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 لخص:امل
فنات ى هبنا ملل  عننت  ة  دمتعند  من  موضنوتات    واحد  "األسس العامة للسانيات"موضوع  

ا الند      األسنس    خيتص  ببيانوهو    ،"اللسانيات التمهيدية" من  -احلندي    اللسنا ي   التن  يين 

عة-ويتناول هذا البح  الد   اللغوي القديم،    م   -اختالف اجتاهاته  األسنس -بصو ة موس 

 خمصوصنة   قافنة  ث ياق قنا   ينتمن   ىسن  يفنظنه  القنديم     م  لبح  اللسا  احلدي   املمي اة ل

  الند   مالت  يي ا البح  اللسا  احلدي     األسس  يتناول  معنى ذلك أنه  و،  "القا   العريب"

ه سنتوف  ي  مل وضنوع ملبينان  ويف ذلنك    ،يف الرتاث العنريب  اللغوي   اللسنانيات "يف مللفنات  حقن 

 لقا   العريب. ى اهة املوج   "التمهيدية

، ، اللسنانيات العربينةاللسنانيات التمهيدينةات،  يناألسس العامة للسا  ة:حيتافملاكلمات ال

 .اللغوي تند العرب البح 
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Abstract: 

General Foundations of Linguistics is one of several subjects dealt by 

the literature of 'Introductory Linguistics' which aims to clarify the 

foundations of modern linguistics with all its different trends compared 
to ancient linguistics. This paper comprehensively addresses the 

characteristic foundations of modern linguistics research, in the context 

of Arabic readers. Such comparisons of distinctive features between 

modern linguistic research and classic Arabic one has not yet been fully 

explored . 

Keywords: general foundations of linguistics, linguistics, Arabic 

linguistics, linguistic research among Arabs. 
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 :املقدمة
وبيانا للمشكلة    ، قضايا سعيا للكشف ت  طبيعة هذا البح ثالث  نتناول يف هذ  املقدمة  

 الت  يقف تليها، وه  تىل النحو اآليت:

 القضية األوىل: املصطلحات األساسية يف عنوان البحث

 اللسانيات التمهيدية -أ

فات   ملل  التمهيدية"تق   و  "اللسانيات  البح ،  هلذا  فات  ملل    :بأهنا  هاحتديديمك   حقال 

 اللسانيات التبسيطية "، ولذلك يطلق تليها أحيانا ى التبسيط والتوضيحتتوخ   ذات طاب  تعليم 

التيسهية املللفات  ."أو  ،  اللسانيات  تلم يف  األساسية    القضاياتعرض  ،  نسبيا  ة يس  امل  ،هذ  

نيت  ودهجا سبقها م  م  اختالف اللسانيات  :، منهااملوضوتاتتددا م  ذلك شمل يو معرفية ت 

  مناهج التحليل يفو  خصائص اللغة اإلنسانية،و  ،للسانيات  التا خي   ظهو الوبالبح  اللغوي،  

ق ،  (1) ، واالجتاهات اللسانية املختلفةسانياتللاوفروع    ،مستويات اللغة وه  موضوتات حتق 

  -ق يف الوا-  ةالتمهيدي ن كانت تلك املللفات  للقا   املعرفة األساسية م  تلم اللسانيات، و

املواضي   طريقة ترضيف    كثها   تتفاوت فيها  تلك  التوس    تنوانات  كثها  و  ،ومقدا   ترتبط  ما 

التمهيدية  مللفات التبسيط   اللسانيات  تامة"مثل    ،(2) بطابعها  ألسنية  مفاتيح  "و  "مباد  

   ."اللسانياتمدخل لفهم "و "مدخل  ى اللسانيات"و "األلسنية

، وغالبا ما  باألسا   ى طالب ي عنى بالبح  اللغوي مهيديةيات التناللسا ه مللفاتوتتوج  

اجلامعية املرحلة  يف  ي  األولية  يكون  أن  ويمك   باح   ،  أيضا  منها  م     فيد  يتداخل  آخر  جمال  يف 

ف يطلب الثقافة و تام أو قا   ،اللغة  مللفات   ويقابل هذا النوع  ، (3)ى هذا الفرع العلم  التعر 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ربو  نا هلذ  الغاية تىل ما يوقد اط لع  مللفات اللسانيات التمهيدية،حمتويات  املواضي  باالطالع تىل  تلك    تتبي    (1)

التمهيدية  ستةتىل   اللسانيات  يف  أجنبيا  كتابا  وفيها    ،ترش  خمتلفة،  لغات  م   العربية  ت رجم  ى  ما  معظمها 

 ف تليها مجيعا يف قائمة املصاد  واملراج . كتابان ما هو مكتوب باإلنجلياية، ويمك  الوقو

 . 409ة والكتابة املرتمجة: يدية بي الكتابة العربي نيات التمه، العيايش، اللساةيظر: محايدي ن (2)

التمهيدية  (3) اللسانيات  احلديثة:  ي  ،لتعريف  العربية  اللسانيات  غلفان،  أيضا:  العيايش،  يمحايد،  91نظر  ة، 

 . 640الكتابة العربية والكتابة املرتمجة:  اللسانيات التمهيدية بي
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الت" وه"صيةص  خاللسانيات  ختص    قضايا  تتناول   ،  بشكل  ق  يصلسانية  ومعم  تكون    تادة ،  ما 

هة  ى متخص    .األساسية القضايااجتازوا مرحلة  قد صي يف البح  اللسا متوج 

 األسس العامة للسانيات  -ب

ض املللفون يف اللسانيات التمهيدية   ، الفرع املعريف الذي يشتغلون بهتعريف   ى  تادة  يتعر 

املختغشأهنم شأن   م   معرفههم  فروع  الغاية  اللسانيون   فيو د،  ة أخرىيصي يف    ا تعريف  لتلك 

للغة "  للسانيات  اخمترص العلمية  التعريف"الد اسة  وينب ه  تنرص    املخترص  ،  حاسم  تىل 

د اإلبستيمولوج  الذي  ،وذلك يف حماولة لرسم حدود واضحة للسانيات ،"العلمية" وبيان التفر 

   الفكر اللغوي التقليدي يف احلضا ات القديمة املختلفة. مديثة حلتنامز به اللسانيات ا

ملصطلح  وم   الضمني ة  املعا   حول  خيتلفون  أنفسهم  اللسانيي  أن  احلق  وتىل  "العلم"    ،

د املدا   اللسانية أسا  ذلك   تتعد  نفسها خيتلف   "اللغة"، بل  ن تعريف  املعارصة   االختالف 

تنطل الت   الفلسفية  النظرة  يتفقون    امنه  قبحسب  ذلك  م   اللسانيي  لك   اللسانية،  املد سة 

  ، فهذا املقدا  (4)أسا  بي الد اسة العلمية للغة والد اسة الالتلمية للغة  تموما حول فروق  

االتفاق ما  ه  م   تسميته و  تىل  للسانيات"  نصطلح  ة  العام  واحدوهو  ،  "األسس  م     موضوع 

ة  تد  م-  موضوتات  تقد  الفملل   اهب  ىت عن  -كام  التمهيديةات  بأنه  ،  لسانيات  تعريفه  ويمك  

احلديث    األسس" اللساين  الدرس  متيّز  من  -التي  احلديثة  اللسانية  االجتاهات  بني  ما  مع 

 . "الدرس اللغوي القديم من -اختالفات

 "األسس العامة للسانيات"مؤلفات اللسانيات التمهيدية الغربية والقضية الثانية: 

نفسه اللسانيات  م  للغة   ات قدِّ ة   معاجل  أهنا  السالفة    تىل  املعاجلات  ت   مغايرة   بستيمولوجيًّا 

تة يف حضا ات خمتلفة، وأهنا  بدال  معريف بي احلدي  والقديم يف   متنو  للغة يف جتا ب  نسانية 

  املعتاد أن يي ا  كتب  "يقول لوينا:    البح  اللغوي،
ا ما بي  املقدمات  ى اللغويات    م  ييياا حاد 

و  متل التقليدي  اللغة  مغايرة  قواتد  فتعقد  احلديثة،  للغويات    اللغويات  العلم   الوض   بي  ما 

 نام    -بحسب تعبه  -، فذلك التمييا احلاد   (5)"احلديثة والوض  غه العلم  للقواتد التقليدية

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .11لفان، اللسانيات العربية: ، غ15-14ان، تلم اللغة: ، السعر57 ي نظر: لوينا، اللغة واللغويات: (4)

 .58لوينا، اللغة واللغويات:  (5)
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والبح  اللسانيات  بي  املعريف  الفا ق  بيان  بغرض  لوينا  ى    اللغوي  يأيت  ويشه  التقليدي، 

يقول تند استعراضه خصائص فبطريقة أخرى،    "غة واللغوياتالل"لفكرة نفسها يف كتاب آخر  ا

ما هو  ال تطو   ملعا ضة  واتية   -كام نعرفه اليوم-أهم ما يعنينا اآلن أن تلم اللغة  "اللسانيات:  

التقليدية يف الد اسة اللغوية خالل   "  تطو  "، فالوصفان  (6)"القرون املاضية  خلصائص املناهج 

واتي"و حق    "ةمعا ضة  معريف  تراكم  م    شا ة  ى  سبقها  تام   بتمي اها  وت   و ى  اللسانيات  قته 

تقليدية،   ومناهج  فوك  أن  مىض  ما  جنس  كتاهبام    (7) قوفيك-وم   قضايا "يف  يف  مباد  

مة "قا يف  تطر    "اللسانيات املعارصة    وم  "فقاال:  ،  اللسانيات  تعريف يف  "العلمية" ى صفة    "املقد 

تليه   تلك املتفق  لتكذيب  حديثة،  لسانيات  تلمية  صفة  ننشد  أن  اللسانية  األوساط  يف  اليوم 

التقليدي النحو  وه   أال  اللسانية،  نظرة    "تكذيب"وتعبه    ،(8)"النظرية  ية    يصف  م     حد 

 .لنظهها القديم مباينة اللسانيات

ذكر  السياق  لوينا  وقد  كتابه    السابق  يف  أهنا  م  نأ  "اللغة واللغويات"م   اللسانيات  يميا  ا 

لوينا تىل    ومل،  أكثر جتريبية وموضوتية مطو  يقف  القضية    "اللغة واللغويات"  ال يف كتابهذ  

ذلك  ( 1981)  أن سبب  ويبدو  سابقا،  ج    ؛ تناوله  ياها  ص  له   ذ خص  كتاب  يف  الثا   الفصل  ل  

والد1970)   "تشومسك نظرية  "سابق   اللسانيات  بي  الفروق  ت   للحدي   اللغوي  (    

 .(9) يف نحو ترشي  صفحة -هوامش املرتجمم  -التقليدي، ويق  هذا الفصل  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 60-39لوينا، نظرية تشومسك :  (6)

م     "حرف أصيل"ال    "حرف تطف"أن الواو  ( بي حرف العطف واالسم األجنب  لبيان  -نض  الرشطة )  (7)

تاج  ى ذلك تند تطف   لئال ي ظ  االسم  األول  تىل اسم آخر  فعا للبس؛  اسم أجنب   االسم األجنب ، وُي 

-تودو وف و"لك أيضا ، ومثال ذ"واو"اسام شخصيا، واالسم الثا  لقبا للشخص السابق نفسه مبدوءا بن

نقلنا ت  مقالة مشرتكة هل"ديكر تاج أن ي ضاف  ى التطوير يف  ، وقد  ام يف هذا البح ، ونرى أن ذلك ما ُي 

 س. قيم  فعا ملثل هذا اللبتالمات الرتوظائف بعض 

فتقر  ى  ت   "ننشد صفة تلمية لسانيات حديثة"، و 12قوفيك، مباد  يف قضايا اللسانيات املعارصة:  -فوك و  (8)

 تند املرتجم.  تالسالسة، وكذا و د

 . 60-39ا، نظرية تشومسك : لويني نظر:  (9)
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كتاهبا   يف  آتشس   جي  أوجه    "اللسانيات"وتذكر  توضيح  األول  الفصل  م   غرضها  أن 

التقليدي اللغوي  والد    اللسانيات  بي  فرتيا  (10)االختالف  تنوانا  فيه  وتعقد  أوجه  "، 

والقو اللسانيات  بي  التقليديةااالختالف  كتابه  "تد  يف  كريستل  دافيد  أن  الطريف  م   ولعله   ،

اللغة" بعلم  فصولوهو  -  "التعريف  ثالثة  م   ن  بعنوان   -املكو  األول  الفصل  جعل 

، فبدأ أوال "موضوتات تلم اللغة"والفصل الثا  بعنوان    ،"موضوتات ليست م  تلم اللغة"

اللسانيات م   ليس  ما  وغرضه  ببيان  التميي،  ذلك  م-  ايف  تقد  احلدي     م    -ما  بي  الفصل 

 . والقديم يف معاجلة اللغة

 للقارئ العريب يف سياقه الثقايف اخلاص  "األسس العامة للسانيات"القضية الثالثة: أمهية 

البح   يتناول   للسانيات"هذا  العامة  العريب  "األسس  يمي ا  ،  للقا      اللسانيات  بيفهو 

العرب خص تند  التقليدي  اللغوي  الذيووالفكر  اللغوي  الرتاث  هو  األخه  فهذا  ننتم     صا، 

اللغوي  ما ليه، و  -العرب-نح    م  وتينا  ل كثها  مقاب    .شك  العريب يف  وه   للمبتد   م  تقد  لة 

ال بأمثلتها  الفروق  تلك  ت   تطبيقيةاللسانيات  احلدي   يظل   لئال  تىل  خصائص  ،  اللسانيات 

األمثلة   وتأيت  جتريدي،  ن قد   -مستوى  تنمت  -فيام  وو  البساطة  بي  ومتفاوتة  م   ة  التعقيد،  يشء 

أننا ال  ال شك   واللسانية،    اتتىل املناقش  القا   م  تد يب    يشء النوع الثا     ونأمل أن يكون يف 

، بل  ن تأييد  خرم  اللغات األ    التمثيلاستبعاد    للقا   العريب  الفاصلة  نعن  ببيان تلك احلدود

القضايا م     اللسانية  بعض  خمتلفة  اتغلبنظائر  م   ي     نسانية  مايدا  القضية  تىل  اإلثبات  ضف  

م  س    الوضوح،و أن  للغات  فضال ت   العام  التناول  اللسانيات  املراد  اإلنسانية،امت  أن    ولك  

 اإلطا  األسا  الذي ي راد مقابلة الد   اللسا  احلدي  به.  الد   اللغوي تند العرببقى ي

ن ب   ن   يدي يف كتاب  تعليم   اللسانيات والد   اللغوي التقلياملعنى و اء احلدي  املواز 

ة احلدي  والقديم جتا  تدد م   ال خيفى، فتلك املوازنة ت سهم يف وض  السامت الفا قة بي طبيع-

باألمثلة ذلك  توضيح  م   القا    أمام  القديم  املالئمة  القضايا  بي  الفروق  تلك  تثب ت   ؛  ذ 

الرتاكم الذي يأيت يف مصلحة  -البح  اللغوي لدى اإلنسان    واحلدي  أوجه الرتاكم املعريف يف

ر زمان  ا منهام: اللسانيات. املتأخ 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .31ي نظر: آتشس ، اللسانيات:  (10)
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-، مل أقف  "األسس العامة للسانيات"وضوع  مل  املشا   ليها   الغةالب  وتىل الرغم م  األمهية

هة  ى القا   ال)   أصالة  يف اللسانيات التمهيدية املكتوبة بالعربية  -يف حدود اطالت   (ريبعاملوج 

م     ينتم   ليه    وقف تىلتىل  الذي  اللغوي  البح   اللسانيات ت   افرتقت هبا  الت   اخلصائص 

موضوتا أساسيا يف    ذلك  م  كونيتواءم  بام  املختلفة و  تلك اخلصائصباستقصاء    القا   العريب

 . "اللسانيات التمهيدية"

أنلك  و هنا  تن  هند  اللغوي  بالفكر  اللسانيات  مقابلة  م   الغرض  استصدا    دليس  العرب 

أقالم معارصة؛  ذ ال    أحكام التقليل م  شأنه كام يوجد يف  أو  السابق  ذلك اجلهد  التخطئة تىل 

قرون،  تتحق   ترشة  م   أكثر  بينهام  معرفيي  حقلي  بي  موضوتية  مقا نة  هذ   ق  أسا   و نام 

قد   الامان  فعرب،  لالبح  اللغوي تند االلسانيات احلديثة واملقابلة يعود  ى الفا ق الامن  بي  

مه  فضال ت  سمة الرتاكمية يف العلم وأن  وقف يف صف  املتأخر منهام،  ر  آخذ تم   تقد   . كل  متأخ 

مته األمم قديام م  جهود لد اسة اللغة،  لن    لفكر اللغوي العريب القديم مكانته بي ما قد 

ة  ربية؛  ذ مجعوا اللغعدا مياة يف وصف الوقد أنجا العرب واملسلمون يف مطل  حضا هتم جهو 

املختلفة مصاد ها  مثلم   وتتبعوا    ،  األتراب  وشافهوا  املتداول،  والكالم  والقراءات  الشعر 

النحو   يف  املعيا ية  القواتد  وضعوا  االختالف  ذلك  كل  وم   البوادي،  يف  القبائل  هلجات 

ف   ،والرصف الصويت،  جانبها  يف  العربية  الصوتيتناولوا  ود سوا  مستوى  تىل  ت  اقضايا 

 (phonetics ( واتة  والص   )phonology )  ،العامة املعاجم  أل ف  م   ل  أو  العرب  وكان   ،

لك   ، وكان هلم دو  مهم يف بيان دو  السياق واملقام يف الكالم؛  اللغة    الفقه    أصول    ود   تلامء  

   وز ذلك السياق القسي، فاإلطا كل معرفة حمكومة بظروفها الثقافية والتا خيية وال تستطي  جتا

نملعريف الذي انتظمت فيه أفكا  الا   هم نحاة العرب القدماء له حدود ، ومل يك  ذلك اإلطا  يمك 

لميًّا ت   أن يروا أكثر ما  أو ، ويضاف  ى ذلك أن  
به اللسانيات ت  البح  اللغوي ما تسامت 

العرب مغايرة -نطبق  ي  تند  بصو ة  حضا ات    -و ن  يف  القديم  اللغوي  الفكر  م   أنواع  تىل 

ت السابقة  ، و نام غرض املقابال"تلم -قبل "أ خر، أي الفكر اللغوي الذي يوصف بأنه    نيةسان 

 بيان خصائص اللسانيات احلديثة واختالفها ت  الفكر اللغوي يف تراثنا.

