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  :المقدمة
والدارسين  تعد الدراسات اللغوية اليوم، ذات أهمية كبيرة لما حظيت به من اهتمام الباحثين

على حد سواء، وذلك من حيث إنها ذات قيمة علمية رائدة بما حوته من مفاهيم إجرائية تجلت 
  .نتائجها في الميدان التطبيقي

ضل في ذلك إلى جهود العديد من الباحثين، نذكر منهم العالمة األستاذ الدكتور ويرجع الف  
الذي استطاع أن يبرز المكامن العلمية لما تركه الخليل بن أحمـد  عبد الرحمن الحاج صالح، 

الفراهيدي وتلميذه سيبويه بقراءته الجديدة لهذا الموروث العلمي الكبير، ووصوله إلى وجود 
  .ما أسماه النظرية الخليلية نظرية عربية هي 

                                                           
 .يات وعلم الداللة بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة وهران ـ الجزائرأستاذة اللغو  (*)

  

  أھمیة النظریة الخلیلیة
  في  

  الدرس اللساني العربي الحدیث
  
  

  )*(مطھريصفیة  .د
     



٨٤  

  صفیة مطھري. د     

Α  

u 
إن أهم ما يميز النظرية الخليلية هو هذه الركائز األساسية التي بني عليها الدرس اللساني   

قد أبدع في جميع ميادين اللغة بصفة عامة، وفي الدراسات اللغوية  الخليلالعربي، حيث نجد 
ظام الصوتي العربي الذي العربية بصفة خاصة؛ من ذلك مثال، اختراعه للشكل واختراعه للن
  .بني عليه معجم العين الذي يعد أول معجم قائم على فكرة رياضية

أن أبرز ، إلى أي مدى وصل الدرس اللساني العربي وهو  -في هذه المداخلة-سأحاول   
  . ينهل من النظرية الخليلية، وما هي النتائج العلمية الدقيقة التي استطاع أن يحققها

  اني العربيركائز الدرس اللس
  نقط اإلعراب - ١

 إذإن ما تمتاز به األمة العربية هو الفصاحة في نطقها، والبيان والبالغة في تعبيرهـا،    
كانت تقام في الجاهلية أسواق تعنى بقضايا اللغة العربية، كسوق عكاظ الذي كان يأخذ منـه  

رة المتفق عليها، أداة الشعراء والبلغاء ما أجمعوا على استحسانه؛ وأصبحت هذه اللغة المختا
ومن هنا صارت لغة قبائل الجزيرة، . للتعبير عما يجول في صدورهم من أحاسيس ومشاعر

هي اللغة الفصيحة السليمة من الخطأ بخالف المناطق األخرى التي اختلطت بغيرها من األمم 
  .نتيجة التجارة

ة اإلسـالمية، وكـان   كما كانت نشأة الدرس اللغوي في العصر اإلسالمي مرتبطة بالحيا  
القرآن الكريم هو المحور األساسي لهذا الدرس، وبالتالي فإن النشأة األولى للدرس اللغـوي  
العربي، كان منطلقها الرئيسي هو قراءة القرآن الكريم؛ إذ نجد هذه األخيرة قد دعـت إلـى   

حا، ظهور علم األصوات مثال، ألن المقرئ إذا قرأ، عليه أن يخرج الحروف مخرجا فصـي 
إلى معرفة المد وقوانينه، وإلى أحكام الهمز، ومعرفة لهجات العرب  أيضاً مضطراً«ويكون 

ولذلك سميت  )١(».فيه، كما كان عليه أن يعرف ضوابط اإلدغام واإلظهار، واإلقالب والغنة
أن عبد الرحمن بن هرمز أول «ضوابط اللغة وقوانين أدائها في البداية بالعربية، و من ذلك 

لقد قام أبو األسود الدؤلي  .)٢(»ضع العربية، وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريشمن و
بنقط أواخر كلمات المصحف الشريف عندما فسدت السليقة العربية الصحيحة، فوضع شـيئا  
يقيس عليه العرب كالمهم، حيث اعتمد على رؤيته البصرية المرتكزة على وصف كلمـات  

                                                           
  .١٧: ١لبنان، ص-، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٧٩المفصل في تاريخ النحو العربي، محمد خير الحلواني، الطبعة األولى   )١(
، دار ١٩٨٤فضل إبراهيم، الطبعة الثانية طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبو ال   )٢(

  . ٢٦مصر، ص–المعارف 
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أول من أسس العربية، ونهج سبيلها، ووضـع قياسـها؛   «تيا، فكان القرآن الكريم وصفا صو
   .)١(»وذلك حين اضطرب كالم العرب

إن عمل أبي األسود ينحصر في نقط أواخر كلمات المصحف، إذ اتخذ كاتبا حاذقا مـن    
إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف، فانقط نقطة فوقه؛ فإن ضممت «: بني عبد قيس، وقال له

قطة فوقه على أعاله، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا فمي، فانقط ن
  )٢(».من ذلك غنة، فاجعل مكان النقطة نقطتين

إن هذا النقط الذي قام به أبو األسود الدؤلي الذي سمي من بعده بنقط اإلعراب، يحمـل    
الدرس النحـوي   دالالت في التراكيب اللغوية، تؤدي وظائف نحوية تمثل أبوابا معروفة في

أليست الضمة تمثل باب المرفوعات ومنه الداللة على الفاعلية في التركيب الفعلي، . العربي
والمبتدئية أو الخبرية في التركيب االسمي؛ وأن الفتحة تمثل باب المنصوبات وأنها تدل إمـا  

ما هو الحال في على المفعولية بشتى أنواعها، أو تدل على الهيئة كالحال، أو النوع أو العدد ك
  .المصادر؛ وأن الكسرة تمثل الداللة على المجرورات واإلضافة

  نقط اإلعجام - ٢

تعد مرحلة نقط اإلعجام مرحلة تالية لما قام به أبو األسود الدؤلي، حيث وضع نصر بن   
عاصم نقط اإلعجام، وهذا بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي عندما كان واليا على العـراق  

