكركبا، كسيطرة النزعة 

ف ما االختبارية التجريبية، المنطمقة مف السمكؾ العممي عمى المسانيات الكصاية األمريكية. غير أ
 ررنال هنا ال يناي كجكد اختبلفات جذرية داخؿ المسانيات األكركبية كاألمريكية ناسيهما، فقد برزت 
في أكركبا كأمريكا مدارس لسانية تتبايف في األسس المعرفية كالمنطمقات الاكرية التي تقيـ عميها 

 تحميمها المساني عمى نحك ما سيتبح لنا.

 :أدسػاضطظؼجػاضوصغّي
الذم أرسى دعا مه دم سكسير عمى جممة مف األسس المهمة التي يمج،  المنهج الكصاي يقكـ     

اليها الباحث الكصاي في أثناء مقاربته المغكية، فقد كانت نظرة المغكييف الكصاييف الى المغة نظرة 
غة كصاية تقكـ عمى المبلحظ المباشرة، كاالستعماؿ الاعمي لمكبلـ، لذلؾ انصب  اهتمامهـ عمى الم

المنطك ة، بخبلؼ المسانيات التاريخية كالمقارنة التي ركزت عمى المغة المكتكبة، ككاف تركيز 
الكصاييف عمى المغة المنطك ة نابعا مف ايمانهـ ب،ف المغة نظاـ صكتي في المقاـ األكؿ، كالمغة 

يصاؿ األفكار مف المغة المكتكبة التي عنيت بها المسانيات  المنطك ة أكثر  درة عمى التعبير كا 
التاريخية كالمقارنة، كنتيجة الهتماـ المغكم الكصاي بالمغة المنطك ة أ اـ منهجه عمى كفؽ أسس 

 ثبلثة تتمثؿ با تي:
 
 

                                                           

 .ِٕاتالمسانيات البنيكية منهجيات كاتجاه (ُ) 
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ػاضزطان

يكجب المنهج الكصاي عمى الباحث المغكم أف يعمد الى تحديد الزماف الذم تدرس خبلله        
بمركر الزمف، فبل بد مف تحديد إطار زماني يبمف ألف المغة كما نعمـ تتغير  ،ةالظاهرة المغكي

استقرار الظاهرة المغكية ك ت تناكلها بالدرس،))كلذا حرص الكصايكف أشد الحرص عمى أال يشمؿ 
البحث مدة طكيمة، تجنبا لظكاهر لغكية تخمى عنها االستعماؿ ك ت إجراء الدراسة، ألنها ترجع الى 

ـ في المنهج الكصاي، بمانا الستقرار المغة المدركسة عصكر  ديمة، فتبييؽ مدة البحث أمر مه
 .(ُ)كثبات خصا صها كنظامها، كنايا ألية ظاهرة تتسمؿ اليها مف زمف سابؽ((

 ، الdiachronicلقد كانت الدراسة المغكية  بؿ دم سكسير كما بينا دراسة تعا بية تاريخية      
لسككنية الراهنة، كانما تدرسها عبر مراحؿ في لحظتها اsynchronic  تدرس المغة دراسة تزامنية

، كهك نمط مف الدراسة عاربه دم سكسير، الذم  رر أف المغة ينبغي دراستها في تاريخية متعا بة
ترؾ الاباء الزمني ، ألف (ِ)مرحمة خاصة، أم حاؿ استقرارها في بي ة مكانية كزمانية محددة

ظهكرها اتساع الزماف ديدة، كاف السبب في ماتكحا سيؤدم المحالة الى ظهكر تراكيب كألااظ ج
 .ه الظاهرة المغكيةبمدة معينة تدرس خبلل كعدـ تحديدل

 
ػاضطصانػػػ

ألف المغة كما  المغة، الاباء المكاني الذم تدرس خبلله يجب عمى الباحث الكصاي تحديد
لمغكية، تتغير كتختمؼ بحسب الزماف، تختمؼ أيبا كتتغير بحسب المكاف الذم تشغمه الجماعة ا

يككف االنعزاؿ  ا مايؤدم بالبركرة الى اختبلفات لهجية كبيرة، كغالبن  فاالنعزاؿ كالتباعد الجغرافي
راجعا الى عكامؿ جغرافية، مثؿ كجكد الصحارل أك الجباؿ أك األنهار العازلة بيف بي ة كأخرل، كهذا 

ه يجب عمى الباحث االنعزاؿ يقكد الى خبلفات لهجية مهمة، تسهـ في بركز المهجات، كعمي
 الكصاي تحديد البي ة المغكية التي يرـك دراستها.

                                                           

 .ٕٗمناهج البحث المغكم بيف التراث كالمعاصرة (ُ) 

 .ُُ-َُينظر: منهج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة الحديث (ِ) 
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إلى مدل أبعد  كد ة نتا جها الدراسةً  بماف كحدةً  الحديث مف أجؿً  كيمبي المنهج المغكمٌ  
لغته، ثـ  لدراسةً  ،مكبكع الدرس ةى المغكي   ؿ البي ةى مثٍّ ، يي خاذ ))مساعد لمبحثً إلى اتٍّ  مف ذلؾ، إذ يعمدي 

 الدارسي  بعد ذلؾ في هذل البي ة، أك بيف الناطقيف أناسهـ، حيث يقكـي  الدراسةً  د مف نتا جً الت،كُّ 
مف  مجمكعةن  نه الدارسي مقٍّ مٌقف، إذ يي أم المي  informantعميه  ؽي مى طٍ يي  كاحدو  فردو  لغةً  بدراسةً  الحديثي 
استخبلص  مكفي مٌقنيف يي المي  ةً مجمكع لغةً  ة نطقها، كبدراسةً كيايٌ  لمبلحظةً  كالقكاعدً  كالعباراتً  الجمؿً 

بلن مثٌ مي  لكي يككفى  البحثً  اف في مساعدً اـ حسٌ تمٌ . كيشترط (ُ) كاعد الجماعة التي ينتمكف إليها((
مكف هذل المغة، حتى يي  ف نش،كا كنمكا في ظؿٍّ ممٌ  يككفى  أفٍ  المدركسة )) أك المهجةً  صاد ان لمغةً 
 ةي الثقافيٌ  العكامؿي  رى حتى ال تؤثٍّ  ان، ال يقرأ كال يكتبي أمي   يككفى   بلن صاد ان لنطقها. كيحسف أفٍ مثٍّ اعتبارل مي 
 كثرةى  ـ بها؛ ألف  التي تتكمٌ   د خرج مف المنطقةً  كذلؾ أال يككفى  الصحيح، كمف الخيرً  في تمثيمهً 
عمى ر يطرأ عربةن لمتغيُّ  خرل مف ناس المغة يجعؿ المرءى األي  بالمهجاتً  لبلحتكاؾً  ضً كالتعرُّ  األساارً 

 .(ِ)لمماردات كالجمؿ(( نطقه، كطرؽ صكغهً 
كيكجب المنهج الكصاي عمى الباحث المغكم أف يحدد مادته المغكية، سكاء أكانت لهجة أـ 
لغة مكحدة، ألنه منهج يتطمب االستقرار كتجانس الخصا ص في المغة التي يعتمد عميها في 

  .(ّ)دراسته
ػطدتوىػاألداء

 الذم يركـي  عمى الباحث المغكم تحديد المستكل المغكم   يرل المنهج الكصاي أنه يجب  
دراسته، ذلؾ أف كؿ لغة تتكافر عمى مستكيات أدا ية تتعدد بحسب طبيعة المك ؼ الكبلمي، كيراد 
بالمستكل المغكم األداء الكبلمي الذم يختارل الارد تبعا لطبيعة المك ؼ الكبلمي، كيقسـ الدكتكر 

مستكيات المغة عمى ثبلثة مستكيات، يجب عدـ الخمط بينها في أثناء  المرحكـ نعمة رحيـ العزاكم
 الدراسة المغكية، كهذل المستكيات هي:

                                                           
 . ُِِصكؿ النحك العربٌي )محمد عيد( ، كينظر : أي ِٓٓاالستشهاد كاالحتجاج بالمغة  (ُ)
بيف التراث كالمعاصرة، لنعمة  ظر : مناهج البحث المغكمٌ . كينُٗٓاف اـ حسٌ ة، لتمٌ ة كالكصايٌ المغة بيف المعياريٌ  (ِ)

 . َُِ رحيـ العزاكمٌ 
 . ََُبيف التراث كالمعاصرة ينظر : مناهج البحث المغكمٌ  (ّ)
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مستكل المغًة البميغة، كهك مستكل  يتجاكزي مجردى الصحًة كاإلفهاـ إلى الجماؿ في  -
 ، كهك المستكل الذم يعمد اليه الشعراء كالكتاب.(ُ)التعبير، كالت،ثير في المتمقي

ٍاًهمىان مستكل  - المستكل الماهـ الصحيح، كهك المستكل الذم يجمعي إلى جانب ككنه مي
ٍاًهمًة الصحيحة( ؛ ألف  هذا المستكل (ِ)الصحة، ك د سٌمال نعمة رحيـ العٌزاكٌم )مستكل المغة المي
، كمطمقةن مف كؿٍّ ما ينحرؼي بها ألسبابو فنٌيةو  عف سمتها المعهكد،  ))ييمثٍّؿي المغةى مجر دةن مف كؿٍّ  يدو

كنظامها الثابت، كمعنى ذلؾ أف  لمغة في الشعر، ككذلؾ في النثر الانيٍّ نظامان خاصان، يختمؼي عف 
نظامها في المستكل الثاني مف األداء، كأف  عمى الكاصؼ أٍف يبلحظى ذلؾ، كأال يخمطى هذيف 

ـى درسه عمى المستكل الثاني كحدل؛ ألن ه الم ستكل الذم تتحق ؽ فيه الكظياةي العام ةي المستكييف، كييقي
لمغة، كنعني بها )الاهـ( أك )االتصاؿ(، كتتصؼي بالعاكي ًة كالتمقا ي ة، ألن ه يخمك مف الصنعًة، كال 

، كيمكف التمثيؿ لهذا (ّ)ييبطري مستعمميه إلى االنحراؼ عف خصا ص المغة كنظامها الميط رد((
 ات.المستكل بمغة الصحافة كالمحابر 

تتكافر فيه الصحة، كانما يقتصر عمى اإلفهاـ  المستكل الماهـ، كهك مستكل ال -
  كالتكصيؿ، كيمكف التمثيؿ له بالمهجات، فهي مستكل لغكم يحقؽ التكاصؿ لكنه ياتقر الى الصحة.

كيجب في بكء ما تقدـ أف تككف النصكص منتمية الى مستكل لغكم كاحد، كتاادم الخمط 
ى االستعماؿ المغكم العادم كاالستعماؿ األدبي الخاص با ة محددة مف المتكمميف، بيف ما ينتمي ال

فػ))اذا كاف الكصؼ يتعمؽ بمغة اإلعبلمية اختمات النتيجة عما اذا كاف المتف المغكم المختار 
مجمكعة مف النصكص التقنية أك المصناات الرامية الى تبسيط المعارؼ أك مجرد نصكص 

   (ْ) الصحافة اليكمية((
معنى ذلؾ أف  المغة ال تتبايف باختبلؼ الزماف كالمكاف كحدهما، كانما تتنكع طرا ؽ أدا ها، 

 تبعا لممك ؼ الكبلمي الذم يكجد فيه مستعمؿ المغة. 

                                                           
 . ُّْ-ُِْكب كتك جسبرسف، ترجمة عبد الرحمف أيٌ ينظر : المغة بيف الارد كالمجتمع، أل (ُ)
 . ّْ ، كالمستكل المغكمٌ َُُكالمعاصرة بيف التراث  ينظر : مناهج البحث المغكمٌ  (ِ)
 . َُّاف( اـ حسٌ ، كينظر : األصكؿ )تمٌ َُُبيف التراث كالمعاصرة  مناهج البحث المغكمٌ  (ّ)
 . ّْمدخؿ لاهـ المسانيات  (ْ)
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أٍف يككفى  لكؿٍّ مستكل مف مستكيات  كت،سيسا عمى كفؽ ما تقدـ تارض المسانيات الكصاية    
، فتككف لمعربيًة عمى سبيؿ التمثيؿ أنحاءه مختماةه، كاحده لمشعر، كثافو األداء المغكمٍّ نحكه خاصٌّ به

، الذم تيٍستىٍنبطي منه  كاعدي النحك، كيمكفي أٍف تيبـ  إليه أنكاعي الكبلـً  لمقرآف، كثالثه لمنثًر غير الانيٍّ
نثًر غيًر الانيٍّ ييجنٍّبي . كالشؾ  في أف  اعتمادىنا عمى لغًة ال(ُ)التي تتآلؼي معه مف شعرو ك رآفو كأمثاؿ

، كتعدُّدى األكجًه اإلعرابي ة   . (ِ)الدراسةى النحكي ةى االبطرابى كالتنا ضى
إف  التحميؿ المساني الذم أرسته المسانيات الكصاية يعتمد في المقاـ األكؿ عمى المنطكؽ 

ادة المكتكبة، ألنها ال مف المساف، بهدؼ بناء  كاعد لغكية  ا مة عمى المبلحظة المباشرة كترؾ الم
كيطمؽ الكصايكف عمى المادة المغكية التي يجمعها الباحث  تمثؿ المغة في استعمالها الكا عي.

(، الذم هك عبارة عف نصكص لغكية مستعممة بيف أفراد مجمكعة لغكية، )المتف المغكمٌ  مصطمح
تزامف محددة يسجمها فهك))مجمكعة المماكظات التي تنتج داخؿ مجمكعة لغكية محددة في حالة 

المساني الكاصؼ كيجمعها بكؿ مكبكعية كد ة كأمانة مف خبلؿ اتصاله المباشر بهذل المجمكعة 
المغكية أك ببعض أفرادها، يقبي بينهـ فترة زمنية كيشاركهـ في حياتهـ كما لك كاف كاحدا 

لخطكات هك تحقيؽ . كالغاية الر يسة التي يسعى اليها الباحث الكصاي مف كراء هذل ا(ّ)منهـ((
عنصرم الد ة كالمكبكعية في فحص المادة المغكية كدراستها، حتى تككف نتا ج الدراسة أ رب ما 

 تككف الى الد ة كالمكبكعية. 
 المسانيات الكصفية في الدراسات المغكية العربية 

كف الذيف عرؼ االتجالي الكصايُّ طريقه الى الثقافة العربية بعد أف عاد المكفدكف المصري      
درسكا في جامعة لندف إلى ببلدهـ، ك د كاف مف بيف العا ديف مف تخص ص في المسانيات، أك أحد 
فركعها، لكف  القاسـ المشترؾ بيف هؤالء الدارسيف هك تممذتهـ عمى يد لغكم كاحد هك اإلنجميزم 

 . (ْ)فيرث

                                                           
 . َُْ-ُّٗبيف التراث كالمعاصرة  ينظر : مناهج البحث المغكمٌ  (ُ)
 . َُْغة الحديث ينظر : السماع عند النحاة في بكء عمـ الم (ِ)
 . ُٖالمسانيات البنيكية منهجيات كاتجاهات  (ّ)
 ينظر: المصدر ناسه، الصحياة ناسها.  (ْ)
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المسانييف، الذيف كاف كترس خ االتجال الكصاي في الدراسات العربية بابؿ جهكد عددو مف 
لجهكدهـ األثر األبرز في صياغة الخطاب المساني العربي، كهـ كؿٌّ مف إبراهيـ أنيس، كتماـ 
ه  حساف، كمحمكد السعراف، كعبد الرحمف أيكب، ككماؿ بشر، فهؤالء الباحثكف ينتمكف إلى تكجُّ

غكية لـ تكف لتصب  في  الب مدرسي كاحد تقكدل مدرسة فيرث اإلنجميزية، لكف  جهكدهـ كتآلياهـ الم
 .   (ُ)هب كيتعم ؽ ،يدرسه ،إلى مكبكع بعينه كاحد، بؿ اتجه كؿُّ باحثو 

التي حققتها المسانيات الكصاية في الغرب، فكاف  باإلنجازاتلقد انبهر الكصايكف العرب  
تطبيؽ ذلؾ حافزا لهـ عمى تطبيؽ هذا األنمكذج المساني عمى المغة العربية، ك د اتخذ هذا ال

 مظهريف:
نجد  : التعريؼ بالمبادئ كاألسس المسانية التي  امت عميها المسانيات الكصاية، عمى نحك مااألكؿ

 عند محمكد السعراف ، كتماـ حساف، كغيرهما .
: الدفاع عف الاكر المساني الحديث، مف خبلؿ الكشؼ عف ايجابياته النظرية كالمنهجية، الثاني

 .  (ِ)ر المغكم العربي القديـكالمقارنة بينه كبيف الاك
ه برد فعؿو معاكسو مف لدف   لقد أدرؾ الكصايكف العرب أف  محاكلتهـ التحديثية هذل ستيكاجى

المتخصٍّصيف كغير المتخصٍّصيف، فقد الحظ عبد الرحمف أيكب سماان أف  محاكلته في نقد النحك 
ه بالرفض كالنكراف، إذ يقكؿ: ))أما كيؼ يتم   قى الناس هذا الكتاب فإنٍّي أعمـ مقد مان أف  العربي ستيكاجى

، كشٌخص محمكد (ّ)منهـ مف سيعتبرل كارانان بثقافتنا التقميدية كتجريحان لسمانا المغكم الصالح((
السعراف هذا الكا ع بقكله: ))أما جمهكر المشتغميف بالدراسات المغكية عندنا ف،غمبهـ يرفبكف النظر 

 يحاكؿ تاهُّمه، أك يعجب بما في يدل مف عمـ  د يحؿُّ محم ه عمـ حادث في هذا العمـ الجديد أك ال
كافد في الببلد العربية، كخيرهـ ظنان بهذل الدراسة الجديدة كبالقمة القا مة بها مف أبناء العربية يعدُّ 

يه أك عمـ المغة أك بعض فركعه كعمـ األصكات المغكية )ترفان( عمميان لـ يؤف األكاف بعدي لبلنغماس ف

                                                           
 . ُِٔينظر: المسانيات اتجاهاتها ك باياها الراهنة  (ُ)
، كالعربية كعمـ المغة ُٕٓدراسة نقدية في المصادر كاألسس المنهجية –ينظر: المسانيات العربية الحديثة  (ِ)
 . ُٕٔبنيكم ال
 دراسات نقدية في النحك العربي ، المقدمة ك . (ّ)
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، ك د طاؿ ردُّ الاعؿ هذا أعمى مؤسسات البحث العممي ممث مة بالجامػػعات، ك د عب ػر (ُ)التطمُّع إليه((
عف ذلؾ تماـ حساف بقكله:))كحيف كنت أتكل ى تدريس عمـ األصكات المغكية لطمبة السنة الثانية 

العاـ بيف أساتذة الكمية في كاف االتجال  ُٗٓٗ-ُّٓٗبكمية دار العمكـ بالقاهرة، فيما بيف عاـ 
ذلؾ الحيف هك إلى التشكيؾ في  يمة الدراسات المغكية الحديثة، كالسيما عند تطبيؽ منهجها 
كأفكارها عمى دراسة المغة الاصحى... ألف  األكؿ ما ترؾ لآلخر شي ان، حتى اف  النحك  د نبج 

 .(ِ)حتى احترؽ((
الذم عرفت فيه الثقافة العربية االتجال الكصاي كاف العالـ  كمف الجدير بالتنكيه أن ه في الك ت      

هات جديدة في البحث المساني، تمث مت بالنظرية التكليدية، كفي مرحمة الحقة  عمى مكعد مع تكجُّ
 .(ّ)بنظرية النحك الكظياي

 كيشير الباحث حممي خميؿ إلى أف  جهكد الكصاييف العرب كانت  د سبقتها دراساته لغكيةه     
ًنيىت بالبحث المغكم الحديث، إذ شهد العاـ (ْ)مه دت السبيؿ إليها ـ بركز أكؿ محاكلة ُُْٗ، عي

ت،ليؼ في ميداف الدراسات المغكية الحديثة، ممث مة بكتاب عمي عبد الكاحد كافي )عمـ المغة(، الذم 
غة العربية عمى ما أعرؼ يؤكٍّد ريادته في الت،ليؼ في هذا المجاؿ الحديث  ا بل:))لـ ييٍكتىب فيه بالم

 . (ٓ) مؤل ؼه يعتد به((
الممثؿ الر يس لمسانيات الكصاية في الدراسات العربية،  الباحث تماـ حساف عد الدارسكفيك       

في الدراسات المغكية بعامة، كفي البحث الداللي عمى كجه الخصكص،  كبيرة ب،همية فهك يحظى
لكصاي صراحة، كسعى إلى التعريؼ به، كبياف األصكؿ فهك أكؿي باحثو عربيٍّ تبن ى المنهج ا

كالمبادئ التي  اـ عميها، فببلن عف أن ه الباحث العربي الكحيد الذم  د ـ أكفى  راءة لمتراث النحكم 
 العربي مف خبلؿ مشركع طمكح لكصؼ ظكاهر المغة العربية كمستكياتها. 