أتطر  ال يفوتن   ختاما   العالقة الشخصية هبذا املوضوع، وهأن  و أ  كنت يف املرحلة ق  ى 

تنبيههم تىل ما يمي ا بي تب اك  يفأقرأ  األولية  اجلامعية   التمهيدية املرتمجة، فأقف تىل  للسانيات 
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اللسانيات   ذلك:  يقابل  ما  معرفة  يف  أ غب  فكنت  اللغوي،  البح   يف  وقديمهم  اللسانيات 

فال   اللغوي،  البح   يف  بال،  سعفن   يوقديمنا  ذو  يشء   ذلك  باملوضوع  يف  ُييط  م   وأفتقد 

ه يف برنامج    "مباد  اللسانيات"مقر      ، وي عهد  يل  بتد يسونلسنثم ييض ا،  بشمول  ويعطيه حق 

العربية اللغة  بقسم  اللغات    -  البكالو يو   تناولت  جامعة صنعاء،    –كلية    موضوع فيها  وقد 

ست    ،"األسس العامة للسانيات" ح ،  ا يايد ت  مخس سنوات متتاليةمل  املقر    وقد د   أنق  فكنت 

واألوأطو     األفكا   يف  مراقبا  امبمثلة  وأضيف  أنسب  هو  الطالب،    يل    وقدتلق   أن  أخها  ت   

م   يلاماجلديد، والتقديم له بام  اإلطا هلذا  يقتيضو جراء ما   يف بح  مستقلذلك اجلهد أخرج 

غاته املوضوتية، وذلك بغرض  دة تبي  سياق البح  ومسو  يف جمال ملكتبة العربية ا فادة قضايا مهِّ

 .اللسانيات التمهيدية

 بحث:ف الأهدا
الد     وبي  بينه  والتفريق  احلدي   اللسا   الد    طبيعة  بيان  البح   هذا  يستهدف 

 اللسانيات اآلتية:اللغوي التقليدي تند العرب م  خالل بيان خصائص  

لمية اللسانيات -1  ت 

 التفريق بي املنطوق واملكتوب )بي الصوت واحلرف( -2

 استقاللية التحليل اللغوي يف اللسانيات -3

 ة وصفية ال معيا ية ات د اسلسانيلا -4

 لطبيعة االجتامتية للغة ا د اك واللسانيات  -5

 اللسانيات وتكامل التحليل بي مستويات اللغة  -6

 واستعامل الوسائل التقنية احلديثة اللسانيات  -7

   خراللسانيات وتداخل اللغة بحقول  نسانية أ   -8

 اللسانيات والوت  باملنطلقات النظرية يف البح  اللغوي -9

 .سع   ى بناء نظرية هلا صفة العموم يمكنها وصف مجي  اللغات اإلنسانيةوالت انيالسال -10
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 األسس العامة للسانيات

القديم   اللغوي  بالد    مقابلتها  تند  احلديثة  اللسانية  املدا    مشرتكة   بسامتتشرتك 

 :باآليت اويمك  بياهن ،"األسس العامة للسانيات"تلك املشرتكات نسميها ياها تنه، ي

 ية اللسانيات لمع    -1

للغة كانت تنسب نفسها للعلم، لك  مفهوم العلم نفسه قد    قديمة  ال شك أن كل د اسة

بفضل   واإلتقان  الضبط  م   د جات  املعرفة  ترق ى  ى  يف  تراكم  م   اإلنسان  قه  حق  مجي  يف  ما 

ق منها التحقّ حماولة دراسة اللغة انطالقا م ن أسس موضوعية يمكن  ونريد بالعلمية هنا  حقوهلا،  

معنى ذلك النأي تام  يضاد  ذلك م   طالق أحكام  ال تستند  ، ووإثباهتا بطريقة منهجية واضحة

  ى دليل تلم . 

ملو ة  تد  صو   العلميةثمة  يفتقد  املذكو  -  ا  العرب  -بالتعريف  تند  اللغوي  الد    ،  يف 

 :ويمك  بياهنا باآليت

 مشكلة انعدام الربهنة -أ

 تلمية، وم  أمثلة ذلك اختالف   برهنةما ال يستند  ى العريب  تقليدييف النحو النجد أحيانا 

أصل    النحاة  املضا ع   "ل  "يف  للفعل  أصلها    .الناصبة  أن  والكسائ   اخلليل  أن  "زتم    "ال 

ذفت األلف اللتقائها بالنون الساكنة، وزتم الفراء أن أصلها   ذفت اهلماة ختفيفا، ثم ح   "ال"فح 

مل تعتمد تىل منهج تا خي  صحيح يثبت   "ل  "اآل اء يف أصل     هذ   ن    .(11)أبدلت األلف نوناف

ى ما يلام م  األدلة املادية )نقوش ونحوها(، بل ه  حالة   باالستناد "ل "تلك املراحل يف تغه  

لية ذات ختمي وحد ، واملثال اآلخر   ، أي  "ماما"الرشطية؛  ذ زتم نحاة  أن أصلها    "مهام"تأم 

و  "ما" للتكرا ااال  "ما "الرشطية  دفعا  هاء  األوى  األلف  أ بدلت  ثم  هناك  (12) ئدة،  يك   ومل   ،

 منهجية تا خيية صحيحة اتتمدوا تليها.

ا يف قضايا يتعذ   الربهنة تليها وفوق ذلك خيالفها الواق     ،ونجد يف النحو التقليدي خوض 

ة "أصل املشتقات"اللغوي، وم  ذلك مسألة  شتقات.  أى  ملأصل ا، فقد ذهب القدماء  ى أحادي 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 1/284اللبيب: شام، مغن  ي نظر: اب  ه   (11)

ن  (12)  . 1/331ظر: اب  هشام، مغن  اللبيب: ي 
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، ومعنى ذلك (13)"الفعل املايض"، و أى الكوفيون أن أصلها  "املصد  "البرصيون أن أصلها  

املشتقات التفضيل  مثل    أن  وأفعل  املبالغة  وأمثلة  املشبهة  والصفة  املفعول  واسم  الفاتل  اسم 

يعا م   قت مجواسم اآللة واسم الامان واسم املكان والفعل املضا ع والفعل األمر وغهها اشت  

،    "الفعل املايض"وم    ،تىل قول    "املصد " لك  اخلوض يف كيفية ظهو  الكلامت ذات  تىل قول 

العربية بو  ،اجلذ  اجلديد يف  أو فعال  أن  احلكم  قول(  )تىل  تكون  ال مصد ا  الكلمة اجلديدة ال 

قول(  )تىل  األويلماضيا  الظهو   ذلك  م   تتناسل  الصيغ  بقية  وأن  يتعذ     -،  ،  تليه   ربهنةلاما 

احلق   السحيق  وم   العربية  مايض  ت   احلدي   م   يكننا  موثوقة  تلمية  طريقة  نمتلك  ال  أننا 

لصيغة   لغهها  واحلكم  الدائم  وبالسبق  الظهو   بأولية  للعربية ما  األول  ل  التشك  يكون  قد  بل   ،

 .ما نتصو     ، وغه  املشا   ليه أكثر تعقيدا ما يفرضه اخلالف 

امل الكشوي ضاف  ى  واق أننا  سابقة  لة  دتو  العربية  نجد  أصل   املذهبي  ىتىل خالف  يف 

،  يف الدتاء له   "حي  و  "يف الدتاء تىل اإلنسان، و  "لي  و  "مصاد  ال أفعال هلا، مثل    فثمة،  املشتقات

مثل هلا،  مصاد   ال  أفعال  يذ   هلمي ،  تعال  "  :وهناك  خصوصية  وغهها  "،  ذات  أفعال  وثمة   ،

، أوشك  وغهها  :، مثلامصد  هلنحوية ال   ، كاد  ، وكل واحد م  (14) ليس، حبذا، نعم  ، بئس 

ي   ل واق  العربية األمري   نتأم  أننا حي  شكل تىل أحد املذهبي، وم  أقوى ما يعرتض دتواهم 

قد اشتقوا م  أسامء األتيان، وهو باب واس  جدا؛  يشتقون بطرائق متعددة؛ ف  نلحظ أن العرب

د"فم    ذهي "قالوا    "ذهب"، وم   "تأسد  سا"قالوا    "أ س  ، واشتقوا م  أسامء املواض ؛ فم   "بم 

وم   "أترق  "قالوا    "تراق" فم   "أهتم  "قالوا    "هتامة"،  ل م؛  الع  م   واشتقوا  قالوا    "ناا "، 

)أي انتسب  ليهم أو جاو هم(، واشتقوا م  أتضاء   "تقحط   "قالوا    "قحطان"، وم   "تنا    "

فم   اإلنسا أي  "بطونم"لوا  اق  "  ط  ب  "ن؛  بطن ه"،  ومثله  "يشتك   وم   "دو  م ص  "،    " أ     "، 

ه "قالوا   أي  " أ س  ه "،  ومثله  "أصاب   أس  د     "،  ن ه"و  "ص  فم   "أذ  األتداد؛  م   واشتقوا   ،

د"قالوا    "واحد" وم   "وح  وم   "ثن ى"قالوا    "اثني"،  م   "أل ف  "قالوا    "ألف"،  واشتقوا   ،

املعا  قالوا  اجلواب  "ن ع م"، وم   "ف  سو  "ا  وقال  "سوف"، فم   حروف  م   "أنعم  "ية  ، واشتقوا 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 وما بعدها.  1/190ي نظر مثال: األنبا ي، اإلنصاف يف مسائل اخلالف:  (13)

ي نظر: النجا ، األفعال الت   (14)  73وما بعدها،    17ال مصاد  هلا بي اللغويي والنحويي:    للمايد ت  ذلك، 

 وما بعدها. 
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فم    وم   "جنق  "قالوا    "منجنيق"األتجم ،  م "قالوا    "د هم"،  م د ه  م   " جل  واشتقوا   ،

فم    قالوا    "تاتا"األصوات،  للامتا(  للامتا ")دتاء  املايد  "تاتيت   م   أيضا  اشتقوا  وقد   ،

القدماء  أهنم  )املشتق تند  ذلك  وأصلها زائدة    "امليم"فن،  "بذه  م  "م     "ذهب  ي   "الوا  ق(، وم  

  "يندل  "، وقالوا  "سك "، وأصلها م  مادة  "مسكي"م     "يسك   "، وقالوا  "ذهب "م  مادة  

مادة  "منديل"م    م   وأصلها  ناول  "ندل"،  أي  االشتقاق ،  تىل  مكانات  يدل   ما مىض  وكل   ،

د(15) املتعددة  أن  واخلالصة  أصل  ،  أحادية  البرصييملشتقااتوى  تند  )املصد   الفعل  ت   ،

للعربية السحيق  باملايض  تتعل ق  مسألة  الكوفيي(  تند  بطريقة    ،املايض  فيها  اخلوض  يمك   وال 

القول   فالصواب   اللغة،  واق   م   كثهة  أمثلة  ي صادم  املشتقات  أصل  بأحادية  والقول  تلمية، 

 ق االشتقاق.  طرائيفذات طاقة ثرية   بتعدد  مكانية االشتقاق، وأن العربية

 املصطلح مشكلة انعدام الضبط   -ب

ضبط ن مصطلح، وت عد  العناية بواملصطلحات لغة العلم، وال يمك  ملعرفة أن تتشكل م  د

م هبا املعرفة جا  ُيرص اللسا  تىل ضبط ا م  مقتىض العلمية، وم  أجل ذلك  ء اللغة الت  ت قد 

 . لغةه لوصفيف   وتىل تقديم شبكة مصطلحية دقيقة لغته العلمية

  يف البح  اللغوية طويلة م  الام   دمصطلحات جرى استعامهلا ملثمة  ن أن  واللساني  يرى  

قد  ف،  "كلمة"ذلك مصطلح  ل   يرضبونه  ، وأقرب مثال(16)غه دقيقة أو مبهمة  ، لكنهاالتقليدي

-مة ليبدو أساسيا أو بسيطا لد جة ال حتتمل اإلشكال، ولك  األمر تىل خالف ذلك ياما، فالك

كلمة واحدة، م  أهنا  "أنلامكموها"متصل م  احلروف، ومعنى ذلك أن  تدد -ملفهوم الكتايببا

استفهام + فعل + فاتل + مفعول أول + مفعول ثان، وم  وجهة  حرف    يف التحليل النحوي:  

: احلبة السوداء، القمر الصنات ، وحيدنظر م   القرن،  عجمية تنظر  ى املعنى ي عد  كلٌّ ما يأيت كلمة 

قو  قاح، م  اختالفها نحويا، فالعالقة بي اجلاأي  يف األمثلة األوى الوصف، والعالقة بي  

مجلة  اجل نعد   الرتكيب   املستوى  ويف  اإلضافة،  الثانية  األمثلة  يف  برمائ   "اأي   هذا  "ومجلة    "هذا 

ب  "فلاي   ق  يفر  الكلامت  صياغة  بطرائق  ي عنى  الذي  الرصف  أن  م     "يفلا"  يمتناظرتي، 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
و ، مي نظر (15)  . 214-211ية: العرب  دخل  ى فقه اللغة: قد 

 .67ي نظر: لوينا، اللغة واللغويات:  (16)
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مرك  "برمائ "و فالثانية  خمتلفي ،  جذ ي   تنتميان  ى  كلمتي  م   يتخذ  بة  ذلك،  أجل  م    ،

فة   ،باملفهوم اللسا  احلدي  ،الرصف  . ال الكلمة ،حتليلية    )املو فيم( مقولة   (17)الرصر 

التداخل   فمنها،  تند العرب  يف النحو التقليدي  يةوثمة صو  تدة تبي مشكالت املصطلح

معنى،    أي  ،حيصطلامل م   أكثر  تىل  املصطلح  استعامالت  "املفرد"مصطلح  فداللة  ثالثة  ،  له 

للمفرد  ف اإلترابية  العالمة  ألن  مجعا،  وال  مثنى  ليس  ما  اإلتراب:  باب  يف  غه  املفرد   ) )زيد 

املفرد يف باب النداء: ما ليس مضافا وال  و  العالمة اإلترابية للمثنى )زيدان( واجلم  )زيدون(،

بامليشب (  املفرد  املنادى  ضاف، ألن  ها    )يا طال   اجلبل(  املضافاملنادى  خيتلف  ترابه ت   )يا زيد 

ليس مجلة وال شبيها باجلملة، ألن  ، واملفرد يف باب اخلرب: ما  ا جبال( )يا طالع    والشبيه باملضاف

(، و تراب   تراب اخلرب املفرد  تراب و،  ( هد  تاجلملة يف حمل  ف  )هذا جي  اخلرب  الرف  )هذا زيد 

ا شبه  حمل  ف   جلملةاخلرب  يف  ألنه  أيضا  منصوبا  ي،  ظرفا  الشجرة(  كون  فوق  جا ا  )هذا  أو 

 . (18))هذا يف الدا (  وجمرو ا
املصطلح  وم  النح  يةمشكالت  التقليدييف  تصورات    و  مع  املصطلح  اتساق    يف عدم 

النحوية ،  ،  النظرية  موق   ترايب  له  يكون  االسم  أن  املعروف   طالقهم  ذلك  ف  خيال  ماوفم  

أ ف  "تىل كل م :    "فعالاألأسامء  "مصلح    ، ه، ح    ه، م  ، وليس يف هذا النوع وجه صحيح  "ص 

يدل  تىل االسمية، وأوضح ما يدل  تىل تدم اسميتها أنه ال موقعية هلا؛ فال تق  فاتال وال مفعوال  

و اجلملة،  يف  االسم  وظيفة  ه   وتلك  فاتل... لخ،  نائب  خيالفوال  مىض  ما    هم  طالق  ما 

األص"مصطلح   مثل    "واتأسامء  كلامت،  و  "غاق"تىل  الغراب،  لصوت  حماكاة    "طق"حماكاة  

صحيح يدل  تىل اسمية هذا النوع م  الكلامت، وأوضح ما    وجهلصوت احلجا ة، وليس ثمة  

 تىل تدم اسميتها أهنا ال تق  فاتال وال مفعوال وال مبتدأ وال خربا ... لخ.  يدل  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . "معيا يةسة وصفية ال اللسانيات د ا -4"سيأيت تعريف الرصفة يف  (17)