ويتمثل عمله في التمييز بين الحروف المتشابهة الشكل للتفريـق  . هـ٩٥هـ و٧٥فيما بين 
فكانت النقطة واحدةً توضع تحت أو فوق الحرف مثل الباء والنون، أو مثناة فوقـه أو  . بينها

تحته مثل الياء والتاء، أو مثلثة فوقه ال غير مثل الثاء والشين، وسميت الحروف التي لها نقط 
  .ت حروف بغير نقط سميت بالمهملةبالمعجمة، وبقي

إن هذه العملية الصوتية هي مرحلة تأسيسية للدرس اللساني العربي؛ إذ بها يستدل على   
ولكن قد ترتب على ذلك عدم التمييـز  . نطق الصوت ويظهر تميزه عن غيره من األصوات

ق قسما مهمـا  بين النقطتين، نقط اإلعراب الذي لحق أواخر الكلمات، ونقط اإلعجام الذي لح
فـي  الخليل بن أحمد الفراهيدي وبقيت هذه العملية على حالها إلى أن اهتدى . من الحروف

القرن الثاني الهجري إلى وضع أشكال خاصة بنقط اإلعراب، استوحاها من شـكل بعـض   
الحروف ألنه كان يرى أن الضمة من الواو، والفتحة من األلف، والكسرة من الياء؛ فوضـع  

بين يدي الحرف، وألفا صغيرة فوق الحرف، وياء صغيرة تحت الحـرف، ألن  واوا صغيرة 
                                                           

  .٢١، صالمصدر نفسه  )١(
  .٤٠الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالنديم، تحقيق رضا تجدد، ص  )٢(
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الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي األلف والياء والواو، فكما أن هـذه الحـروف   «

ثالثة، فكذلك الحركات ثالث، وهي الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض األلف، والكسرة 
       )١(».بعض الياء، والضمة بعض الواو

في هذه العملية على آلية النطق دون أن يعرف فيزياء الصوت  الخليل بن أحمدلقد اعتمد    
وتشريح األعضاء ونحوها من المعارف المستحدثة؛ فالصوائت كلها مجهورة، وهي أحاديـة  

إذ يعتمد نطقها على اهتزاز الوترين الصوتيين الذي يولد الجهـر، كمـا    )٢(التصويت وترية؛
ها السمعي، وكثرة دورانها في الكالم، واعتمادها على طرق تشكيلية متعددة بوضوح«تمتاز 

ويبـدو أن  . تعوض افتقارها إلى مخارج دقيقة ثابتة، كما هي الحال في األصوات الصـامتة 
الميزة األخيرة جعلت الصوائت من أصعب األصوات نطقا على المتكلم الذي يـتعلم اللغـة   

   )٣(».األجنبية
في هذه العالمات، هي اليسر وسهولة االستعمال والمرونة، إذ لم يعد الكاتب  إن أهم ميزة  

في حاجة إلى استعمال قلمين ولونين من الحبر، كما لم يعد القارئ يشكو من تعقيـد النظـام   
الحركي، ألن هذا النظام الذي ابتدعه الخليل، سهل االستعمال، قريب التناول، والدليل علـى  

إلى وقتنا هذا، وربما كان الحل الوحيد لمعضلة إضافة نظام الحركات  أنه ظل مستعمال«ذلك 
  )٤(»إلى نظامنا الكتابي العربي

  مدرسة التقلیبات الصوتیة - ٣
رائدا لهذه المدرسة التي اتبعت طريقة خاصة متميزة؛ إذ اعتمد فيها  الخليل بن أحمديعد   

ثم الشـفتين، ثـم حـروف     صاحبها على مخارج الحروف، بدءا بحروف الحلق، ثم اللسان
الجوف، وقد وضعت هذه المدرسة الكلمة وجميع تقليباتها تحت أبعد الحروف مخرجا، فمادة 
ضرب وتقليباتها الستة ضبر، رضب، ربض، برض، بضر، يبحث عنها في بـاب الضـاد،   

   )٥(.ألنه أبعد الحروف مخرجا في المادة

                                                           
دمشق، -دار القلم ، ١٩٩٣سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، الطبعة الثانية   )١(

   .١٧: ١ص 
  .٨٨، ص١٩٩٦دمشق -يراجع مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، الطبعة األولى، دار الفكر  )٢(
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )٣(
، ١٩٩٨دمشق –النظام السيميائي للخط العربي في ضوء النقوش السامية ولغاتها، يحي عبابنا، اتحاد الكتاب العرب   )٤(

  .١٢ص
  .١٥٢القاهرة، ص -، مكتبة اآلداب ٢٠٠١رجب عبد الجواد إبراهيم، الطبعة األولى . يراجع دراسات في الداللة والمعجم  )٥(
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خارج الحروف، تحتاج إلـى أذن ذات  إن هذه الطريقة الرائدة التي ركيزتها األساسية م  
حس مرهف، أذن موسيقية، كما أن في هذه الطريقة عسرا ومشقة على الباحث، وقد أشـار  
: ابن منظور في مقدمة معجمه لسان العرب إلى عيوب هذه الطريقة ومشاقها، حيـث يقـول  

هم منه، قد كأن واضعه شرع للناس موردا عذبا وحألهم عنه، وارتاد لهم مرتعا مريعا ومنع«
أخَّر وقدم ، وقصد أن يعرِب فأعجم، فرق الذهن بين الثنائي المضاعف والمقلـوب، وبـدد   

  )١(».الفكرة باللفيف والمعتل، والرباعي والخماسي، فضاع المطلوب
تأثير فيمن جاء بعده؛ حيث اتبع طريقته وسار علـى دربـه    للخليل بن أحمدولقد كان   

  :هذا جدول توضيحي لمدرسة التقليبات الصوتيةالعديد من المعجميين، و
  

  المعجم  المعجمي
  )هـ١٧٥-١٠٠( الخليل بن أحمد -
  )هـ٣٢١-٢٢٣( ابن دريد -
  )هـ٣٥٦-٢٨٨( أبو علي القالي -
  )هـ٣٧٠-٢٨٢( األزهري -
  )هـ٣٨٥-٣٢٦(الصاحب بن عباد -
  )هـ٤٥٨-٣٩٨(ابن سيدة -