كمارسه مف خبلؿ كصاه لمهجتيف:  تشب ع تماـ حساف بمبادئ المنهج الكصاي كمقكالته، 
هما لهجة الكرنؾ بمديرية  نا، التي درسها في رسالته التي حصؿ فيها عمى الماجستير مف جامعة 

                                                           
 . ِِ-ُِعمـ المغة  (ُ)
 . ٕالمغة العربية معناها كمبناها  (ِ)
 . ْْينظر: المسانيات في الثقافة العربية  (ّ)
 . ُِْينظر: العربية كعمـ المغة البنيكم  (ْ)
 . ُّٔحاريات النش،ة –ة ، كينظر: المسانيات في الثقافة العربيْعمـ المغة  (ٓ)
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لندف، كلهجة عدف في جنكب ببلد العرب، ك د حصؿ بدراستها عمى الدكتكرال مف الجامعة 
 .(ُ)ناسها

إلى تقسيـ هذا الجهد عمى  سميف: إف  نظرةن فاحصةن في جهد تماـ حساف المساني تدعكنا  
أحدهما تنظيرم، عمد فيه إلى تقديـ األصكؿ النظرية لمسانيات الكصاية، كهك ما نرال ماثبلن في 

ـ، ك)المغة بيف المعيارية ُٓٓٗكتابيه )مناهج البحث في المغة( الصادر في القاهرة العاـ 
، سعى فيه المؤلٍّؼ إلى ـ، أما الثاني فهك جهده إُٖٓٗكالكصاية( الصادر في العاـ  جرا يٌّ تطبيقيٌّ

تطبيؽ المبادئ كالمااهيـ الكصاية، كتحديدان نظرية فيرث السيا ية عمى التراث المغكم العربي، ك د 
ـ ككتاب ُّٕٗتجم ى ذلؾ في كتابيه )المغة العربية معناها كمبناها( الصادر في القاهرة العاـ 

ض الدارسيف مشركع تماـ حساف ب،ن ه المشركع العربي )البياف في ركا ع القرآف(، لذلؾ كصؼ بع
؛ ألن ه الدارس الكحيد الذم تبن ى المسانيات (ِ)المشر ي الكحيد الذم ينتمي إلى المسانيات صراحة

جراء.  تعرياان كا 
تشب ع الباحث تماـ حساف بالمسانيات الكصاية، تعمُّما عمى يد أصحابها، أك دراسة  

رة "التكفيؽ المعرفي" التي عب ر عنها بقكله: ))كتشعبت المسالؾ أماـ الشعب لمؤلااتهـ، متبنيا فك
...فكجد أمامه طريقا يقكدل الى التراث العربي الخصب، كرأل أن ه لك بعث هذا التراث كأحيال لكاف 

ما  دافعا لعز ة جديدة ال تقؿُّ ركعة عف التاريخ العربي ناسه، ككجد أمامه طريقا في المستقبؿ معالمه
في أيدم األمـ مف عمكـ كمعارؼ يمكف أف تر ى به الى مستكل هذل األمـ، ثـ رأل لك أن ه سمؾ 
الطريؽ األكؿ فحسب النقطع به التاريخ عف الحياة، كلك سمؾ الثاني فحسب النقطعت به الحياة 

ثقافة عف التاريخ، فاب ؿ أف ي،خذ بنصيب مف التراث العربي يكحي اليه باالعتزاز كنصيب مف ال
، كاف هذا الكبلـ في أكؿ مؤل ؼ كتبه الباحث تماـ حساف، كهك) مناهج (ّ)المعاصرة يمنحه العز ة((

البحث في المغة (، لكن ه في مؤل اات الحقة تخم ى عف فكرة "التكفيؽ المعرفي" بيف تراث العربية 
ـ، ُُٖٗا خالصا" منذ العاـ كالمسانيات الغربية، كانقمب بحسب تعبير الباحث محمد األكراغي "تراثي

لـ أيخًؼ إعجابي ب،صالة التاكير العربي ((تاريخ صدكر كتابه " األصكؿ... "، كما يظهر في  كله:
لدل نحاتنا القدماء، كلـ أيحجـ عف كصؼ بنا هـ النظرم الذم جر دكل تجريدا مف المسمكع ب،ن ه 

كؿ  الدراسات التي أصدرها تماـ حساف بعد  ، بؿ إف  (ْ) صرحه شامخه كجهده عقميٌّ مف الطراز األكؿ((

                                                           
 . ّٖ، كالمنكاؿ النحكم العربي ُّينظر: مناهج البحث في المغة  (ُ)
 . ّٕينظر: المنكاؿ النحكم العربي  (ِ)
 .  ْمناهج البحث في المغة  (ّ)
 . ٗاألصكؿ   (ْ)
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هذا التاريخ أينًجزت في اطار الاكر المغكم العربي القديـ، مع االست ناس بمااهيـ لسانية حديثة، لكف 
  .(ُ)تابه " البياف في ركا ع القرآف "في حدكد المحافظة عمى الاكر القديـ، كما هي الحاؿ مع ك

 

ػ:ثاضثا:ػاالتجاهػاضتوضغدّي

ػ:دسػاضظظرغظػضضداظغاتػاضتوضغدغظاأل

نش، االتجال التكليدم في دراسة المغة عمى أنقاض المسانيات الكصاية، فقد كاف مف    
هت إلى الكصاييف إلى البحث عف أنمكذج جديد، يجيب عف يالبد هي أف تؤدم االنتقادات التي كجٍّ

 األس مة التي لـ تستطع المسانيات الكصاية اإلجابة عنها.

ـ بركز نظرية المسانيات التكليدية، التي ارتبطت بالمساني االمريكي ُٕٓٗلقد شهد العاـ        
(، بعد صدكر كتابه )البنى النحكية(، كالذم حكؿ مسار الدرس  -ُِٖٗ) افراـ نعكـ تشكمسكي

المساني عمى نحك جذرم، محدثا ثكرة في ميداف الدرس المساني. كاذا كاف القرف العشركف يتميز 
ز الكثير مف النظريات المسانية فاف المسانيات التكليدية استطاعت خبلؿ نصؼ  رف أف تككف ببرك 

مرجعا الى الكثير مف النظريات المنافسة لها أك المختماة معها، بحيث أصبحت أغمب النظريات 
 المسانية تقيس مبامينها النظرية كتصكراتها المغكية بالقياس مع النظرية التكليدية.

ف الجدير بالتنكيه في هذا المقاـ الت،كيد عمى أف األسس النظرية التي  امت عميها كم       
المسانيات التكليدية تختمؼ جذريا عف األسس التي  امت عميها المسانيات الكصاية، بشقيها 
األكركبي كاألمريكي، فقد اعتمد تشكمسكي في صياغة خطابه المساني عمى طركحات الايمسكؼ 

(، الذم جعؿ مف آرا ه ركيزة مهمة اعتمد عميها في َُٓٔ-ُٔٗٓي رينيه ديكارت)الارنسي العقبلن
رفض الكثير مف التصكرات المسانية التي  امت عميها المسانيات الكصاية، لقد أخذ تشكمسكي عف 
ديكارت فكرة مهمة كانت مممحا بارزا ميز نظرية تشكمسكي التكليدية، أال كهي الاكرة المتعمقة 

، كيقصد بها))كجكد بنيات لغكية تصكرية مجردة جاهزة لبلستعماؿ عند االنساف، فالمغة باطرية المغة

                                                           
 .    ٖٔ-ٕٔدكاعي النش،ة  –ينظر : نظرية المسانيات النسبية  (ُ)
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البشرية عند ديكارت كما عند تشكمسكي صاة مبلزمة لمجنس البشرم تميزل عف غيرل مف الكا نات 
 .(ُ)األخرل((
حابرة في لقد ترت ب عمى ايماف تشكمسكي بالعقبلنية منهجان عدده مف النتا ج التي كانت       

مقاربته المغكية، منها احتااؤل بالحدس كاالعتماد عميه في عممية التحميؿ المغكم؛ ألف  جكهر 
العقبلنية يقكـ عمى االعتقاد ب،ف  المعرفة تكمف في دكاخمنا منذ البداية))كأف  التعميـ ال يعني سكل 

ـ، كال دخؿ لمبلحظة العالـ التعرُّؼ عمى ما هك مكجكد في أذهاننا مسبقان، كالتعبير عنه بالكبل
، فإذا ما حصؿ تعارضه بيف الحدس كالمبلحظة كاف الحدس هك (ِ)الخارجي في ذلؾ تقريبان((

 .(ّ)المرجع الذم ييحتىكىـ إليه في تحديد طبيعة القكاعد التي يصكغها المساني
هكمه البنيكم، كمف المهٍـّ التنبيه هنا عمى أف  المسانيات التكليدية ترفض كؿ رجكع لممتف بما

ألف  ذلؾ يتعارض مع طبيعة النشاط المغكم عند المتكمميف بمغة معينة، أال كهك القدرة عمى الكبلـ 
هك المتكمـ / السامع المثالي، الذم  -كما نعمـ –المتجدٍّد باستمرار، فمكبكع المسانيات التكليدية 

سانيات التكليدية ال تصؼ جمبلن يعرؼ لغته جيدان، كيعيش في بي ة لغكية متجانسة، أم إف  الم
مدكنة، بؿ تعمد إلى صياغة جمؿ ماتربة باتباع منهج التكليد، ثـ يينظر في كا ع المغة، كييس،ؿ 

 .(ْ)عما إذا كانت الجمؿ المكل دة بمنهج ريابي مطابقة لقكاعد المغة أك الن؟
عمى كصؼ المغة  ا تصرت –بحسب رأيه  –لقد انتقد تشكمسكي المسانيات الكصاية ألن ها  

دكف تاسيرها كدعا الى االنتقاؿ مف مرحمة الكصؼ، كما يقكـ عميه مف استقراء لممادة المغكية 
كتحميمها إلى مرحمة الكصؼ كالتاسير في الك ت ناسه. لقد  اد تشكمسكي ثكرة عممية ))نجـ عنها 

شكاؿ يجب أف ( لمتاكير في المغة، أفرز مجمكعة مف األNew Paradigmبركز أنمكذج جديد )
ييعنى بها المغكم، كبمنها االهتماـ بالجهاز الداخمي الذهني لممتكمميف عكض االهتماـ بسمككهـ 
الاعمي، كمع هذا األنمكذج بزغ زمف التركيب حيف اتجه المساني ليس فقط إلى ما هك مكجكد مف 

ف  إجراءات التقطيع السبلسؿ المغكية السميمة، كلكف أيبان إلى ما يمكف أف يكجد، كات بح حينه أ

                                                           
  .ٓالمسانيات التكليدية  (ُ)
 .ِٖٔ، كينظر: مناهج عمـ المغة ُٗٓمدارس المسانيات  (ِ)
 .َُٕ، كمباحث في النظرية األلسنية َُٔينظر: مدارس المسانيات  (ّ)
 .ٖٔ-ٖٓ، كمدخؿ إلى المسانيات ِّٖينظر: المسانيات العربية الحديثة  (ْ)
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)البنيكية( المستعممة في األصكات كفي الصرؼ لـ تعد ناجعة بما يكاي حتى تمتد إلى 
 . (ُ)التركيب((

كمف الجدير بالتنكيه أف  تشكمسكي كاف كثيؽ الصمة ب،عماؿ الكصاييف األمريكاف، مف 
ف يرل أف  تشكمسكي )بمكمايمد، كهاريس أستاذ تشكمسكي المباشر(حتى اف  بعض الدارسي أمثاؿ

يمثٍّؿ صكرة متطكرة لمكصاية األمريكية، بؿ اف  هناؾ مف الباحثيف مف ال يتكانى عف ربط نظريته 
التكليدية بالبنيكية، فقد أطمؽ بياجيه عمى االتجال التكليدم مصطمح)البنيكية التحكيمية(في إشارة 

يف كجدكا في تشكمسكي معاديان لمبنيكية؛ . غير أف  دارسيف آخر (ِ)كابحة إلى العبل ة بيف االتجاهيف
ن ما انطمؽ مف القكؿ أك العبارة ، فببلن عف فركؽ (ّ)ألن ه لـ ينطمؽ مف فكرة النسؽ أك النظاـ كا 

 شاء ا.  ، إفٌ الحقنا أخرل سي،تي الحديث عنها
لبنيكية ـ بدا مت،ثران بالمسانيات إُٓٗكفي الحؽ أف  تشكمسكي في أينمكذج )البنى النحكية(  

األمريكية، كتحديدا بالتحميؿ المغكم مف طريؽ المككنات المباشرة، الذم كاف معمكالن به في إطار 
البنيكية األمريكية، كلعؿ  تحييد المككف الداللي، كعدـ االحتااء به أبرز دليؿ عمى هذا الت،ثُّر، 

أمٍّ لغة كنحكها، يمكف أف فمعركؼ أف  تشكمسكي في )البنى النحكية(آمف ب،ف  دراسة فكنكلكجيا 
 -يككف بطريقة شكمية خالصة، مف دكف العكدة إلى النكاحي الداللية؛ ألف  كظياة المغة األساسية

هي التعبير عف المعنى، كمف الممكف دراستها ككصاها مف دكف االعتماد عمى  -بحسب رأيه
ه فيما بعد انتقا(ْ)كظياتها التي تقـك بها دات الذعة إلى البنيكية األمريكية ، غير أف  تشكمسكي كج 

التي نظرت إلى المغة عمى أن ها عنصره مف عناصر السمكؾ اإلنساني، أك هي ردُّ فعؿ لمثير أك 
 دافع معيف. 

كيبدك أف  األيسس االبستمكلكجية التي  امت عميها المسانيات التكليدية هي التي جعمت  
ه انتقاداته إلى البنيكية، فقد سبؽ أف ذكرنا أف  ماهكـ بمكمايمد عف العمـ كاف ماهكمان  تشكمسكي يكجٍّ

أمبريقيان)تجريبيا(، ينظر إلى المغة مف الخارج، تمامان كما تاعؿ العمكـ الطبيعية، في حيف أف  

                                                           
 . ٕ، كينظر: النحك بيف القديـ كالجديد ٓٔ/ُالمسانيات كالمغة العربية  (ُ)
 . ُِٔينظر: المسانيات في الثقافة العربية  (ِ)
 . ٕ، كالنحك بيف القديـ كالجديد ٕٕ - ٕٔينظر: أصكؿ تراثية في عمـ المغة  (ّ)
 .ِٕينظر: نظرية تشكمسكي المغكية  (ْ)
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تشكمسكي نظر إلى المغة مف الداخؿ، كسعى إلى الك كؼ عمى مقدرة ابف المغة عمى استعماؿ لغته 
 .(ُ)كفهمها

ه المسانيات التكليدية هي صاة إف  الاكرة ا اإلنتاجية أكاإلبداعية أك ألساسية التي تكجٍّ
أفَّ اإلمكانات المتكافرة في المغات اإلنسانية تجعؿ في المغة، كيقصد بها تشكمسكي  التكليدية

الناطقيف بيا قادريف عمى اإلبداع، أم إبداع جمؿ كتراكيب لـ يككنكا قد سمعكا بيا مف قبؿ، كىـ 
ت نفسو يمتمككف كعيان لغكيان يجعميـ قادريف عمى فيـ التراكيب الجديدة، كيجب عمى أمِّ في الكق

نظرية لغكية أف تحدِّد اإلمكانية التي يمتمكيا أبناء المغة، كتعمد إلى كصؼ ىذه القابمية التي 
يد ، فالمقصكد بالتكليدية التي تكصؼ بها لسانيات تشكمسكي القدرة عمى انتاج كتكل(ِ)يعمؿ بيا

الجمؿ عمى كفؽ  كاعد المغة كأنظمتها. كتكصؼ نظرية تشكمسكي في بعض األحياف بالنظرية 
التحكيمية، كيقصد بالتحكيؿ ما ينبثؽ عف الجممة األصؿ)النكاة( مف جمؿ متباينة مف ناحية 
التركيب، كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ  انكف تحكيمي كاحد أك أكثر، فعمى سبيؿ التمثيؿ جممة)كاف محمد 

را(، جممة تحكيمية حصمت التحكيؿ فيها مف خبلؿ زيادة)كاف(عمى الجممة األصؿ)محمد حاب
حابر(، فالتحكيؿ يحصؿ مف طريؽ الزيادة أك الحذؼ أك التقديـ كالت،خير ككؿ ما يمكف أف يطرأ 

 عمى الجممة األصؿ كيؤدم الى إحداث تغيير في ظاهرها. 
كي إلى بركز ماهكميف مترابطيف في المسانيات لقد أد ت فكرة اإلبداعية التي  اؿ بها تشكمس

 (، كا خر بارز كظاهر سمالcompetenceالقدرة المغكيةالتكليدية، أحدهما ذهني خالص سمال)
(، كيعني المصطمح األكؿ اإلمكانية المغكية التي يمتمكها المتكمـ performance)األداء المغكم

دد النها ي مف الجمؿ، كتتبمف القدرة المغكية مهارات كالتي تمكٍّنه مف التعبير عف ناسه كاإلتياف بع
ذهنية متعددة، لعؿ  أهمها))التصكُّر ثـ التنظيـ الذم يجعؿ كبلمنا منظ مان ثـ التتابع الذم يجعؿ 
المهارات الذهنية  ادرة عمى البقاء كاالستمرار ثـ االستدعاء، الذم يجعمنا  ادريف عمى انتقاء التعبير 

. أما األداء (ّ)ك ؼ ثـ التقكيـ الذم يجعمنا نحكـ عمى سبلمة لغتنا أك خط ها((المناسب لكؿٍّ م

                                                           
 . ّْْينظر: مكجز تاريخ عمـ المغة  (ُ)
 .ُٕالبحث المساني ، كالمقارنة كالتخطيط في ُْٕينظر: المسانيات المجاؿ كالكظياة  (ِ)
 - ٖٔ، كأصكؿ تراثية في عمـ المغة ْٖ، كينظر: مدخؿ إلى المسانيات ُٖٕ-ُٕٕالمسانيات المجاؿ كالكظياة  (ّ)

 .ُٖٓ، كالتاكير المغكم بيف القديـ كالجديد ٗٔ
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ز  المغكم، فيقصد به الممارسة الاعمية لمغة، أك التحقُّؽ العيني لهذا التمكُّف المغكم، أم الكبلـ المينجى
الكاعية  بالاعؿ، كفيه يت حد األداء الصكتي مع المبمكف الداللي، كيككف حينها األداء هك الصكرة

 .(ُ)التي تمثٍّؿ الصكرة المعقكلة مف المغة
أك اإلنجاز؛  المغكمٌ  القدرة المغكية دكف األداء في لقد رك ز تشكمسكي في تحميمه المسانيٌ  

ألن ه يرل أف  القدرة تتسـ بالثبات كالشمكلية كعدـ الت،ثُّر باالعتبارات الصحية كالناسية، عمى العكس 
ؼ مف شخص  خر، كرب ما يختمؼ عند الشخص الكاحد بسبب ت،ثرل بعكامؿ مف اإلنجاز الذم يختم

النسياف كاإلرهاؽ كالخجؿ، كعاب تشكمسكي عمى البنيكييف بناءهـ لكصاهـ النحكم عمى أساس 
، كهك أمره سيؤدم فيما بعد الى تكجيه انتقادات (ِ)األداء، الذم رأل أن ه تعكزل العمكمية كاالستقرار

تشكمسكي، كيسهـ في بركز التداكلية التي تحتاي باألداء، كتجعمه األساس في حادة الى نرية 
 تحميمها المساني.

 كالبنية deep structure البنية العميقة)كترتبط ثنا ية )القدرة كاألداء( بثنا ية أيخرل هي
ي ، كيقصد تشكمسكي بالبنية العميقة الصكرة الذهنية لمقكاعد الت(surface sructure السطحية

تصاغ منها الجمؿ، كتعطي هذل البنية التاسير الداللي لمجمؿ، أما البنية السطحية فهي الكبلـ 
المادم المتجسد بالاعؿ، إذ كجد تشكمسكي أف  لمظكاهر التركيبية مستكل عميقان خاصان بها مستقبلن 

تكل سطحيان يقدٍّـ عف المستكيات الصرفية كالاكنكلكجية يعمد إلى تقديـ التاسير الداللي لمجمؿ، كمس
التاسير الصكرم لها، ك د نجـ عف تمييزل بيف هذيف المستكييف إدخاؿ المككف الداللي في عممية 

 . (ّ)التحميؿ المساني
كلما كاف اإلبداع أك اإلنتاجية صاة تشترؾ فيها جميع المغات اإلنسانية، كاف لزامان عمى 

نية عمى مراعاة ما هك مشترؾ في الذهنية أف تككف مب -كما يرل تشكمسكي  –النظرية المسانية 
المغكية عند أبناء المغات المختماة، كهك ما أكحى إليه باكرة)النحك العالمي أك الكمي(، كهي فكرة 
مركزية في المسانيات التكليدية، ظم ت مبلزمة لتشكمسكي في مختمؼ المراحؿ التي مر ت بها 

                                                           
 .َُُ، كمباحث النظرية األلسنية ُٔينظر: شظايا لسانية  (ُ)
 .َُُ، كمباحث النظرية األلسنية ٕٕس المسانية ، كأهـ المدار ُٔينظر: شظايا لسانية  (ِ)
 .ُُِينظر: مباحث في النظرية األلسنية  (ّ)
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 كر س جؿ  اهتماماته بمشكؿ النحك الكميٌ  التكليدمٌ  انيٌ البحث المس حظ الدارس أف  ، إذ يم(ُ)نظريته
منذ سبعينيات القرف المابي، كاتجهت األبحاث كالدراسات التكليدية في السنكات األخيرة نحك 
البحث العميؽ في المبادئ العامة المتحكمة في المغات اإلنسانية، فالنحك الكمي هك بحث في 

مغات البشرية مهما بدت مختماة في مظاهرها السطحية، كهك الخصا ص كالقكاسـ المشتركة بيف ال
 principles andأمر بقي تشكمسكي يركز عميه، فقد  اـ نمكذج المبادئ كالكسا ط )

parametrs ـ، عمى افتراض كجكد نحك كمٌي، عبارة عف مبادئ كمية ثابتة كمستقرة، ُُٖٗ( عاـ
ترس ب عف القكاعد الخاصة المميٍّزة لمغات ))ترتبط بما  تشترؾ فيها المغات، إلى جانب كسا ط

ا يجعؿ إمكانات التنكُّع بيف لغة كأخرل جٌد مقيدة، كتبي ف أف  كؿ  كسيط يقترف المحدكدة العدد، ممٌ 
بسمات صرفية أساسان، تربط بيف العبلمات التصرياية المكجكدة في المقكالت المعجمية، كبيف 