أن    (18) تىل    "املفرد"مصطلح    يبقىويمك   النداء  مقصو ا  باب  يف  ونستعمل  اإلتراب،  املنادى باب    ألنواع 

اآل  ت   املق تية:  املصطلحات  واملضافطوع  اخلرباإلضافة،  باب  يف  ونستعمل  باملضاف،  والشبيه  ألنواع    ، 

 .اجلملة وشبه اجلملة :، وهو نوتان، واخلرب املرك ب، مثل: زيد قائماخلرب البسيطاملصطلحات اآلتية:  اخلرب
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، أفرادهمجيع  دم انطباق تعريف املصطلح عىل  عيف النحو العريب  صطلحية  ملاكالت  شوم  امل

ي  ومثاله   البناء:  أنه  تعريف  يف  أو حركة"قال  بسكون  الكلمة  آخر  لاوم  يف ي  و،  (19) "البناء  قال 

تليه"نه   املبن    يدخل  ما  بسبب  آخر   يتغه  وال  واحدة،  طريقة  آخر    يلام  وم  (20) "الذي   ،

ي  "   الذي"و  "سيبويه  "  النحاة   املبنيات تند للاومهام حالة واحدة؛  ذ  ذلك  يف  قال:  ، وال  شكال 

بسيبويه  " مر ت    ، ،  أيت  سيبويه  الذي"، و"جاء سيبويه  الذيوااجتهد     جاء  ،  وااجتهد     ،  أيت  

بالذي أن  الفعل املايض مبن ، م  أن آلخر  "وااجتهد     مر ت   ثالث    -تندهم-  ، لكنهم قر  وا 

، رضب وا رضب  "  تحاال كون الفعل املايض مبني ا؟!  ن حالة الفعل املايض ال  ، فكيف ي"، رضب ت 

البناء حتى يف تعريفه اللغوي تند النحاة   "فالبناء لغة     ؛تتفق م  
 
تىل يشء تىل صفة   وض  يشء

الثبوت هبا  الضبط  (21) "ي راد  خيالف  فمام  نجعل    املصطلح ،  املايض   "سيبويه  "أن  والفعل 

تصنييف   "رضب  " واحد  نفسهف  املصطلح  تليهام  ونطلق   اإلشكال ،  يف  املايض  الفعل  ومثل    ،

حاالت   ثالث  آلخر   أن  قر  وا  أهنم  م   بالبناء،  األمر  للفعل  هم  وا"حكم  د  اجته   ، اس    ، ، "قم 

 تقلة ليست بناء  وال  ترابا. وم  وجهة نظرنا ينبغ  أن تكون أواخر املايض واألمر حالة مس

 اللغات لة بيضمشكلة املفا  -ت

الثقافات  شاع هتا اتتدادا يذهب  ى تفضيلها تىل غهها ااالتتداد بلغ  القديمة  يف تدد م  

ما تنأى تنه اللسانيات خشية  الوقوع يف  م  اللغات، وليست الثقافة العربية استثناء م  ذلك، و

لمية، وم  ذلك  أسس ت  ىل وما يصادفنا يف ذلك أحكام مل ت ب   تت،  بي اللغا  الالتلمي ة املفاضلة  

أن نظرة اإلنسان تادة  ى لغة معينة أو  ى أرسة لغوية معينة   وأصل ذلك،  "األحكام املتحياة "

أنقى    أفضل م  لغة أو يعد  هلجة    لغة    ، فيعدر اجتامتيةأو ثقافية أو  دينية أو وطنية  ترتبط بتحياات  

؛  ذ  "األحكام االنطباتية"ذلك     ومجة،  هل أمجل م  هلجة أو أكثر مقبولية م      م  هلجة، أو هلجة  

بأحكام   اللغات  بي  التفاضل  يرتبط  أن  املألوف  واالنسجام  مثل:  م   والسالسة  اجلامل 

سبق،والعذوبة... لخ،   ما  كل  واملوضوتية  فض  العلمية  فند يس:   وتتطل ب  يقول  ذلك  ويف 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 36: يف النحو  الرما ، احلدود (19)

 .16اب  هشام، رشح قطر الندى:  (20)

 . 53/ 1ترصيح: ري، رشح الاألزه (21)
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ملناقشة تنرص  ذايت  م  يدخل ام  ى الذوق الشخيص، وم  ث تقدير هذ  املاايا يرج   ى حد  كبه  "

فها م  أساسهاشأنه أن ي  .(22)"اي 
وم  مشكالت املفاضلة بي اللغات غياب املعيا  لالستناد تليه يف املفاضلة، وي بي  ذلك أن  

اللسا  الفرنيس  نطوان مييه  أى أن تنازل اللغات األو بية ت  املثنى واالكتفاء باملفرد واجلم   

ية للكلامت أيضا أن التنازل ت  العالمات الت  تعي  احلالة اإلتراب  ، و أىيايمث ل تطو ا حضا 

كتابه   يف  ديكسون  نقل  وقد  حضا ي،  بعض؟ "حتس    م   أفضل  اللغات  بعض  ذينك   "هل 

، ونح  نتفق معه؛  ذ ال أسا   تلمي ا ملا قاله مييه، ولك  ديكسون نفسه (23) الرأيي واستغرهبام

اللغ بي  املقا نة  اإلنجليايةالت     اتتناول  مثل  الكينونة(  )فعل  االسمية  للجملة   جتعل  ابطا 

"He is tall"  ومال   "هو طويل"العربية    ، مثلواللغات الت  ال جتعل  ابطا للجملة االسمية ،

قائال:   الصو ة األوى  م  االتتامد  " ى  بدال  اللغة  ابط،  يف  أن يكون  بشكل واضح  املفيد  فم  

األفم  مجل ختلو  تركيباتتىل   ميله، وال نرى  (24)"عال وحسب   معه يف  نتفق  فيام ، ونح  ال 

يف "، وم  املفيد أن نخلص يف كثه م  األحيان  ى ما قاله كريستل:  ه استنادا  ى معيا  تلم قال

، أو (25)"اللغات ال توجد لغة أفضل أو أسوأ م  األخرى، و نام توجد لغات خمتلفة فحسب 

 . (26)"تبقريتها اخلاصة كل لغةل" ى ما قاله ديكسون نفسه:  
تظهر   اللغوية  املفاضلة  سياق  مثل  ويف  متطو  ة "مصطلحات  دة "و  "لغة  معق  لغة  "و  "لغة 

ت رفض  "بدائية أن  أو  واضحا  تعريفا  املصطلحات  تلك  نعط   أن  املوضوتية  وتتطلب   ،

أ  (27)بالكلية بالبدائية ولغات  باملتحرضة،  ، وال تذهب اللسانيات  ى وصف لغات  ن يف ألخر 

بأهناشعوب الت     التعقيد، بل قد يوجد يف لغات الل لغة  نسانية مقدا ا مك   "بدائية"  ت وصف 

دة غه موجودة يف لغات الشعوب الت  نسميها   وم  أمثلة ذلك ،  "متحرضة "مظاهر لغوية معق 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 422س، اللغة: فند ي (22)

 . 184-183ديكسون، هل بعض اللغات أفضل م  بعض؟: ي نظر:  (23)

 . 98ديكسون، هل بعض اللغات أفضل م  بعض؟:  (24)

 .75كريستل، التعريف بعلم اللغة:  (25)

 . 303أفضل م  بعض؟: ديكسون، هل بعض اللغات  (26)

 .57لغويات: ي نظر: لوينا، اللغة وال (27)
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حد أ  يف لغة قبيلة املاتسيس الت  تعيش تىل  Evidentialityما أطلق تليه اللسانيون الربهانية  

ذكر الكيفية الت  توصل املتكلم هبا   عند اإلخبا  ت  معلومة ت لامهم لغت همفد هنر األمازون، ف وا

ليخرب هبا مثل   املعلومة  تلك  معرفة  للتعبه ت     أكثر     ى  فعلية  فهناك صيغة  املحامي دقة تندنا، 

ا م  هنا بعينك(، وصيغة فعلية مل تج م  األدلة ) ذا ي ستن  االتجربة املبارشة ) ذا  أيت  شخصا ما  

د  ) ذا كان شخص يمر  م  هنا يف هذا   أيت  أقدام شخص تىل الرمال(، وصيغة ف علية ملا ُي 

الوقت تادة(، وصيغة فعلية ملا أ خرب به املتكلم ) ذا أخربك جا ك بأن شخصا مر  م  هنا(، و ذا 

املاتسيس م  أغرب ما يمك    د نظاميعن قل اخلرب بالصيغة الربهانية اخلاطئة ي عد املتكلم كاذبا، و

جير   ومل  تام    تصو   ،  أخرى  قة  د  ذلك  قا ب  يالكشف  لغة  أيضا  (28)يف  ذلك  أمثلة  وم   أن  ، 

ثه"، لك  لغة  "نح "اللغات العاملية املعروفة يتلك نوتا واحدا فقط م  الضمه   يف    "غوغو يم 

ولغة   بيسي"أسرتاليا  بابواغينيا  "التوك  يت  يف  املتكلمي    نوتي  لكاجلديدة  ؛  "نح  "م  ضمه 

، وه   "نح  االستثنائية"، وه  تشمل املخاط ب يف تمومها، والثانية  "نح  الشمولية "فاألوى  

تمومها م   املخاط ب  لايد:  (29)تستثن   قلت   فإذا  غدا"،  سنسافر   نح   "م ستعمال    "نح  

غدا،"الشمولية سنسافر  زيد(  يا  )معك  نح   فاملعنى:  قلت     ؛  غدان"يد:  لاو ذا  سنسافر     "ح  

س  ؛ فاملعنى: نح  )م  دونك يا زيد( سنسافر غدا."نح  االستثنائية"تعمال م 

اللغات    غهها م ، فإن تفضيل العربية تىل  الرتاث العريبانتقلنا  ى قضية املفاضلة يف  و ذا  

وغههم واللغويي  النحويي  بي  شائعة  فكرة  ذلك  لك   ،  (30)كانت  تواجه  مشكلة    ن أأول 

يعرف  اللغو  الرتاث مل  العرب  تند  املقا نة ي  التقابلية  الد اسة  الد اسة   التخصيص باملعنى    أو 

م    بلغات  العربية  غه    تائلتها)مقا نة  م   بلغات  العربية  ومقابلة  . السامية(   تائلتهاالسامية، 

املنهجية الد اسات  النوع   وغياب  ذلك  املنهجية  -م   لال  الد اسات  الصويت  شاملة  لمستوى 

والداليللرصيف  وا تاميمن     والنحوي  حكم  بتفضيل  ،  باألفضلية  م   طالق  احلكم  كان  و نام 

تفضيل   أن  تىل  يدل   ما  وهو   ، كيل  حكم  م   طالق  يك    ال  جائية  ظواهر  تىل  ينبن   العربية 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 وما بعدها.  173 منظا  اللغة: ي نظر: دويترش، ترب (28)

 . 289تشس ، بذو  الكالم: آي نظر: جي  (29)

 ."مبدأ االنتظامية يف النحو العريب"تناولنا هذ  القضية يف كتاب  (30)
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 ةديني  تىل دواف س تىل حقائق لغوية موضوتية، بل  لسي العربية تىل غهها م  اللغات مل يك  ي  

ا  ،ةوقومي أيضوم   الشاملة  حلق  املقا نة  أن  احلضا ات  تمل  ا  خمتلف  اللغوي يف  البح   وجد يف 

تىل أسس   مل ت ب     القديمة حكام التفضيل اللغوي  أا أن نقول  ن كل  نإذا ترفنا ذلك أمكن، فقديام

 . تلمية

م   أمثلة  تىل  نقف  أن  تفضويمك   الرتاث  يل   ذلك  العربية يف  فم   فا    ،  اب   )ت.  أن 

بعنوان    "الصاحب "كتابه    يفتقد  (  نه395 اللغات    القول    باب  "بابا  أفضل  العربية  أن  يف 

ألنا لو    و ن أ دت أن سائر اللغات تبي  بانة اللغة العربية فهذا غلط، .  .."، وقال فيه:  "وأوسعها

  احتجنا أن نعرب  ت  السيف وأوصافه باللغة الفا سية ملا أمكننا ذلك  ال باسم واحد، ونح  نذكر

بل باألسامء  لسيف  املسامة  األشياء  م   وغهمها  والفر    د  األس  وكذلك  كثهة،  صفات  العربية 

ذا ما ال خفاء به ه  وأي  لسائر اللغات م  السعة ما للغة العرب؟!   ؟!امل رتادفة. فأي  هذا م  ذاك

هنية ذي  نجد  (31) "تىل  السابق    يف.  أوال:  النص  بأهنا  ُي  أمري ؛  للعربية  العنوان  يف  ضل  أفكم 

الربهنة  وغات وأوسعها،  الل ي  تىل  لك  يف  العربية وذلك ال  بي  الفا سية،  لغة واحدة:  قا ن  ال 

األ   اللغات  م   أفضل  العربية  كانت  ثانيا:  فكيف  كم  خر؟!  الفا سية  ُي  تىل  العربية  بتفضيل 

يف، لسلسعتها تليها، ويذكر لذلك سعة الرتادف يف العربية، وال يذكر لذلك  ال ثالث كلامت )ا

فوق هذا ال  و،  بي العربية والفا سية  لظاهرة الرتادفشامل  سد، الفر (، وليس هناك تناول  األ

الداليل، وليس باملستوى  تتصل  الرتادف  ال ظاهرة واحدة  املعجم  ثمة    يمثل  بي  مقا نة شاملة 

وامل تبق  العريب  تام  فضال  الفا يس،  مقا نة  ى  عجم  والنحوم   والرصف  الصوت  لي حكم    يف 

 . العربيةتفضيل ب إلطالقبا

آخر تليه  ومثال  )ت.    نقف  اجلاحظ  البدي :  نه255تند  تىل  كالمه  سياق  يف  قال   .)

أجله  " العرب، وم   لسانوالبدي  مقصو  تىل  لغة، وأ بت تىل كل   ،(32) "فاقت لغتهم كل  

تكا  اب"اذ ختأنه ال ي سل م بااإلشكال األول ، و(33) املعا  املبتكرة هنا اجلاحظ  كالميف  "البدي "و

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 19، الصاحب : اب  فا    (31)

 . 56-4/55اجلاحظ، البيان والتبيي:  (32)

 . كذل قوله الت  ذكرها بعد ات الشعرية ي عرف ذلك م  األبي (33)
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للم  "املعا  والرصف  معيا ا  الصوت  يف  األخرى  اللغوية  السامت  و مهال  اللغات،  بي  فاضلة 

الثا    واإلشكال  والداللة،  العربيةوالرتكيب  د  بتفر  ي سل م  ال  األخرى  أنه  اللغات  بابتكا    ت  

 . املعا ، بل ذلك دأب األدباء والشعراء يف كل لغة  نسانية

 خر العلم  واخلطابات األ  خلطاب ا مشكلة اخللط بي  -ث

خطاب   ، أيم  مقتضيات العلمية الت  تسعى  ليها اللسانيات رضو ة بناء خطاب تلم 

م  اخلطابات   العام وغه   العلم   بي اخلطاب  التفريق  يستند  ى أسس تلمية، وذلك يوجب 

مثلاخلاصة ويف    ،  الدينية،  العقائد  أو  الشعبية  م املعتقدات  اللغة   أن  ذكري    اتالديان  كثه 

م  اإلهلة    مصد هايف الرتاث اهلندي أن اللغة  ي عتقد وم  أمثلته أنه  ،  ا هلي  هامصد اإلنسانية كان  

زوج الكون   ةسا اسفايت؛  العليا( خالق  )الذات  أمثلته  ،  (34)برامها  يف سفر  أيضا  وم   جاء  ما 

معوا لبناء مدينة بابل  هنم جتوأالتكوي  م  أن البرش مجيعا كانوا يتكلمون لغة واحدة ه  العربية،  

وا ت   "ب لب ل  "وبرج مرتف  يصل  ى السامء، فن ل حتى ال يفهم بعضهم لغة بعض فكف  ام  اهلل لغة الع 

تت اللغة  ى اللغات بسبب اإلنسان املتكرب  الغاشم  البناء، وهكذا تفر 
أقدم  ، وم  ذلك أن  (35) 

م  ذهبوا  املفسي    آد  ليم   ت  ﴿و  تعاى:  قوله  ام  ا  يف  ]البقرة/أل س  ا﴾  ليه  ك  تل مه   ى  [  30ء   أنه 

ح،  (36)العربية تل مه اسم  "حتى قيل:  ،  هاالصغه احلقه مناللغة حتى  أنه تل مه  ببعضهم    ورص 

والرضطة والفسوة  واهل ن يية  اهل نة  حتى  يشء  وقيل:  "كل  سيية"،  والف  الف سوة  ومن ، (37) "حتى 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .14يول، معرفة اللغة: ي نظر:  (34)

 . 63-62، كاليف ، حرب اللغات: 45ي نظر: باي، لغات البرش:  (35)

ي نظر: الطربي، جام   مثل اب  تبا  وسعيد ب  جبه وجماهد ب  جرب واحلس  ا  (36) لبرصي وقتادة ب  دتامة. 