  معجم العين-
  جمهرة اللغة-
  البارع-
  ةتهذيب اللغ-
  المحيط في اللغة-
  المحكم والمحيط األعظم-

  
بطريقته هذه أن يؤسس مدرسة عرفت بمدرسـة التقليبـات    الخليل بن أحمدلقد استطاع 

الصوتية، وذلك لما يمتاز به من ذكاء وفطنة، وعقلية ناضجة، وعبقرية فذة؛ إذ كـان لديـه   
علوم هامة هـي محـور    نظرة علمية خارقة، فهو بذكائه وفطنته استطاع أن يؤسس لثالثة

الدراسات اللسانية الحديثة اليوم؛ حيث وضع أسس علم النحو، وجعله قائمـا علـى أصـول    
 وقواعد علمية ال زلنا نحلل شفراتها إلى اليوم من خالل مدارستنا لكتاب سيبويه الذي كـان 

ل نسبة قد وهبه له باعتباره تلميذه النجيب، والمتصفح للكتاب يجد ذلك واضحا من خال الخليل
  .سيبويه العديد من القضايا اللغوية إلى الخليل

علم العروض الذي اكتمل بناؤه على يديه؛ ويروي المؤرخون سـبب   الخليل كما وضع  
ابتكاره لهذا العلم رواية طريفة، وهي أنه مر يوما بحداد، فاستهواه دقُّ المطرقة المنتظم، فلما 

                                                           
   .مقدمة لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت  )١(
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ين األوزان في الشعر العربي، تم له ذلك فاخترع حاول أن يربط بين هذه النغمات الرتيبة وب

   )١(.العروض
  منھج الخلیل في معجم العین

في ترتيب مادة معجمه منهجا قائما على الصوت ال على الكتابة،  الخليل بن أحمدلقد اتبع 
وذلك ألنه كان يؤمن أن الصوت أوضح في التمييز والداللة على مخرج الحرف من الكتابة، 

ر أن اللغة هي في األصل نظام من الرموز الصوتية المنطوقة؛ في ذلك يقول ابن وذلك باعتبا
وأما الكتابة فهي محاولة  )٢(».إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«: جني في حدها

تقريبية لتسجيل الواقع الصوتي للغة، ونجد في اللغة العربية ضوابط للكتابة ال تتطابق مـع  
لك كلمة عمرو تكتب أربعة أحرف وتنطق ثالثة، ومنها كذلك كلمة هذا الواقع الصوتي، من ذ

لم يعتمد في معجمه على الكلمة  الخليلومن ثم فإن «التي تكتب ثالثة أحرف وتنطق أربعة، 
برسمها المكتوب، وإنما اعتمد على الكلمة وفق مكوناتها الصوتية الحقيقية، وقد هداه اشتغاله 

ومن هنا، نجـد أن   )٣(».ا المنهج ألن الموسيقى في مجملها صوتبالموسيقى واألنغام إلى هذ
اشتغاله بالموسيقى هو الذي ساعده على ابتكار هذا الترتيب الصوتي؛ حيث إنها تقوم علـى  

فهو اعتمد على مخارج الحروف عندما ينطق بها، ونظـر إلـى األوتـار    «أساس الصوت، 
 )٤(»ه من أسفل حتى ينتهي إلى أعـاله الصوتية واألصوات اللغوية، فصنع سلمه صاعدا علي

مبتدئا بأقصى الحلق متدرجا في الصعود جاريا في ترتيبه على مسار جهاز النطق حتى يصل 
  : فكانت موزعة وفق الجدول التصنيفي اآلتي )٥(إلى الشفتين،

  
  نوعها  مخرجها  األصوات

  غ.خ.هـ.ح.ع-
  ك.ق-
  .ض.ش.ج-
  ز.س.ص-

  من الحلق-
  من اللهاة-
  من شجر الفم-
  من أسلة اللسان-

  حلقية-
  لهوية-
  شجرية-
  أسلية-

                                                           
  .١٦٠يراجع دراسات في الداللة والمعجم، ص   )١(
   .٣٣: ١مصر، ص -لمية الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد النجار، المكتبة الع  )٢(
   .١٦٢دراسات في الداللة والمعجم، ص   )٣(
   .المصدر نفسه، الصفه نفسها  )٤(
   .١٦٩، ص ١٩٧٦بيروت -من قضايا اللغة العربية، حسن ظاظا، دار النهضة العربية –يراجع كالم العرب   )٥(
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  ت.د.ط-
  ظ.ذ.ث-
  ن.ل.ر-
  م.ب.ف-
  الهمزة+ ي .ا.و-

  من نطْع الغار األعلى-
  من اللثة-
  من ذلق اللسان-
  من الشفة-
  هوائية-

  نطعية-
  لثوية-
  ذَلَقية-
  شفوية-
  حروف العلة-

  
  :شعرية تسهيال لحفظها هيهذا الترتيب الذي وضعه الخليل في أبيات )١(وقد نظم أحدهم

  يا سائلي عن حروف العـين دونَكَهـا  
  

     وإحصــاء ضـمها وزن في رتبـة  
  العين والحـاء، ثم الهـاء والخــاء   

  
      والغين والقـاف ثـم الكـاف أكفـاء  

  والجـيم والشـين ثم الضـاد يتبعهـا    
  

  صــاد وســين وزاي بعــدها طـــاء  
  الظـاء متصــلٌ ثم والدال والتـاء   

  
ــدها راء بال   ـــاء بع ـــاء ذال وث   ظ

    والالم والنـون ثم الفــاء والبــاء  
  

     والميم والـواو والمهمـوز واليــاء  
    

إن المتمعن في هذا الترتيب يجد أن الخليل قد اختار حرف العين صدرا لترتيبه الصـوتي  
يان على الرغم من أنه يتلو حرفي الهمزة والهاء في الترتيب المخرجي، إذ هما حرفان حنجر