، كأرجع الباحث عبد القادر الااسي الاهرم فكرة (ِ)ف كالحٌد((المقكالت الكظياية الصرفية مثؿ الزم
الكسا ط إلى الدنماركي أكتك جسبرسف، الذم كجد أف  التركيب ييترجـ ما هك مشترؾه بيف المغات، 
بخبلؼ الصرؼ الذم ال يككف كذلؾ، كعميه نظر إلى أف  التنكُّع كاالختبلؼ بيف المغات عمى أن ه 

، ككاف ركماف ياكبسكف مهتمان  بؿ تشكمسكي بمس،لة الكميات (ّ)فيةمحصكره بالسمات الصر 
الصكتية الكظياية، إذ يرل أف  الاكارؽ في البنى الصكتية بيف لغات العالـ، إٍف هي إال فكارؽي 
سطحيةه، تيخاي تحتها نظامان كميان مشتركان، لكف  تشكمسكي تمك ف مف تطكير فربية الكميات 

 .(ْ)حت أغنى كأعمؽ مف نظرية ياكبسكف عف الكميات الصكتية الكظيايةالنحكية، إلى أف أصب
كت،سيسان عمى نظرية)النحك الكمي( رأل تشكمسكي كهك يبني نظريته المسانية أف  اختبلؼ 
المغات أمره ثانكمٌّ ميتجاكز، تكمف خماه  كاعدي كميةه تحكـ المغات البشرية  اطبة، كهذل القكاعدي 

يناسب لغاتهـ،  يازعكف الى هذل القكاعد اال النتقاء ما المتكمميف، الذيف المستقر ةه في أذهاف 
كيكسٍّطكف في االنتقاء كسا ط لتثبيت القيـ المناسبة، تنتهي بالمستعمؿ المغكم الى تنزيؿ مبادئ 

ُـّ االنتقاؿ مف الكميات الى الجز يات.  النحك الكمي كمقاييسه عمى لغته الخاصة، فيت

                                                           
 .ِٖٔ، كمناهج عمـ المغة ُٕٓينظر: المسانيات، المجاؿ كالكظياة  (ُ)
 .ُٕالمقارنة كالتخطيط  (ِ)
 ينظر: المصدر ناسه، الصحياة ناسها. (ّ)
 .ُّٔينظر: مدارس المسانيات  (ْ)
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مسانيُّ الحديثي بزكغى نظريةو تناهض نظرية النحك الكمي، كتدعك الى نظرية كعرؼ الدرسي ال 
 ينبغي ، الذم رأل أن ه اللسانية نسبية أك نمطية، أرسى دعا مها الباحث المغربي محمد األكراغيٌ 

رات النحك االنجميزمٌ  لنا يمكف أف يستغرؽ نمطه ما كؿ  المغات  ، كالعمى النمط العربيٌ  تطبيؽ مقر 
لبشرية؛ ألف  نقؿى القاعدة خارج نمطها يعدُّ نقبا لخصكصية المغات، أم اليمكف تحكيؿ نحكو نسبيٍّ ا

، كالسيما اذا عممنا أف  تشكمسكي لـ يستقر  عمى حالة كاحدة منذ عقد كامؿ ، لهذا (ُ)الى نحكو كميٍّ
أم إن ها نظريةه نسبيةه تقؼ نظرية لسانية نسبية، مف ش،نها أف تؤطٍّر أنحاء نمطية،  ا ترح األكراغيٌ 

 المغات عمى  سميف: كسطا بيف لسانيات كمية كلسانيات خاصة، لقد  س ـ األكراغيٌ 
 لغات تكلياية، كمنها العربية، تككف رتبتيها حر ة، كال تناسبها القكاعد التحكيمية. -
 لغات شجرية، بنيتها القاعدية  ار ة، تصمح لها القكاعد التحكيمية. -

في تعميـ  كاعدل عمى كؿٍّ المغات عكض   -بحسب األكراغي –خط، تشكمسكي  كيكمف
المحافظة عمى أنماطها الخاصة بها، فمف غير المقبكؿ عقبلن كالمرفكض منطقيان القكؿ بإمكاف 

ب،فكؿ  ، مف هنا بش ر األكراغيٌ (ِ)تطبيؽ  كاعد لغة شجرية عمى لغة تكلياية، مع استحالة العكس
ة لصالح ما سم ال )المسانيات النسبية(، كسعى إلى البرهنة عمى صحة فربيته في المسانيات الكمي

 .(ّ)عددو مف مؤل ااته، التي  د ـ فيها الجانبيف النظرم كاإلجرا ي لمنظرية
كمف الجدير بالذكر أف  تشكمسكي لـ يعرض األيسس العامة التي  امت عميها نظريته المسانية       

 ، ن ما بث  هذل األيسس كالمبادئ في أكثر مف كتاب، حتى أصبح أهـ  ما يميٍّز هذل في مؤل ؼو كاحدو كا 
النظرية مف النظريات المسانية األخرل أن ها تطك رت خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف المابي تطكُّران 

رية مف سمح لها بتعديؿ رؤل مؤسسها أكثر مف مر ة، نتيجة االنتقاد كالمراجعة الذم طرأ عمى النظ
خبلؿ مكاجهتها مع التجريب، فكاف االنتقاؿ مف أينمكذج إلى آخر له ما يسكٍّغه تجريبيان، أم انطبل ان 

                                                           
 .ّٗ/ُأفكؿ المسانيات الكمية  -كسا ط المغكيةينظر: ال (ُ)
 .َُ/ُينظر: المصدر ناسه  (ِ)
لبلطبلع عمى خصكصية هذل التجربة تمكف مراجعة المؤلاات ا تية: الكسا ط المغكية، جزءاف، كالمسانيات  (ّ)

 دكاعي النش،ة، كالمسانيات النسبية كتعميـ المغة. -النسبية
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، كعميه يمكننا تحديد المراحؿ التي مرت بها النظرية التكليدية بما (ُ)مف ظكاهر المغة المدركسة
 ي،تي:
 يات التكليدية بظهكر كتاب لقد بدأ المسار الحقيقي لمسان  ـ(:ُٕٓٗ) نمكذج البنى النحكية

ـ، الذم كبع فيه المبنات األساسية لمنظرية التكليدية، ُٕٓٗتشكمسكي)البنى النحكية(عاـ 
 كيت،ل ؼ هذا األنمكذج مف مككنات ثبلثة:

الذم يككف مسؤكالن عف تكليًد عددو ال متنالو مف الجمؿ مف خبلؿ  كاعد  المككف التركيبيٌ  -ُ
 .(ِ)محددة

، كيشتمؿ عمى عددو مف القكاعد التحكيمية، التي  س مها عمى  سميف:  كاعد كيميٌ المككف التح -ِ
 .(ّ)إجبارية ك كاعد اختيارية

 الذم يطب ؽ في التركيب األساس كالمشتؽ. الصرفيٌ  المككف الصكتيٌ  -ّ
افترض تشكمسكي في هذا األنمكذج أف  الممكة المغكية عند البشر ميستمد ة مف المككف 

، كدعا إلى أف تككف  درة تكليد البنى المغكية ناش ة عف مككف تركيبي يسمح بإنتاج جمؿ التركيبيٌ 
نحكية، كيعمؿ هذا المككف عمى تكليد المتكاليات المغكية الصحيحة نحكيان، كييمغي غيرها، كيكجد إلى 

، كظياته إسناد شكؿ صكتي لتمؾ المتكاليات التي أنش ،ها جكار المككف التركيبي مككفه صكتيٌّ
، كسعى هذا النكذج الى صياغة  كاعد معينة لمتعبير عف جممة متعددة، كذلؾ (ْ)المككف التركيبي

في بكء  انكف أسمال) انكف بنية العبارة، أك إعادة الكتابة(، كيقصد به افتراض كجكد عبل ة بيف 
 الكممات في المتكالية المغكية، في بكء مبدأ االختيار الذم يبطمع به المتكمـ.

د كانت رغبة تشكمسكي االستدالؿ عمى أف  المغة تستدعي نسقان تكليديان، يمكٍّف مف التنكُّع لق
البلنها ي لمجمؿ، غير أن ه افترض أف  التكليدية تكمف في المككف التركيبي لمنحك كأف  الصكت 

معقكالن في ، كيشير الباحث محمد غاليـ إلى أف  هذا االفتراض كاف (ٓ)كالداللة مككناف تاسيرياف
ستينيات القرف المابي، إذ كاف األساس تبياف أف  شي ان ما في المغة يمتمؾ  كة تكليدية ))فبدا 

                                                           
 .ُٗ، ك بايا أبستمكلكجية في المسانيات ِّّحديثة ينظر: المسانيات العربية ال (ُ)
 .ُٕينظر: البنى النحكية  (ِ)
 . ّٔينظر: المصدر ناسه  (ّ)
 .ٗٓينظر: مدخؿ إلى الداللة الحديثة  (ْ)
 )بحث(. ٗٔينظر: بعض مهاـ المسانيات في السياؽ المعرفي،  (ٓ)
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المككف التركيبي المككف )النابج( ألخذ هذل المنزلة المركزية في النحك، كذلؾ مقارنة بالمعطيات 
مستكل أدنى مشتقان مف التركيب الهزيمة آنذاؾ في مجالي الًصكاتة كالداللة، فقد أيعتيًبرت الًصكاتة 

الذم ينظٍّـ الكممات في الترتيب المطمكب، لتكتاي الًصكاتة بتحديد نطقها، كلـ يكف في المجاؿ 
 .(ُ)((ُْٔٗ، ككاتز كبكسطاؿ ُّٔٗالداللي سكل اال تراحات األكلية لكاتز كفكدكر 

لى إ صاء المعنى كيبدك أف  الحابنة المعرفية التي نش، فيها تشكمسكي هي التي دعته إ
كاالحتااء بالتركيب، فمعركؼ أف  الدرس المساني في الكاليات المتحدة األمريكية  د ارتبط 
بشخصيف، كاف لهما عظيـ األثر في صياغة حدكد البحث المساني في أمريكا، كبمكرة اتجاهاته، 

مد سعى إلى أف يككف كهما بمكمايمد، كهاريس أيستاذ تشكمسكي، ك د ذكرنا فيما تقد ـ أف  بمكماي
ًهدى في أف ييخرج منه كؿ  ما رآل غير صالح لمكصؼ العممي،  البحث المساني عمميان مستقبلن، لذلؾ جى

كما أشرنا إلى ذلؾ مف  –كلتحقيؽ هذل الغاية، رفض بمكمايمد كؿ  ما ال يخبع لممبلحظة المباشرة 
ميؿ المغكم، ك صر بحثه عمى الصكت كمف هنا دعا إلى إبعاد دراسة المعنى مف عممية التح - بؿ 

كالتركيب، عمى أساس شكمي صرؼ. أما هاريس فقد سار عمى شكبلنية بمكمايمد مف خبلؿ اتكا ه 
 عمى مبدأ التكزيع، الذم سعى مف خبلله إلى تحييد المعنى.

ـ   كلما كاف تشكمسكي  د نش، في إطار هذل المقاربة كاف مف الطبيعي أف يت،ثر بها، كمف ث
ي المعنى، فعمى الرغـ مف أن ه انتقد األسس األبستمكلكجية التي  امت عميها المسانيات البنيكية ييقص

ب،نه يمكف))دراسة  -انطبل ان مف رؤية بمكمايمد كهاريس –األمريكية، إال أن ه ظؿ  عمى إيمانه 
ألن ه كاف يرل أف  فنكلكجيا أم لغة كنحكها بطريقة شكمية خالصة دكف الرجكع إلى النكاحي الداللية؛ 

كصؼ هذل الكسيمة  -بؿ كمف المرغكب فيه –المغة كسيمة لمتعبير عف المعنى، كمف الممكف 
كدراستها دكف االعتماد عمى الكظياة التي تقكـ بها، كالداللة جزء مف كظياة المغة، بمعنى أن ها 

مغة بالمعنى الد يؽ لهذا مرحمة تعتمد أكالن عمى القكاعد النحكية، كما أن ها خارجة عف عمـ ال
. كعميه يمكننا القكؿ ت،سيسان عمى ما تقد ـ أف كتاب)البنى النحكية(مف حيث مادته (ِ)المصطمح((

العممية كمنهجه المغكم يقع في إطار التصكر العاـ لمدرس المساني في الكاليات المتحدة األمريكية، 
رة، كهذا التحميؿ كاف معمكالن به في إطار فهك كتابه يعتمد ))التحميؿ بكاسطة المؤل اات المباش

                                                           
 .ٗٔالمصدر ناسه  (ُ)
 .ِٕنظرية تشكمسكي المغكية  (ِ)
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األلسنية البنيانية األمريكية )بمكمايمد هاريز( التي تحمٍّؿ الكبلـ مف حيث المك ع كالتكزيع ككفؽ 
 .(ُ)الا ات المؤلٍّاة((

  ـ هك ُٕٓٗلقد كاف أهـ  مشكؿو اعترض األنمكذج التكليدم األكؿ عاـ  ـ:ُٓٔٗالنظرية المعيار
الداللي، كعدـ عدٍّل مف مككنات النحك، فببلن عف مشكبلت أخرل ال تقؿُّ أهمية تجاهمه المككف 

عف مشكؿ الداللة، منها عدـ االهتماـ بالمشكؿ المعجمي، ككذلؾ مشكؿ التحكيبلت، ك د أد ت 
تمكـ اإلشكاالت إلى بركز دراسات نا دة لهذا األنمكذج، الذم يعدُّ الجمؿ صحيحة نحكية، ما 

. كنتيجة لبلنتقادات (ِ)أجزاؤها مرتبة صحيحان، كأف كاف ذلؾ عمى حساب المعنىدامت عناصرها ك 
هت إلى أنمكذج  ـ،  د ـ تشكمسكي أينمكذجه الثاني في كتابه)جكانب مف نظرية ُٕٓٗالتي كيجٍّ

(، ككاف مف أكثر التجديدات ثراء بُـّ المككف Aspects of the theory of syntaxالنحك( )
ككنات النحك األخرل، ف،صبحت مككنات النحك في هذا األنمكذج تت،ل ؼ مما الداللي، كربطه بم

 ي،تي:
المككف التركيبي الذم يتبمف مككنيف: األكؿ المككف التكليدم األساس كالثاني المككف  -ُ

 التحكيمي، كيشتمؿ عمى القكاعد الكجكبية كالجكازية.
 مؿ، كربطه بالبنية العميقة. المككف الداللي: كظياته تحديد الت،كيؿ الداللي لمج -ِ
 .(ّ)المككف الصكتي: كظياته تحديد الصيغة الصكتية، كربطه بالبنية السطحية -ّ

انطمؽ تشكمسكي في األنمكذج المعيار، كما ييسم ى في األدبيات التكليدية مف الاربية 
بكساطة مجمكعة  األساس ا تية: إف  كؿ  جممة تت،ل ؼ مف بنيتيف عميقة كسطحية، مرتبطتيف آليان 

ؿ البنية السطحية صكتيان،  ؿ البنية العميقة دالليان، في حيف تؤك  مف القكاعد التحكيمية، بحيث تؤك 
ف الداللي إلى مككنات النحك األخرل إال أف  المككف التركيبي  كعمى الرغـ مف بٍـّ تشكمسكي المككٍّ

                                                           
 .ّٖٓ، كمكجز تاريخ عمـ المغة ٕٔ، كينظر: مناهج عمـ المغة َُّحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة مبا (ُ)
 .ِِٕ، كمناهج عمـ المغة ٖٔينظر: المدرسة التكليدية التحكيمية، بمف كتاب أهـ المدارس المسانية  (ِ)
كالاكر المساني عند الدكتكر مازف  ،ُّٖ، كالمسانيات المجاؿ كالكظياة ّٗينظر: جكانب مف نظرية النحك  (ّ)

 )رسالة ماجستير(. ُّالكعر 
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مككنيف الداللي كالصكتي دكران ثانكيان، يقـك بقي مركزيان، بكصاه مستكل تكليديان، في حيف كاف دكر ال
 .(ُ)بت،كيؿ ما يينتجه المستكل التركيبي

لقد كاف السؤاؿ ممحان في السنكات التي سبقت كتاب)جكانب مف نظرية النحك( بش،ف كياية 
ـ، ككاتز ُّٔٗربط البنية التركيبية بالمعنى، كت،سيسان عمى ا تراحات  د مها كؿٌّ مف كاتز كفكدكر 

ـ بمكر تشكمسكي فربيته القا مة إف  تحديد المعنى مرتبط بالبنية العميقة))فعيًقدت ُْٔٗكسطاؿ كب
آماؿه كبيرةه عمى هذا الجزء مف النحك التكليدم لدل الباحثيف في مجاالت العمكـ المعرفية خاصة، 

لى الكشؼ عف عمى اعتبار أف  آليات النحك التكليدم إذا  ادتنا إلى المعنى أمكنها أف تقكدنا إ
 .(ِ)خصا ص الاكر كالطبيعة البشرييف((

إف  اإلشكاالت التي أثارها األنمكذج المعيار أد ت إلى بركز نظريتيف تقارباف المعنى في  
كتكمف  ،الداللة التأكيمية أك التفسيرية، كنظرية الداللة التكليديةالمسانيات التكليدية، هما نظرية 
ي المككف الذم تيسند إليه القدرة التكليدية، فالنظرية األكلى تيعطي نقطة الخبلؼ بيف النظريتيف ف

لممككف التركيبي الدكر التكليدم األساس،  في حيف ال تيعطي لمداللة إال دكران ت،كيميان، أما النظرية 
الثانية فترل أف  المككف الداللي مككف تكليدم، مسؤكؿ عف تكليد الجمؿ، كاتخاذها الشكؿ الذم 

 . (ّ)التركيب يظهر في
ك د تبن ى كؿٌّ مف تشكمسكي ككاتز كفكدكر النظرية التي تبع القدرة التكليدية في المككف    

التركيبي، في حيف جعؿ كؿ مف غركبر كمٌككلي كالككؼ، كتشارلز فممكر كغيرهـ القدرة التكليدية 
، عيًرؼى في األدبيات ، ك د دار بيف أنصار النظريتيف صراعه طكيؿه (ْ)لمقكاعد في المككف الداللي

 .(ٓ)التكليدية بػ)حرب المغة(

                                                           
 .َِْينظر: المسانيات العربية الحديثة  (ُ)
 .ٗٔينظر: بعض مهاـ المسانيات في السياؽ المعرفي  (ِ)
 ُْ-ُّ، كالنحك بيف القديـ كالحديث ٗٓينظر: دراسات نحكية كداللية كفمساية في بكء المسانيات المعاصرة  (ّ)

 .ُُّاللة كالنحك كالد
لئلطبلع عمى جهكد أصحاب الداللة التكليدية، كتحديدان جهكد غركبر كفممكر كمٌككلي يمكف مراجعة المؤلاات  (ْ)

، كالاعؿ العربي بيف البنية ٕٗ-ٖٕ، كمدخؿ إلى الداللة الحديثة ُّٕ-ُِٕا تية: نظرية تشكمسكي المغكية 
 .ٖٔ-ٖٓالداللية كالبنية التصكرية 

 .ََُِ/ْ/ِٕد غاليـ، في لقاء خاص مع الباحث، الرباط محم (ٓ)
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  هها أنصار  ـ:َُٕٗ)األنمكذج المعيار المكسع( عاـ لقد أسارت االنتقادات التي كج 
الداللة التكليدية إلى األنمكذج المعيار عف عرض تشكمسكي أنمكذجه الثالث، الذم دعا فيه إلى 

صارمة عمى عدد مف التحكيبلت، كا  صاء عدد تقميص القكاعد التحكيمية، مف طريؽ كبع  يكد 
ـ في  اعدة تحكيمية كاحدة هي) انقؿ أ، ُٖٕٗآخر بشكؿ تدريجي، ثـ أخيران اختزالها في عاـ 

move a بهدؼ تقميؿ أهمية األثر الذم تؤديه داخؿ مككنات النحك، فعمد إلى التخمي عف ،)
تي ترل أف التحكيبلت ال تيحًدث أم تغيير ـ، كالُٓٔٗفربية كاتز كفكدكر التي تبن اها في أنمكذج 

في معنى الجممة، كأصبح جزء مف الت،كيؿ الداللي في النظرية المعيارية المكسعة كاردان في البنية 
 .  (ُ)السطحية، مثؿ النبر كالتنغيـ كغيرهما

  ٌتشكؿ هذل النظرية منعطاا في مسار  ـ:ُُٖٗ)المبادئ كالكسائط(  نظرية الربط العاممي
نيات التكليدية، فقد ركز تشكمسكي في هذل النظرية عمى فكرة مركزية هي فربية)النحك المسا

الكمي(، التي تسعى الى تحديد السمات كالخصا ص التي تشترؾ فيها  كاعد كؿ المغات 
البشرية، عمى اعتبار أف هذل القكاعد جزء مف الخصا ص الاطرية كالبيكلكجية التي تشترؾ فيها 

عامة تككف جزءا مف الجهاز  مبادئ، أم إف القكاعد الكمية هي مجمكعة (ِ)لغات البشر كافة
الطريقة الخاصة التي تصكغ بكساطتها  فهيالكسائط البيكلكجي الخاص بالجنس البشرم، أما 

 المغات  كاعدها الخاصة.