بل هو شائ  تند أئمة تىل ظهو   تند املفسي   االتتقاد    ، ومل يقترص هذا423-421/ 1البيان:   األوائل، 

  بعد، وقد بي نا ذلك يف كتابنا 
 ."لنحو العريبمبدأ االنتظامية يف ا "اللغة والنحو م 

ز    .423-1/421ي نظر: الطربي، جام  البيان:    (37) أنه أقد   تىل تعل م  اب  جن  أن يكون معنى اآلية  وقد جو 

 . 41-1/40: اب  جن ، اخلصائص: ، ينظرتعل م هبا األسامءطا  ملكة يأت ، أياألسامء
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 ،(38) نسان من إله احلكمة توتمنحة إهلية لبين اإلكتابة  الالقدماء أن  ك اعتقاد املصريني  لجنس ذ

ى الكتابة م  اإللهواتتقاد العربيي أن   .(39)موسى تلق 
 التفريق بني املنطوق واملكتوب )بني الصوت واحلرف(  -2

يف   املنطوقة  اللغة  ذلك وجود  يدل  تىل  منطوقة.  للغة وجودها يف صو ة  املظهر األويل    ن 

كتابة دون  م   مل ا    الطفللغة    لمث،  أحوال  الكتابةالذي  ،  يتعل م  األم   ولغة  م   ،  كثه  ولغة 

يف  وجودا  أسبق  املنطوق  أن  املعلوم  وم   أصال،  كتابية  أنظمة  تعرف  ال  الت   البدائية  الشعوب 

فأقدم   لك     تا يخ اإلنسان،  تقريبا،  جدت كانت قبل مخسة آالف سنة  اإلنسان  "كتابة  نسانية و 

 . (40)ان موجودا طوال مئة ألف سنة يف األقلك -ميةتل يف تقديرات- "العاقل
ال املرئية،   ن  الكتابة  املسموع  ى  الصوت  م   حالة؛  حالة  ى  م    اللغة  ينقل  نظام  كتابة 

، وم  وألهنام نظامان خمتلفان كان م  الرضو ي وجود فجوة تند اختاذ املكتوب لنقل املنطوق

نتكل   كام  نكتب  أننا  نظ   أن  البي   ال  م،اخلطأ  بين  بل  فجوة  وجود  م   باختالف  هام  بد  ختتلف 

األنظمة الكتابية، وال يوجد شعب ال يشكو م  مشكلة الفجوة بي املنطوق واملكتوب  ن قليال  

الفجوة   .(41) و ن كثها تلك  مقدا   األملانية    ،وبمعيا   الكتابة  أنه ال تعد   فند يس  اللسا   يرى 

 . (42) كتابة اإلنجلياية والفرنسية  ديئةم  ال وكل  ديئة، والكتابة اإلسبانية جيدة جدا،
وما يدل  تىل اختالف طبيعة النظامي الكتايب والصويت أن النظام الصويت املسموع يق  يف 

وجيب تليه أن يتخذ فيه ذلك التتاب  جهة م  اجلهات،    ،زم  تتابع ، لك  النظام الكتايب مرئ 

ت كتب   العامل  لغات  م   وكثه  الم فاإلنجلياية  والفا سي   يسا    والعربية  والعربية  اليمي،  ة  ى 

، واليابانية التقليدية تكتب م  األتىل  ى األسفل، وليس يف أي  م   يسا ت كتب م  اليمي  ى ال

الكتابة يشء  ضايف   اجتا   ولك   للكتابة،  معينا  اجتاها  تستعمل  جتعلها  اللغات خصوصية  تلك 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 113ي نظر: باي، لغات البرش:  (38)

 . 403ي نظر: فند يس، اللغة:  (39)

 . 30ديكسون، هل بعض اللغات أفضل م  بعض؟: ي نظر:  (40)

 . 405ي نظر: فند يس، اللغة:  (41)

 . 409ي نظر: فند يس، اللغة:  (42)
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طبيعة   املرئيةتفرضه  وم الكتابة  نعكل     ،  الك ذلك  النظام  أن  ت   رف  ا  نه  ك  خيتلف  النظام  تايب 

وم    بينهام،  الالتطابق  م   مقدا   وجود  يتحتم  الثا   ت   للتعبه  األول  ي تخذ  وحي  الصويت، 

أجل ذلك ليست الكتابة أمينة دائام يف تقديم الصو ة املنطوقة تىل حقيقتها، بل  بام كانت خادتة  

 وم ضل لة. 

اخ تىل  يدل   الصوالنظام  الفتوما  والكتايبي  ال  يت  األنظمة  أن  تض   أيضا  ة  تام  كتابية 

الفراغات؛  ذ   تلك  م   غالبا  يتطابق  ال  الطبيعية  يف صو ته  الكالم  لك   الكلامت،  بي  فراغات 

بأ ب   تكتب  فالبسملة  احلاالت؛  م   كثه  يف  هلا  التالية  الكلامت  ببداية  الكلامت  هنايات  تتصل 

ف ثالثة  بينها  الرحيمبسم  "  اغاتركلامت  الرمح   ا"اهلل  التحليل  ويبي   أطراف  ،  اتصال  ملقطع  

الفعيل   النطق  تند  الثالثة  الفراغات  واختفاء  "بِ_س، مِ_ل، لَ_َ_، هِ_ر، رَ_ح،  الكلامت 
النظام  مَ_َ_، نِ_ر، رَ_، حِ_ِ_م" م   رضو يا  جاءا  ت عد  الت   الفراغات  أن  ذلك  ومعنى   ،

موجودة يف   ، ومنها تسهيل القراءة، لكنها ليستةتابالكمة  بخد  قالكتايب غرضها األسا  يتعل  

ق بي   حروف طريقة كتابة  الكالم الفعيل تىل ذلك النحو، وم  ذلك أن نظام الكتابة العريب يفر 

ن"اجلر الواقعة تىل حرف واحد   م ،  ى،  "وحروف اجلر  الواقعة تىل أكثر م  حرف    "ب ن، ل ن، ك 

تىل  فت  "ت ،  األوى،  باممتص  كتب  الثانية  لة  وتكتب  والطريقت  يليها  التتبا  مستقلة،  وضعتا  ان 

 وال حضو  لذلك االتتبا  يف الكالم املنطوق.  ،كتايب

معنى   م     ما سبقوليس  بل  ن كثها  اللسا ،  اهتامم  ت   بالكلية  الكتايب خا ج  النظام  أن 

يف   تناولوا  التمهيديةاللساني  مللفاتاللسانيي  باأل  ات  اإلنسان الكتابظمة  نالتعريف  تند  ية 

واملياات والعيوب لكل    ، ها م  الكتابة الصو ية  ى الكتابة املقطعية  ى الكتابة األلفبائيةوتطو  

منها فتقول:  (43) نظام  السياق،  هذا  يف  اللسا   دو   آتشس   جي  اللسانية  وتذكر  أن  "،  جيب 

ل ال حتليال منفصال، فنبدأ باملنطوق، ونثن  للسا  ما يو باي  هة نظر ا  وجوم، (44)"  باملكتوبُي 

ها انتشا ا، وثانيا باللغة عأهم وسائل االتصال اإلنسا  وأوس وأن اللسا  هيتم أوال باملنطوق، فه

أقل  -املكتوبة، وأخها   األ    -بد جة  م   نسان آلخر  خربنظم االتصال  املعنى  تنقل  فمنها  ،  الت  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 62-60تلم اللغة: ، باي، أسس 30-21اللغة: ول، معرفة ي نظر مثال: ي (43)

 . 37آتشس ، السانيات:  (44)
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و طالق الدخان بطريقة    ،أدغال أفريقيا  اصة يفاخل  لات الطبوودق    ،الوجهوتعبهات    ،اإليامءات

اهلنود احلمر بي  املكتوب، ولك  (45) معينة  ثم  املنطوق  باملستوى  اللسا  هيتم  . مجاع األمر أن 

 .هامبين واملصطلح بوت   تام وم  دون حدوث التداخل املفاهيم  

ا،  و ذا نظرنا يف النظامي   ، لتغيه واحلركيةتسم باغة يلنجد أن املستوى الصويت ل  ثباتا وتغه 

ه أحد  اللسانيي العالقة بي املكتوب املي ال  واملستوى الكتايب للغة يتسم بالثبوت واجلمود، وي شبِّ 

 ى الثبات واملنطوق املي ال  ى التغه  بالعالقة بي اجلليد واملاء يف النهر، فاجلليد يستعه مادته م   

، وهكذا يظل  اجلليد ساكنا يف األتىل، ويستمر   هرلن اء اة ملقغه مطاب  خصائصههر، ولك   النماء  

حتته م   اجلريان  يف  النهر  الضاد  (46) ماء  بصويت  العربية  يف  لذلك  يثيال  نقا ب  أن  ويمك    ،

بالعربية   الناطقي  معظم  أن  م   بينهام،  التفريق  تىل  ون  مستمر  الكتايب  النظام  يف  فنح   والظاء، 

 طوق.الظاء؛ فاملكتوب ثابت م  تغه  املناحدا: تا ووعارصة ينطقون باالثني صامل

، فعىل الرغم م   "الايادة الكتابية"  ه ظاهرة  وما يدل  تىل خصوصية النظام الكتايب واختالف  

ال توجد    بعالمات دال ةأن املستوى املنطوق هو املمثل األول يف اللغة، قد ينفرد املستوى املكتوب  

ا امليف  حد   وذلك تىل  البحريوج":  قولةملنطوق،  يف  يوجد  ال  ما  النهر  يف  و"د  أن ضمه  ،  مثاله 

ولكنهام النطق،  يف  الصينية سواء  يف  وامللن   الكتابة  متباينان  املذكر  األول   ذ    ؛يف  تالمة  ُيوي 

للتأني   ،للتذكه تالمة  الثا   ترصيف  وُيوي  تند  النطق  يف  فرق  ال  أنه  الفرنسية  يف  ومثاله   ،

امل يف  الفعل  أصناف  الصيغ  املستمايض  بعض  بعض  ييا  املكتوبة  اللغة  لك   البسيط،  واملايض  ر 

منعالة ت     "ُييى"ومثاله يف العربية أنك حينام تسم  كلمة  ،  (47)ض الضامئرعت  بعض م  ب

الفعل،   أو  االسم  املراد  هل  تعرف  ال  فالفعل السياق  ذلك،  يييا  تستطي   الكتابة  تند  ولكنك 

املمدودة   "ُييا"كتب  ي   ي كواال  باأللف  املطوية،    "ُييى"تب  سم    "تال"اثل يف  مواألمر  باأللف 

و يي ا    "تىل"الفعلية  الكتابة  لك   النطق،  يف  سواء  السياق  ت   العال  تند  فهام  احلرفية، 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 40، 35ي نظر: أسس تلم اللغة، باي:  (45)

 . 343ي نظر: فند يس، اللغة:  (46)

 .120ه ما تان: ي نظر: مدخل لفهم اللسانيات،  وب  (47)
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بعد  "األلف الفا قة "  أيضايف العربية    ومثاله،  (48) بينهام ،  ذ تفرض الكتابة العربية وض   ألف 

بالفعل   املتصلة  اجلامتة  يدتوا   يدونالا"ل  مث  يفواو  أصل ملتميياها    "مل  م   الت  ه   الواو    

مثل   يف  يدتو "الفعل  أن  "زيد  م   وأن  ،  منطوقة  غه  الفا قة  املثالي    "يدتو "نطق  األلف  يف 

 واحد.

األنح أن  نعرف  أن  املهم  تموما  وم   التقليدية  املنطوق اء  بي  اخللط  يف  وقعت  قد 

اخللط  واملكتوب،   لذلك  صو   اوثمة  العرب  التقلينحو  ليف  تند  مستودي  املصطلح   يي:تىل 

املصطلح   يف  اخللط  فم   مصطلح  والتحليل،  استعملوا  احلروف"أهنم  تىل    "خما ج  للكالم 

ل الصوت يف اجلهاز النطق  لإلنسان، والصواب   وم  اخللط  ،  "خما ج األصوات"مواض  تشك 

املضا ع   الفعل  أن  ذهبوا  ى  أهنم  التحليل  مث  "يس   "يف  جامه   "يس     مل"  ليف  وتالمة  جماوم 

ذف تىل مستوى الكتابة(49) حذف حرف العلة نا ؛ ألن احلرف ح  ، غه أن التحليل املقطع  يدل 

املجاومة    "يس   "و  "يـَ_س/ عَ_َ_"املرفوتة تكتب مقطعيا    "يسعى"تىل أن الصائت مل ُيذف، فن

مقطعيا   ذف"يـَ_س/ عَ_" تكتب  املقط  األخه مل ُي  فالصائت يف  ق    ،  ؛  بل  فاألدق أن توصف  رص 

وم  أمثلته أيضا أهنم حكموا أن  ا تقصه الصائت الطويل.  بأهنا جماومة وتالمة جامه  "يس   "

،  يف أنواع م  الكلامت  "ال"م  أننا يف احلقيقة ال ننطق بن  (50)"ال"أداة التعريف يف العربية ه   

وا  ى املكتوب، م نظرا أهنذ... لخ، وسبب الوقوع يف ه  "الشا ع"،  "الساب"،  "الد   "  مثل

ذل  "ال"فوجدو    فتعالج  اللسانية  النظرة  أما  بالقدائام.  تىل  ك  العربية  يف  التعريف  أداة  ول:  ن 

 .  "الدفرت" ، مثل"ا + تشديد الصوت التايل هلا"، ثانيها "املد سة " ، مثل"ال"صو تي: أوهلا 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
بي    (48) يميا  ما  أن  معارصون  باحثون  ت   يد  املقاط ال  "ُييا"واالسمية    "ُييى "قد  تىل  النرب  املختلفة،    فعلية 

ذلك  "تىل "و  "تال"ومثله   نعرف  وال  العربية  ،  يف  وجود   تى  ي د  كان  و ذا  العربية،  تلامء  ت   منقوال 

 عميل. املعارصة، فينبغ  أن ي ربه  بالتحليل الصويت امل

 ."صوت العلة"نستعمل هنا املصطلح التقليدي، والصواب  (49)

ملقصود  ، وال نرى مثل ذلك ألن ا"أل"هبماة القط ، أي     ذا أفردت  "ال"ىل كتابة  اإلمالء ت  تنص  مللفات  (50)

هبا لفظها، وكتابتها كذلك أقرب  ى قصد اللفظ. أما نطقها هبماة القط  فال يوجب كتابتها هبا، فذلك هو  

 شأن كثه م  الكلامت يف العربية م  املصاد  وغه املصاد .
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الكتايب   النظام  بتأثه  صيغت  الت   التعبهات  النوم    الحيف  للصوائت  صوعريب  و  هم  ف 

)يف الكسة(، سواء    احلرف)يف الفتحة والضمة( أو حتت    احلرفالقصهة )احلركات( بأهنا فوق  

رج  "أكان الصائت القصه م  بنية الكلمة أم كان صائت   تراب، فف  مثل   قال:    ،"خي  الفتحة  "ي 

الياء  قال:  "تىل  ي  أو  الضمة تىل"،  مرفوع، وتالمة  فعه  أنه     وم،  "  آخر  فعل مضا ع  ال  احلق 

يمك  وصف الصوائت القصهة بالفوقية أو التحتية  ال بالنظر  ى املكتوب، وذلك أمر تائد  ى  

التتاب ، يمك  أن نستبي    مجيعا  طبيعة نظام الكتابة العريب، وأن العالقة بي األصوات  يف النطق 

يف   رج  "ذلك  الكلمة  "خي  لكتابة  آخر  نظاما  استعملنا  الدولية  ئيبالفألا  ثلم،   ذا  الصوتية  ة 

yaxrudju  جُ_"  خ، رُ_،"ي_َ ، أو التحليل املقطع . 

 استقاللية التحليل اللغوي يف اللسانيات -3

أنه ينطلق م  اللغة وال  اللغوي يف اللسانيات باالستقاللية، ومعنى ذلك  يتصف التحليل 

ومثال   اللسانيات،  تلمي ة  مظاهر  م   مظهر  وذلك  اللغة،  لغه  الد      ستقالللالااخيض   يف 

د بإطا  تام يصلح  اللغوي يف الغرب ما سل مت به مجهرة الكتب التقليدية، وهو أن الالتينية تاو  

ذلك    لد اسة  وم   أ خر،  لغات  د اسة  يف  كبه  تشويش  ذلك  ت   نتج  وقد  األ خر،  اللغات 

تنها اختالفها  الالتينية  غم  قوالب  تليها  ف رضت  الت   ووق (51) اإلنجلياية  أيضا اخلط  ،    أ 

بدأ األو ب املكتشفة حديثا تندما  )القا ة  الشاملية  أمريكا  م   سكان  املحل يي  لغات  بد اسة  يون 

وقد  آنذاك(  األو بية أخف ،  اللغات  قوالب  تليها  فرضوا  أهنم  ذلك  األوى.  املحاوالت  قت 

ليتطابق ع  ي طو  أن  و ما  مل،  هي  أن  األو يب؛  ما  النمط  خيالف  ما  فكان  ا  املعروفة،  لنمط م  

، ومل تبدأ تلك الد اسات بقطف ثام ها  ال حينام د سوا اللغات املحلية بأمريكا م   (52) ألو يبا

باستقاللية، وكان ذلك تىل يد اللسا     ، أيتليهاغه فرض أي قالب آخر   حينام تعاملوا معها 

 األمريك  فرانا بواز.