والحنجرة تسبق الحلق، وذلك ألن حرف العين أكثر دورانا في كالم العـرب مـن الهمـزة    
تبلغ نسبة تردد العين في الكلمة . والهاء، حيث إنها تتميز بقوة الوضوح السمعي مقارنة بهما

  )٢(.°/٢،٥، والهمزة °/٣،٣، ونسبة الهاء °/٥،١العربية حوالي
به المزهر عن ابن كيسان، حيث يرى هذا األخير وهناك سبب آخر ذكره السيوطي في كتا

لم أبدأ بالهمزة ألنه يلحقها النقص والتغيير والحذف، وال باأللف ألنها تكون «: قال الخليلأن 
في ابتداء الكلمة، وال في اسم وال فعل إال زائدة أو مبدلة، وال بالهاء ألنها مهموسة وخفية ال 

فيه العين والحاء، فوجدت أن العين أنصح الحـرفين،  صوت لها، فنزلت إلى الحيز الثاني، و
فابتدأت به ليكون أحسن في التأليف وليس العلم بتقديم شيء؛ ألنه كله مما يحتاج إلى معرفته؛ 

   )٣(».فبأي بدأت كان حسنا، وأوالها بالتقديم أكثرها تصرفا

                                                           
   .١٦٤، ص المصدر نفسهيراجع   )١(
   .١٦٥، ص المصدر نفسهيراجع   )٢(
    ٩٠: ١زهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تحقيق محمد جاد المولى وآخرين، دار إحياء الكتب العربية ، ص الم  )٣(
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  مبادئ النظریة المعجمیة

  :دئ أساسية نجملها في اآلتيتنهض النظرية المعجمية الخليلية على مبا
يؤمن بنظرية المحاكاة في نشأة اللغة التي تقوم  الخليل بن أحمدلقد كان : مبدأ المحاكاة-١

على تحكيم العقل، وهذا ما يتواءم ومذهبه؛ حيث كان معتزليا؛ ومن ذلك ما أورده ابن جنـي  
م توهموا فـي صـوت   كأنه: الخليل قال«: في باب إمساس األلفاظ أشباه المعاني، حيث قال

 )١(».صرصـر : صر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: الجندب استطالة ومدا فقالوا
  .وما هذا إال قياس صوتي قائم على المحاكاة في نشأة اللغة

إن طريقة الخليل في معجم العين تقوم على الجمـع والحصـر   : العنصر الرياضياتي-٢
إذ يعد أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد هـو   واإلحصاء المعتمد في الرياضيات،

  )٢(:قوله
  صفْ خلقَ خود كمثِل الشمسِ إذ بزغَـتْ 

  
  يحظى الضجيع بها نجـالء معطـار    

    
زم أصناف النغم وحصر أنواع اللحون في الموسـيقى، فاسـتخرج العـروض    «كما أنه 

  )٣(».وحصر أشعار العرب بها
التحليل التوافيقي في الرياضيات، مما أدى بـه إلـى   قائم على الخليل بن أحمد إن عمل 

حساب ما يمكن أن يتشكل من ألفاظ مستعملة أو مهملـة فـي حـدود الحـروف الهجائيـة      
حيث توصل إلى أن عدد أبنية كالم العرب المستعمل والمهمل على مراتبها األربع  )٤(العربية،

   )٥(:هو على النحو اآلتي
  .من الثنائي اثنا عشر ألف-
  .ن الثالثي ثالثمائة ألفم-
  .من الرباعي خمسة آالف-
  .من الخماسي أربعمائة واثنا عشر ألف-

                                                           
   .١٥٢: ٢الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، ص   )١(
  .٢٤٤ بيروت، ص–يراجع بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، دار المعرفة   )٢(
    ٢١٨: ٢، دار مصر للطباعة، ص١٩٦٨المعجم العربي، نشأته وتطوره، حسين نصار، الطبعة الثانية  )٣(
-، ديوان المطبوعات الجامعية ١٩٩٧الطبعة األولى  المعاجمية العربية، قراءة في التأسيس النظري، الجياللي حالَّم،  )٤(

   .٤٣ص الجزائر، 
   . ٤٤، ويراجع المعاجمية العربية، الجياللي حالَّم، ص ٧٤: ١ يراجع المزهر في علوم اللغة، ص  )٥(
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وقد استطاع الخليل أن يحصر هذا العدد من الجذور وفق نظرية التحليل التوافيقي فـي    
  :الرياضيات، وذلك حسب مفهومي العامل والرتبة على النحو اآلتي

  ر  ٢٨ -٥×ر  ٢٨-٤× ر  ٢٨-٣ ×ر   ٢٨-٢× ر  ٢٨-١= ع
 ٣-، ثم ٢-، ثم ١-: هو رتبة الجذر المتناقص توافيقيا) ر(هو العدد المطلوب، و) ع(فـ

ومن ثم يمكن إحصاء جذور األلفاظ الثنائية والثالثية والرباعية والخماسية التـي  . وهكذا... 
  :يمكن تشكيلها في حدود الحروف الهجائية العربية من دون تكرار كما يأتي

  .جذرا ٧٥٦= ٢٧×  ٢٨:  أللفاظ الثنائية عدد جذور ا-
  .  جذرا ١٩٦٥٦=  ٢٦×  ٢٧×  ٢٨:  عدد جذور األلفاظ الثالثية -
  .جذرا ٤٩١٤٠٠=  ٢٥×  ٢٦×  ٢٧×  ٢٨  :األلفاظ الرباعيةعدد جذور -
  .جذرا ١١٧٩٣٦٠٠=  ٢٤×  ٢٥×  ٢٦×  ٢٧×  ٢٨: عدد جذور األلفاظ الخماسية-

: أبنيـة كـالم العـرب، المسـتعمل والمهمـل هـو      وبذلك يكون العدد اإلجمالي مـن  
   )١(.لفظا ١٢.٣٠٥.٤١٢

إن ما يستنتج من هذه العمليات الرياضية هو أن أبنية الرباعي والخماسي، هي أكثر من   
الثنائي والثالثي، ومع ذلك فإن الكالم العربي يكاد ينحصر في أبنية الثالثي، ألن االسم مثال 