 بدأت هذل النظرية كجكدها مع بداية تسعينيات القرف )النظرية األدنكية(: ج الحد األدنىمبرنا 
(، كهي امتداد لنظرية الربط العاممي، مف جهة الكشؼ عف المبادئ ُٓٗٗ-ُّٗٗالمابي)

العامة التي تحكـ الممكة المغكية، لكف النظرية األدنكية اتسمت بمجمكعة خصا ص لعؿ أهمها 
البساطة كالتقميص كالتنازؿ عف عدد كبير مف األفكار التي آمف بها تشكمسكي في بداية 

أم تقميص مستكيات التمثيؿ الى حدها األدنى، مف بينها التخمي عف فكرة  مسيرته المسانية،
)البنية العميقة ك البنية السطحية(، التي كانت فكرة مركزية في نظريته المسانية؛ ألف  عددان مف 

                                                           
 .ُْ، كالنحك في القديـ كالحديث ْٕ/ُينظر: المسانيات كالمغة العربية  (ُ)
 .ُٕٗينظر: المسانيات التكليدية (ِ)
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األبحاث شخ صت عددان مف المشكبلت التجريبية المترتبة عمى افتراض كجكد هذيف 
 . (ُ)المستكييف

لقد اغتنى البرنامج التكليدم عبر السنكات بعددو ها ؿو مف النماذج  :ا نقكؿأخيرن      
كاالتجاهات))جعمت البعض يشكٍّؾ في إمكاف التكفيؽ بيف ا تراحات التكليدييف المتباعدة، كجعمت 
بعبان آخر يستدؿُّ بهذا الغنى عمى حيكية البرنامج، ك درته عمى احتكاء أجكد اال تراحات 

 .(ِ)كأ كاها((
ػاضضداظغاتػاضتوضغدغظػسيػاضدراداتػاضطربغظ

عرفت النظرية التكليدية طريقها إلى الثقافة العربية في بداية سبعينيات القرف المابي، إذ 
تبن ى عدده مف الباحثيف العرب، كتحديدان الباحث عبد القادر الااسي الاهرم التعريؼ ب،هصكؿ هذل 

))كحيف عيدت الى  ة عمى المغة العربية، يقكؿ الاهرم:النظرية كمباد ها، مع تقديـ تطبيقات مهم  
ـ لـ أجد أحدا يهتـ بالنحك التكليدم كالبالنحك الكظياي كال التيارات ُُٕٗالمغرب في أكاخر 

 .(ّ)الذريعية ...الخ ككؿ ما سمعته عف المسانيات هك كبلـ عف مارتيني ككريماس((
العربية، يبلحظ أف  الكتابة التكليدية العربية  د  إف  المتتبع لمسار الدرس التكليدم في الثقافة

تمك نت))مف تقديـ جممة مف االفترابات الجديدة المتعمٍّقة بطبيعة البنيات العربية صكتان كصرفان 
كتركيبان كداللة كمعجمان. كجاءت بعض هذل الكتابات مباهية شكبلن كمبمكنان لنظيرتها الغربية 

جه، في مقدمتها تقيُّدها المطمؽ بشركط ك كاعد البحث العممي المساني أمريكية كأكربية مف عد ة أك 
 . (ْ)كخطابه((

كمف المعركؼ أف  المسانيات التكليدية في الممارسة الغربية عرفت تطكرات متبلحقة، كهك 
أمره فرض عمى الباحثيف التكليدييف العرب متابعة المستجدات الطار ة كمكاكبتها، فقد أصبحت 

بية))محككمة بجممة مف األصكؿ كالمااهيـ النظرية كالمنهجية المببكطة، فبدكف معرفة دراسة العر 
اإلطار الذم تندرج فيه هذل الكتابة أك تمؾ ال يمكف ب،مٍّ حاؿو مف األحكاؿ إدراؾ طبيعة تحميؿ 

                                                           
 .ِِ-ُٖلبلطبلع عمى هذل اإلشكاالت كالحمكؿ المقترحة، ينظر: المقارنة كالتخطيط في البحث المساني  (ُ)
 .ُٓمقارنة كالتخطيط في البحث المساني ال (ِ)
 .ُِٔ، كينظر: المسانيات في الثقافة العربية ِٔ/ُالمسانيات كالمغة العربية  (ّ)
 .ِِّالمسانيات العربية الحديثة  (ْ)
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كاالنطباع، المقدٍّمة كنتا ج النظرية، فمـ يعد يينظىر لمغة العربية نظرة حرة اعتباطية  ا مة عمى الت،مؿ 
ن ما تتقيد المقاربة باإلطار الذم تشتغؿ فيه كمحاكلة تطبيقه عمى المغة العربية، مستعممة مجمكعة  كا 

 .(ُ)مف كسا ؿ االستدالؿ كالبرهنة عمى ما تقـك به((
إف  الناظر في الكتابة التكليدية العربية ال يجد إال القميؿ مف الدراسات التكليدية  د مت فعبلن 

تو جديدة، بش،ف دراسة بنى المغة العربية مف منظكر تكليدم، كتعكس مجهكدان عربيان فيه افترابا
بداعه يجعؿ الدرس المساني العربي في إطار الدرس العممي، كتكاد هذل المجهكدات  أصالةه كا 

 .(ِ)تنحصر في بعض األسماء العربية
بادئ النظرية التكليدية في لقد تنك عت المستكيات المغكية التي كانت حقبلن تطب ؽ عميه م

الممارسة العربية، غير أف  التركيز كاف عمى المستكل التركيبي، بكصاه المستكل الذم عيًنيى به 
تشكمسكي في أغمب دراساته المسانية، كهك ما يتبح بجبلء في أعماؿ الباحث عبد القادر الااسي 

حقة التي عرفتها النماذج التكليدية مع الاهرم التي تمي زت بالمكاكبة المستمرة))لمتطكرات المتبل
تحديث ا لة الكاصاة لمعطيات المغة العربية، كاالنخراط في مستجدات األس مة التي أفرزها الخطاب 

  .(ّ)المساني العربي المعاصر كالتكليدم منه بشكؿ خاص((
لدراسة كنجد مف التكليدييف العرب مف كانت جهكدل مقصكرة عمى الجانب الصكاتي مف ا     

المغكية، بهدؼ تمكيف))القارئ مف التعرُّؼ عمى مختمؼ االتجاهات الًصكاتية في إطار الًصكاتة 
إدريس السغركشني عمى عاتقه  ، ك د أخذ المسانيٌ (ْ)التكليدية، التي تككف جزءان مف النحك التكليدم((

التكليدية في بعدها التعريؼ بهذا االتجال، في حيف تبن ى الباحث محمد بمبكؿ تطبيؽ النظرية 
، كذلؾ في الصرفي عمى المغة العربية، كتحديدان نظرية برينس كمٌكارثي في الصرؼ العركبيٌ 

 كتابه )بنية الكممة في المغة العربية(.
 النزر الجكانب الداللية في العربية إالٌ  ا مف لدف التكليدييف العرب فيكال يمحظ الباحث تركيزن 
مف القبايا  اكثيرن عنية بهذا الجانب، في حيف أف  العربية غير م القميؿ مف المحاكالت، كك،ف  

                                                           
 .ِٖٗ-ِٖٖالمصدر ناسه كالصحياة ناسها، كينظر:  بايا أبيستمكلكجية في المسانيات  (ُ)
 .َِِ، كالمسانيات العربية الحديثة ٖٗفي المسانيات ينظر:  بايا أبستمكلكجية  (ِ)
 .ِِٔالمسانيات في الثقافة العربية  (ّ)
 .ٔمدخؿ لمصكاتة التكليدية  (ْ)
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التركيبية في العربية مرتبطةه في جكانب متعددة منها بمستكيات المغة األخرل، كال يمكف معالجتها 
. غير أف  ذلؾ ال يناي كجكد دراسات (ُ)بمعزؿ عف بعبها بعبان إال العتبارات منهجية ليس إال

عنية بالبعد الداللي لمغة العربية، فقد أصدر عدده مف الباحثيف العرب دراساتو تكليدية عربية م
دالليةن، كاف لها أثره مهـه في تعميؽ البحث في المستكل الداللي، مف خبلؿ تقديمهـ أبحاثان نظرية 

ية، كتطبيقية جادة، سعت إلى تمثُّؿ الجانب الداللي في النظرية التكليدية، كتطبيقه عمى المغة العرب
كهك ما نممسه بكبكح في دراسات الباحث محمد غاليـ، الذم تبن ى نظرية الداللة التصكرية التي 
أرسى دعا مها جاكندكؼ، كالتي تاترض أف المككنات ) التركيبية كالًصكاتية كالداللية( تمتمؾ القدرة 

ت نظرية الداللة عمى تكليد الجمؿ في آفو كاحد، كأعماؿ الباحث مازف الكعر المنطمقة مف طركحا
ا، ا تكليدين مككنن  التصنياية، التي صاغها المساني األمريكي كلتر ككؾ، كالتي عد ت المككف الدالليٌ 

فببلن عما  د مه الباحث عبد القادر الااسي الاهرم مف أبحاث داللية، تبن ى فيها النظرية الكظياية 
تكليد الجمؿ، كاندرجت أبحاثه في إطار  المعجمية، التي أبقت المككف التركيبي األساس في عممية

. كسنحاكؿ هنا التركيز عمى (ِ)نظرية نحكية شاممة، بؿ في مشركع متكامؿ لمسانيات العربية
محاكلتي عبد القادر الااسي الاهرم كمازف الكعر، بكصاهما مف أبرز المحاكالت التي اتخذت مف 

 أبحاثهما المغكية.النظرية التكليدية اطارا نظريا اعتمدت عميه في جؿٍّ 
 

ػ:اضغؼرّيػربدػاضػادرػاضغادّي

عبر مشاريعه العممية في بناء صياغات د يقة لجميع  الاهرمٌ  انخرط الباحث عبد القادر الااسيٌ     
مستكيات الدرس المساني )صرفان، كتركيبان، كمعجمان كداللة(، كلـ يكتًؼ بذلؾ بؿ عمد إلى البحث 

لمغة العربية، فقد  د ـ  ، كالتكظيؼ الحاسكبيٌ يؿ التخطيط المغكمٌ في  بايا المغة العربية، مف  ب
 ، ـى محمؿو آليٍّ صرفيٍّ كتركيبيٍّ كدالليٍّ الاهرم بمعية ثمة مف الباحثيف باختصاصات مختماة نظا

ـى تكليدو آليٍّ صرفيٍّ كتركيبيٍّ كدالليٍّ  كنظا
، كأسهمت أعماله في الدفع بصياغة نماذج كاصاة لمغة (ّ)

ية، عمى كفؽ األس مة الجكهرية التي عربها، كالمعطيات التي تصد ل لها بالتحميؿ كالتاسير، العرب

                                                           
 .ِّٔينظر: المسانيات في الثقافة العربية  (ُ)
 .ُّْينظر: عف البحث الداللي العربي، بمف كتاب )تقدـ المسانيات في األ طار العربية(  (ِ)
 .ِِٖالمسانيات في الثقافة العربية ينظر:  (ّ)
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فكانت نتا ج هذل الممارسة التنظيرية صرحان كاصاان لمغة العربية، يتجاكز التراكـ الظاهر إلى 
 .(ُ)استشراؼ الكشؼ عف النسؽ الثاكم خماه

ية في مختمؼ نماذجها، فهك مف الباحثيف لقد تمك ف الاهرم مف مكاكبة النظرية التكليد
العرب القبل ؿ الذيف يبحثكف في المسانيات العربية، كيؤلٍّاكف فيها بالمغتيف العربية كاألجنبية، بمكازاة 
ما يصؿ إليه البحث في المسانيات التكليدية، فهك يقارب المغة العربية في أحدث النماذج المسانية 

. فالاهرم (ِ)دنى الذم صاغه تشكمسكي في تسعينيات القرف المابيالتكليدية، كهك نمكذج الحد األ
هك الباحث العربي الكحيد الذم ظؿ  مكاكبان لكؿٍّ ما تارزل النظرية التكليدية،  -بحسب ما أعتقد  –

فقد عالج المسا ؿ المتعمٍّقة بالرتبة، مف خبلؿ نمكذج النظرية المعيار المكس عة التي صاغها 
ـ ا ترح تشكمسكي نمكذج ُُٖٗكفي العاـ  ,(ّ)سط سبعينيات القرف المابيتشكمسكي في أكا
( في إطار ما ديًعيى بنظرية الربط العاممي، principlas and parametersالمبادئ كالكسا ط )

 د ـ فيه أجكبةن عف إشكاليات التعمُّـ كالحكسبة، كحاكؿ الاهرم استمهامه، كتطبيقه عمى العربية، 
نظرية في بناء الكممة كبناء الجممة(، ألن ه كجد فيه عددان مف  -)البناء المكازمكذلؾ في كتابه 

( فعبلكة عمى أيسسه الامساية، التصكرية modularالمميزات، لعؿ  أبرزها ))طابعه القالبي )
كالمنهجية، كبرنامجه األبستمكلكجي يمتاز النمكذج بمحتكل نظرياته الارعية أك  كالبه، كهذل األخيرة 
مرنة بما يكاي لصياغة المبادئ كالبكابط الكصاية كالنظرية، بؿ إن ها تتسع لمقترحات مختماة 

 .(ْ)داخؿ ناس األنمكذج((
كال يخاى عمى المتتبع لتطكرات النظرية التكليدية أن ها تشتغؿ حاليان عمى برنامج الحد 

ريؽ األدنكية، بكصاها (، الذم يسعى إلى بمكغ التاسيرية مف طminimalist programاألدنى )
نهجان نظريان يسعى إلى أف يقكـ بتغطية أكبر عدد مف الك ا ع كالتجارب عبر استنتاجات منطقية 
مرتبطة بعدد  ميؿ مف االفترابات كالمسم مات، بمعنى ))أف  أم  خطكات زا دة، أك إسقاطات، أك 

                                                           
 .ْينظر: الاعؿ العربي بيف البنية الداللية كالبنية التصكرية  (ُ)
 .ُِٔ-ُِٓينظر: المسانيات العربية الحديثة  (ِ)
، كمف الجدير بالذكر أف  ِٖٓ-ِّٖ، كالمسانيات في الثقافة العربية َُٓ/ُينظر: المسانيات كالمغة العربية  (ّ)

الاهرم لـ يكف كاحدان بخصكص الرتبة، فقد عرؼ مك اه= =مراجعات مستمرة، عب ر عنه في كتبه  رأم الااسي
 الثبلثة: المسانيات كالمغة العربية، كالبناء المكازم، كالمقارنة كالتخطيط في البحث المساني.

 .َِ-ُٗالبناء المكازم  (ْ)
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الصكت كالمعنى تصبح غير  رمكز، أك كظا ؼ، أك تمثيبلت ليست ذات بركرة لمربط األمثؿ بيف
، كسعى الاهرم إلى استمهاـ مبادئ هذا البرنامج، كالتعريؼ به كمحاكلة تطبيقه (ُ)مرغكب فيها((

عمى المغة العربية، كذلؾ في كتابيه )المقارنة كالتخطيط في البحث المساني( ك)ذر ات المغة العربية 
 دراسة استكشافية أدنكية(. -كهندستها

لمسانيات عمى  سميف يرل بركرة الاصؿ بينهما: األكؿ سم ال )لسانيات يقسٍّـ الاهرم ا
ظكاهر(، كهي التي تهدؼ إلى بناء نظريات كأنحاء ))ذات كااية تاسيرية تستطيع إعطاء مبمكف 

، ك د تجس د ذلؾ (ِ)لماهكـ المغة الطبيعية، كتتـ الماابمة بيف األنحاء عمى أساس الكااية المذككرة((
ناء أنحاء لمغة العربية الحالية أك المهجات العربية الحالية، كالثاني )لسانيات المحاكر( في محاكلة ب

التي تعمد إلى الت،ريخ ))لمنجزات الدرس النحكم القديـ بتكظيؼ آليات نظرية كتحميمية نابجة 
ن   ما تيطرح أبستمكلكجيا، حتى إذا طيًرحت  بايا معي نة ال تيصاغ كفؽ مااهيـ كاستدالالت القدماء، كا 

 . (ّ)بجهاز استداللي يستكفي شركط المعايير العممية الكامنة في التنظير المساني الحديث((
كبت،ثير مف تشكمسكي دافع الاهرم عف الطبيعة المقارنة لمسانيات، مف خبلؿ إيمانه ب،ف  

المبادئ فهـ خصا ص لغة معي نة ال يت،ت ى إال مف خبلؿ فهـ خصا ص لغات أيخرل، لمك كؼ عمى 
، كت،سيسان عمى هذل الرؤية كاأليصكؿ التي تشترؾ فيها المغات؛  ًمقىت مف طيفو كاحدو ألن ها كما ييقاؿ خي

)) اـ النحك التكليدم بالبحث في مبمكف الارؽ بيف الممكة المغكية البشرية العامة، كالممكة الخاصة 
العامة التي تحدٍّد الممكة العامة لمنحك، بمغة معينة، فإذا كاف النحك الكمي هك مجمكع المبادئ الكمية 

فإف  نحك لغة بعينها يعتمد عمى تثبيت  يـ الكسا ط )أك البرامترات( التي ياترض أف  هذل المغة أك 
 .(ْ)نحكها ناتجه عف تثبيتها بالتااعؿ مع المحيط((

حث كحظي المعجـ باهتماـ خاصو مف لدف الااسي الاهرم مف خبلؿ ت،كيدل عمى بركرة الب
عف اطرادات في المعجـ العربي، انطبل ان مف مسم مات نظرية تهدؼ إلى الدفاع عف ككف المعجـ 
ليس مجاله الخصا ص الارادية غير الميتنبى، بها، بؿ هك مجاؿه لصياغة تعميمات كاكتشاؼ 

                                                           
 .ّْ، كنظريات لسانية عىرفنية ُٕ-ُِخطيط ، كينظر: المقارنة كالتٔذرات المغة العربية كهندستها  (ُ)
 .ّّلسانيات الظكاهر كباب التعميؽ، بمف كتاب البحث المساني كالسيما ي  (ِ)
 .َٔ-ٗٓ/ُ، كينظر: المسانيات كالمغة العربية ِِٖالمسانيات في الثقافة العربية  (ّ)
 .ِّْالمعجمة كالتكسيط، نظرات جديدة في  بايا المغة العربية  (ْ)
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 اطرادات، تحتاج إلى نماذج نظرية كابحة. إف  إحدل النقبلت الدال ة في تصكر البحث المعجمي
اإل رار ب،ف  المعجـ جزءه مف النحك، كأف  الاصؿ بينهما فصؿه غيري طبيعي، فالمعجـ ال ي،خذ داللة 
إال داخؿ التركيب، ألف  مبادئ التركيب ك يكدل  ادرة عمى تقييد المعجـ كالكشؼ عف الجانب 

لمقاربات اإلطرادم فيه ))إف  ت،صيؿ دراسات مف هذا القبيؿ يجعؿ الدرس المساني ينزاح عف ا
القامكسية لممعجـ التي تكرٍّس النظرة البلاطرادية له، بكصاه سجبلن لمظكاهر غير القياسية، لت،صيؿ 
منظكر جديد يجعؿ  بايا المعجميات مندمجة في  بايا التركيب كالصرؼ كالداللة، فاالهتماـ 

مية جزء مف فهـ ينبغي أف ينصب  عمى المعجـ الذهني، ألف  فهـ آليات اشتغاؿ المعرفة المعج
 . (ُ)اشتغاؿ المعرفة المغكية في الذهف البشرم((

تمكـ هي الخطكط العامة كالمبلمح الر يسة لممشركع المساني الذم صاغه الباحث عبد 
القادر الااسي الاهرم، كالذم يكشؼ عف متابعة د يقة لمعظـ القبايا كالمسا ؿ التي أفرزها 

 .التكليدمٌ  الخطاب المسانيٌ 
          

ػطازنػاضورر:ػ

مازف الكعر مبادئ النظرية الداللية التصنياية التي صاغ معالمها  السكرمٌ  اعتمد المسانيٌ 
 case grammar: Development ofـ، في كتابه ُٕٗٗالمساني األمريكي كلتر ككؾ عاـ 

the matrix modelكف ، كتعدُّ هذل النظرية امتدادان لمطركحات الداللية التي صاغها الداللي
كركبر كفيممكر كتالمي كغيرهـ، ممف يسعكف إلى التركيز عمى البعد الداللي في  :التكليديكف، أمثاؿ

 معالجة الظكاهر المغكية. 
لقد تبن ى الباحث مازف الكعر في كتاباته المك ؼ الذم يحاكؿ التكفيؽ بيف مبادئ المسانيات 

اح البحث المساني العربي الحديث عمى التكليدية كمعطيات النحك العربي، مؤكٍّدان بركرة انات
البحكث المغكية التراثية، مع تجاكز تمؾ المجادالت العقيمة بيف أنصار القديـ كالحديث، يقكؿ في 
هذا الصدد: ))إف  أية نظرية لسانية عربية حديثة تطمح ألف تككف عممية فاعمة كمتااعمة في حقؿ 

تجاكز المشكبلت كالمجادالت الزا اة التي تعكؽ البحث التككيف المساني المعاصر البد  لها مف أف ت
المساني في الثقافة العربية المعاصرة، تمؾ المشكبلت الناتجة عف الصراع الذم مازاؿ مستمران بيف 

                                                           
 .ُْٖكينظر: عف البحث الداللي العربي  ّْ/ُلمسانيات كالمغة العربية ا (ُ)
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أنصار القديـ كأنصار الحديث، بيف أنصار القديـ المتعمٍّؽ بالبحكث المغكية العربية، التي كبعها 
ر الحديث المتعمٍّؽ بالبحكث المسانية الغربية التي كبعها عمماء الغرب العرب القدماء، كبيف أنصا

، إف  محاكلة الكعر الجمع (ُ)المحدثكف، كأس سكا مف خبللها عممان  ا مان برأسه دعكل عمـ المسانيات((
بيف القديـ كالحديث ال تعني جهمه بالمنطمقات الامساية كالعممية لمسانيات كالمنطمقات اإلنسانية 

متراث المغكم العربي، فهك يقرُّ بكجكد هذل االختبلفات، لكن ه يرل أف  النظرية المسانية ال تكتمؿ كال ل
. انطبل ا مف هذل الرؤية سعى المؤلٍّؼ في أبحاثه المسانية إلى (ِ)تتبمكر إال مف خبلؿ ركافد متعددة

لنظرية الداللية ـ باُُٖٗ-ـَُٕٗدمج النظرية المعيارية المكسعة التي صاغها تشكمسكي 
التصنياية التي كبعها كلتر ككؾ، بهدؼ الكصكؿ إلى ))نظرية تحميمية كتكليدية كا عية لتحميؿ 