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 38اللسانيات:  ، آتشس ،50-46لم اللغة: التعريف بعي نظر: كريستل،   (51)

 . 273،  فيتش، اجتاهات البح  اللسا : 155ي نظر مثال: دويترش، ترب منظا  اللغة:  (52)
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ف قديام،  العرب  اللغوي تند  الد    ثمة  م يكلواألمر خيتلف يف سياق  الراجح-     -تىل 

العربية تىل  ف رضت  أخرى  لغة  م   خا ج(53)ملثرات  ثمة  يديولوجيا  كان  ولك   لغوية -، 

اللغوي   الد    هت  وه   وج  استقالله،  م   اللغوي "ومنعته  التمجيد  لتها   "ناتة  شك  الت  

ت صد   وقد  اهلل،  تند  م   وأهنا  للعربية  اإلهلام   باألصل  القول  وأمه ها  ة،  تد    ذلك   توامل 

العربية تىل مجي  اللغات، وأهنا منتظمة مطردة وليست حشوا مكيال وحثوا مهيال    تفضيل  مقولة 

لك السياق سعى النحاة  ى  براز اللغة يف صو ة منتظمة و ى  ، ويف ذ(54)وال متعادية األوصاف

آلية   استعامل  النحاة  ى  فلجأ  )الشذوذ(،  القاتدة  خيالف  بام  االترتاف  و"لالتأوي"حتايش  هو  ، 

تاء أن الرتكيب تىل غه ظاهر ، وأن له أصال آخر، وغرض ذلك تدم االترتاف بام يأيت خمالفا اد  

 . "األصول النحوية"و  للشائ  املط رد أو ما أسم

ما  أيته  ". بيان ذلك أن العرب تقول:  "منذ "و  "مذ "فم  أمثلة التأويل  االسم  املرفوع  بعد  

ما  أيته مذ  "كل تىل قواتد النحاة، وتقول أيضا:  ما ي شهذا    ، وليس يف"مذ يومي/ منذ يومي

مذ / منذ  " أصل  الرتكيب  ، وهنا جلأ النحاة  ى تأويل الرتكيب، فجعل نحاة  "يومان/ منذ يومان 

يومان وا  "مىض  فصه  نحاة     "يومان"،  وجعله  حمذوف،  لفعل  هو  "فاتال  الذي  الام   منذ 

وا  "يومان لئال يعرتفوا  هنا  وقد وق  ذلك م  الفريقي    ،(55)وفحمذ  أخربا ملبتد  "يومان"، فصه 

وا بأن املضاف  ليه لئال باخلا ج ت  القاتدة )الشاذ(، و  حالة استثنائية وحيدة. ق  مرفوتا يف ييقر 

الندائ    الرتكيب  أن  التأويل  أمثلة  زيد"وم   بنأ    "يا  ل  زيدا"و  اجلملة    "أدتو  وأتادو   ى 

أن أصوهلم  م   ألن  جياجلمل   الفعلية،  تة  أن  وهكذا ب  اسم ،  أو  سناد  فعيل  ذات  سناد  كون 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ثر  بفلسفة اليونان وما فيها م  تصو ات مرتبطة  يرى باحثون معارصون أن م  مشكالت النحو العريب تأ  (53)

شأة األوى، و نام تأثر هبا يف  نبية يف مرحلة الن مل يتأثر بالعلوم األجلنحو العريبباللغة اليونانية، والراجح أن ا

الت   األسس  لتعميق  آلة مساتدة  س منهجا جديدا، و نام كانت  تلس  مل  امللثرات  تلك  مرحلة الحقة، وأن 

بالتعريفات وبإظها  العالقات اهلوضعها الن رمية بي  حويون القدماء، فهو تأثه تىل مستوى ترض النحو 

-39ة وأسسها، ي نظر: بوها  و فيقا ، الرتاث اللغوي العريب:  ه تىل تمق النظرياألقسام النحوية، ال تأث 

40 . 

 . 245/ 1ي نظر: اب  جن ، اخلصائص:  (54)

 . 335/ 1، واب  هشام، مغن  اللبيب: 238/ 1ي نظر: األنبا ي، اإلنصاف:  (55)
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زيد"أصبحت مجلة   كتابا"ومجلة    "يا  ف) م  نمط واحد    "أكتب  ذات  فعلية  متعد  مجلة  تىل    ( عل 

 الرغم م  االختالف البنيوي بينهام. 

 مثل    -غالبا  يف الشعر-يف لغة العرب    وم  ذلك أيضا ما و د م  النعت املقطوع، فقد جاء 

زيجا" تأويل  مف  "الكريم  "فجعلوا    ، "ريم  الك  د  ء  تىل  حمذوف  لفعل  به  الكريم  "عوال  ،  "أتن  

الكريم  "ومثل   ا  زيد  فجعلوا  " أيت   تأويل    "الكريم  "،  تىل  حمذوف  ملبتدأ  الكريم  "خربا  ، "هو 

مط ردة، ولئال يسلموا    "وجوب اتباع الصفة للموصوف يف اإلتراب"وكل ذلك ليجعلوا قاتدة  

 . "قطوع عت املالن"ها يف  بانخرام

ه تدم االترتاف بظاهر الرتكيب   م  املهم أن نعرف أن كل  تأويل م  ذلك النوع كان غرض 

 ظها    ى  الساتية    "ناتة التمجيد اللغوي"وضعوها، وكان خلف ذلك  ملخالفته لألصول الت   

طراد  اال   صورةوكّل حماولٍة لوصف اللغة حتاول إظهار اللغة يفالعربية يف صو ة أصول مطردة،  

 . نفسهال ُص ألفكار خارجة عن اللغة أكثر مما ُتل ُص حلقيقة اللغة ُت 

اللغوي تند العرب بطريقة تكسية، وذلك بفرض  و بام وقعت الالاستقاللية يف التحليل  

نتائج مأخوذة م  العربية تىل لغات أ خر، و ن كان مثل هذا ناد ا، ومثاله افرتاض أن الكالم يف 

املربد    -فيام وقفنا-سم وفعل وحرف، وأقدم  م  وق  يف هذا التعميم   ى: اقسم  لها يناللغات ك

كالمه تىلنه286)ت.   فتتح  م  يف  ذكر  فقد  العربية"  (،  يف  الكالم  كله  "قائال:    "أقسام  فالكالم 

، ثم (56) "اسم وفعل وحرف جاء ملعنى، ال خيلو الكالم تربيا كان أو أتجميا م  هذ  الثالثة

نحاة  بمتأخر  ذكر  لذون  تقليعد   ججا  ح  الثالث   التقسيم  تصو  لك  مجي   ة  تىل  تسي   وها 

ت  (57) اللغات صحيحة،  ذ  غه  منهجية  لكنها  تىل  ،  ن ط قة "نبن   اللغة    "م  طبيعة  تىل  ال  اللغة، 

 والضوابط الشكلية أو الضوابط الوظيفية لتلك األقسام.

 اللسانيات دراسة وصفية ال معيارية  -4

وصبغر  اللغة    اللسانيات    تد     اللسانيات  والوا  فهض  ت عنى  وال  قوانينها،  تىل  قوف 

اجليد والرديء،  "هة امل ع  "بن أو  الكالم،  م   الصحيح والسقيم  لتمييا  معيا ية  قواتد  أي وض    ،

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 1/3املربد، املقتضب:  (56)

نا لإلسناد، فه  احلرف، و ن كانت  كلمة  ن مل تك   كودليل احلرص أن ال"ادي:   قول املروم  ذلك مثال   (57)

 . 1/271، املرادي، توضيح املقاصد: " كنا له، فإن قبلته بطرفيه، فه  االسم، و ال فه  الفعل
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قال"تلم  يد    اللسانيات  ف قال"، ال  "ما ي  ما هو  ، ومعنى ذلك أهنا ت عنى بوصف  "ما جيب  أن ي 

بالفع اللغة  يف  اتاملول،  موجود  ويت  يالسانل  ويلحظ  يقي م،  وال  ل،  ذلك  سج  أجل  ت عنى  م   ال 

اللغوي "بفكرة    اللسانيات حتديد    "الصواب  الصوايب"وال  ال    أيضا   ذلك  وم  ،  "املستوى  أهنا 

 . "قل وال تقل "تتبن ى مقولة 

 ن ما نسمعه م  بعض اللغويي م   وصف تركيب بأنه فصيح وتركيب آخر بأنه أفصح، أو 

افات يف هو م  آثا  التفكه اللغوي املعيا ي، وله نظائر يف ثقضعو  يح أه قبكيب بأنوصف تر

مثل:  أ   تعبهات  يستعملون  أيضا  الفرنسية  الثقافة  فف   التعبه"خر،  التعبه"و  "صحة    "أناقة 

قال  ،  (58) "األسلوب الذي أقر   املجم  العلم "و  "االقتداء بالفحول م  الكتاب"و ومثله أنه ي 

الثق اإليف  شكسب"  اية:نجليافة  به  تكل م  الذي  اللسان  تىل  م ما  مجي   .  ن  (59)"هحافظوا    تقد 

 ال فكر وصف .  ،ت  فكر معيا ي يصد   

 ن التاام الوصفية وجتن ب املعيا ية وجه آخر م  أوجه استقاللية البح  اللغوي أيضا، ألن  

طبيعة ذلك  فام  ة،لغ ال  تىلعياامل فرضو ذا افرتضنا أنه يمك  لنا املعيا  فكرة نفرضها تىل اللغة، 

ض يف م  و ؟املعيا  ئنا أن نفهم هذا اإلشكال يف السياق العريب املعارص، فإن  ؟ و ذا ش  وضعه  املفو 

بضعة   ولدينا  اللغوية،  السلطات  أتىل  العربية  يف   ترش    املجام   مناظرة  وملسسة  لغويا  جممعا 

واملهم املعارصة،    اللغويةل  ازالنو  جهةموايف    اتواصم تربية خمتلفة، و ن كانت ال تتساوى نشاط  

اخلالف   املجام   حاصل أن  تلك  م   بي  الرغم  تىل  األساليب   ،املرجع   هاطابع،  قبول  يف 

النحو أخرى  املعارصة وجتديد  ميلها  وقضايا  يف  تتفاوت  ك    بي، وأهنا  باملحدث والتمس  القبول 

 . بالقديم

وصف بعض الرتكيبات، أو    يف  ند ة وال  والقلة  استعامل  أوصاف الكثرة   وال تنايف الوصفية  

بفئة م  املتكل مي ينتمون  ى بقعة جغرافية معينة أو مهنة معينة أو    امعينا خاص  تركيباأن تذكر أن  

يمة تىل يشء  ترقية معينة أو فئة تمرية معينة ... لخ، ولك  ذلك يق  م  دون  طالق أحكام الق 

 م  ذلك. 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .37لوا ، مدخل  ى اللسانيات: ي نظر:  ي (58)

 .65كريستل، التعريف بعلم اللغة:  (59)
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اللسانيات  ذهب اإلنسا ، وم  هنا ال ت صلواللت ظاماوصفها نتد   اللغة ب ن اللسانيات 

ة  منحط    اهجات تىل أهنلل ى ا، وال تنظر   ى تفضيل اللغة الرسمية )أو الفصحى( تىل اللهجات 

دها ال تقل  أمهية ت  غهها؛  أو صو ة فاسدة م  الكالم الرسم    ، فاللهجات تىل اختالفها وتعد 

اسة،   الد لح لك صاوكل ذل  ألهنا أنظمة تواصل  نسانية، ننظر  ى  للهجات تىل وم  اخلطأ أن 

  ما بل قد نجد يف اللهجات  قواني صوتية أو نحوية،    ينتظم يف  أهنا مستوى تشوائ  م  الكالم ال 

 .(60)وجد يف الرسمية؛ كام نجد يف الرسمية ما ال يوجد يف اللهجاتيال 
لغات   د اسة  يف  قديام  أو با  يف  اللسانيون  زهد  أتامال لتا  مي ةاأل  الشعوب  وقد  يتلك  ال    

تظيمة أو فكرا ما، ولك  حينام د   اللسانيون لغات السكان املحل يي يف أمريكا الشاملية، أدبية  

اللغات   يف  ع  التنو  م   مكانات  مذهلة  نامذج  للباحثي  مت  قد  جديدة  لغوية  ظواهر  تىل  وقفوا 

 .(61) ئل ظهو هاواأ ك يفتشكيبلت بال اإلنسانية،  ى د جة أن نتائج تلك الد اسات قو
امل بسي وم    اللغات  تامة:  غه  لغات  بأهنا  بدونية ووصفت  هلا  ن ظر  الت   واللغة  اللغات  طة، 

لغة مشرتكة وهلم    الغة تنشأ غالبا بي جمموتتي أو أكثر ليس بينه  pidgin languageاملبسطة  

ل ة  ميس  وسيلة  املبسطة  اللغة  وت عد   التواصل،  يف  بنحو  تسوتوي،  اللغلتواصل  حاجة  طم    مبس 

حمدودة ومفرد األ  (62)ات  اللغات  يامثل  ما  تصل  ى  حتى  والتعقيد  بالتطو   تبدأ  ثم  خر،  ، 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
هلوما    (60) يف  تربيةيوجد  يو  معارصة  جات  الروال  العربية  يف  فة    سمية  جد  circumfix املحيطة    الرص 

morpheme )فة ه  أصغر وحدة صوتية دالة تىل معنى، وه  وحدة التحليل الرصيف والرصفة  ، )الرص 

جي ما  وحلاقها،  املحيطة  الكلمة  سبق  بي  يف  م   القاهريوذلك  واللهجة  اليمنية  اللهجات  م   ما  "ة  كثه 

أكلش "،  "جاش  ال"ما  وسيأيت احلدي  .  "النف  املادوج"  أيضا  ، وم  ذلك"ش ما +  "نف  هنا  ، فمو فيم 

 . "لطبيعة االجتامتية للغةا د اك واللسانيات  -5"تنه يف 

 .54ات: ي نظر: سامسون، مدا   اللساني (61)

طة    (62) املبس  اللغات  طة"م   املبس  وقد  "العربية  العريب،  اخلليج  دول  س  يف  يف  السكان  نشأت  بي  التعامل  ياق 

غالبا القا ة اهلندية وما حوهلا  العامل م  شبه  تتحول  ى األصليي والوافدي  م   اللغة مل  تلك   طو   ، لك  

هجينة" الباحثي  يرتمج  uagelang creoleو  language pidgin، ومصطلحا  "لغة  م   تدد  -هام 

فقد اختا  تلك الثنائية،   ،عوديةة، اللغة اهلجي يف السو  وس  السر   ، ي نظر مثال:دةلغة هجينة ولغة مول    -بالتوايل 

يف   السابقة"وأو د  أيضا،  "الد اسات  ذلك  اختا ت  الت   العنوانات  م   اخرتت    تددا  أ ى-ه  وما   -فيام 

س  ؛أنسب م   األول  الطو   البساطةألن  ومصطلح  امته  بالتهجي،  يتميا  الثا   الطو   وألن  ال    "مول د"، 

و است عمليناسبه،  املصطلح  قد  الرتاث   هذا  تىل    يف  للداللة  العربية  قرتضاملالعريب  لغات    يف  ، أ خرم  

= 
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أمًّ  لغة   املبسطة هلم  اللغة  تلك  تكون  أطفال  ينشأ  ذلك حينام  وت  (63)اوُيصل  لغة ،  ى حينئذ  سم 

فسها  بنة قائموية أنظمة لغ  . ومل ي بح  يف اللغات املبسطة بوصفهاcreole languageهجينة  

جمال  -م  وجهة نظر لسانيي اليوم  -، بل  ن اللغات املبسطة واهلجينة (64)اآلونة األخهة  ال يف 

نا بام يفيد يف حل  لغا نشوء لغة اإلنسان وأصلها  واحد م  ضم  جماالت أ   خر قاد  تىل أن يمد 

ببا يس أصد ت ت(65) األول اللغوية  تقبل ل  ابأهن  را اق  1866ام  . هذا وقد كانت اجلمعية    

  أصل اللغة، وذلك لكثرة احلدي  ت  هذ  القضية آنذاك م  دون أدلة تلمية كافية. مقالة يف

ت    احلدي   انتقلنا  ى  العريباملعيا ية  "و ذا  النحو  وجهان  ،  "يف  مظاهرها  بينهام  فأهم 

الرد   للسا  تالزم:  يمك   املعيا ية، وال  األحكام  و طالق  املسموع  تم   أن  موع  ساملم    رد   نيات 

األول فيبي نه أن النحاة قد يرد ون  الوجه  شيئا، وال أن تطلق أحكاما معيا ية أو أحكام ق يمة، فأما  

ة أنه خمالف لألصول )الشائ  املط رد(،  م  م  أصحاب اللغة بحج  وا  فضوما ال خيفى أهنم ما س 

ال القراءات،  الشعر،  املتم  مصاد  االستشهاد األساسية:  ففداولكالم  أمثلة    الشعر   ؛  وقعت 

دون   م   الرشط  جواب  لوقوع  ذكر    "فاء "كثهة  فيه  أوجبوا  ب   "الفاء "فيام  حسان  قول  مثل   ،

نات  "ثابت:   فعل  احل س  ها  ،م   ي  ر  ك  ل  م   ي نك    بن  ث  "، وقول الشاتر:  "فاهلل "، ومل يقل:  "اهلل  ي ش  ع 