ل من ثالثة أحرف، حرف يبتَدأ به، وحرف يحشَّى به الكلمة، ال يكون أق«: الخليـل كما يقول 
  »)٢(.وحرف يوقف عليه

  المبدأ الصوتي -٣-
الخليل بن أحمـد  إن المبدأين السابقين هما في الحقيقة قائمان على قواعد صوتية نهجها   

   )٣(:في نظريته منها
  .يإن أكثر كالم العرب ثالثي الجذور، محصور بين الثنائي والخماس-
يجب أن يكون حرف من حروف الذالقة أو الحروف الشفوية فـي الكلمـات الرباعيـة    -

  .والخماسية؛ وإن كانت الكلمة معراة من الحروف الشفوية أو الذلق، فهي ليست عربية
يجب أن تأتلف الحروف فيما بينها في الكلمة الواحدة، من ذلك مثال أن العين ال تـأتلف  -

حـي  : قرب مخرجيهما إال أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين مثلمع الحاء في كلمة واحدة ل
  : على كقول الشاعر

                                                           
   .٤٤يراجع المعاجمية العربية، الجياللي حالَّم، ص   )١(
   . ٧٤: ١المزهر، السيوطي، ص   )٢(
   . وما بعدها ٥٥بغداد، ص-يراجع كتاب العين، الخليل بن أحمد، تحقيق عبد اهللا درويش، مطبعة العاني   )٣(
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  أال رب طيــف بــات منــك معــانقي

  
  إلــى أن دعــا داعـــي فحيــــعال  

  .بمعنى قال حي على الفالح  
ال يجب اجتماع بعض الحروف في أبنية كالم العرب، إذ ليس في هذا األخير دعشوقة، -

  .، وليس في شيء من األلسن ظاء غير العربية)نر(رها وال جالهق، وال كلمة صد
قد أكد أبعاد نظريته الصوتية، حيث تمكن من حصر الرصيد الخليل نستنتج مما سبق أن   

اللغوي المستعمل بالفعل الذي تكلمت به العرب، والرصيد اللغوي المهمل الذي تعـذر علـى   
اللغوي الذي يمكـن أن يـتكلم بـه    العرب النطق به لعدم ائتالف أصوات ألفاظه، والرصيد 

  .العربي مستقبال أو تكلمت به العرب، ولم يحفظه السماع ولم تسجله الرواية
قد أسس علم األصوات بشقيه الفونيتيكي والفونولوجي، الخليل ومن هنا يمكننا القول إن   

ث مبادئ علم األصوات النطقي، كالحـدي «ففي الشق األول نجد مقدمة كتاب العين قد ضمت 
عن جهاز النطق وأعضائه، وتحديد المنظومة الصوتية، واالنتباه إلى مبدأ اللغـة الصـوتي،   

أما الشق الثاني، فقد جاء في مقدمة كتاب العين  )١(».وتقسيم األصوات إلى صوامت وصوائت
بمبادئ علم األصوات التشكيلي كائتالف الحروف والصفات التركيبية، وصـوغ  «ما يسمى 

  .وغيرها )٢(»الطبيعية الكلمات لألصوات
نظرة «له  فقد كانتقد أسس مبادئ نظريته  وهي مؤطرة وفق دعائم صوتية، الخليل إن   

أصيلة فيما يخص األصوات والنظام الصوتي، فله من المفاهيم في ذلك ما ال يوجد إطالقا في 
فهذه . دالصوتيات التقليدية الغربية، وذلك مثل مفهومي الحركة والسكون، ومفهوم حرف الم

األشياء لم تعرف قيمتها إال عندما اختبرت المفاهيم اليونانية التقليديـة كـالمقطع، وغيرهـا    
كالفونيم، وكالتمييز بين النبر وكمية المصوت ، وغير ذلك، وبصفة خاصة ما يجـري اآلن  

 لقد تصور العلماء )٣(».من تجارب في اصطناع الكالم واستكشافه اآللي باألجهزة اإللكترونية
المخـارج   ، حيث إن ترتيب matrice النظام الصوتي كمصفوفةالخليل، العرب ومن بينهم 

عندهم، هو ترتيب ألجناس من األصوات على المحور األفقي، وكل جنس يتفرع عن اآلخر 
، ثـم الرخـو   )شيء مـن الجمـود  (+، ثم اللين )مد(+بزيادة صوت الحركة، ثم حرف المد 

  )٤().جمود مطلق(، ثم الشديد )شدة+رخاوة (، ثم بين بين )جمود أكثر(+
                                                           

   .٤٣دمشق،ص  –وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور،الطبعة األولى، دار الفكراللسانيات   )١(
   .م ن، ص ن  )٢(
–مفاهيمها األساسية، عبد الرحمن الحاج صالح، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية –النظرية الخليلية   )٣(

   .٤١، ص ٢٠٠٧الجزائر 
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسهايراجع   )٤(
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سـعى إلـى   «انا أو جزءا من عمله في المقدمة وإنما إلى األصوات عنوالخليل لم يشر   
تقديم مادة صوتية تصلح أساسا لبناء المعجم مع األسس اللغوية األخرى كلما دعت الحاجـة  

بخالصة الدرس الصـوتي لتفسـير وجـوه    « الخليلاستعان اللغويون بعد  وقد )١(»إلى ذلك،
الكتاب، ووسعه ابن جني من  صرفية ذات منشأ صوتي، كاإلدغام، وهو ما شرعه سيبويه في

كما استعان البالغيون والنقاد  )٢(».بعده، وصار بعد ذلك دولَة في كتب أهل الصرف خاصة
ممن عرضوا لفصاحة الكلمة بحسب المخارج وائتالف الحروف وبيـان  «ودارسو اإلعجاز 

عبد ، و)٤٦٦ت (وابن سنان الخفاجي ) ٣٨٦ت (حسن التأليف أو قبحه، من هؤالء الرماني 
كما نجد أهمية الدرس الصوتي تجلت كـذلك   )٣(».وغيرهم كثير) ٤٧١ت(القاهر الجرجاني 