 .(ّ)الجممة العربية نحكيان كدالليان كاالستاادة منها في النكاحي التطبيقية((
ف في ك د ـ الباحث مازف الكعر مشركعان بحثيان ناؿ مف خبلله الدكتكرال مف جامعة جكرج تاك 

الكاليات المتحدة األمريكية، حاكؿ فيه تقديـ نظرية لسانية جديدة تعمد إلى تحميؿ التراكيب األساسية 
في المغة العربية، مستمد ان إطارل النظرم مف ثبلثة مصادر هي ))نظرية القكاعد التكليدية كالتحكيمية 

ة الداللية التصنياية التي التي كبعها عالـ المسانيات نكـ تشكمسكي، كالمصدر الثاني النظري
كبعها عالـ المسانيات األمريكي كلتر ككؾ، كالمصدر الثالث النظرية العربية المغكية التي كبعها 

 . كعمد إلى تطبيؽ نظريته المسانية عمى التراكيب العربية ا تية:(ْ)العرب القدامى((
 

ػاضتراصغبػاضغطضغظ.ػ-

ػاضتراصغبػاالدطغظ.ػ-

ػطغظ.اضتراصغبػاالدتغؼاػ-

                                                           
 .ُّٗ، كينظر: المسانيات في الثقافة العربية ُْٓ بايا أساسية في عمـ المسانيات الحديث  (ُ)
 .ُّٗ، كالمسانيات في الثقافة العربية ّٕ-ّٔينظر: دراسات لسانية كتطبيقية  (ِ)
 (، )بحث(.ِّة في المسانيات التكليدية )النظريات النحكية كالداللي (ّ)
 .ُّنحك نظرية لسانية عربية حديثة لتحميؿ التراكيب األساسية في المغة العربية  (ْ)
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كيرمي المنهج الداللي التصنياي إلى كصؼ المبمكف الداللي لمتراكيب المغكية، كيرجع  
السبب في اعتماد الكعر عمى هذا المنهج إلى ككنه منهجان ))أعمؽ مف المنهج المعيارم المكس ع 
ؽي مف الناحية الداللية، كذلؾ ألف  الظاهرة الداللية مف كجهة نظر أصحاب هذا المنهج هي أعم

 .(ُ)كأدؽُّ مف البنية العميقة في المنهج المعيارم المكسع((
 –كانتقد المؤلٍّؼ معالجة النحاة العرب القدماء كتحميبلتهـ لمتراكيب العربية، ألن هـ اعتمدكا  

عمى الجانب الشكمي البنيكم لمغة العربية، أم ا المعالجات الداللية الكظياية لمتراكيب  -بحسب رأيه
بالببلغييف))الذيف شرحكا بشكؿ مستايض كمكس ع الكجكل الداللية كالكظياية لمتراكيب ف،يًنيطىت 

، فقد  د ـ الجرجاني شرحان ماص بلن لمركنة التراكيب في العربية، مف (ِ)األساسية في المغة العربية((
عؿ أـ عمى خبلؿ ك كفه عمى  بية التقديـ كالت،خير لؤلركاف المغكية، سكاء أكاف ذلؾ عمى يميف الا

 . (ّ)يسارل
لقد حاكؿ الباحث مازف الكعر مزج النظرية التكليدية التحكيمية كالنظرية الداللية التصنياية  

بالدرس المغكم عند العرب مف أجؿ كصؼ الظكاهر المغكية في العربية كتاسيرها، كهي محاكلة 
مكا عميها بعض عمى الرغـ مف أهميتها تعر بت إلى نقد مف لدف عدد مف الباحثيف الذي ف سج 

المبلحظات، لعؿ  أهمها أف  عناصر التحكيؿ األخرل المتمثٍّمة بالحذؼ كالزيادة كغيرهما ال نجد لها 
صدل في تحميبلته المغكية، فببلن عف أف  الدارس))ال يجد كثيران مف العناء في مبلحظة مقدار 

مؿ األفعاؿ كاألسماء الكاردة في التراكيب جز ية التطبيؽ عمى المغة العربية، إذ لـ يشمؿ التطبيؽ مج
نما اكتاى الدارس بتقديـ بعض األمثمة((  .(ْ)األساسية في المغة العربية التي  اـ بتحميمها، كا 

 
ػرابطا:ػاالتجاهػاضوظغغي:ػ

ػأوال:ػاضضداظغاتػاضوظغغغظ،ػاألصول:

                                                           
 .ٕٓنحك نظرية لسانية  (ُ)
 .ّْالمصدر ناسه  (ِ)
 .ّْينظر: نحك نظرية لسانية  (ّ)
 .ُِٖالعربية ، كينظر: المسانيات في الثقافة َِِالمسانيات العربية الحديثة  (ْ)



 محاضرات في اللسانيات 

 
 

195 
 

بيف ر يسيف في يميٍّز مؤرٍّخك الدرس المساني داخؿ النظريات المغكية المعاصرة بيف  ط 
 البحث المساني هما: 

 
: القطب الشكمٌي، كهك الذم يقدٍّـ في تحميبلته المغكية البنيةى عمى الكظياة، كيقؼ في مقاربته األكؿ

عند حدكدل بنية المغة )الصكتية، كالصرفية كالتركيبية( ال يكاد يتعداها، كهك ما الحظنال في مدرسة 
، فهاتاف المدرستاف نظرتا إلى المغة بكصاها (ُ)ي التكليديةبمكمايمد التكزيعية، كمدرسة تشكمسك

 أنسا ان مجردة. 
: القطب الكظياٌي، كيشدٍّد هذا القطب عمى كظياة األشكاؿ المغكية، التي تككف شرطان أساسيان الثاني

في فهـ الظاهرة المغكية، فيككف كصؼ المغات  ا مان عمى أساس ربطها بما تؤدٍّيه مف كظا ؼ داخؿ 
مجتمعات البشرية، انطبل ان مف تبعية البنية إلى الكظياة، كيدخؿ في إطار هذا التكٌجه عدده مف ال

 .(ِ)المدارس المسانية، منها مدرسة براغ، كمدرسة لندف كغيرهما
كتعدُّ الكظيايةي االتجال المساني الثالث بعد الكصاية كالتكليدية، كهي نظريةه لغكيةه تركٍّز عمى  

المسانية ال عمى أشكالها، مستندة إلى البعد التداكلي لمغة، ك د سادت حقؿ كظا ؼ الكحدات 
الدراسات المغكية لغرض سٌد الثغرات التي لـ ينتبه إليها الكصايكف كالتكليديكف، كتتمث ؿ هذل الثغرات 

عناصر في أف  المسانيات الكصاية كالتكليدية تتخٌمؼ إذا تجاكز الباحثي حدكدى المادة المغكية إلى ال
الخارجية المحيطة بالحدث المغكم، مثؿ مك ؼ المتكمٍّـ كحاؿ المخاطىب، كغيرهما مف األمكر 

 .(ّ)الحاٌفة بالخطاب
كتكجد بمف االتجال الكظياٌي العاٍـّ مدارسي متعددة، تختمؼ مف حيث نكعية التحميؿ  

هذا االختبلؼ، فببل عف  كالتركيز عمى التااصيؿ المتعمٍّقة بالظاهرة المغكية، لكف كعمى الرغـ مف
التباعد الزماني كالثقافي بيف هذل المدارس اال انه يجمعها تصكره كاحده تجال طبيعة المغة  كامه: أف  

 .   (ْ)المغة كسيمة اتصاؿ اجتماعية، يستعممها الارد ألداء كظا ؼ مختماة

                                                           
 . ّّ، كأس مة المغة أس مة المسانيات ُُ-َُينظر: المسانيات الكظياية، مدخؿ نظرم  (ُ)
 . ُٔ-ُٓ، كالمسانيات الكظياية، مدخؿ نظرم ْٗينظر: المسانيات كالبيداغكجيا، نمكذج النحك الكظياي  (ِ)
 . َُّ-ََّعربي ، كمناهج الدرس النحكم في العالـ الِٖينظر: نظرية النحك العربي  (ّ)
 )بحث(.  ّٕينظر: االتجال الكظياي كدكرل في تحميؿ المغة  (ْ)
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مف مدرسة براغ  كترتكز أيصكؿ الكظياية عمى جممة مف األعماؿ التي أسهـ في بمكرتها كؿٌّ  
، فقد أعطت مدرسة (ُ)كمدرسة لندف، كأعماؿ المسانييف التشيكييف المعركفة بالكجهة الكظياية لمجممة

ـ زخمان ممحكظان لماهكـ التكاصؿ، بكصاه كظياةن أساسيةن في النشاط ُِٔٗبراغ منذ نش،تها عاـ 
))كصؼ لساف معيف في نظر لغكيي براؾ يعني بالدرجة األكلى  المغكم عند اإلنساف، ذلؾ أف 

، ككاف ظهكر هذل (ِ)الكشؼ عف العكامؿ األساس التي يمج، إليها المتكمٍّـ لتحقيؽ التكاصؿ المغكم((
المدرسة مرتبطان بجيؿ مف المسانييف الركس المهاجريف، كهـ كؿٌّ مف ركماف ياكبسكف ككارسياسكي 

 .(ّ)كتركبتسككم
ـ  الكظيايكف  ة األصكات كأكلكها عناية فا قة، فقد تصك ركا المغة بدراس –أكؿ األمر  -لقد اهت

نسقان يشتمؿ عمى أنظمة فرعية متعددة، لذلؾ يجب أف تنقسـ دراستها عمى عمكـ فرعية، فدراسة 
الصكت مثبلن ترتبط بجانب الدكاؿ المغكية بكصاه فرعان مستقبلن عف دراسة المدلكالت، كلم ا كاف 

تماان عف الداؿ في الاعؿ الكبلمي أصبح لزامان عمى الباحث التمييز الداؿ في النظاـ المغكم شي ان مخ
بيف دراستيف، تتجه إحداهما إلى دراسة النظاـ المغكم كتتجه األخرل إلى دراسة األحداث الكبلمية، 
مف هنا ظهر التمييز بيف دراسة الصكت التي تختص بالمغة بكصاها نظامان، كدراسة الصكت في 

، Phonology، كعمى الثانية مصطمح Phonaticsقكا عمى األكلى مصطمح الاعؿ الكبلمي، كأطم
أم إن هـ دعكا مت،ثريف بدم سكسير إلى بركرة تمييز أصكات المغة مف أصكات الكبلـ، كمف هنا 

 .(ْ)ظهر ماهـك الاكنيـ
لقد أ اـ تركبتسككم نظريته الصكتية عمى عقيدة فحكاها أف  الاكنيـ ينبغي أف يينظر إليه  
مى أن ه عبلمةه لغكية مهمتها حمؿ معنى الكممة، كعميه إف  إحبلؿ فكنيـ مكاف فكنيـ آخر سيؤدٍّم ع

 .(ٓ)إلى إحداث تغيير في معنى الكممة
عدُّ المنظر كعرفت الدراسات الصكتية تطكران ممحكظان عمى يد ركماف ياكبسكف، الذم يي  

، كهك مصطمحه يطمؽ عمى الخصا ص Distindive Featuresلماهـك )السمات الما زة(  الحقيقيٌ 
                                                           

 . ُٕينظر: مدخؿ إلى المسانيات  (ُ)
 . ِِٓالمسانيات العربية الحديثة   (ِ)
 . ّٕ، كاالتجال الكظياي كدكرل في تحميؿ المغة ِْٕينظر: اتجاهات البحث المساني  (ّ)
 . ٕٓ، كأصكؿ تراثية في عمـ المغة ُْ، كاتجاهات الشعرية ْٗد لعمـك المساف ينظر: القامكس المكسكعي الجدي (ْ)
 . ِّٔينظر: اتجاهات البحث المساني  (ٓ)
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التي تميٍّز فكنيمان مف فكنيـ آخر، كيعٌرؼ ياكبسكف الاكنيـ ب،ن ه حزمةه مؤل اة مف السمات الما زة، 
كهذل السمات عبارة عف مبلمح كصاية تتصؿ بنطؽ الاكنيـ، كتتمث ؿ في الجهر كالهمس كالمثكية 

ذلؾ مف السمات التي تميٍّز الاكنيمات مف بعبها  كاألسنانية كاالناجارية كاالحتكاكية، كغير
عمى ذلؾ يككف تنكع الاكنيمات كاختبلفها بمقدار ما تحممه مف هذل المبلمح التي  البعض، كبناءن 

 .(ُ)لؤلصكات يعتمد عميها التحميؿ الاكنكلكجيٌ 
ات، فقد كتديف المسانيات الكظياية في نش،تها إلى ما  د مته مدرسةي لندف مف أفكارو كطركح 

الحظنا أف  مدرسة لندف نظرت إلى المغة بكصاها ظاهرة بشرية متكاممة، كأف  دراستها في مستكياتها 
الجز ية )الصكتية كالصرفية كالتركيبية كالداللية( تاقدها طابعها التكاصمي الذم يميٍّزها، فببلن عف 

عت إلى األخذ بالحسباف األبعاد أف  مثؿ هذل الدراسة ال تقدٍّمها في صكرتها المتكاممة؛ لذلؾ د
الثقافية كاالجتماعية كالناسية التي تحيط بالحدث المغكم، مطكٍّرة في هذا الش،ف ماهكـ )سياؽ 

 .(ِ)الحاؿ( الذم تيدرس المغة مف خبلله في سيا ها المادم كالمعنكم
مسانية كحاكؿ عدده مف المسانييف منذ منتصؼ ستينيات القرف المابي استثمار المااهيـ ال 

مدرسة لندف بقيادة فيرث، مؤكٍّديف عمى  –فيما بعد  –الكظياية التي بمكرتها مدرسةي براغ كطك رتها 
ماهكـ مركزم يتمث ؿ فيما أسمكل )ديناميكية التكاصؿ(، فقد سعى هاليدام إلى تعميؽ طركحات 

عادة صياغتها في ش كؿ متماسؾ، كهي أيستاذل فيرث مف خبلؿ تركيب جممة مف األفكار المغكية كا 
كمف أفكار ، كفيرث ... كمدرسة براغ ،كماتيزكس ،كهممسميؼ ،أفكاره م،خكذةه مف))سكسير

، كهك مف أكثر ، مؤسٍّسا ما أسمال النحك النظاميٌ (ّ)كبازؿ(( ،كبرنشنتيف ،اليبكؼ :معاصريف أمثاؿ
المغة، الذم ينعكس االتجاهات المسانية تكامبل مع مدرسة لندف، كيرٍّكز عمى مبدأ تعدُّد كظا ؼ 

 .   (ْ)عمى بنيتها
كاهتـ  عدده مف الابلساة في إطار التيار الامساي المسم ى بػ)فمساة المغة العادية( بالجكانب  

 ك)األفعاؿ المغكية( التداكلية لمغة، إذ عالجكا عددان مف الظكاهر التداكلية مف  بيؿ )اإلحالة(

                                                           
 . ٓٗ-ْٗ، كمدخؿ إلى المسانيات ِٓٓ، كاتجاهات البحث المساني ُْينظر: معجـ المسانيات الحديثة  (ُ)
 )بحث(.  ّالتداكلي في المسانيات العربية ، كتمقي المنهج ِٕٓينظر: المسانيات العربية الحديثة  (ِ)
 . ّٖ، االتجال الكظياي كدكرل في تحميؿ المغة ِٕٓالمسانيات العربية الحديثة  (ّ)
 . ٖٗينظر: االتجال الكظياي كدكرل في تحميؿ المغة  (ْ)
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المرتبطة بهذل الزمرة مف الظكاهر مف طريؽ اال تراض إلى  (، كانتقمت المااهيـك)االستمزاـ الحكارمٌ 
حقؿ الدراسات المغكية، إذ عمد عدده مف المسانييف إلى تكظيؼ هذل المااهيـ في كصاهـ لمغات 

 .(ُ)Natural (Languagesالطبيعية)
كسيرؿ، كغرايس( بدراسة الجكانب الداللية  ،)أكستيف فبلساة المغة العادية عتنىلقد ا 

اكلية لمغات الطبيعية، مؤكٍّديف بركرة االعتماد عمى التداكؿ كاالستعماؿ في عممية التحميؿ كالتد
المساني، كييطمؽ الدارسكف عمى هؤالء الابلساة مصطمح )الكظيايكف الجدد(؛ ألن هـ حق قكا بمراعاتهـ 

ختمؼ عف مصطمح ، مف هنا نعمـ أف  مصطمح )التداكلية( ال ي(ِ)مقامات القكؿ البعد الكظياي لمغة
)الكظياية( مف ناحية االجراء؛ ألف  كميهما ييراد به دراسة المغة في التكاصؿ أك االستعماؿ، حتى إف  

( بمعنى كاحد، ك)كظيايٌ  (الباحث أحمد المتككؿ أك د أن ه يستعمؿ في أبحاثه مصطمحي )تداكليٌ 
ا النمكذج يعتمد بمف أيسسه كيقصد بالماظيف حيف يكردهما عند كصؼ نمكذج لغكم ما))أف  هذ

المنهجية أف  المسافى الطبيعي بنيةه تؤدٍّم كظياة أساسية في إتاحة التكاصؿ داخؿ المجتمعات، كأف  
بيف البنية كالكظياة عبل ةى تبعية، بحيث تتحد د السماتي البنيكية لمعبارات المغكية)صرؼ، تركيب، 

 .(ّ)هذل العبارات كسا ؿ لتحقيقها((تنغيـ( حسب األغراض التكاصمية التي تيستعمؿ 
سيمكف  الهكلندمٌ  تطكران كابحان عمى يد المسانيٌ  كفي أكاخر السبعينيات شهد االتجال الكظيايٌ    

ـ ًُٖٕٗدٍؾ، الذم  ٌدـ الصياغات األكلى كالعامة لمنحك الكظياي في كتابه الصادر في العاـ 
"Functional Grammarلذم ا ترحه، ك د ـ الخطكط العامة لتنظيـ "، إذ أرسى فيه أيسس النحك ا

ـى منذ سنة نشر الكتاب، في إطار النحك الميقترح بعٌدة دراسات تناكلت ظكاهر لغكية  مككناته، كً ي
غنا ه تعكد لمغات متباينة األنماط، مك نت مف تطكير النحك الكظيايٌ   ، غير أف  النحك الكظيايٌ (ْ)كا 

مى غيرل مف النظريات الكظياية التداكلية بنكعي ة مصادرل، فهك الذم ا ترحه سيمكف دؾ ))يمتاز ع

                                                           
المصطنعة، مثؿ ييطمؽ هذا المصطمح عمى المغات التي يستعممها البشري في التخاطب، تمييزا لها مف المغات  (ُ)

، كالمسانيات الكظياية، ّٓلغة المنطؽ الصكرم أك لغة الحاسكب أك الريابيات، ينظر: نظرية الاعؿ الكبلمي 
 . ُٔ-ُٓمدخؿ نظرم 

)بحث(، كمناهج الدرس النحكم في  ٖٗينظر: نحك عبل ة جديدة بيف المسانيات كمناهج تحميؿ النص األدبي  (ِ)
 . ِْٖ-ِْٕيؿ المغكم عند مدرسة أكساكرد، التحمَّٖ- َّٕالعالـ العربي

 )الهامش(.  ُِآفاؽ جديدة في نظرية النحك الكظياي  (ّ)
 . ِْ، كالمسانيات كالبيداغكجيا ُِٔينظر: المسانيات الكظياية، مدخؿ نظرم  (ْ)
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، نحك Relation Grammar محاكلةه لصهر بعض مقترحات نظريات لغكية )النحك العبل يٌ 
(، كنظريات فمساية )نظرية األفعاؿ Functionalism، الكظياية Case Grammarاألحكاؿ 
ها في نمكذج صكرم مصكغ حسب مقتبيات خاصة( أثبتت  يمت Speech Acts theoryالمغكية 

يختمؼ عف المدارس -كما سيتبح لنا-، فنمكذج النحك الكظياي(ُ)النمذجة في التنظير المساني((
الكظياية السابقة مف جهة إيمانه بإمكانية إبراز الكظياة مف خبلؿ االعتماد عمى المنطؽ، في حيف 

عتماد عمى مصطمحات داللية تدؿُّ داللة كابحة عمى أف  المدارس الكظياية األخرل تيحمٍّؿ المغة باال
 كظياة الجممة. 