ظامل   ن ا   يقل:  "الع  ومل  ذهغوا   د  و.  (66) "فظامل  "،  وظل     لك  الشعرية،  الشواهد  يف  السائد  م  

بن الرشط  جواب  اقرتان  وجوب  املعيا ية  ذلك  "الفاء "القاتدة  ويف  يف  قراءة    القراءات،   د وا 

ت   ا  م  ﴿و  واألتمش:  اليام   يف   م  السي اب   أيضا  هبا  وقرأ  البرصي  ﴾ احلس   ي اط ون  الشي  
ب ه  نال ت  

ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
= 

د يكون  يكا  مجة تلك الثنائيةلرت  اختيا ي، وال اقرتاض ألفاظ  ،دمج واس  لل غتيهنا    الطو  الثا والواق  أن  

بسيو ا   يختا المطابق نة"   يم  املهج  طة،  ال  "املبس  تلم  بسيو ،  العريب:  لغة االجتامي نظر:  الوط     ، 6ت  يف 

طة  "  آلتشس   "بذو  الكالم "كريشات مرتجم كتاب    اختيا وأقرب  ى   ، واإلحالة  "الوسيطة، اهلجينةاملبس 

 . تليه يف اهلامش اآليت

 . 21م: جي آتشس ، بذو  الكال  ي نظر: (63)

 .260جون لوينا، اللغة واللغويات:  ي نظر: (64)

 . 22-19: ذو  الكالم جي آتشس ، ب  ي نظر: (65)

 . 65-3/64ويه، الكتاب: سيب ي نظر: (66)
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أ "  ،(67)بالواو[  210]الشعراء/ و تليه. وقال النحا : هو غلط  غلط  منه أ   ه  اتم:بو حقال 

النحويي مجي   تاصمو د وا    ،(68) " تند  ت   حفص    [، 63]طه/   ﴾ِإّن َهَذاِن َلَساِحرَانِ ﴿ قراءة 

ان  ﴿   ألستح  أن أقرأ  "وقد ن قل ت  أيب تمرو ب  العالء أنه قال:   ر 
اح   ل س 

ان  ذ  ، (69) "﴾  ن  ه 
ن ":  رايبل أت د وا قو  الكالم املتداولويف   ب  م    م  االستفهامية يف املوضعي    "م   "بإتراب    "ارض 

سيبويه:   فيه  قال  وقد  ونصبا،  العرب" فعا  به  تكل م  ال  بعيد  نا     ، وهذا  منهم  يستعمله  وال 

سيبويه:  (70) " كثه قول  ومنه   ،"  ، فطالح  صالح   ال  يقول:  ن  م    العرب    
م  أن   يونس   وزتم  

أك    ال  بصتىل:  ن  مر ت   قبيح ضعيفح  الفبط  الح    وهذا  وأما  (71) "،  فإطالق  الوجه  ،  الثا  

املعيا يةلالنحاة   الرد   أحكام  بنوتيها:  املعيا ية  مث)السلبية(   ألحكام  ، (72) "خبي ":  ل، 

املعيا ية(75)"قبيح"،  (74) " ديء "،  (73)"ضعيف" القبول  وأحكام  مثل)اإلجيابية(   ،   ، :

 .(81) "أجود"، (80)"  حسأ"، (79) "أقوى"، (78) "قوي  "، (77) "حس "، (76)"جي د"

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 138/ 4، الشوكا ، فتح القدير: 8/196ي نظر: أبو حيان، البحر املحيط:  (67)

 . 8/196أبو حيان: البحر املحيط:  (68)

 . 22/65لتفسه الكبه: ي نظر: الرازي، ا (69)

 . 2/411سيبويه، الكتاب:  (70)

 . 1/262سيبويه، الكتاب:  (71)

 . 3/339، 114/ 2،  1/389: سيبويه، الكتاب: ي نظر (72)

 . 127،  120، 1/86ظر: سيبويه، الكتاب: ي ن (73)

 . 3/555، 376/ 2،  1/199ي نظر: سيبويه، الكتاب:  (74)

 . 262،  227، 1/80ي نظر: سيبويه، الكتاب:  (75)

 . 275، 80، 1/34ي نظر: سيبويه، الكتاب:  (76)

 . 925، 231،  1/615ي نظر: سيبويه، الكتاب:  (77)

 . 416/ 4،  3/137، 2/16لكتاب: ي نظر: سيبويه، ا (78)

 . 137، 119،  1/101ي نظر: سيبويه، الكتاب:  (79)

 . 124، 88، 1/84ي نظر: سيبويه، الكتاب:  (80)

 . 82، 76، 1/62ي نظر: سيبويه، الكتاب:  (81)
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. يف البح  اللغوي تند العرب  ه  جيايبغوم  املصادفات التا خيية أنه كان للمعيا ية أثر  

ض  له حدر   ذلك أن املعارصي    د كثه م ، والتحديد الشائ  تنهناية  زم  االحتجاج اللغوي و 

ال بمنتصف  ينته   اهلجقأنه  الثا   ومنتصررن  املدن  يف  الي  القرن  ون  بااليف    راب ف  ظر  ى دية، 

بعد   الاما العربية  احلد   متغهة    ذلك  يف  .  نقاءها  فاقدة بأهنا  النحوي  دو   د  حتد  الثقافة  هكذا 

ق بيل ترص النهضة  .د العربية يف د اسة تربية زم  حمد   انرصف   ،ومنذ ذلك التحديد الامن   ى 

احلي   اللغة  د اسة  ت   املستعملة حوهلالنحاة  تمة  فلغات  ا؛  ت     -همتند-   لعصولك  انحراف 

تىل   جهودهم  واقترصت  الد اسة،  يستحق  ال  زماناالفصحى  فائتة  لغة  ظل ت  د اسة  هكذا   .

االحتجاجترب" تصو   العريب    "ية  للنحوي  الشاغل  القرونالشغل  تعاقب  يام ،  تىل  ويصف 

 .(82)"طوائيانشاطا ان" تصا  ابأهن دودبتلك احلاملحصو ة  جهود النحاة العربحسان 
الام ،  ا  ئققاحلا  م  بمرو   الدوام  تىل  تتغه  اللغة  أن  تدم تىل  املعيا ية  وتنطوي  لثابتة 

ت جه  ى األسوأ، وأن املراحل القديمة  يبأن كل تغه يف اللغة  ألهنا حتكم    ؛ تلك احلقيقةب  االترتاف

، لغوي الومة التغيهم  أجل ذلك تناع املعيا ية  ى مقا.  (83) املثىل م  حياة اللغة ه  الصو ة  

احلق  وم كريستل-   يرى  الل  -كام  ملتكل م   السلطان  ألن  أن  القديمة  النحوية  القواتد  ال  غة 

د   جتد  أن  النحوية  القواتد  كتب  تىل  أن  ويرى  رة،  متحج  واستعامالهتا  باحلياة  ينبض  استعامهلم 

تبقى وا الثقافة، ويمك  التمثيل لذلك يف س(84)قعية  نفسها كل  مدة  ذا أ ادت أن    ربية الع  ياق 

ب يف العربية، فتذكر أن له صيغتي   التعليم   أن كثها م  كتب النحوب ما  "املعارصة تتناول التعج 

ه   الثانية تكاد تكون مهجو ة يف  "أمج ل  به "  ، مثل"أفع ل  به "، و"ه  ما أمجل  "  ، مثل"أفعل  ، والصيغة 

  "أنشأ، ط ف ق"(  عللفيف اوع  الرشوع )الرشأن ي ذكر يف أفعال  أيضا  مثل ذلك  العربية املعارصة، و

ع "بمعنى   وأ"رش   اخلرب(  ،  وقوع  ) جاء  الرجاء  أفعال  يف  ي ذكر  حرى"ن  بمعنى   "اخلولق، 

ي ذكر يف أفعال املقا بة )قرب وقوع اخلرب(  "تسى"  ينبغ  أن   ، وال"كاد"بمعنى    "ب  كر  "، وأن 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 28ي نظر: يام حسان، اللغة بي املعيا ية والوصفية:  (82)

 .65بعلم اللغة: ريف يستل، التعي نظر: كر (83)

 .72ي نظر: كريستل، التعريف بعلم اللغة:  (84)
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منه املقصود  كان  املهجو ة  ال  ذا  الرتكيبات  هذ   العت ذكر  معرفة  م  ثياالرت  ربيةا  والتواصل  ة 

 م اللغة. ييف تعل -كام نرى-، وهذ  مرحلة متأخرة القديمةالنصوص 

 لطبيعة االجتامعية للغةاإدراك واللسانيات  -5

أوال وأخها.  ن ذلك    تنطلق اللسانيات م   د اك طبيعة اللغة اإلنسانية وانتامئها للمجتم 

مثل س معها  نتعامل  جيعلنا  األنظمةاالنتامء  وال   ة،تيجتام اال  ائر  ذلك،  م   أكثر   منها  نطلب  فال 

ت شاب ه األنظمة املنتمية للع ولعل أكثر ما كان يقتحم لوم الطبيعية وما فيها م  انتظام.  نطمح أن 

كان م   "، واملنطق الفكر   -جمال اللغة في خض   اللغة  لغه طبيعتها االجتامتية وسلطتها الذاتية  

سوية  يف اللغة، واتضحت شيئا فشيئا تدم سالمة الت  يحثالبافاق  ن أن وس   آفضل النحو املقا 

نيون م  بعد  تىل نف  تلك الصلة  ، وقد حرص اللسا(85) "بي األبنية اللغوية والنامذج املنطقية

ة الت  تانى منها البح  اللغوي التقليدي زمنا.   اللغة اإلنسانية  يف ذلك أن  كريستلويذكر املتومه 

بن منطقياليست  منطق  األم     نهوأ،  اء  كلمة  نذكر  ال  أن  اللغة  بقضايا  يتصل  فيام  فضل 

logic (86)السعران أن  ي. و   منطق  أو تقيل بات أمرا  قامة الفلسفة اللغوية تىل أسا"ذكر 

مثل  (87)"مرفوضا م   ها يف تعبه  س 
نلم  قد  الت   الفظاظة  م   منطقية"، وهروبا  أو    "اللغة غه 

آخري   ن   ر  اللغة"قول  تفك  مثل  انلس   حسستا   (88)"ال  تبا ة  منطقها "يون  هلا  اللغة 

 .(89) "اخلاص
اللغة تند املقا نة بي البح  اللغوي تند    "قةط  ن م  "ويمك  أن نجد األثر السلب  ملحاولة  

لوااهلنود وتند اإلغريق، فقد استطاع اهلنود القدماء   ى تبويب شامل للمفاهيم النحوية   أن يتوص 

رم يف وقت موألجااء الكال دتو  ى الدهشة أن اإلغريق استغرقوا وقتا طويال للوصول ي ا، ومبك 

الن نفسها ى  اهلنود  كا  ؛تائج  تلد  ألن  الت   للغة والوظيفة  الشكلية  الناحية  اهتامماهتم تىل  هيا وا 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 36جمدوب، املنوال النحوي العريب:  (85)

 . 51 ،50 كريستل، التعريف بعلم اللغة:ي نظر: (86 )

 . 74 السعران، تلم اللغة:(87 )

 . 207جستس، داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األو وبية:  (88 )

 . 32لغة: ديكر، فلسفة ال-ودو وف وظر مثال: ت ي ن(89 )
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  ى   يتنب هواقواني اللغة يف قوالب منطقية، ومل  مه هم  ى صوغ  ، ورصف اإلغريق  أشكال الكالم

 .(90)وظيفتها  ال يف وقت متأخرو غةللكل اي شلعالقة ب ا
قال يف ا ، لك  "نف  النف   ثبات" :ملنطقوم  أمثلة تدم خضوع اللغة للقواتد املنطقية أنه ي 

ا"النف  املادوج"يف اللغات ما ال خيض  لذلك، ومنه ظاهرة   I "إلنجلياية  ، وم  تلك اللغات 

money no got don't"و  ،"ndsfrie no aveh don't I"وال يف  ه نظ  ،  ذلك  ملثل   

تىل   املادوج  النف   تستعمل  ثمة هلجات معارصة  لك   املعيا ية،  وم   السابقة طريقة  الالعربية   ،

أنه يقال يف هلجات مرصية:    حت اجلامعة وال  "ويف هلجات يمنية:    "معنديش وال مليم"ذلك 

و طالبحصلت  يقول:  "ال  فاملنطق  النف   ثبات"،  ف   نالد  بع    فالن"تقول:    غاتول  ،"نف  

 . "تأكيد

بالعربية   املنطق اخلاص  فيه تىل  نقف  أن  العدد  وما يمك   أهنا سلكت يف  ف  اإلهبام ت  

تندي مئة  "، و"تندي ترشون قلام  "، و"تندي ثالثة أقالم  "طريقة غه مط ردة، فيقال يف العربية: 

،أقال"اضية  ق  بعد العدد يف األمثلة امليفم  الواضح أن ما    ،"قلم   له وظيفة واحدة:   "م  ل ق  ،قلام   م 

، ويف النمط "اجلم  املجرو " ف  اإلهبام ت  العدد، وم  ذلك اختا ت العربية يف النمط األول  

 . "املفرد املجرو "، ويف النمط الثال  "املفرد املنصوب"الثا  

املطو   اآلخر  التذكهواملثال  تفاصيل  العربية  يف  منطق خاص  الدال تىل   فم   والتأني ،  ل 

ت  ومعلامل العربية  تذكها وتأنيثا  أن  للفاتل  الفعل  مطابقة  ذلك  املطابقة، وم   /  "رات   زيد  جاء 

ر جاز معه الوجهان  "جاءت هند   "قال / قالت األتراب"، لك  الفاتل  ذا كان مج  تكسه ملذك 

ه  مع ز ل جابفاصي الفعل  وبو ذا كان الفاتل ملنثا  حقيقيا  مفصوال  بينه  ،"قال / قالت العلامء "و

تأيت مشرتكة بي املذكر   "تفعل "، وم  ذلك أن صيغة "/ حرضت املجلس  امرأة  حرض"الوجهان 

الغائب    "تقول  أنت  "املخاطب   تقول"وامللن   لك   "هند  الصفة،  املطابقة يف  العربية  ، وترات  

في يستوي  الصفات  ذلك  بعض  فم   والتأني ،  التذكه  قال"عول مف"بمعنى    "فعيل"ها  ي   ،  :

ج " جريح"و   "حريجل  ذلك  "امرأة  وم   قال:    "فعول"،  ي  صبو "للمبالغة،  امرأة  "و  " جل 

باملرأة  "صبو  امرأة حامل،  ، والصفات اخلاصة  قال:  ي  مطابقة.  التأني  وغه  تاء  م   تأيت خالية 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 26-25ي نظر: باي، لغات البرش: (90)

http://www.abhath-ye.com/


 بسيالَع عبد احلليم د. خالد                                   ربيعاللقارئ إىل ا هِةاملوجَّ التمهيديِة يف اللسانياِت ،ة للسانياتاألسس العاّم

 
 www.abhath-ye.com    دةجامعة الحدي  –كلية التربية         ( م2022 يونيو)( 2)العدد   (9المجلد )  مجلة أبحاث  

ISSN-L: 2617-3158       P-ISSN: 2710-107X       E-ISSN: 2710-0324  

 

32 

ثي   تانس،  ناهد،  كاتب،  طام ،  ت ذك  حائض،  تسعة  ثالثة  ى  م   العدد  باب  ويف  تاقر،  ر  ب، 

االعربية   فوت     مللن م   املذكر،  م   نساء "  : لاقي  لن    أتالما  "تسعة  جال"  ،"تس   نجد  ثم   ،

التأني  بتاء  تنته   حة وأسامة ومعاوية وحنظلة، وأتالما ملنثة خالية م  أي : طل، مثلمذكرة 

  و منطق العربية، وتلينا أن نتقبل ذلك تىل ما هو : سعاد وهند ودتد. ذلك ه، مثلتالمة تأني 

فلكل ن  ا  قهمنط  لغة  تليه،  أن  بنا  وُيس   فند يس:  اخلاص،  اللسا   بقول  مىض  ما  كل ام  "ردف 

لل النحوية  الفصائل  تفاصيل  لنا يف  نظام  توغ  زدنا  د اكا الستحالة   جاتها  ى  اللغات،  م   غة 

 .(91)"منطق 
  70د م   م  العدد يف الفرنسية، وتىل وجه التحديد األتداوما قد يبدو ذا منطق خاص نظا

بوا هلا كلمة مل  70يل املثال مل يضعوا للعدد  سب  فعىل  ،99   ى لفة م  تددي   كلمة خاصة، بل  ك 

)بالرتمجة   فسبعون  ترش،  سابقي،  تسعة  ستون   = وسبعون  وتسعة  ترشة،  ستون   = احلرفية( 

ترشينات ترشة، وتسعة وتسعون = أ ب  ترشينات وثامنون = أ ب  ترشينات، وتسعون = أ ب  

 sept، وم  وجود كلمة خاصة بالعدد سب  مئة  septسبعة هو  د  عدن الم  أة ترش، هذا  تسع

centالعددي صعوبات النظام  مثل، وتواجه هذا  الكبهة.   ،   مالء  قم  هاتف  وقراءة األتداد 

وتليها األوى  اللغة   األملانية  ت عد   حي   سويسا  هذ     ويف  بالفرنسية  الناطقون  تالج  الفرنسية، 

يطابق    99 ى    70ما خاصا باأل قام يف الفرنسية السويسية م   ظان  جدواوأو  ة يف العدد،الظاهر 

 والعربية وغهمها.اإلنجلياية  ، مثلخرعروف يف لغات أ  امل

لتحليل   ن  د اك الطبيعة االجتامتية للغة ينعكس تىل اوهيمنا م  مجي  ما سبق أن نقول:  

كي بواقعها  نتقبلها  فيجعلنا  هلا،  ومالفعيل  كان،  ذلفام  أن   حينام  تقن  ك  القاتدة  تىل  اخلروج  ب ل 

نية تامة، وليس هناك  جاء طبيع  م  اللغات اإلنسا ( الشذوذتدم انتظام القاتدة )نصادفه، ألن 

ا حالة اللغات  ، ولنا أن نستحرض هناللغة  م  مظاهر النقص يف أو اتتقاد أنه    ما يستدت   نكا   

وأشهرها   بدأت"اإلسربانتو"االصطناتية،  وقد  هذفكر  ،  أن ال   ة  لسانيون  تندما  أى  لغات 

بتحيااهتا   لة  حمم  اإلنسانية  التا يخ،اللغات  ترب  اكتسبتها  الت   ي عيقنا   املختلفة  الوض   ذلك  وأن 

  فهم م   يتكلمون لغات أ  
كر خالية م  املايض  خر. هكذا تول دت فكرة لغة اصطناتية ب  أحيانا م 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 147فند يس، اللغة:  (91)
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م   وحتيااته، فوضعوها يف صو ة   والب  الوااطة  البسمتناهية  تلك  نتظام  الشذوذ، غه أن  عد ت  

اللغة االصطن أن  أسباب  خفاقها  بالفشل، وم   باءت  قد  فعليا  املحاوالت  اتية حينام مو ست 

م    أنواع  فيها  ظهر  املتكل مة  اجلامتة  م   التفاتل  يف  اللغو"وبدأت  املتكل مي   "يالتغه   تند 

،  ظاما اجتامتيا قابلة للتغه يف أي جهةن   هابوصفلغة  ة تىل أن ال، وهذا الوض  م  األدل(92) هبا

 وليس الشذوذ  ال شيئا م  ذلك. 