وبهذا يمكن . في علم التجويد في القرن الرابع الهجري، نتيجة تضافره مع  القراءات القرآنية
تصنيف المادة الصوتية الواردة في مقدمة كتاب العين وفق الدرس اللساني العربي الحـديث،  

رائدا في مجال علم األصوات وفي غيره مـن العلـوم    -وبدون منازع-الخليل د ويمكن ع
اللغوية التي تتوافق والدرس اللساني العربي الحديث، إذ كان ومازال الباحثون يعتمدون فـي  

وتلميذه سـيبويه  الخليل بن أحمد الفراهيدي دراساتهم أدوات وإجراءات كان قد أرسى سبلها 
  .في القرن الثاني الهجري

 la يدخــل فيــما يســمى اليــوم بالمعجــمية      الخلـيل بـن أحمـد  إن عمل 
lexicographie  ،إذ هي مصدر صناعي يدل على علم مختص بصناعة وتأليف المعـاجم ،

يهدف إلى جمع الرصيد المفرداتي وتصنيفه وترتيبه وفق نظام معين، ثم تعريف وتوضـيح  
  .مداخله

بدراسـة  «م تفرع عنه علم المفردات الذي يهـتم  والمعجمية في الدراسات الحديثة هي عل
األلفاظ من حيث اشتقاقها وأبنيتها، وداللتها، وكـذلك بالمترادفـات والمشـتركات اللفظيـة     

يضـطلع   lexicologieومن هنا، فإن علم المفردات  )٤(»والتعابير االصطالحية والسياقية،
كمـا تفـرع عـن     )٥(».المعجـم  المعلومات الوافية عن المواد التي تدخل في«بمهمة إيجاد 

                                                           
  .٤٨اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور، ص    )١(
   .٦٧م ن، ص   )٢(
   .٦٨، ص المصدر نفسه  )٣(
   .٣، ص ١٩٩١علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، الرياض   )٤(
   .الصفحة نفسها   )٥(
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   )١(:المعاجم التي تشتمل على خمس خطوات رئيسة تتمثل في اآلتي
  .جمع المعلومات والحقائق-١
  .اختيار المداخل-٢
  .ترتيبها وفقا لنظام معين-٣
  .كتابة المواد-٤
  .النهائي نشر النتاج-٥
وإذا كانت صناعة المعجم تقوم على جملة من المبادئ، إذ هي باإلضـافة إلـى جمـع      

مفردات اللغة وترتيبها وتعريف كل مدخل بما يناسبه من المعاني، فهي تعمل كـذلك علـى   
اإلحاطة بعدد هائل من المعلومات عن هذه المفردات، من حيـث خصائصـها الصـوتية    «

   »)٢(.تركيبية، والداللية والتأريخية، والتأثيليةوالكتابية، والصرفية وال
وبناء على ذلك نستنتج أن مؤلفي المعاجم، ومنهم صاحب معجم العين، قد أدركوا هـذه    

الخاصية المتصلة بصناعة المعجم، وذلك من حيث صلة المعجم بالنظام اللساني، ومستويات 
مناهجهم، فأسسوا نظريـات معجميـة   االستعمال ومجاالته، والتأريخ والتأثيل، ولذلك تعددت 

   )٣(:عبر مراحل في سلم تطوري هي كاآلتي
  ).هـ١٧٥ت (نظرية العين الصوتية للخليل بن أحمد -
  ).هـ٣٢١ت (نظرية الجمهرة البن دريد -
  ).هـ ٣٩٦ت (والجوهري ) هـ ٣٧٠ت (نظرية صحاح العربية لألزهري -
  .مقاييس اللغةفي ) هـ ٣٩٥ت (نظرية المعنى الجذري البن فارس -
  .في المخصص) هـ ٤٥٩ت (نظرية الحقول الداللية عند ابن سيدة -
لقد أسهم هذا التنويع النظري في العمل المعجمي بشكل واضح في إنجاز أعمال تطبيقية   

متباينة أفرزت أنواعا من المعاجم، وتطورت إلى عدة اختصاصات، وأصـبحت المعجميـة   
بذاته، وذلك من حيث اسـتثماره للعديـد مـن النظريـات     ومنها صناعة المعاجم علما قائما 

. اللسانية، في األصوات وإحصاء المفردات وتصنيفها، وتعريفها وفق مناهج ونظريات متعددة

                                                           
   .الصفحة نفسهايراجع   )١(
   .١٣، ص١٩٨٦الفاسي الفهري، دار توبقال، المغرب، الدار البيضاء  المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة، عبد القادر  )٢(
   .٨-٧قراءة في التأسيس النظري، الجياللي حالَّم، ص –يراجع المعاجمية العربية   )٣(
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كما أصبح هذا العلم يستمد شرعيته من معطيات كثير من نظريـات علـم اللغـة الحـديث     
  )١(.ت وغيرهاوبخاصة الصوتيات والمفرداتية، وعلم الداللة والسيميائيا

ومن هنا، أخذت المجامع اللغوية والمؤسسات العلمية على عاتقها مهمة تأليف المعـاجم،    
ويـة  يمما أدى إلى ظهور كثير من األعمال مستثمرةً أحدث النظريات اللسانية، كالمناهج البن

   )٢(.والتوزيعية والتحليلية والسياقية في تعريف المداخل بخاصة
د من الجمعيات الخاصة بالمعجم، وبدأت تعقد ندوات ومـؤتمرات  وظهر نتيجة ذلك عدي  

   )٣(:دولية خاصة بصناعة المعجم منها
  .١٩٧٠مؤتمر الجمعية اللغوية األمريكية الحديثة في والية أوهايو بأمريكا سنة -
  .١٩٧٣مؤتمر صناعة المعاجم في أكاديمية العلوم بنيويورك سنة -
في مركز دراسة المفردات ببـاريس فـي نـوفمبر     المعجمبملتقى دولي حول التعريف -

١٩٨٨.  
  .١٩٨٣تأسيس الجمعية المعجمية العربية بتونس سنة -

وعقدت عدة ملتقيات وندوات دولية حول المعجمية منها تلك التي كانت حـول المعجـم   
  .١٩٩٣العربي المختص في أبريل 