كيمكف القكؿ أخير إن ه  د أي تًرحى في إطار المسانيات الكظياية عدده مف النماذج المغكية التي 
تختمؼ فيما بينها بش،ف بنية النحك كتنظيـ العبل ة بيف مككناته، لكن ها عمى الرغـ مف هذا االختبلؼ 

ركعية الكظياة، فببلن عف أن ها تقكؿ بت،ثير المستعمميف كسياؽ االستعماؿ في نسؽ تؤمف بمش
 .(ِ)المغة

 

ػثاظغًا:ػاضضداظغاتػاضوظغغغظ،ػاضطبادئػاضطظؼجغظػاضطاطظ:

عمى أيسس  - ش،نها في ذلؾ ش،ف جميع النظريات المسانية -ترتكز المقاربة الكظياية   
هها المساني، كيمكف تمخيص المبادئ معينة كمبادئ عامة تشكٍّؿ النكاة النظ رية الصمبة لتكجُّ

 :(ّ)المنهجية األساسية لمنحك الكظياي فيما ي،تي
يينظر إلى المغة في المقاربة الشكمية عمى أن ها أنساؽه مجر دة، يمكف أف تيدرس  . أداتية المغة:ُ

حك الكظياي خصا صها في ذاتها بمعزؿ عما يمكف أف تستعمؿ مف أجمه، في حيف ينظر الن
ر لتحقيؽ التكاصؿ داخؿ المجتمعات  كالمقاربة الكظياية بصكرة عامة إلى المغة عمى أن ها أداة تسخ 
البشرية، كينظر إلى الجممة عمى أن ها كسيمةه تيستعمؿ لت،دية أغراض تكاصمية، كتيدرس خصا صها 

 البنيكية عمى هذا األساس. 
                                                           

 . ٗالكظا ؼ التداكلية في المغة العربية  (ُ)
، كمف ٕٗ، االتجال الكظياي كدكرل في تحميؿ المغة ْٗقديـ ينظر: المنحى الكظياي في الاكر المغكم العربي ال (ِ)

 . ٓالبنية الحممية إلى البنية المككنية، الكظياة الماعكؿ في المغة العربية
ينظر في كؿ هذل المبادئ: المنحى الكظياي في الاكر المغكم العربي، كدراسات في نظرية النحك الكظياي،  (ّ)

 . ِٕكاالتجال الكظياي كدكرل في تحميؿ المغة  كالمسانيات الكظياية، مدخؿ نظرم،
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لكظياييف كظا ؼ متعددة ال كظياة كاحدة، كما ذهب إلى تؤدٍّم المغة في نظر ا :. كظيفة المغةِ
، فركماف ياكبسكف مف (ُ)ذلؾ تشكمسكي الذم رأل أف الكظياة األساسية لمغة هي التعبير عف الاكر

نة مف ستة  خبلؿ مخططه يحصر كظا ؼ المغة في ست بعد أف جعؿ العممية االتصالية متككٍّ
صاؿ كظياة لغكية، ككظا ؼ المغة عند ياكبسكف عناصر، ككبع بإزاء كؿ عنصر مف عناصر االت

 هي: 
. الكظياة التعبيرية، كترتبط هذل الكظياة بالمرًسؿ/المتكمٍّـ، كتعبٍّر بصاة مباشرة عف مك اه تجال ُ

 ما يتحدث عنه. 
. الكظياة المرجعية أكاإلحالية، كهي الكظياة المتجهة نحك السياؽ، التي تحدد العبل ات بيف ِ

 يء الذم تيحيؿ عميه. الرسالة كالش
. الكظياة الت،ثيرية أك اإلفهامية، كتتجه نحك المرسىؿ إليه، كتكجد في الجمؿ التي ينادم فيها ّ

المرسؿي المرسؿى إليه إلثارة انتباهه، أك الطمب منه القياـ بعمؿ، كبكساطتها ي،خذ النص  يمته 
 التداكلية. 

الكتابات التي تككف المغة مادة دراستها، أم التي  . الكظياة الميتالغكية، كتظهر هذل الكظياة فيْ
تقكـ بكصؼ المغة، كذكر عناصرها كبياف مارداتها، كتتجمى هذل الكظياة في المغة الكاصاة كمغة 

 النحاة العرب مثبلن. 
. الكظياة االنتباهية أك المغكية )باتح البلـ(، كتهدؼ إلى إ امة التكاصؿ كتمديدل أك فسخه، ٓ

 د مما إذا كانت دكرة الكبلـ تشتغؿ)ألك، تسمعني(. كتكٌظؼ لمت،ك
. الكظياة الشعرية، كهي التي تتصؿ بالنص ناسه بكصاه رسالة، فالمغة تقكـ بكظياة شعرية أك ٔ

 . (ِ)جمالية في حاؿ انتاج خطاب ذم دالالت داخمية، أم خطاب داؿ داخؿ ناسه
احثيف؛ ألنه تعامؿ مع عممية غير أف تصنيؼ ياكبسكف تعر ض إلى انتقادات مف لدف الب 

االتصاؿ المغكم كك،ن ها شيء  ارٌّ ثابت، عمى الرغـ مف أف  لمتكاصؿ حركية مستمرة تحمؿ بنيةي 
المغة آثارىها الكابحة ))إف  الجممة ليست كممات فحسب، إن ها فعؿ لغكم كمك ؼ إزاء كا ع معيف، 

                                                           
 . ْٗينظر: المسانيات الكظياية، مدخؿ نظرم  (ُ)
، كاأللسنية عمـ المغة الحديث  راءات تمهيدية ُُٖ، كالمسانيات كالبيداغكجيا َٓٓ-ْٖٓينظر: داللة السياؽ  (ِ)

ٖٓ . 
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رب في عممية التكاصؿ بالقياس إلى التجارب إف  الجممة تنقؿ تجارب ا خريف كتتمكبع هذل التجا
األخرل المعركفة لدل السامع أك التي يمكف إدراكها في إطار العبل ة التي تربط بيف المتكمـ 

 د مه بكهمر في كتابه  . كمف الجدير بالتنكيه هنا أف  ياكبسكف أكمؿ في عممه هذا ما(ُ)كالسامع((
يتعم ؽ  لمغة، كأرجعها الى ثبلث كظا ؼ تختمؼ باختبلؼ ما"نظرية المغة"، الذم حم ؿ فيه كظا ؼ ا

بها، فالرمز المغكم يؤدٍّم إحدل الكظا ؼ ا تية: كظياة تعبيرية تخصُّ المتكمٍّـ، ككظياة استدعا ية 
 تخصُّ السامع، ككظياة تكبيحية تخص  الشيء المعب ر عنه.   

 ترابطة، هي الكظياة التمثيمية أككأرجع هاليدام مختمؼ كظا ؼ المغة إلى ثبلث كظا ؼ م 
التصكرية التي تعبٍّر عف تجربة المتكمٍّـ استنادان إلى الكا ع، كالكظياة التعالقية أك التبادلية  الاكرية أك

المعبٍّرة عف الدكر االجتماعي الذم يقـك به المتكمٍّـ بالنسبة إلى المخاطىب، كدكر المخبر كالسا ؿ 
مف فحكل خطابه ك،ف يككف متيقنان أك شاكان مف جهة أخرل، كالكظياة مف جهة، كالتعبير عف مك اه 

 .(ِ)النصية التي تربط الخطاب بالطبقة المقامية التي ينجز فيها
كيرل الباحث أحمد المتككؿ أن ه مهما تعد دت كظا ؼ المغة كأغرابها فإن ها آكيةه إلى كظياة  

، كفي هذا المعنى يقكؿ جكرج مكناف: ))كمهما يكف (ّ)مركزية كاحدة هي تحقيؽ التكاصؿ بيف األفراد
كا ع بعض هذل الكظا ؼ المختماة عمى األ ؿ، ألسنيا كاف ذلؾ أك ناسيان، فإف  الجميع متاقكف عمى 
هذل النقطة، الكظياة اإلببلغية هي الكظياة األكلى األصمية األساسية بالنسبة إلى الكبلـ، كما بقية 

 .(ْ)ات غير بركرية((الكظا ؼ إال مظاهر أك كبعي
. المغة كاالستعماؿ: يرتبط نسؽ المغة ارتباطان كثيقان باستعمالها، كييراد بنسؽ االستعماؿ مجمكعة ّ

األعراؼ كالقكاعد التي تحكـ التعامؿ داخؿ مجتمع معيف، كيتعالؽ هذاف النسقاف بحيث يحدٍّد نسؽ 
ؼ خصا ص العبارات المغكية باختبلؼ االستعماؿ بنية المغة، كمف أيسر األدلة عمى ذلؾ ))اختبل

                                                           
 . ّّْافة العربية ، كينظر: المسانيات في الثقِّٓالمسانيات العربية الحديثة  (ُ)
 . ْٖ، كالمسانيات الكظياية: مدخؿ نظرم ِٓينظر: التركيبات الكظياية  (ِ)
 . ُِينظر: المنحى الكظياي  (ّ)
 . ٗٓٓ، كينظر: داللة السياؽ َٕمااتيح األلسنية  (ْ)
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الكسا ط االجتماعية، كجنس المخاطىب كسنه كطبقته المجتمعية كالمنطقة الجغرافية التي ينتمي 
 .(ُ)إليها((

. القدرة المغكية، يميٍّز الدارسكف في المسانيات التكليدية بيف ما يشكٍّؿ معرفة المتكمـ/السامع لمغته ْ
الجانب األكؿ،  فيلهذل المعرفة المغكية، ك د رك ز التكليديكف في دراستهـ  كما يشكٍّؿ التحقُّؽ الاعمي

الذم أسمكل القدرة، تاركيف الجانب الثاني الذم أسمكل اإلنجاز، أم إن هـ أهممكا الجكانب الكظياية أك 
 درة التداكلية في أبحاثهـ، غير أف  تشكمسكي  ٌسـ في مراحؿ الحقة مف نظريته القدرة عمى  سميف: 

لغكية ك درة تداكلية، لكن ه جعؿ القدرة الثانية ماصكلة عف األكلى، عمى أساس أف  القدرة األكلى 
، أما المسانيات الكظياية فإن ها كالمسانيات التكليدية تقكؿ (ِ)كحدها يمكف أف تيتخذ مكبكعان لمدرس

))أف  الجكانب  التكليدييف  كامه بثنا ية القدرة كاإلنجاز، لكن ها تعطي لمقدرة تاسيرا يبايف تاسير
السامع المجردة لمغته، أم  درته المغكية،  -التداكلية )الكظياية( لمغة تشكٍّؿ جزءان مف معرفة المتكمـ

كليست مجرد ظكاهر إنجازية، بهذا المعنى تتبمف القدرة المغكية باإلبافة إلى القكاعد المرتبطة 
صرفية كالتركيبية كالداللية( القكاعد التداكلية... فالقدرة ال -بالخصا ص الصكرية )القكاعد الصكتية
السامع لمقكاعد التي تؤهٍّمه  -صكرية، تشكٍّؿ معرفة المتكمـ -المغكية عند الكظياييف إذف  درة كظياية

، أم إف  القدرة في المقاربة الكظياية هي (ّ)الستعماؿ المغة كسيمة لتحقيؽ أهداؼ تكاصمية معينة((
مية تبُـّ فببلن عف معرفة النسؽ المغكم معارؼى أخرل يكفٍّرها السياؽ الذم يحيط  درةه تكاص

ـ في معرض نقدل ُُٕٗبالحدث المغكم. كماهكـ القدرة التكاصمية سبؽ أف ا ترحه هايمز سنة 
تناسب الطبيعة   اصرة كبيٍّقة، كال -بحسب رأيه-لاكرة تشكمسكي بش،ف القدرة المغكية؛ لككنها 

لمغة، كمف ثـ فإف  أم  حديث عف  درة المرء عمى المغة يجب أف ييربط باستعماؿ المغة االجتماعية 
، في حيف (ْ)في بي ة حبارية كثقافية محددة؛ ألف  المغة بها حاجة الى معالجة الكااءة التكاصمية

 استعمؿ رام جاكندكؼ مصطمح المعرفة الكظياية مقاببل لمقدرة التكاصمية. 

                                                           
 . ُِالمسانيات العربية الحديثة  (ُ)
 . ٕٓ-ْٕنظرم  ، كالمسانيات الكظياية، مدخؿِٕينظر: المنحى الكظياي  (ِ)
، كالمنحى الكظياي ْٖ، كينظر: التركيبات الكظياية  بايا كمقاربات ٕٔمدخؿ نظرم  -المسانيات الكظياية (ّ)

ِٕ . 
 . ّٗ، كاالتجال الكظياي كدكرل في تحميؿ المغة ُِينظر: نظرية الاعؿ الكبلمي  (ْ)
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لعامة كالمبادئ الر يسة التي سارت عميها المسانيات الكظياية بصكرة عامة تمكـ هي الخطكط ا
ح الاركؽ المنهجية بينها كبيف غيرها مف النظريات  كالنحك الكظياي بشكؿ خاص، كهي مبادئ تكبٍّ

 المسانية التي سبؽ أف ك انا عمى خصا صها. 
ػ

 ػ
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ػاضضداظغاتػاضوظغغغظػسيػاضدراداتػاضطربغظثاضثا:ػػ

دد مف الدارسيف العرب الذيف درسكا في الجامعات األكركبية، كتحديدان البريطانية تهي ، لع
التعرؼ عمى ا راء الكظياية التي  اؿ بها المساني البريطاني فيرث، فكانت نظريته مف أهٍـّ 
النظريات الكظياية التي أط رت البحث المساني العربي، إذ اتبحت آراؤل في كتابات عدد مف 

لعرب المحدثيف، منهـ إبراهيـ أنيس كتماـ حساف كمحمكد السعراف ككماؿ بشر، كعمى الباحثيف ا
الرغـ مف تممذة هؤالء الدارسيف عمى يد فيرث كت،ثُّرهـ الكابح بنظريته الكظياية نجد أن هـ لـ 
يصرٍّحكا ب،ف  المنهج الذم يسمككنه هك منهج كظياي، بؿ عربكا نتاجاتهـ المغكية ك د مكها عمى 

نهـ كصايكف، فهذا الباحث تماـ حساف يصؼ عممه في كتابه)المغة العربية معناها كمبناها( ب،ن ه أ
، عمى الرغـ مف أن ه (ُ)يهدؼ إلى إلقاء بكء كاشؼ عمى التراث العربي مف خبلؿ المنهج الكصاي

يرث، جعؿ المعنى غاية الدرس المغكم، معتمدان في ذلؾ عمى نظرية سياؽ الحاؿ التي  اؿ بها ف
كالشؾ  في أف  هذا الت،ثُّر ييسبغ عمى عممه جانبان كظيايان مهمان، كيمكف القكؿ إٌف جهد تماـ حساف 
المساني هك في حقيقته جهد يزاكج بيف الكصاية كالكظياية، فهك لـ يكف كصايان خالصان كال كظيايان 

ة العرب المحدثيف نحك محبان، كانما يمثؿ))مرحمة مف مراحؿ تطكر الكصاية لدل جانب مف النحا
 .(ِ)الكظياية الجديدة التي بمكرها في ك ت الحؽ أحمد المتككؿ((

كفي إطار لسانيات التراث عيًنيى باحثكف عرب بالبحث عف أصكؿ المنهج الكظياي في 
الدراسات العربية القديمة، محاكليف الكشؼ عف نقاط االلتقاء بينهما، فقد درسكا آراء المدرسة 

كجهة الكظياية لدراسة الجممة ))مقارنيف بيف مباد ها في تحميؿ الجممة كآراء الجرجاني المعركفة بال
 .(ّ)النحكية كالببلغية((

كأكلى المسانيكف التكنسيكف اهتمامان ممحكظان بكظياية أندرم مارتيني، مف خبلؿ ترجمة 
الجممة العربية؛ ألن هـ أعماله، كالتعريؼ ب،فكارل، كمحاكلة تطبيقها عمى بعض المظاهر التركيبية في 

آمنكا ))أف  النظرية الكظياية لـ تتبمكر في كؿ مظاهرها مع حمقة براؾ، فقد تكاصؿ بناؤها كصقمت 

                                                           
 .ُّْم ، كمناهج الدرس النحك َُينظر: المغة العربية معناها كمبناها  (ُ)
 .ُّْمناهج الدرس النحكم  (ِ)
 .ِْْ-ِّْنظرية النحك العربي في بكء كجهة النظر المغكم الحديث كينظر: المسانيات العربية الحديثة  (ّ)
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، غير أف  عددان مف الباحثيف يركف أف الكتابات (ُ)مااهيمها في فرنسا عف طريؽ أندرم مارتيني((
اإلطار العاـ لمسانيات الكظياية منذ نش،تها مع  الكظياية في الثقافة العربية لـ تقدٍّـ لمقارئ العربي

مدرسة براغ إلى يكمنا هذا، يستثنى مف ذلؾ الكتابات الكظياية التي سط رها باحثكف مغاربة، يقؼ 
في مقدمتهـ الباحث أحمد المتككؿ الذم  د ـ في مؤلااته كصاان لمكثير مف ظكاهر المغة العربية، مف 

–اتخذل إطاران نظريان، عالج في بك ه ظكاهر معجمية كصرفية  كجهة نظر النحك الكظياي الذم
 تركيبية كداللية كتداكلية.

ـ إلى يكمنا هذا يجد أف  المؤلؼ يسعى إلى ُِٖٗإف  المتتبع لكتابات المتككؿ منذ العاـ 
ة، ت،سيس نحك كظياي لمغة العربية، يمكنه رصد كؿ القبايا النظرية كالتطبيقية المتعمٍّقة بهذل المغ

يقكؿ عف أهداؼ هذا المشركع: ))حاكلنا جهدنا في هذل المجمكعة مف الدراسات أف نشارؼ هدفيف 
اثنيف: إغناء لسانيات المغة العربية بتقديـ أكصاؼ كظياية لظكاهر نعدُّها مركزية بالنسبة لدالليات 

لؾ بمااهيـ كتركيبات كتداكليات هذل المغة، كتطعيـ النحك الكظياي كمما مس ت الحاجة إلى ذ
، كتكشؼ المتابعة الد يقة لهذا المشركع عف أف  (ِ)يقتبيها الكصؼ الكافي لهذل الظاهرة أك تمؾ((

المتككؿ لـ تكف غايته دراسة المغة العربية دراسة كظياية حسب، مف خبلؿ تطبيؽ نظرية النحك 
ف المعطيات الكاردة الكظياي، بؿ يتجاكز ذلؾ إلى محاكلة تطعيـ نظرية النحك الكظياي بمجمكعة م

. (ّ)في التراث المغكم العربي، كزيادة ما يمكف زيادته مف آليات تحميؿ تسهـ في تطكير هذا النمكذج
كؿُّ هذل األمكر كغيرها تجعؿ مف هذا المشركع معتدان به، كعميه اتخذنا كتاباته أنمكذجان لمدراسات 

 المسانية الكظياية العربية.
متككؿ فكرة )التكفيؽ المعرفي( في أيكلى دراساته التي بدأها في لقد تبن ى الباحث أحمد ال

، (ْ)ـ، كذلؾ في أيطركحته لمدكتكرال )ت،مبلت في نظرية المعنى في الاكر العربي القديـ(ُِٖٗالعاـ 

التي سعى فيها الى البحث في التراث المغكم العربي كتحديدان الببلغي منه عف نظرية المغكييف 
                                                           

 .ِْْالمسانيات الكظياية، بمف مؤلؼ أهـ المدارس المسانية، كينظر: المسانيات العربية الحديثة  (ُ)
 .ّْٖ، كينظر: المسانيات في الثقافة العربية ُْالعربية الكظا ؼ التداكلية في المغة  (ِ)
 .ّْٖينظر: المسانيات في الثقافة العربية  (ّ)
كيتبت هذل األطركحة بالارنسية، كنيشرت بمف منشكرات كمية ا داب، في الرباط، ككانت بإشراؼ غريماس،  (ْ)

اسات الداللية في المدرسة التطبيقية العميا كهك لساني مف أصكؿ ليتكانية، درس في السكربكف، كتكلى ادارة الدر 
 .ََِ-ُٗٗفي باريس، مف مؤلااته)عمـ الدالالت البنيكم(، ك)في المعنى(، ينظر: األسمكبية كاألسمكب 
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مقارنتها بالنظريات المسانية المعاصرة، مع دمج تحميبلت األكلى بالخطاب العرب في المعنى ك 

المساني المعاصر، ككانت فكرة التكفيؽ المعرفي هاجسه في جميع مؤلااته التي  اربت العشريف 

مؤل اان، كعميه لـ يكف د يقان رأم الباحث محمد األكراغي، الذم أك د فيه أف  المتككؿ تخم ى عف فكرة 

ـ بتبنيه نظرية النحك الكظياي التي صاغها المساني الهكلندم ُٖٓٗفيؽ المعرفي في العاـ التك 

؛ ألف  المتككؿ عمى الرغـ مف تبنيه هذل النظرية بقي مؤمنان ببركرة مدٍّ الجسكر بيف (ُ)سيمكف دؾ

نحى الكظياي مقكالت هذل النظرية كالاكر المغكم العربي القديـ، يقكؿ في هذا الش،ف: إف  لسانيي الم

يسعكف في دراساتهـ إلى ))إباءة نسؽ المغة العربية صرفان كتركيبان كاستعمالها فصحى كدكارج في 

اال تصادية مف منظكر مبدأ تبعية البنية لكظياة التكاصؿ، كمدٍّ  –مختمؼ القطاعات االجتماعية 

إليه في جممته نحكان الجسكر لكصؿ البحث المساني الكظياي بالتنظير العربي لمداللة، منظكران 

المنحى ف الذم اختارل المتككؿ ألحد كتبه: )، كلعؿ  العنكا(ِ)كببلغة كفقه لغة كأصكؿ فقه كتاسيران((

دليؿو عمى عدـ تخمٍّيه عف فكرة :  خيري  اد(األصكؿ كاالمتد - العربيٌ  في الاكر المغكمٌ  الكظيايٌ 

 التي آمف بها.)التكفيؽ المعرفٌي( 

،نية ألبحاث المتككؿ تكشؼ بما ال يدع مجاالن لمشؾ عف أف  إشكالية التراث إف  القراءة المت
كالحداثة غير كاردة في دراساته، كهك ما سيظهر لنا بجبلء، عندما نعمد إلى  راءة تحميؿ المتككؿ 

 لقبايا الداللة.
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٔدكاعي النش،ة  –نظرية المسانيات النسبية  (ُ)
 .ُٓالمنحى الكظياي  (ِ)
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 المصادر والمراجع
 

 .ار المعرفة محمكد أحمد نحمة، د آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، د
 ـ.ََِِالجديدة، مصر، 

 منشػكرات كميػة ا داب ُآفاؽ جديدة في نظرية النحك الكظياي، د.أحمد المتككؿ، ط ،
 ـ.ُّٗٗ، ٓكالعمـك االنسانية بالرباط، سمسمة بحكث كدراسات ر ـ 

 .ُٕٔٗػ  ُمحمد محمكد غالي، دار الشركؽ، جدة، ط أ مة النحاة في التاريخ، د . 
 سػػعد عبػػد العزيػػز  مسػػاني، ميمكػػا افيػػتش، ترجمػػه عػػف االنكميزيػػة د.اتجاهػػات البحػػث ال

كفػػاء كامػػؿ فايػػد، المجمػػس األعمػػى لمثػقافػػػة، المشػػػركع القكمػػػي لمترجمػػة،  مصػػمكح كد.
 د.ت. 