 التحليل بني مستويات اللغة اللسانيات وتكامل  -6

وتلك   التداول(،  الداللة،  الرتكيب،  الرصف،  )الصوت،  مستويات  م    اللغة  تتأل ف 

ل البنية  املست يل هيمل اال تباط  لحت  أير ة، والكلي ة للغويات متشابكة يلثر بعضها يف بعض وتشك 

الل اللسانيات  تد    ولذلك  حمالة،  ال  القصو   يف  واق   املستويات  تلك  بنية  بي  بوصفها  غة 

 بي مستوياهتا. )التأثه والتأثر(  بإد اك التآثروواحدة 

ه وقد  نجدها ال تعط  املستويات اللغوية االتتناء نفس وحي ننظر يف األنحاء التقليدية تامة

بعياتواملسأحد  ختص    يلثر  املستويات  تلك  ألن  يمث ل  شكالية  وذلك  زائدة،  بعناية  يف ت  ضها 

ا  بعض، وال يمك  أن   تام  ق وصفا  باستيعاب تالقاته باملستويات األ    ملستوى معي  نحق  خر،  ال 

ال يف  تريب  أهم  نجاز  يف  نظرنا  أ  "الكتاب"نحو  و ذا  مكانة  النحو  أتطى  نرا   ثم    وىلسيبويه، 

. يفتتح سيبويه "اإلدغام"املستوى الصويت  ال بوصفه مدخال لد اسة باب  ول  ناتي  ال  ، وفالرص

قائال:  الباب   وجمهو ها،  "السالف  ومهموسها  وخما جها،  العربية،  احلروف  تدد  باب  هذا 

واختالفها ومهموسها،  جمهو ها  و(93) "وأحوال  ألصوات  ،  فريد  وصف  يف  يميض  كان   ن 

ظ وقد  تمدالعربية،  وصفه  يفل   الة   العربالصويت     د   م  تند  وظل  بعد  ،  م        سيبويه 

 اللغويي والتجويديي تالة تليه. 

التقليدي أهنم قد هيملون    األسا وجه  وال  اال تباط بي املستوياتهلذ  املشكلة يف النحو 

  ذلك أن النحاة ذكروا جواز حذف حرف االستفهام يف ، فم  أمثلة  يف وصف بعض الرتكيبات

ل مالعربية،  هذاك   غه    ثل  يظل   التنغيم    واف    الوصف  دو   ي ذكر  مل  تىل   intonation ذا 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 وما بعدها.  99ي نظر: اخلطيب، قراءات يف تلم اللغة: (92)

 . 4/431سيبويه، الكتاب:  (93)
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م  دون حرف االستفهام ألن  التنغيم   "قام حممد؟" جواز ذلك، فإنام يقال:  املستوى الصويت يف

معنى   داال تىل  يظل   فالتالسلالاالستفهام   املجيا إل ادة االستفهام،  الصويت  السياق    نغيم هو 

 .ستفهاماال م  دون حرف

افتقاد   أمثلة  اللغةبي  تكامل  الوم   الوصف  مستويات  يف    يف  ب  التعج  تناولوا  النحاة  أن 

ه  "صيغة وذكروا أن  له صيغتي:   ،العربية ه  "مثل   "ما أفعل  أمج ل   "مثل    "أفع ل  به"صيغة  و  ، "ما أمجل 

أ"به غه  ا،  وجود  أد ك  مكانية  م    املتأخري   النحاة  يف  تينك  ن  وجود  دون  م   ب  لتعج 

أقد كان  وقد  ذلك  الصيغتي،  تىل  نب ه  م   نعلمفيام-م  باب    -  مفتتح  يف  قال  الذي  مالك  اب  

ب:   ...للتعج  "التعج  التعجب  باب  يف  النحويون  هلا  يتعرض  ال  كثهة  ألفاظ  يف    ب  ب  يبو  و نام 

ل  وأف  النحو م  ألفاظه ألف   ث ل  ، وقد م  (95) تابعه تدد م  النحاة تىل تلك الطريقة، و(94)"ع ل ع 

ون  ب اهللي   :لذلك بمثل قوله تعاى ر  ف  ي ف  ت ك  أليب هريرة:    الرسول )ص( [، وقول  28﴾ ]البقرة/﴿ك 

  املكتملة    ، لك  تبقى املعاجلة  "هلل د   فا سا"، وقول العرب:  "سبحان اهلل!  ن امللم  ال ينجس"

ص دون  م   التعجب  مرشوطة  لقضية  الصويت،   يغتيه  املستوى  تىل  ب   التعج  التنغيم  دو   بذكر 

ب، وهذا هو القيد الضابط هلذ  الظاهرة. الب  قاد  تىل منح التنغيم التعج  ف  رتكيب معنى التعج 

أن النحاة ذكروا أن م   وابط اجلملة اخلربية    التحليليف    املستويات  تدم تكاملوم  أمثلة  

ب ملبتدأ  با املبتدأ  ]احلاقة/لفظهتادة   ﴾ احل  اقية  ا  م  ة  *  قوله تعاى: ﴿احل  اقي نحو  ذلك يف  -1. ذكروا 

احلاقة "[، فجملة  2 املبتدأ    "ما  فيها  أتيد  تعاى:    "احلاقة"خرب، وقد  مثله يف قوله  بلفظه، واألمر 

ا ة  * م  ت  ا   ق  ﴾ ]القا تة/  ﴿ال  ة  ت  ا   ق  املبتدأ هو   ابط اجلملة اخلربية ب  . قال النحاة  ن(96)[2-1ال 

الرتكيب، واألدق   هلذا  السياق اخلاص  أمهلوا  لكنهم  بلفظه،  املبتدأ  بلفظه   تادة   املبتدأ  أن  تادة 

 ليس  ابطا بإطالق، بل هو خمصوص بسياق التهويل والتعظيم. أما يف السياق اللغوي املعتاد فال

قال:   زيد  "ي  جاء  قال:  "زيد   ي  وال  هن"،  هند  غالم   غالم   سافر   
و"د  بي  ،  اال تباط  تىل  مثال  هذا 

الرتكيب  والسياق أهنم اشرتطوا يف  املستوى  التهويل والتعظيم  يدل  تىل خصوصية سياق  ، وما 

بهمة غه معلومة قد و د يف ذلك السياق،  مجلة الصلة أن تكون معلومة، لك  و ود مجلة الصلة م 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 3/30اب  مالك، رشح تسهيل الفوائد:  (94)

 . 3/53لسيوط ، مه  اهلوام : ، ا3/225: ينظر مثال: اب  هشام، أوضح املسالك (95)

 . 2/502ي نظر: اب  هشام، مغن  اللبيب:  (96)
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م  م   ي ه 
ش  ي  وم  ذلك قوله تعاى: ﴿ف غ 

ش  ا غ  ي مِّ م  م     ال   م  87]طه/   ﴾ه 
ب د    ى   ى  ت  ح  أ و  ا [، وقوله: ﴿ف 

]النجم/ ى﴾  ح  ي ﴾  10أ و  اف ر  ال ك     
م  أ نت   و  ل ت   ف ع    

ت  الي ل ت ك   ف ع  ل ت   ف ع  ﴿و  وقوله:   ،]

 .(97) [19]الشعراء/
 اللسانيات واستعامل الوسائل التقنية احلديثة  -7

بالضبط  ما يتصل   مقابلها القديم، فإن  م ما يمي ا لسانيات اليوم ذا كان حتقيق العلمية أبرز 

جوانب     يفأن العرص احلدي  منحنا أدوات تكنولوجية ومعا ف جديدة وظ فها اللسا ر   العلم 

ة م  د اسة اللغة  قديام    .الدقة واملوضوتية؛  ذ أسهمت تلك األدوات واملعا ف يف مايد م   تد 

الباح    ااستعمل  جمال  ) يف  دة احل(  phoneticsلصوتيات  املجر  واألذن وا    العي  مثل   ،

وقد  أينا ،  الغموض، وينتاهبا  يعرتهيا اخلطأقد  منهجية     ه ، و( ها)أي استشعا   وأتضاء النطق

خما ج األصوات العربية، ولكنه تند وصف الصوائت   ( يصف  نه427األصوايت  اب  سينا )ت.  

كلمة   مل  "أظ "استعمل  ما  وهو  للصوامتيف  يفعله،  وصفه  آخ  ويف  يقول،  تاد  األمر  يف    ر 

أن وصف الصوائت أكثر تعقيدا م   معلوم  ، و(98) "ثم أمر هذ  الثالثة تيلي مشكل":  الصوائت

 . ا ى االترتاف بإشكاليته -بتواض  تلم   -وصف الصوامت، وهو ما دتا اب  سينا 

تسجيل الكالم املد و    باإلمكانبدأت االنتقالة الكبهة يف الد   الصويت حينام أصبح  

الصويت  و البح   الوصف، لك  طرائق  م   للتأكد  مرا ا  م    تطو  ت يف تادته    النصف األول 

بعد بنالقرن العرشي  وهو جمال يستعمل أدوات   ،"التجريبيةالصوتيات  "، وهو ما سي عرف فيام 

ي يمنحنا صو ا ثنائية ذم  ذلك التصوير باألشعة السينية ال للنتائج.خمتلفة ينح املراقبة الصا مة 

م  صو  جيدة الدقة، صا  ناد ا   التصوير السين    ألبعاد ألتضاء النطق، وتىل الرغم ما يمنحها

 .(99)وتدمه اخلاليا ما ي ستعمل ألسباب السالمة وجتن ب خماطر السطان
الذي ي عنى بدو  اللسان   "التصوير احلنك "وثمة أدوات وطرائق تدة استعملت يف جمال  

الصوت،  واحل يف  نتاج  الصنات "ذلك    وم  نك  اللسان    "احل ن ك  التقاء  مواض   يبي   الذي 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 1/164ي نظر: اب  هشام، أوضح املسالك:  (97)

 . 85اب  سينا، أسباب حدوث احلرف:  (98)

 Phonetics Experimental, sother & Pandey (1)00:0 ,3:25ي نظر:  (99)
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وقبل استعامله ،  طابق سقف الفم ويكون  قيقا جدالي   شخصيا   نسانلكل  باحلنك. ي صن  احلنك  

بمس احلنك  وي طىل  ما،  املراد حوق  بالصوت  ي نطق  األسنان.  تىل  معتمدا  الفم  بسقف  ي لصق 

ع ملخرا و.  (100) النتيجة  لتسجيلي صو      ثم،  ن أثر  تىل املسحوقوصفه، فيصن  اللسا ما اخرت 

الرقم " مستشعرة   "احلنك  نقطة  مئة  م   أكثر  به  حنك  وهو  واجلهد،  الوقت  م   لكثه  موف را 

-ي لصق يف سقف الفم، ثم يوصل باحلاسوب ليعكس تىل الشاشة صو ة افرتاضية للحنك تبي 

يال  -بالتاام  الت   احلنك  اللسان،  مناطق  ت وس  مسها  ت   وقد  استعامله  يف   نتاج وصف    

مثل    أغراض ى    األصوات أو أصحاب االحتياجات اخلاصة  اللغة  لدى متعل م  النطق  تصويب 

والصم   ضعاف السم 
 (101). 

الدقيقة   التصوير  النطق   آالت  اجلهاز  يف  فثمة  اليوم،  املتاحة  اإلمكانات   مناطق  حدى 

العي  داخلية تراها  مثلدة املجر    ال  ل    كامها صغهة يمك   دخال    وهنا،  احلنجرة   ،  تشك  ملراقبة 

ف الصوت املجهو  اليوم  الصوت فيها ، وبذلك ترفنا طبيعة الوتري  الصوتيي ودو مها، وي عر 

به"بأنه:   النطق  حال  الصوتيان  الوتران  يتذبذب  الذي  تك   "الصوت  مل  السابقة  واإلمكانية   ،

الصوت ف  موض، فسيبويه مثال يعر  غ  المجهو  ذل  همتعريف  متاحة للقدماء، م  أجل ذلك نجد

أ  "املجهو  بأنه   أن جيري معه حتى ينقيض االتتامد   النفس       ن  يف موضعه، وم    االتتامد    شب   حرف  

 .(102) "تليه، وجيري الصوت
أسئلتهووظهرت   وم   اللسا   البح   م   طو  ت  حديثة  تقنية  فروع    بعض يف    سائل 

اهتامف،  اللسانيات العصبية  ماتم   الدماغ،    املناطق  اكتشاف    اللسانيات  يف  اللغة  ت   املسلولة 

حديثة   أدوات  أتاحت  اجلانب(،  وقد  هذا  لبيان  مايد  )سيأيت  الدماغ  نشاط  التصوير  فاكتشاف 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 06-59لغوي: ي نظر مثال: تمر، د اسة الصوت ال (100)

ب   (101)  اللتعريف  مثال:    لرقم احلنك  ي نظر  تمله  وطريقة 

c-dJVxTi3y=0watch?v/com.youtube.www://https،  

M2GOgNx3UXM=?vwatch/com.youtube.www://https  ،بتا يأ منهام  أكتوبر    26خ:  فيد 

 م. 2021

(تبا ة  ، وقد ضبطها املحقق  434/ 4سيبويه، الكتاب:    (102) ن   النفس    يف املت   أ ثبتوما    كام ه  مبي نة هنا،  )م 

 . 3/401، ي نظر مثال: اب  الساج، األصول يف النحو: مصاد  أخرحتقيق يف  املوافق ملا و د أوى، وهو 

http://www.abhath-ye.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0y3dJVxTi-c
https://www.youtube.com/watch?v=UXM3gNxGO2M
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الدماغ يكشف ت   الوظيف    اللغة يف  معاجلة  املسلولة ت   الغذائ  يف  ؛  ذ  املراكا  التمثيل  ياداد 

النشطة   الاملناطق  الكالم    غدمام   م   وتتوه  تند  يمك    ما  بالرني  حتديدهاج  والتصوير   ،

الناجم ت  نشاط  يكشف ت     ( MRI)   املغناطييس ، (103) يف الدماغمناطق  املجال املغناطييس 
التكنولوج    السياق  بحثية جديدة خلق  وهذا  اللسانيات  أسئلة  مثليف  املسلولة  ،  املواض   ما   :

اإلنسا ؟   الدماغ  يف  اللغة  املخت  هلت   اللغتان  الدماغ؟  ت عالج  م   نفسها  املنطقة  يف  ما  لفتان 

املستغر   اللغة  ق  الام   ثانية  الدماغيف  ملعاجلة  الغموض  بامليل   تأثه  ما  الام  اللغوي  ؟  ذلك    يف 

 ؟ املقد   بامليل  ثانية

عمل يف ، وقد تاايدت أمهية اإلحصاء واست  "تلم اإلحصاء "  الرياضياتيف تلوم    و  وما ط  

ة جما الطبية، وتلم االجتامع، واالقتصاد، والصناتة، والكيمياء، والرياضة، العلوم    ، مثل الت تد 

واست   اللغةواإلدا ة،  وقائ   كل  د اسة  يف  أي  اللسانيات،  يف  أيضا  اإلحصاء   ، (104) عمل 
،  يف جوانب خمتلفة م  د اسة اللغة   ء اللسانيات يستعمل اإلحصافرع م     "يةاللسانيات الكم  "و