يهتم بالبحث في معجم  ومن هنا، فإن المعجمية هي علم ينضوي تحته علم المفردات الذي  
اللغة العربية ومتنها، وهي ما يسمى بعلم المعجم، كما تنضوي تحته صناعة المعجـم التـي   

  :ويمكن توضيح ذلك بالترسيمة اآلتية. تختص بكيفية صناعة المعجم
  المعجمیة

        
  )المعاجمية(علم المعجم                 صناعة المعجم                   

               Lexicologie                   lexicographie     
  

                                                           
   . ٨يراجع م ن، ص   )١(
طالس للدراسات ، دار ١٩٨٨، ويراجع علم الداللة، بيار غيرو، ترجمة منذر عياشي، الطبعة األولى ٩يراجع م ن، ص   )٢(

   . ١٣٥دمشق، ص –والترجمة والنشر 
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )٣(

**logie  :من أصل إغريقي تعني دراسة أو علم، وgraphie : تشير إلى الخطاطة أو الكتابة، وهما تدالن في اللغات
  .األوربية اليوم على العلم نفسه وتوثيق نتائجه
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للوحدات األساسية المشكلة للغة التي تخضع في العادة لسنة التطور، حيث إن ما يمثل مرحلة 
سالمي وما ترتب عنه من دالالت أللفـاظ نتجـت   الخليل كان خاضعا لمستجدات العصر اإل

ويمكننا القول، إن ما ميز هـذه  . نتيجة هذا التحول في الحياة االجتماعية والفكرية والعقائدية
المرحلة هو ظهور جيل أول من المعاجم، يتمثل في المعاجم االبتكارية، التـي تعـد بمثابـة    

حيـث   )١(»هاية القرن الرابع الهجـري، المرجع األساس للسان العربي الفصيح حتى قبيل ن«
اكتملت النظريات والمناهج الخاصة بالمعاجم المبتكرة، وذلك من حيـث الجمـع والترتيـب    

التـي   بن أحمـد الفراهيـدي   للخليلنظرية العين الصوتية الحصرية «والتعريف، ومن ذلك 
فاظ وكلمات فـي  حاول فيها حصر الطاقة التوليدية للغة للوقوف على ما يمكن تشكيله من أل

حدود الحروف الهجائية العربية حسب نظرية التوافق والتبادل في الرياضيات، مـع تمييـز   
المهمل والمستعمل والمعرب والدخيل عن طريق االئتالف الصوتي قبل السماع أو الروايـة  

    )٢(».غالبا
حـروف  المتمثل في ما هو موجود وما يمكن أن يوجد بالقوة في حدود ال الخليلإن عمل   

وهذا مـا وجـدت   . الهجائية العربية، يتوافق وفكره الرياضي القائم على الدقة والتدقيق معا
مـن خـالل   عبد الرحمن الحاج صالح . د.أصداه اليوم فيما يسعى من أجله جاهدا لتحقيقه 

حيث أعطى أوصـافا للمعجـم الجـامع    ل العرب، ڤـومشروع الذخيرة العربية الذي يعد ڤـ
عربية المستعملة، إذ يستخرج هذا المعجم من الذخيرة اآللية، فهي مصدر مـن  أللفاظ اللغة ال

المعطيات التي ينطلق منها ويعتمد عليها الواضعون لهذا المعجم الكبير، الذي ال يختلف عن 
الذخيرة إال بالترتيب األبجدي وغيره لمحتواه المعجمي، وبالدراسات والتحليالت الخاصة بكل 

حيث إن كل مفردة تثبت في الذخيرة، البد أن يحرر لها بحـث لغـوي   مدخل من مداخلها، 
   )٣(.مستفيض

حسـب  -الذي ينقسم    )٤(أشكال المعجم اآللي عبد الرحمن الحاج صالح. د.أوقد اقترح   
إلى مجموعات مرتبة أللفاظ الذخيرة، ثم إلى معجم موسوعي لغوي يخصـص لكـل    -رأيه

                                                           
، المجلس األعلى للغة ١٩٩٩: ٢وآفاق المستقبل، الجياللي حالَّم، مجلة اللغة العربية، العدد  واقع المعجم العربي المعاصر  )١(

   . ١٨٢الجزائر، ص-العربية
   .م ن، ص ن  )٢(
، ١٩٩٩: ٢يراجع مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللغة العربية، العدد   )٣(

   . ٤٦الجزائر، ص -على للغة العربيةالمجلس األ
   .٤٧يراجع م ن، ص   )٤(
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مجموعات المرتبة، فهي عبارة عن جذاذات آليـة، كـل   أما ال. لفظة دراسة علمية مستفيضة
  : واحدة منها تختص بترتيب معين وفق اآلتي

  ).االنطالق من األلفاظ(ترتيب أبجدي عام -١
  ).االنطالق من المعاني(ترتيب أبجدي بحسب مجاالت المفاهيم -٢
، وتجـزأ إلـى   )عدد المرات التي ظهرت في النصـوص (ترتيب بحسب تردد الكلمة -٣
  .تيبات بحسب العصور وفي مرحلة أخرى بحسب المؤلفين وأصحاب النصوصتر

ترتيب بحسب شيوع الكلمة أي ذيوعها في البلدان العربية في الوقت الراهن، وفي كل -٤
  .مما مضى) سنة٥٠(حقبة 
  .ترتيب بحسب العلوم والفنون-٥
ـ    ي الخـرائط  ولقد أشار صاحب الذخيرة إلى عنصر هام في العملية المعجمية، يتمثل ف

الجغرافية التي تبين ذيوع الكلم العربية في مختلف األقاليم والتعرف على تنوعاتها الصـوتية  
  )١(.في األداء

هذا بالنسبة للمعجم اآللي، أما المعجم المحرر فسيكون حسب رأيه على غرار ما وضـع    
اء بحوثا خاصـة  من الذخائر اللغوية الفرنسية أو اإلنجليزية، فهو موسوعة يحرر فيها العلم

  )٢(:بكل لفظة، وذلك من حيث ما يأتي
  .تحليل داللي للفظة انطالقا من السياقات وحدها-
ذكر المقابل اإلنجليزي والفرنسي لكل كلمة إن وجد، أو ما يقرب منه، مع بيان الفوارق -