 دار ،الريحانيٌ  الرحمف عبد محمد المغكية، الدراسات في الزمنيٌ  التحميؿ اتجاهات 
  ـ.ُٖٗٗالقاهرة، كالتكزيع، كالنشر لمطباعة  باء

 مركز دراسات الشهيديف ُاالتجال الاكرٌم عند اإلماـ )ع(، د. رحيـ محمد سالـ، ط ،
 ـ.  ََِٕالصدريف ، بغداد ،

 هػػ(، تحقيػؽ ُُٗاإلتقاف في عمـك القرآف، لئلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)تػ
  ـ. ُٕٓٗمحمد أبك الابؿ ابراهيـ، الهي ة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة، 

  ،الاارابٌي، تحقيؽ: عمي بكممحـ، دار كمكتبة الهبلؿ، بيركت ، إحصاء العمـك
 ـ.ُٔٗٗ

  ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، أبك محمد عمي بف أحمد الممقب بابف حـز األندلسٌي
 بعناية محمد محمكد شاكر، مكتبة الخانجٌي.

 هػ.ُُّْ، ِإحياء النحك، إبراهيـ مصطاى، القاهرة، ط 
  ـ.ُٕٕٗ، ِم، األهمية لمنشر كالتكزيع، بيركت، طأرسطك، ماجد فخر 
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  إرشاد الاحكؿ الى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، الشككاني، محمد بف عمي بف
 ـ.ُٕٗٗهػ(، دار المعرفة، بيركت، ُِٓٓمحمد)تػ

 مقاربػػة لغكيػػة تداكليػػة، عبػػد الهػػادم بػػف ظػػافر الشػػهرم، دار  -اسػػتراتيجيات الخطػػاب
 ـ.ََِْت، الكتاب الجديد المتحدة، بيرك 

 ُمحمكد فهمي حجازٌم، سمسمة عمـ المغة العربية، ر ـ/ ، د.أسس عمـ المغة العربية ،
 ـ.ََِّالقاهرة،  ،دار الثقافة لمطباعة

  ماكر المغكٌم العربٌي، د. تماـ حساف، دار الثقافة،لاألصكؿ، دراسة إيبستمكلكجية 
 ـ.ُُٖٗ، ُالدار البيباء، ط

 نػػػايؼ خرمػػػا، سمسػػػمة عػػػالـ المعرفػػػة،  معاصػػػرة، د.أبػػػكاء عمػػػى الدراسػػػات المغكيػػػة ال
 ـ.ُٖٕٗ -هػُّٖٗالمجمس الكطني لمثقافة كالانكف كا داب، الككيت، 

  اإلمتاع كالمؤانسة، أبك حياف التكحيدٌم، تحقيؽ: خميؿ المنصكر، مكتبة عباس
 هػ.ُُْٕ، ُالباز، دار الكتب العممية، ط

 ،نعيمػػػة الزهػػػرم، دار المعػػػارؼ ،  د. األمػػػر كالنهػػػي فػػػي الاكػػػر المغػػػكم العربػػػي القػػػديـ
 ـ.ُٖٗٗالرباط، 

  ،أهػػػـ المػػػدارس المسػػػانية، مجمكعػػػة مػػػؤلايف، منشػػػكرات المعهػػػد القػػػكمي لعمػػػـك التربيػػػة
 ـ.ُٖٔٗتكنس، 

 .مشػككر كػاظـ  البحث الداللي عند ابف سػينا، دراسػة أسػمكبية فػي بػكء المسػانيات، د
 ـ.ََِّ، مؤسسة الببلغ، بيركت، ُ، طالعكادمٌ 

  مشػػػػككر كػػػػاظـ  دراسػػػػة فػػػػي تحميػػػػؿ الػػػػنص، د. -الػػػػداللي فػػػػي تاسػػػػير الميػػػػزافالبحػػػػث
 ـ. ََِّ، مؤسسة الببلغ، بيركت، ُ، طالعكادمٌ 

  ،البحث العممٌي في الدراسات اإلعبلمية، د. محمد عبد الحميد، عالـ الكتب، القاهرة
 ـ.َََِ
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 .ـُُٕٗأحمد مختار عمر، دار المعارؼ بمصر، البحث المغكٌم عند العرب، د. 

  ٌالاهػػرمٌ  البنػػاء المػػكازم، نظريػػة فػػي بنػػاء الكممػػة كبنػػاء الجممػػة، د.عبػػد القػػادر الااسػػي ،
 ـ.  َُٗٗ، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيباء، ُط

 دار الشػػؤكف ُد.يك يػػؿ يكسػػؼ عزيػػز، ط :البنػػى النحكيػػة، نعػػـك تشكمسػػكي، ترجمػػة ،
 ـ.ُٕٖٗالثقافية، بغداد، 

 منشػػػكرات ُمحمػػػد بمبػػػكؿ، ط بلت كمبػػػادئ، د.بنيػػػة الكممػػػة فػػػي المغػػػة العربيػػػة، تمثػػػي ،
 ـ.ََِٖفكر، الرباط، 

  البنيكيػػػة فػػػي المسػػػانيات، الحمقػػػة األكلػػػى، محمػػػد الحنػػػاش، دار الرشػػػاد الحديثػػػة، الػػػدار
 ـ.َُٖٗالبيباء، 

  ،ـ.ََِٓالبنيكية كما بعدها، د. محمد عمي أبك حمدل، دار عمار، األردف 
 ماد كالجكهرٌم، تحقيؽ: أحمد عبد الغاكر تاج المغة كصحاح العربية، إسماعيؿ بف ح

 ب. ت(.)ربٌي،ػعطػار، دار الكتػاب الع
  تاريخ عمـ المغة في القرف العشريف، جكرج مكناف، ترجمة: نجيب غزاكم، كزارة

 ـ.ُِٖٗالتعميـ العالٌي، سكريا، 
 دار التنػكير ُالتحميؿ المغكم عند مدرسة أكساكرد، صػبلح اسػماعيؿ عبػد الحػؽ، ط ،

 ـ.ُّٗٗكالنشر، بيركت،  لمطباعة

 .دار النشػػػػػػر ُمحمػػػػػػكد عكاشػػػػػػة، ط التحميػػػػػػؿ المغػػػػػػكم فػػػػػػي بػػػػػػكء عمػػػػػػـ الداللػػػػػػة، د ،
 ـ.ََِٓ-هػُِْٔلمجامعات، مصر، 

 دار صػػػػػػػاحات ُمػػػػػػػداخؿ كنصػػػػػػػكص، صػػػػػػػابر الحباشػػػػػػػة، ط -التداكليػػػػػػػة كالحجػػػػػػػاج ،
 ـ.ََِٖلمدراسات كالنشر، دمشؽ، 

 دار األمػاف، الربػاط، ُكػؿ، طأحمػد المتك   بايا كمقاربػات، د. -التركيبات الكظياية ،
 ـ.ََِٓ
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 .دار الشػػػؤكف الثقافيػػػة، ُعمػػػي حػػػاتـ الحسػػػف، ط التاكيػػػر الػػػداللي عنػػػد المعتزلػػػة، د ،
 ـ.ََِِبغداد، 

  التاكير العممٌي، د. فؤاد زكريا، سمسمة عالـ المعرفة، الككيت، المجمس الكطنٌي
 ـ.ُٖٕٗلمثقافة، 

 .محمػػػػد بشػػػػر، دار غريػػػػب، القػػػػاهرة،  كمػػػػاؿ التاكيػػػػر المغػػػػكم بػػػػيف القػػػػديـ كالجديػػػػد، د
 ـ.ََِٓ

 ،عبد الرحمف أيكب، مجمة مجمع  د. التاكير المغكٌم عند العرب، مصادريل مراحميه
 ـ.ُٗٔٗ، القاهرة، ِْالمغة العربٌية، ج

  ،التمػػػدف كالحبػػػارة كالعمػػػراف، رفاعػػػة رافػػػع الطهطػػػاكم، دراسػػػة كتحقيػػػؽ محمػػػد عمػػػارة
 ـ.ُّٕٗبيركت،  ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،ُط

  ٌدار تكبقػاؿ لمنشػر، الػدار ُمحمػد غػاليـ، ط في الببلغة كالمعجػـ، د. التكليد الداللي ،
 ـ. ُٕٖٗالبيباء، 

 ،دار  تككيف العقؿ الحديث، جكف هرماف رانداؿ، ترجمة: جكرج طعمة، بيركت
 ـ.ُٖٓٗالثقافة باالشتراؾ مع فرانكميف لمطباعة كالنشر،

 .تهػػػامي الراجػػػي الهاشػػػمي، طبػػػع كنشػػػر دار النشػػػر المغربيػػػة، ال الثنا يػػػات المسػػػانية، د
 الرباط، د.ت.

  ،الجذكر الامساية لمبنا ية، فؤاد زكريا، حكليات كمية ا داب، الحكلية األكلى، الككيت
 ـ.َُٖٗ

 .منشػكرات عكػاظ، الربػاط، ُأحمػد المتككػؿ، ط الجممة المركبػة فػي المغػة العربيػة، د ،
 ـ.ُٖٖٗ

 مرتبػػػى جػػػكاد بػػػا ر، كزارة  ، نعػػػـك تشكمسػػػكي، ترجمػػػة د.جكانػػػب مػػػف نظريػػػة النحػػػك
 التعميـ العالي كالبحث العممي، جامعة البصرة، د.ت.
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  جكمسػػكي، جػػكف الينػػز، ترجمػػة بيػػداء عمػػي العمكػػاكم كنغػػـ  حطػػاف العػػزاكم، مراجعػػة
 ـ.ََُِ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، ُد.سمماف داكد الكاسطي، ط

  النحػػاة مػػف القػػرف الثالػػث الػػى القػػرف التاسػػع لمهجػػرة، حػػركؼ المعػػاني بػػيف المناطقػػة ك
 ـ.ََِٔ، منشكرات كمية ا داب كالعمـك االنسانية بالرباط، ُفاطمة الحمياني، ط

  الخصا ص، أبك الاتح عثماف ابف جني المكصمٌي، تحقيؽ: محمد عمي النجار، عالـ
 .ـََِٔالكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

  أحمػػػد  دراسػػػة فػػػي الكظياػػػة كالبنيػػػة كالػػػنمط، د. -بيػػػةالخطػػػاب كخصػػػا ص المغػػػة العر
 ـ. ََُِ، منشكرات االختبلؼ كلبناف ناشركف ، بيركت، ُالمتككؿ، ط

 .كمػػاؿ محمػػد بشػػر، دار المعػػارؼ بمصػػر،  دراسػػات فػػي عمػػـ المغػػة / القسػػـ الثػػاني، د
 ـ. ُٗٔٗ

 ،ـ. ََُِدراسات في المسانيات التطبيقية، د.حممي خميؿ، دار المعرفة الجامعية 
 دار الثقافػػة، الػػدار ُدراسػػات فػػي نحػػك المغػػة العربيػػة الػػكظياي، د.أحمػػد المتككػػؿ، ط ،

 ـ. ُٖٔٗالبيباء، 

 ـ.ُٖٗٗ، دار طبلس، دمشؽ، ُدراسات لسانية تطبيقية، د.مازف الكعر، ط 

 .دار  حساـ سعيد النعيمٌي، مطبعة الدراسات المهجية كالصكتية عند ابف جني، د
 -ـ، منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ َُٖٗبيركت، –الطميعة لمطباعة كالنشر 

 ، دار الرشيد لمنشر.ِّْالجمهكرية العرا ية، سمسمة دراسات 
 .مػػػازف الػػػكعر،  دراسػػػات نحكيػػػة كدالليػػػة كفمسػػػاية فػػػي بػػػكء المسػػػانيات المعاصػػػرة، د

 ـ.ََُِ، دار المتنبي لمطباعة كالنشر، دمشؽ، ُط

 .الػرحمف أيػكب، الجػزء األكؿ، مكتبػة االنجمػك  عبد دراسات نقدية في النحك العربي، د
 ـ.ُٕٓٗالمصرية، القاهرة، 
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  ،عبد الخالؽ ثركت،  ّٖدراسة الصكت المغكٌم، د. أحمد مختار عمر، عالـ الكتب
 ـ(.ُٕٗٗ-ػهُُْٖ)

  دال ؿ اإلعجاز، أبك بكر عبد القاهر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجانٌي النحكٌم
دار  -شاكر أبك فهر، مطبعة المدني بالقاهرة (، تحقيؽ: محمكد محمد ػهُْٕ)ت

 ـ(.ُِٗٗ -هػ ُُّْ، )ّالمدني بجدة، ط
 .براهيـ أنيس، مكتبة االنجمك المصرية، القاهرة، د.ت.إ داللة األلااظ، د 

 جامعػػػػة أـ القػػػػرل، مكػػػػة ُداللػػػػة السػػػػياؽ، ردة ا بػػػػف ردة بػػػػف بػػػػيؼ الطمحػػػػي، ط ،
 هػ.ُِّْالمكرمة، 

 محمػد عبػد ا عمػي العبيػدم، اصػدارات كزارة  قرآنػي، د.داللة السياؽ في القصص ال
 ـ.ََِْاليمف،  -الثقافة كالسياحة، صنعاء

 .دار الشػػػؤكف ُحامػػػد كػػػاظـ عبػػػاس، ط الداللػػػة القرآنيػػػة عنػػػد الشػػػريؼ المرتبػػػى، د ،
 ـ. ََِْالثقافية، بغداد، 

  ٌلشػيخ شػبر ا ) الميػزاف أنمكذجػا(، د. الداللة القرآنية في فكر محمد حسيف الطباطبا ي
 ـ. ََِٖ، دار الهادم، بيركت، ُالاقيه، ط

 دار ُمحمػػػد غػػػاليـ كزميميػػػه، ط :داللػػة المغػػػة كتصػػػميمها، مجمكعػػػة مػػػؤلايف، ترجمػػػة ،
 ـ.ََِٕتكبقاؿ لمنشر، الدار البيباء، 

 .عبػػػد الكػػػريـ مجاهػػػد، دار البػػػياء لمنشػػػر كالتكزيػػػع،  الداللػػػة المغكيػػػة عنػػػد العػػػرب، د
 ـ. ُٖٓٗعماف، 

 دار ُمحمػػد سػػالـ صػػالح، ط دراسػػة فػػي فكػػر سػػيبكيه، د. -تقعيػػد النحػػكمالداللػػة كال ،
 ـ. ََِٔغريب، القاهرة،

 .مكتبة ا داب، القاهرة، د.ت.ُصبلح الديف صالح حسنيف، ط الداللة كالنحك، د ، 
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 .المركػز الثقػافي العربػي، ْ، طكسػعد البػازعيٌ  ميجػاف الركيمػيٌ  دليؿ النا د األدبي، د ،
 ـ.   ََِٓالدار البيباء، 

 كمػػاؿ بشػػر،  د. :دكر الكممػػة فػػي المغػػة، سػػتياف أكلمػػاف، ترجمػػه ك ػػد ـ لػػه كعم ػػؽ عميػػه
 ، دار غريب، القاهرة، د.ت.ُِط

 .طالاهػرمٌ  عبد القػادر الااسػيٌ  ذر ات المغة كهندستها، دراسة استكشافية أدنكية، د ،ُ ،
 ـ.ََُِدار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، 

 جمعػػػة سػػػيد يكسػػػؼ، سمسػػػمة عػػػالـ المعرفػػػة،  ، د.رض العقمػػػيٌ سػػػيككلكجية المغػػػة كالمػػػ
 ـ.َُٗٗالمجمس الكطني لمثقافة كالانكف كا داب، الككيت، 

 األصػػكؿ، القكاعػػد، كالتػػاريخ، مجمكعػػة مػػؤلايف، ترجمػػة رشػػيد بػػف مالػػؾ،  - السػػيميا ية
، دار مجػػػدالكم لمنشػػػر كالتكزيػػػع، عمػػػاف، ُمراجعػػػة كتقػػػديـ عػػػز الػػػديف المناصػػػرة، ط

   ـ.ََِٖ

 ـ.ََِٕ، مطبعة السبلـ، البصرة، ُشظايا لسانية، د. مجيد الماشطة، ط 

  ٌػػػؿ، مكفػػػؽ الػػػديف يعػػػيش بػػػف يعػػػيش النحػػػكم هػػػػ(، عينيػػػت بطبعػػػه ّْٔ)ت شػػػرح المياص 
 كنشرل ادارة الطباعة المنيرية، مصر، د.ت.

  ٌأبك الحسف أحمد بف فارس، تحقيؽ: السيد صقر، كعيسى البابٌي الحمبٌي.الصاحبي ، 
 ات كالاكنكلكجيا، مصطاى حركات، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، الصكتي

 ـ.ُٖٗٗ
  ٌالظػػػػاهرة الدالليػػػػة عنػػػػد عممػػػػاء العربيػػػػة القػػػػدامى حتػػػػى نهايػػػػة القػػػػرف الرابػػػػع الهجػػػػرم ،

 ـ.ََِٖ، منشكرات االختبلؼ كلبناف ناشركف، بيركت ُد.صبلح الديف زراؿ، ط

 حممػػػي  لمغػػػكم العربػػػي الحػػػديث، د.دراسػػػة فػػػي الاكػػػر ا -العربيػػػة كعمػػػـ المغػػػة البنيػػػكم
 ـ.ُٖٖٗخميؿ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 
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 .محمػػػػد محمػػػػد داكد، دار غريػػػػب لمطباعػػػػة كالنشػػػػر،  العربيػػػػة كعمػػػػـ المغػػػػة الحػػػػديث، د
 ـ.ََُِالقاهرة، 

  منػػذر عياشػػي، تقػػديـ د. مػػازف  السػػيميكلكجيا، بييػػر جيػػرك، ترجمػػة د. –عمػػـ االشػػارة
 ـ.ُِٗٗشؽ، الكعر، دار طبلس، دم

 .أحمػػػد مختػػػار عمػػػر، مكتبػػػة دار العركبػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع الككيػػػت،  عمػػػـ الداللػػػة، د
 ـ.ُِٖٗ

 .مجيػػػد عبػػػد الحمػػػيـ الماشػػػطة، كزارة التعمػػػيـ  عمػػػـ الداللػػػة، أؼ. آر. بػػػالمر، ترجمػػػة د
 ـ.ُٖٓٗالعالي كالبحث العممي، الجامعة المستنصرية، بغداد، 

  مػػازف  د. :منػػذر عياشػػي،  ػػد ـ لػػه الارنسػػية د.عمػػـ الداللػػة، بييػػر جيػػرك، ترجمػػه عػػف
 ـ. ُِٗٗالكعر، دار طبلس، دمشؽ، 

 مجيد الماشطة كزميميه، مطبعػة جامعػة البصػرة،  د. :عمـ الداللة، جكف الينز، ترجمة
 ـ.َُٖٗ

 نػػػػكر الهػػػػدل لكشػػػػف، دار  د. :عمػػػػـ الداللػػػػة، كمػػػػكد جرمػػػػاف، ريمػػػػكف لػػػػكببلف، ترجمػػػػة
 ـ.ُْٗٗالاابؿ، دمشؽ، 

 مكتبػػػة ا داب، ُدراسػػػة نظريػػػة تطبيقيػػػة، د.فريػػػد عػػػكض حيػػػدر، ط –ة عمػػػـ الداللػػػ ،
 ـ. ََِٓالقاهرة، 

  ٌمجيػػػد الماشػػػطة، دار الشػػػؤكف الثقافيػػػة،  :، جػػػكف الينػػػز، ترجمػػػةعمػػػـ الداللػػػة السػػػمككي
 ـ، )سمسمة المكسكعة الصغيرة(.ُٖٔٗبغداد، 

  ٌُايز الدايػة، طالنظريػة كالتطبيػؽ، دراسػة ت،صػيمية نقديػة، د.فػ - عمـ الداللػة العربػي ،
 ـ.ُٖٓٗدار الاكر، دمشؽ، 

 ػػػ فخػػػر الػػػديف الػػػرازمٌ  - عمػػػـ الداللػػػة عنػػػد العػػػرب ا، محيػػػي الػػػديف محسػػػب، دار نمكذجن
 ـ.  ََُِالهدل لمنشر كالتكزيع، المنيا،
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  منشػػػػكرات جامعػػػػة  ػػػػار ُا، د.نػػػػكر الهػػػػدل لكشػػػػف، طكتطبيقنػػػػ دراسػػػػةن  –عمػػػػـ الداللػػػػة ،
 ـ.ُٓٗٗيكنس، بنغازم، 

 زهػػػراء الشػػػرؽ، ُحسػػػاـ البهنسػػػاكم، ط لنظريػػػات الدالليػػػة الحديثػػػة، د.عمػػػـ الداللػػػة كا ،
 ـ. ََِٗالقاهرة، 

 .دار نهبة مصر لمطبع كالنشر، القػاهرة، ٔعمي عبد الكاحد كافي، ط عمـ المغة، د ،
 د.ت. 

 .كماؿ محمد بشر، دار غريب لمطباعة كالنشر،  عمـ المغة االجتماعٌي )المدخؿ(، د
 ت(. )ب.

 تماعٌي، د.هدسف، ترجمة:د.محمكد عياد، تقديـ: عبد األمير األعسـ، عمـ المغة االج
 ـ .َُٗٗ، ِط عالـ الكتب، القاهرة،

  ،عمـ المغة الحديث، د. محمد حسف عبد العزيز، مكتبة ا داب، القاهرة
 ـ(.َُُِ-هػ ُِّْ،)ُط

  عمـ المغة العاـ، فرديناف دم سكسكر، ترجمة د.يك يؿ يكسؼ عزيػز، مراجعػة د.مالػؾ
 ـ. ُٖٓٗسؼ المطمبي، آفاؽ عربية، بغداد، يك 

 مقدمػة لمقػارئ العربػي، د.محمػكد السػعراف، دار النهبػة العربيػة، القػاهرة،  -عمـ المغة
 د.ت.

 ،آمنة الزعبٌي، دار  يحيى عبابنة كد. مقدمات كتطبيقات، د. عمـ المغة المعاصر
 .ـََِٓأربد، –الكتاب الثقافٌي، األردف 

 ـ.ُٖٓٗ، ُجديد كتكبيح: د. عبد العزيز مطر،  طر، طعمـ المغة كفقه المغة، ت  
 .جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد، ُيكسػػػؼ نػػػكر عػػػكض، ط عمػػػـ الػػػنص كنظريػػػة الترجمػػػة، د ،

 هػ.َُِْالرياض، 

  ،ـ.ُِٖٗعمـ الناس المغكم، د.نكاؿ محمد عطية، مكتبة األنجمك المصرية، القاهرة 
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 .نهبة العربية، بيركت، عبدل الراجحٌي، دار ال فقه المغة في الكتب العربية، د
 ـ.ُِٕٗ

 ،لمنشر،  العربية  ناصؼ، المؤسسة  عمي   عمي ، ترجمة:  فرانؾ فيميب    فمساة العمـ
 ـ.ُّٖٗ  بيركت، 

 لبناف  –، بيركت ٔفي عمـ المغة العاـ، عبد الصبكر شاهيف، مؤسسة الرسالة، ط
 ـ(.ُّٗٗ-هػُُّْ)

 دار ُمػػػػازف الػػػػكعر، ط مػػػػدخؿ، د. - بػػػػايا أساسػػػػية فػػػػي عمػػػػـ المسػػػػانيات الحػػػػديث ،
 ـ. ُٖٖٗطبلس، دمشؽ، 

 بنيػة الخطػػاب مػػف الجممػة الػػى الػػنص،  - بػايا المغػػة العربيػػة فػي المسػػانيات الكظيايػػة
 ، دار األماف، الرباط، د.ت. ُأحمد المتككؿ، ط د.

 بنيػػة المككنػػات أك التمثيػػؿ الصػػرفي  - بػػايا المغػػة العربيػػة فػػي المسػػانيات الكظيايػػة– 
 د المتككؿ، دار األماف، الرباط، د.ت.أحم التركيبي، د.

 .أحمػػػد المتككػػػؿ،   بػػػايا معجميػػػة، المحمػػػكالت الاعميػػػة المشػػػتقة فػػػي المغػػػة العربيػػػة، د
 ـ.ُٖٖٗ، الشركة المغربية لمناشريف المتحديف، الرباط، ُط

 .محمكد  اسـ كأ.د.   كاعد المنهج في عمـ االجتماع، أميؿ دكركايـ، ترجمة: أ.د
 ـ.ُٖٖٗة الجامعية، االسكندرية، فار المعر السيد محمد بدكم، د

 .حممػػي خميػػؿ، دار المعرفػػة الجامعيػػة، االسػػكندرية،  الكممػػة، دراسػػة لغكيػػة معجميػػة، د
 ـ.ُّٗٗ

  ،لساف العرب، محمد بف جبلؿ الديف ابف منظكر، دار المعارؼ، القاهرة، د. ت
 مادة )صكغ(.

 ،بة المصرية، صيدا، مصطاى حركات، المكت المسانيات العامة ك بايا العربية
 ـ(.ُٖٗٗ -قُُْٖ، )ُبيركت، ط



 محاضرات في اللسانيات 

 
 

217 
 

  ،المسانيات)المجاؿ كالكظياة كالمنهج(، د.سمير شريؼ استيتة،عالـ الكتب الحديث
 . ََِٖعماف األردف، 

  المسانيات)النش،ة كالتطكر(، أحمد مؤمف، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف
 ـ.ََِِالجزا ر، 

 األسػس المعرفيػة كالديداكتيكيػة(، عمػي  ج النحك الكظيايٌ المسانيات كالبيداغكجيا، نمكذ (
 ـ.    ُٖٗٗ، دار الثقافة، الدار البيباء، ُآيت أكشاف، ط

 .ـ.ََِٕ، مركز االنماء الحبارم، ِمنذر عياشي، ط المسانيات كالداللة، د 

 أحمػػػد المتككػػػؿ، منشػػػكرات عكػػػاظ، الربػػػاط،  ، د.مػػػدخؿ نظػػػرمٌ  -المسػػػانيات الكظيايػػػة
 ـ.ُٖٗٗ

 مسانيات كالمغة العربية )نماذج تركيبية كداللية(، عبد القادر الااسٌي الاهرٌم، ال
 ـ،.ُٔٗٗ، ُعكيدات لمنشر كالطباعة، ط

 صبلح المغربٌي،  سـ النشر بالجامعة  بام، ترجمة: د. لغات البشر، ماريك
 ـ.َُٕٗاألمريكية بالقاهرة،

  اخمي، مكتبػػة األنجمػػك المغػػة، ج. فنػػدريس، ترجمػػة عبػػد الحميػػد القصػػاص كمحمػػد الػػدك
 المصرية، القاهرة، د.ت.

  ،ـ.  َُٖٗالمغة بيف المعيارية كالكصاية، د.تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيباء 

  ،ُُٖٗالمغة العربية في اطارها االجتماعي، مصطاى لطاي، بيركت 
 .تٌماـ حٌساف، الهي ة المصرية العامة  المغة العربية معناها كمبناها، د

 ـ. ُّٕٗ،لمكتاب
 .تمػػػػاـ حسػػػػاف، عػػػػالـ الكتػػػػب، القػػػػاهرة،  لػػػػكيس، ترجمػػػػة د. المغػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع، ـ.ـ

 ـ.ََِّ -هػ ُِّْ
 .محمكد أحمد نحمة، دار النهبة العربية لمطباعة  لغة القرآف الكريـ في جزء عـ، د
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 ـ.ُُٖٗكالنشر، بيركت، لبناف، 
 .ـ.ُٗٔٗ،عبد الرحمف أيكب، معهد الدراسات العربية المغة كالتطكر، د 
  ـ.ََُِكاف، أفريقيا الشرؽ، الدار البيباء، ر المغة كالخطاب، عمر أك 

 .سػػػػػعيد  المغػػػػػة كالخطػػػػػاب األدبي،)مقػػػػػاالت مترجمػػػػػة فػػػػػي األدب(، اختيػػػػػار كترجمػػػػػة د
 ـ.ُّٗٗالدار البيباء،  -، بيركتالعربيٌ  ، المركز الثقافيٌ ُ، طالغانميٌ 

 منشػكرات اتحػاد الكتػاب العػرب،  عػدناف بػف ذريػؿ، آراء كنظريػات، د. -المغة كالداللػة
 ـ.ُُٖٗدمشؽ، 

 .د ،) ، ِمحمكد السعراف، المطبعة األهمية بنغازم، ط المغة كالمجتمع )رأمه كمنهجه
 .ـُّٔٗاالسكندرية، 

 .عمي عبد الكاحد كافي، دار نهبة مصر لمطباعة، القاهرة  المغة كالمجتمع، د
(ُُٕٗ.) 

 .دار النهبػػػػػة العربيػػػػػة، بيػػػػػركت،  ،ِعبػػػػػدل الراجحػػػػػي، ط المغػػػػػة كعمػػػػػـك المجتمػػػػػع، د
 ـ. ََِْ

 .عبػػاس صػػادؽ الكه ػػاب، مراجعػػة د المغػػة كالمعنػػى كالسػػياؽ، جػػكف الينػػز، ترجمػػة د- 
 ـ.ُٕٖٗ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، ُيك يؿ يكسؼ عزيز، ط

 .نػػػػكر الهػػػػدل لكشػػػػف، المكتػػػػب  مباحػػػػث فػػػػي عمػػػػـ المغػػػػة كمنػػػػاهج البحػػػػث المغػػػػكم، د
 ـ.ََِٖالجامعي الحديث، الشار ة، 

 .المؤسسػة الجامعيػة ِميشػاؿ زكريػا، ط مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، د ،
    ـ.ُٖٓٗلمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 

 ُمباحث في المسانيات، أحمد حساني، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزا ر،  ط ،
 ـ.ُٗٗٗ

  ،ـ. ََِٖ، ّطمبادئ المسانيات، أحمد محمد  دكر، دار الاكر، دمشؽ 
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  ،مػػػػدارس المسػػػػانيات، التسػػػػابؽ كالتطػػػػكُّر، جاػػػػرم سامسػػػػكف، ترجمػػػػة محمػػػػد زيػػػػاد كبػػػػة
 ـ.ُْٗٗالرياض، 

 .ـ.ُٖٔٗ، ٕشك ي بيؼ، دار المعارؼ، القاهرة، ط المدارس النحكٌية، د 
 .دار تكبقػػػاؿ لمنشػػػر، الػػػدار ُعبػػػد المجيػػػد جحاػػة، ط مػػدخؿ إلػػػى الداللػػػة الحديثػػة، د ،

 ـ. َََِالبيباء،

 رمباف عبد التكاب، مكتبة  ؿ إلى عمـ المغة كمناهج البحث المغكٌم، د.المدخ
 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٕ، )ّالخانجٌي، ط

 .دار الكتػػػػػاب الجديػػػػػد ُمحمػػػػػد محمػػػػػد يػػػػػكنس عمػػػػػي، ط مػػػػػدخؿ إلػػػػػى المسػػػػػانيات، د ،
 ـ.ََِْالمتحدة، بيركت، 

  ،ـ. ُٖٓٗمدخؿ في المسانيات، صالح الكشك، الدار العربية لمكتاب، طرابمس 

  دار تكبقػاؿ لمنشػر، الػدار البيبػاء، ُحنػكف مبػارؾ، ط لمسانيات سكسػير، د.مدخؿ ،
 ـ.ُٕٖٗ

 باء، مطبعة بيانية، عبد الكريـ غريب، الدار المعجـ أعبلـ التربية كالعمـك اإلنس
 ـ. ََِٕ، ُالنجاح الجديدة، ط

  ،المعجـ الماصؿ في عمـك المغة )األلسنيات( المجمد األكؿ، إعداد: محمد التكنجٌي
 ـ.ََُِراجي األسمر، مراجعة: أميؿ يعقكب، دار الكتب العممية، ك 

 ـ.ُُٗٗ، ُس المغة، أحمد بف فارس، تحقيؽ: عبد السبلـ هاركف، طيمعجـ مقاي 
 .عبػػد القػػادر الااسػػي  المعجمػػة كالتكسػػيط، نظػػرات جديػػدة فػػي  بػػايا المغػػة العربيػػة، د

 ـ.ُٖٗٗ، المركز الثقافي العربي، بيركت، ُالاهرم، ط

 دار ِعبػػػد القػػػادر الااسػػػي الاهػػػرم، ط جػػػـ العربػػػي، نمػػػاذج تحميميػػػة جديػػػدة، د.المع ،
 ـ.ُٗٗٗتكبقاؿ لمنشر، الدار البيباء، 



 محاضرات في اللسانيات 

 
 

221 
 

 .مكتبػػػػة لبنػػػػاف، بيػػػػركت، ُمحمػػػػد عمػػػػي الخػػػػكلي، ط معجػػػػـ عمػػػػـ المغػػػػة النظػػػػرم، د ،
 ـ.ُِٖٗ

  ٌأبػػػك يعقػػػكب يكسػػػؼ بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي السػػػكاكي ، ، ُهػػػػ(، طِٔٔ)تػػػػ ماتػػػاح العمػػػـك
 .ُّٕٗ-هػُّٔٓ، القاهرة، الحمبيٌ  ابيٌ مطبعة الب

 .ُعبػد القػادر الااسػي الاهػرم، ط المقارنة كالتخطػيط فػي البحػث المسػاني العربػي، د ،
 ـ.ُٖٗٗدار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيباء، 

 .هػػػػُِْٕ، عػػػالـ الكتػػػب، القػػػاهرة، ُتمػػػاـ حسػػػاف، ط مقػػػاالت فػػػي المغػػػة كاألدب، د- 
 ـ.ََِٔ

 ـ(، دار الاكر َُْْد كلي الديف ابف خمدكف )تالمقدمة، عبد الرحمف أبك زي
 بيركت، لبناف.

 .دار الكتػػاب ُمحمػد محمػػد يػكنس عمػػي، ط مقدمػة فػػي عممػي الداللػػة كالتخاطػػب، د ،
 ـ.ََِْالجديد المتحدة، بيركت، 

 .دار كا ػػػػؿ لمنشػػػػر ِشػػػػحدة فػػػػارع كآخػػػػركف، ط مقدمػػػػة فػػػػي المغكيػػػػات المعاصػػػػرة، د ،
 ـ.ََِّكالتكزيع، عماف، 

 حث االجتماعٌي، د. عمر الشيبانٌي، طرابمس، الشركة العامة مناهج الب
 ـ.ُٕٓٗلمتكزيع،

  مناهج البحث المغكٌم بيف التراث كالمعاصرة ، د.نعمة رحيـ العزاكٌم ،منشكرات
 ـ(. ََُِ-هػُُِْالمجمع العممٌي العرا ٌي ،)

 .ـ.َُٗٗ،ِتماـ حساف، مكتبة االنجمك المصرية، ط مناهج البحث في المغة، د 
 ُٕٗٗاهج البحث في عمـك المكتبات، د. ناهد أحمد، الرياض، دار المريخ، من. 
  مناهج عمـ المغة مف هرماف باكؿ حتى ناعـك تشكمسكي، بريجيته بارتشت، مؤسسة

 ـ.ََِْ، ُسعد حسف بحيرٌم، القاهرة ،ط المختار لمنشر كالتكزيع، ترجمة: أ.د.
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 القيـ، اإلنسانية، د. كامؿ حسكف  مناهج كأساليب كتابة البحث العممٌي في الدراسات
 ـ.ُُِِ، ُستراتيجٌية، بيركت طمركز البحكث كالدراسات اال

 الكظياػة الماعػكؿ فػي المغػة العربيػة، د. أحمػد  -مف البنية المككنية الػى البنيػة الحمميػة
 ـ.ُٕٖٗ، دار الثقافة، الدار البيباء، ُالمتككؿ، ط

 أحمػػد المتككػػؿ،  صػػكؿ كاالمتػػداد، د.األ -المنحػػى الػػكظياي فػػي الاكػػر المغػػكم العربػػي
 ـ.ََِٔ، دار األماف، الرباط، ُط

 .عػػػادؿ فػػػاخكرم، دار الطميعػػػة،  منطػػػؽ العػػػرب مػػػف كجهػػػة نظػػػر المنطػػػؽ الحػػػديث، د
 ـ.َُٖٗبيركت، 

 دار ُمػػػػنهج البحػػػػث المغػػػػكم بػػػػيف التػػػػراث كعمػػػػـ المغػػػػة الحػػػػديث، د.عمػػػػي زكيػػػػف، ط ،
 ـ. ُٖٔٗالشؤكف الثقافية، بغداد، 

 األدب كالعمـك االنسانية، مجمكعة مؤلايف، دار تكبقػاؿ، الػدار البيبػاء،  المنهجية في
 ـ.ُٖٔٗ

 دار محمػػػد عمػػػي ُ ػػػراءة لسػػػانية جديػػػدة، عػػػز الػػػديف مجػػػدكب، ط -المنػػػكاؿ النحػػػكم ،
 ـ.ُٖٗٗالحامي لمنشر كالتكزيع، صاا س، 

  مكجز تاريخ عمـ المغة)في الغرب(، ر.هػ. ركبنػز، ترجمػة أحمػد عػكض، سمسػمة عػالـ
   ـ.ُٕٖٗ-هػُُْٖعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالانكف كا داب، الككيت، الم

 ،ـ .ُٖٗٗعبدل الراجحٌي، دار النهبة العربية ، د. النحك العربي كالدرس الحديث 
  نحك نظرية لسانية عربية حديثة لتحميؿ التراكيب األساسية فػي المغػة العربيػة، د.مػازف

 ـ.ُِٗٗ، دار طبلس، دمشؽ، ِالكعر، ط

 عػػالـ ُتمػػاـ حسػػاف، ط لػػنص كالخطػػاب كاالجػػراء، ركبػػرت دم بكجرانػػد، ترجمػػة د.ا ،
 ـ.ُٖٗٗالكتب، القاهرة، 
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  النص كالسياؽ، استقصػاء البحػث فػي الخطػاب الػداللي كالتػداكلي، فػاف دايػؾ، ترجمػة
 ـ.َََِعبد القادر  نيني، أفريقيا الشرؽ، الدار البيباء، 

 الشػركة المصػرية ُمصطاى حميدة، ط ، د.نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة ،
 ـ.ُٕٗٗالعالمية لمنشر لكنجماف، القاهرة، 

 .منشػػػػكرات االخػػػػتبلؼ كناشػػػػركف، ُاألزهػػػػر الزنػػػػاد، ط نظريػػػػات لسػػػػانية عىرفنيػػػػة، د ،
 ـ. ََُِبيركت، 

 .دار الشػؤكف الثقافيػة، بغػداد، ّصػبلح فبػؿ، ط نظرية البنا ية في النقد األدبػي، د ،
 ـ.ُٕٖٗ

  مسكي المغكية، جكف ليكنز، ترجمة: د.حممي خميؿ، االسكندرية، دار نظرية تشك
 ـ.ُٖٓٗالمعرفة الجامعية، 

  ٌبػػيف عمػػـ المغػػة الحػػديث كالمباحػػث المغكيػػة فػػي التػػراث العربػػيٌ  نظريػػة الاعػػؿ الكبلمػػي 
، لبنػػاف ناشػػركف كالشػػركة المصػػرية العالميػػة ُعبػػد ا الخمياػػة، ط، هشػػاـ كاالسػػبلميٌ 

 ـ.ََِٕلمنشر، بيركت، 

 منشػػػػػكرات ُ، طمحمػػػػػد األكراغػػػػػيٌ  دكاعػػػػػي النشػػػػػ،ة، د. -نظريػػػػػة المسػػػػػانيات النسػػػػػبية ،
 ـ.ََُِاالختبلؼ، بيركت، 

 .محمػػد غػػاليـ،  النظريػػة المسػػانية كالداللػػة العربيػػة المقارنػػة، مبػػادئ كتحاليػػؿ جديػػدة، د
 ـ.ََِٕ، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيباء، ُط

 ُنهػاد المكسػى، ط نظر المغػكم الحػديث، د.نظرية النحك العربي في بكء مناهج ال ،
 ـ.َُٖٗ-هػََُْالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، 

  نهج الببلغة لئلماـ عمي بف أبي طالب)ع( ، بػبط نٌصػه: د.صػبحي الصػالح ، دار
 ش( .ُّْٖ-ؽُِْٔ،)ّالحديث لمطباعة كالنشر،  ـ ،ط

 .ـ.ََُِاألماف، الرباط،  ، دارُ، طمحمد األكراغيٌ  الكسا ط المغكية، جزءاف، د 
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 دار الثقافػػػػة، الػػػػدار ُحمػػػػد المتككػػػػؿ، ط الكظػػػػا ؼ التداكليػػػػة فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة، د.أ ،
 ـ. ُٖٓٗالبيباء، 

 .دار األمػػػػػػاف، الربػػػػػػاط، ُأحمػػػػػػد المتككػػػػػػؿ، ط الكظيايػػػػػػة بػػػػػػيف الكميػػػػػػة كالنمطيػػػػػػة، د ،
 ـ.ََِّ
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 البحكث كالدراسات
 ة، امطػانيكس ميخػا يؿ، مجمة: المعمػـ االشػكاالت الامسػايه فػي فكػر تشكمسكي المغكي

 ـ.َُٗٗ،ُالعػربٌي، السنة الثالثة كاألربعػكف، العػػدد/
 لاكف مف داخؿ المسانيات الصكتية، الكدغيرم محمد، بحث منشكر عمى شبكة األ

 االنترنيت، مك ع: مجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية.
  ٌالػمػعػاصر، د.فؤاد بك عمي، بحث منشكر  الػدرس الػنحػكٌم فػي الػخػطاب المػسػاني

 عمى شبكة االنترنيت، عمى مك ع منتديات تخاطب.
  )(،  لعاـ ٗ-ٖالعدد ) –فكنكلكجيا المغة العربية، أكديت بتي، مجمة )الاكر العربي

ُٕٗٗ.  
 .الاكنيـ كااللاكف، منتدل بمقاسـ حسيني عمى شبكة االنترنيت 
 ،عمي أسعد كظاة، كمية التربية جامعة  د. لغة األطااؿ بيف الاطرة كاالكتساب

 الككيت، بحث منشكر عمى شبكة األنترنيت.
 .فارس كماؿ نظمي، مجمة الحكار  المغة بيف فطرية تشكمسكي كبنيكية بياجيه، د

 ـ.ََِٓ، ُِِْالمتمدف، العدد/
 .المغة، أ.الكمعٌي، بحث منشكر عمى شبكة االنترنيت 
 مزكز بركك، بحث منشكر عمى  د.، غكمٌ محابرات في المسانيات كعمـ الناس الم

 شيكة االنترنيت
  مستكيات التحميؿ المغكٌم، ندل سعكد عبد العزيز الدايؿ، جامعة الممؾ سعكد، بحث

 .منشكر عمى شبكة االنترنيت
 المظاهر اال تصادية في صكا ت العربية، حمػزة بكجػمؿ، جامعة سيدم بمعباس- 

 دب كالمغة.الجزا ر، بحث منشكر عمى شبكة األ
 .ماهكـ الاكنيـ، منتديات ستارتايمز، ارشيؼ لغة الباد، عمى شبكة االنترنيت 
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  ٌفػػػػي لسػػػػاف العػػػػرب، محمػػػػد صػػػػنككر، رسػػػػالة ماجسػػػػتير ، كميػػػػة  المنحػػػػى االجتمػػػػاعي
 ا داب، الجامعة المستنصرٌية، )غير منشكرة( .

 ية كلسانية، النحك الت،لياٌي مدخؿ نظرٌم كتطبيقٌي: محمد الحناش، مجمة دراسات أدب
 ـ.ُٖٓٗالعدد األكؿ، السنة األكلى، 

 شبكة االنترنيت.كيكيبديا المكسكعة الحرة ، 
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