  .التصورية
ذكر  تعليق صوتي وصرفي ونحوي وجيز باالعتماد على ما ذكره علماء اللغة قديما مع-

  .المصادر والمراجع
  .تعليق تاريخي للمادة وفروعها انطالقا من تحليل النصوص أو المقارنة بينها-
  .بيان أصل الكلمة إن كانت من الدخيل، وتكييفها-
  .بيان شيوع الكلمة الجغرافي بحسب العصور-
  .ذكر متجانسات ومترادفات وأضداد الكلمة إن وجدت-
  .العلماء قديما وحديثا إن وجدت ذكر الدراسات التي خصصها لها-
    

                                                           
   .٤٧م ن، ص   )١(
   .٤٧م ن، ص   )٢(



٩٨  

  صفیة مطھري. د     

Α  

u 
  الخاتمة

إن مشروع الذخيرة العربية الذي يرغب في تحقيقه عديد من الباحثين، كل واحد حسـب    
، الذي وضع عبد الرحمن الحاج صالح. د.أاختصاصه، مقتفين في ذلك مسار رائدهم العالمة 

. اليوم حقيقة ينهل منها الجميـع المبادئ واألسس العلمية، النظريةَ منها والتطبيقيةَ، قد أصبح 
وإذا كان للغربيين طرائقهم ونظرياتهم، فإن للعرب كذلك نظريات وطرائق لغوية يحفل بهـا  
تراثهم، ويبين عن مكنوناتها مسارهم العلمي والعملي، وبخاصة في القرون الهجرية األولى، 

مقوماته مـن دقـة    التي بينت أن الدرس اللغوي العربي كان يخضع لمنهج علمي قويم بكل
ووضوح وثبات، وأن مسارنا اللغوي اليوم أصبح يعتمد التراث اللغوي العربي قاعدة علميـة  

  .للوصول إلى غايات لغوية جديدة متطورة
عربي يحوي جميع المعلومات والمنجزات الفكرية ل ڤـوكما يعد هذا المشروع بمثابة ڤـ  

  .افية مشتركة لألمة العربيةلكل الدول العربية، حيث يوفر قاعدة معرفية وثق
إن مشروع المعجم اللغوي العربي التاريخي ومعـاجم الموسـوعات العربيـة متعـددة       

الموضوعات يسهم في الترويج للثقافة وللغة العربية بوصفها مشروعا حضاريا وعالميـا، إذ  
وتكمـن  . يتعرف العالم من خالله على الكنوز التي يحويها من مختلف مناهل العلم والمعرفة

أهمية هذا المشروع كذلك، في مدى اطالع الباحثين العرب على النتاجات الفكرية المختلفـة  
المشـروع  قصد تحقيق التعاون المعرفي والعلمي بين الدول العربية، وذلك من خالل ربـط  

  .بشبكة حاسوب عربية شاملة
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  :المصادر والمراجع

  .بيروت–وطي، دار المعرفة بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السي-١
  .مصر–الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد النجار، المكتبة العلمية -٢
–، مكتبـة اآلداب  ٢٠٠١دراسات في الداللة والمعجم، رجب عبد الجواد إبراهيم، الطبعة األولى -٣

  .القاهرة
ـ -٤ ة الثانيـة  سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، الطبع

  .دمشق–، دار القلم ١٩٩٣
طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم،  -٥

  .مصر–، دار المعارف ١٩٨٤الطبعة الثانية 
، دار طـالس للدراسـات   ١٩٨٨علم الداللة، بيار غيرو، ترجمة منذر عياشي، الطبعة األولـى  -٦

  .دمشق–شر والترجمة والن
  .١٩٩١علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، الرياض -٧
  .الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالنديم، تحقيق رضا تجدد-٨
  .بغداد–كتاب العين، الخليل بن أحمد، تحقيق عبد اهللا درويش، مطبعة العاني -٩

  .١٩٧٦بيروت -ظاظا، دار النهضة العربية من قضايا اللغة العربية، حسن –كالم العرب -١٠
  .بيروت-لسان العرب، ابن منظور، دار صادر -١١
  .دمشق–اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، أحمد محمد قدور،الطبعة األولى، دار الفكر-١٢
  .١٩٩٦دمشق -مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، الطبعة األولى، دار الفكر-١٣
وأنواعها، السيوطي، تحقيق محمد جاد المـولى وآخـرين، دار إحيـاء    المزهر في علوم اللغة -١٤

  .الكتب العربية
، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩المفصل في تاريخ النحو العربي، محمد خير الحلواني، الطبعة األولى -١٥

  .لبنان-بيروت
  .، دار مصر للطباعة١٩٦٨المعجم العربي، نشأته وتطوره، حسين نصار، الطبعة الثانية -١٦
المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال، المغرب، الـدار  -١٧

  .البيضاء
، ديـوان  ١٩٩٧الطبعة األولى  المعاجمية العربية، قراءة في التأسيس النظري، الجياللي حالَّم،-١٨

  .الجزائر–المطبوعات الجامعية 



١٠٠  

  صفیة مطھري. د     

Α  

u 
، عبد الرحمن الحاج صالح، ، مركز البحث العلمي والتقني مفاهيمها األساسية–النظرية الخليلية -١٩

  . ٢٠٠٧الجزائر –لتطوير اللغة العربية 
النظام السيميائي للخط العربي في ضوء النقوش السامية ولغاتها، يحي عبابنا، اتحـاد الكتـاب   -٢٠

  .١٩٩٨دمشق –العرب 
  

  :الدوریات
عبد الرحمن الحاج صـالح، مجلـة اللغـة     مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، -١

  .الجزائر-، المجلس األعلى للغة العربية١٩٩٩: ٢العربية، العدد 
: ٢واقع المعجم العربي المعاصر وآفاق المستقبل، الجياللي حالَّم، مجلة اللغة العربيـة، العـدد    -٢

 .الجزائر-، المجلس األعلى للغة العربية١٩٩٩
  
  

  
/       /   
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