اللغةتعلي  مثل اللغة وتغه    ، م  اللغة  ،  فف   األصوات واملقاط  والرتكيب والكلامت  ، مثلوبنية  ؛ 

اللغات   تعلم  اإلحصاي  جمال  العربية م  جهة شيوتهال  ء ستعمل  يف  كلمة  ألف  أهم  أو  تحديد   ،

يف شيوتا  األكثر  املئة  املعارصة   األفعال  اإلنجلياية،  العربية  يف  كلمة  مئة  ومخس  ألف  أهم  أو   ،

م ملتعل م تلك اللغةقائمة بالكلامت ذات ا  لتكوي  يمك  استعامله  جمال بنية اللغة   يف، وألولوية ت قد 

فف  املستويات،  م   ) الص  جمال    يف تدد  تكر    ( phonologyواتة  نذكر تدد  أن    صوت يمك  

ويف جمال الرتكيب يمك  أن نذكر النسبة الدقيقة  معي  يف نص معي أو مدونة كبهة مثل القرآن،  

الرشطية اجلملة  املنفية  لتكر    واجلملة  االستفهامية  دة   واجلملة  واملعق  بة  واملرك  البسيطة  واجلمل 

معي،   نص   يف  ذلك  م   وغه  بأحكام  رفت  ت  العربية  يف  القضايا  الرتتيب الطرا"وبعض  ، "ز 

ذلك   يف  املستعملة  أقل "والصيغ  مثل"أكثر،  الفعل   ،  م   أكثر  العربية  يف  الثالث   الفعل    أن 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 Phonetics lExperimenta, others & yPande(1 ,)57:12:00 نظر: ي   (103)

 . 28ي نظر: بهو، اللسانيات:  (104)

http://www.abhath-ye.com/
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الد اسة لك   ية  الربات ،  كم  أحكاما  مت  قد  ب  اإلحصائية  تلك  ، وتددية سب  ن  أ قام ومصحوبة 

 .(105)بالغة  دق ة
 خراللسانيات وتداخل اللغة بحقول إنسانية أُ  -8

اللغة ظاهرة  نسانية بالغة التعقيد، وأحد وجو  ذلك التعقيد تداخلها م  حقول أ خر، وما 

امل الوت   احلديثة  اللسانيات  م مي ا  اللغة  بتعال ق  ق  التعالق   عم  ذلك  أوجه  يف  والبح   غهها، 

املضييقة   اللسانيات  األول:  اللسا ؛  البح   م   نوتان  ظهر  ولذلك   Microوآثا  ، 

Linguistics عة املوس  اللسانيات  والثا :  نفسها،  يف  اللغة  د اسة  تىل  يقترص  فرع  وهو   ،

Macro Linguisticsوتالقا اللغة  يد    فرع  وهو  سوا،  خمتلفة،  بحقول  تلك  هتا  أكانت  ء 

اللسانيات االجتامتية، أم بطبيعة تكوي     ، مثلاحلقول تتصل بطبيعة كون اإلنسان فردا يف جمتم 

واجلسدي  النفيس  مثلاإلنسان  تتصل  ،  كانت  أم  العصبية،  واللسانيات  النفسية  اللسانيات   :

املعارصة  حياتنا  م   مثلبجوانب  وا،  احلاسوبية،  اللسانيات  فاالقضائية للسانيات  :  إلد اك ، 

ق لكل ما مىض أسبغ تىل اللسانيات احلديثة صفة   ، وهذا وجه ما مي ا "تساع والشمولاال"املعم 

 .اللسانيات م  الد   اللغوي التقليدي

ويد    االجتامع،  وتلم  اللسانيات  اهتاممات  بي  مشرتك  فرع  االجتامتية:  فاللسانيات 

نيات االجتامتية العوامل االجتامتية الت  تلثر  اللسابه  ، فمام هتتم اللغة م  جهة تالقتها باملجتم

ثي بلغة معينة يف حقيقة األمر مجاتات يف الطريقة الت    يتكلم هبا أفراد ذلك املجتم ؛ ألن املتحد 

الع رق والدي  واجلنس واملهنة ومستوى الدخل   ، مثلمتداخلة تفصلها متغهات اجتامتية معينة

 .العادة تىل كل واحد م  تلك املتغهات تأثه  لغوي مايم والعمر، وينبن  يف ومستوى التعل

وهيتم  واللسانيا األتصاب،  وتلم  اللسانيات  اهتاممات  بي  مشرتك  فرع  العصبية:  ت 

للغة،   العصب   األسا   تقنيات  بد اسة  تطو   بسبب  األخهة  العقود  يف  الفرع  هذا  تطو   وقد 

ذات العالقة املبارشة باللغة، واإلصابات  دماغ البرشي واملناطق  هو هيتم بال التصوير الدماغ ، و

ما   الدماغ  تعرتي  اللغة،  الت   اضطرابات  م   خمتلفة  أنواتا  املتعلقة  تسبب  املشكالت  وبعض 

 . وتالقة ذلك بالدماغ "تس القراءة "باللغة مثل 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
بنية   العرب يف الد اسات اإلحصائية املتعلقة باألفعال واأليللوقوف تىل بح  يستعرض جهود اللساني   (105)

 مقا نة.د اسة  حصائية  -األفعال واجلذو  واألبنيةُييى مه تلم، واجلذو  ي نظر: 

http://www.abhath-ye.com/
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ات العقلية واللسانيات النفسية: فرع مشرتك بي اللسانيات وتلم النفس، ويد   العملي

بأدوات مستقاة م  اللسانيالت  حتدث   أثناء احلدث اللغوي فهام واستعامال  ات وتلم النفس يف 

خر. وهناك أسئلة  ئيسة ُياول هذا الفرع اإلجابة تليها، وه : كيف يكتسب اإلنسان  وتلوم أ  

ستخدام الفعيل اللغة؟ كيف يفهمها؟ كيف ينتجها؟ ما الطرائق الت  ترتبط هبا املعرفة اللغوية باال

 للغة؟ 

احلاسوب بغرض التعامل اآليل م   واللسانيات احلاسوبية: فرع م  اللسانيات هيتم بربجمة  

يف ذلك الرتمجة اإللكرتونية م  لغة  ى أخرى، سواء أكانت   اللغة يف املجاالت املختلفة، ويدخل

ا )كتابة  املنطوق  ى مكتوب  الكالم  كتابية، وحتويل  أم  الكالالرتمجة شفوية  أو حتويل  م ملنطوق( 

 كرتو  للنصوص  مالئيا ونحويا وأسلوبيا.املكتوب  ى منطوق )قراءة املكتوب(، والتدقيق اإلل

، ويد   النصوص املنطوقة أو والقضاء : فرع يتداخل بي اللسانيات القضائيةواللسانيات 

ت   معلومات  توفه  أجل  م   باجلرائم  الصلة  ذات  قضاملكتوبة  دتوى  يف  هذا  ائيةفيد  فأ كان   ،

بقصد     سائل التهديد وطلب الفدية، وم  أكثر جماالته شهرة:  ة واجلريمة والقانونال: اللغاملج

 . التوصل  ى مللفها

 اللسانيات والوعي باملنطلقات النظرية يف البحث اللغوي -9

اإلنسان    تهد ى  اللسانيات  تنتم    تا يخ  الفلسفية فيها    صا م   باألسس  وتيا  أكثر 

ملام ساواملن النظرية  وم   طلقات  العلمية،  ي  ته  الذي  سوسه  دي  أن  بأنه  املصادفة  أبو  "وصف 

مه م  تأسيس فلسف  وتأصيل نظري    "اللسانيات يف القرن العرشي  استحق ذلك الوصف ملا قد 

البنيوية،   بنيويةفللسانيات  د اسة  أي  م  يقد  مل  التطبيق   االشتغال  مستوى  تىل  ، (106)سوسه 
دت  اف  جاؤوا بعد ،  تدد متأثه واضح يف    وقد كان لسوسه البنيوية وتعد  نطلقت الد اسات 

نشأت   ولسانيات  بنيوية  لسانيات  مشا هبا.  براغ،  مد سة  يف  مد سة  بنيوية  وظيفية  يف  شكلية 

فلسفية  تأسيسات  يعود  ى  الثانية  يف  واستبعاد   األوى  يف  املعنى  وكان  رشاك  كوبنهاغ ، 

تتوخ   نظرية  العلميةى  وخيا ات  خمتلفة  ويف  .(107) حتقيق  ثقافية  وظروف  أخرى   منطقة 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 84-83، با تشت، مناهج تلم اللغة: 48غة يف القرن العرشي : مونان، تلم اللي نظر:  (106)

 . 196-195 ي نظر:  فيتش، اجتاهات البح  اللسا : (107)

http://www.abhath-ye.com/
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لسانيات وصفية    "أمريكا" احل مر  نشأت  اهلنود  م   املحليي  السكان  لغات  بد اسة  بدأت  ت عنى 

يد   فرانا  تىل  االجتا   ،  بواز األنثروبولوج    هذا  هذا بلومفيلد،    حتىبعد   واستمر   منح  الذي 

ملذهب السلوك  الذي كان شائعا يف ق بامباد  فلسفية تتعلاالجتا  التأسيس النظري منطلقا م   

ت ذ ت  ؛  وقد است بعد املعنى يف تقاليد هذ  املد سة  الوسط العلم  بأمريكا، قضايا املعنى ما خيل    د 

 .(108)بمفهوم الضبط العلم 

تليها ن   تقوم  الت   للمفاهيم  ة  ومستمر  دائمة  مراجعة  اللسانيات 
بسبب  ،  (109) وذلك 

الباح  وال  سسباألاليوم    اللسا    وت   تنها  نظريةالنطلقات  املفلسفية  يصد   وبسبب الت    ،

واملنطلقات األسس  لتلك  التمحيص  نلحظ  ،  دوام  أن  املراجعة  ويمك   لتلك  و يقاتها مثاال 

.  للسا  تشومسك   "التوليدية التحويلية"املدا   اللسانية املعارصة  واحدة م  أهم  يف  السي   

قيل:  ن تشومسك  أحدث ثو ة يف اللسانيات، تى  ح  ية باخم ال مثيل له، وقد حظيت هذ  النظر

وتىل الرغم م  ذلك،  ،  (110) لسا  اليوم يقيس مكانته الفكرية  ى مكانة تشومسك   و ن أي  

صاحبها   جعل  ما  النقد،  م   ألنواع  ضت  هلاتعر  تلك    يعد  وكان  ة،  مر  تفاتال    التعديالتغه  

ما  بستيمولوجية تىل  أسسه اإل  تتمرجد أن النحو العريب اسن  ،يف مقابل ذلك  .(111) وتطويرا 

يف   والنقد  ال  للمساءلة  العربية  النحو  نظرية  ض  تتعر  ومل  قرون،  يايد تىل ترشة  ملا  تليه  بدأت 

القرطب    مضاء  اب   يد  تىل  كانت  وحيدة،  كتاب  (  نه592)ت.  حماولة  تىل  "صاحب  الرد 

و  ،  "النحاة  النقدية  ئ  وقد  املحاولة  تلك  ومل  باإلمهالدت  حقتأ،  يف  خذ  النقاش  ال  م     وقتها 

 . "رص النهضةت"متأخر 

ب  اللسا  ن   الذاتيةيلتام  العلمية  املراقبة  يفك  ملام سته  فهو  ويفك  ،  اللغة،  يف  كيفية ر  يف  ر 

و اللغة،  يف  ما    كل  تفكه   ينص   اليوم  "العلمية "مفهوم    ُيققذلك  أن  العلمية  التقاليد  وم    ،

د  جراءاتاللسا   تىل من د نطاق بحثه. هجه وأن ُيد  ومل يك  األمر  ه وأن يبي مصطلحاته وأن ُيد 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 122، هلبش، تا يخ تلم اللغة احلدي : 279-278: اجتاهات البح  اللسا ،   فيتش ي نظر:  (108)

 .14ربية: ي نظر: غلفان، اللسانيات الع (109)

 . 135  اللسانيات: ي نظر: سامسون، مدا  (110)

 وما بعدها. 405ي نظر مثال: آتشس ، اللسانيات:  (111)

http://www.abhath-ye.com/
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اللغوي   الد    النحو يف  وا تىل  القديم تموما،  تىل هذا  ينص  أن  العرب  النحاة  نطمح م   وال 

ي غف   األمر  بل  اللغة،  د اسة  يف  الفلسفية  يف  أسسهم  ذلك  ل  م   أقل  البحث "مستوى   "اإلجراء 

حوا بقضايا  نحاة تشكيل القاتدة  م  ذلك أن  ، ف"ساسيةألاصطلحات  امل"و زم  السامع مل يرص 

بناء القاتدة يف شق     ميف شق مج  املادة اللغوية أذلك  سواء أكان  يف ما ستهم النحوية؛  أساسية  

بي الباحثي   يف تدد م  القضايا بعد  فياموذلك الوض  أحدث خالفا  تىل تلك املادة،  س  امللسي 

 لعريب.يف النحو ا

مل    -يف جانب مج  املادة اللغوية-  األوائل  النحاة   أن  اإلجراءات البحثية   غفال بعض  مف

ب حوا  الفا ايب  يرص  أبو نرص  اجتهد  وا هبا، وقد  احتج  الت   ذلك  نه339)ت.  القبائل  ( يف حتديد 

ب،  ثم هذيل، فإن هلالء هم معظم م  ن قل تنه لسان العر  ئوهم قيس وييم وأسد وطيِّ "قائال: 

ميت  (112) "تنهم يشء   والباقون فلم يلخذ وقد تاب  هذ  الفكرة ،  "قبائل االحتجاج"، وقد س 

كثر،   معارصون  باحثيباحثون  حتديد  أثبتوا   آخري   لك   م     الفا ايب  أن  أئمة  يطابق صني   ال 

األوائل تي  السام  النحاة 
الراجح  ،  (113) العرب  النحاة   أخذ بل  تموم  األخذ  ت   كان  و ن   ،

ظل   منهج العموم   بضابط  القليل"آخر:     حمكوما  وترك  بالكثه  كانت (114) "العمل  و ن   ،

أن النحاة   اللغويةوم  قضايا مج  املادة  ال تستوي كثرة وقل ة يف األخذ،  القبائل يف ذلك العموم  

ومراتبها،   لدهيم  االستشهاد  مصاد   بأنواع  يرصحون  ال  تي  ح  السام  يرصِّ مل   النحاة فمثال 

تون   د  السام  االستشه  مالق  م   ث  باد  بموقفهم  ت  ومل  النبوي،  االستشهاد  احلدي   ية  حج  قضية  ر 

ن، وقد نسبا  ى نحاة  باحلدي  يف النحو  ال يف القرن الساب  اهلجري تىل يد اب  الضائ  وأيب حيا

األولهالع استشهدوا   د  أهنم  معارصون  باحثون  أثبت  ثم  النبوي،  باحلدي   االستشهاد  تدم 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 147الفا ايب، كتاب احلروف:  (112)

يف    (113) سيبويه  ي طابق صني   مجع،  "الكتاب"ال  سيبويه:  ي نظر:  كتاب  يف  الشعر  شواهد  وال  301  -300ة،   ،

ي  "لقرآنمعا  ا"ي طابق صني  الفراء يف   ،  110والنحو بي األخفش والفراء:    نظر: ترباوي، أصول اللغة، 

-77نحاة، ي نظر: احلاج صالح، السامع اللغوي: دماء م  لغويي و قبائل االستشهاد ت  القوال ي طابق جممل 

134 . 

 ."مبدأ االنتظامية يف النحو العريب"ذ  القضية يف كتاب تناولنا ه (114)
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وبصو ة تامة مل  ،  (115)م  أحادي  يف مللفاهتمذكروا  ا  استنادا  ى م  ىل قلة باحلدي  النبوي ت

معيا   حصائ    ى    وباالستنادأو يرتب وها حسب األمهية،    السامتية   ىل مصاد همتينص  القدماء  

أساسية  ، لسيبويه  "الكتاب"يف   نوتي:  مصاد    ى  تقسيم  القرآنية،  يمك   القراءات  الشعر،   :

املتداول اوهامشية  ،الكالم  النبوي،  : األمثال،  ما يوجد حلدي   يوافق  ى حد  كبه  تقسيم  وهو 

تي يف  ترص االحتجاج.  تند غه  م  النحاة السام 

   يضعون ال  -بناء القاتدة   جانبيف  -وم   غفال املصطلحات البحثية أن نحاة زم  السامع  

ت    اتعريف أساسية  وملصطلحات  النحوي،  التقعيد  أ كان  م   يبعد   اشت  أيضا  ي نونال  غاهلام كيفية 

ر تنهم؛   فمصطلحات  داخل النظرية النحوية، و نام نجد حماوالت التحديد والضبط تند م  تأخ 

مثل   السامتي   "التأويل"و  "التعليل"أساسية  النحاة  تند  النظرية  يف  ودو مها  تعريفهام  نجد  ال 

ر ت  ذلك الام األوائل تأخ  أحد معاجلته    تندب  جن   فف  شأن التعليل نجد ا،  ، بل تند م  

اتلم أن  ما جاء م  هذا تىل أصله فال كالم فيه، و نام سبيل ما خرج ت  تلته أن "األمثلة يقول:  

ه ؟ ما  تلته؛  و(116) "ي نظر  ى  :  وقي،  تعلييل  توس     تىل  معل قا  حيان  أبو  التعاليل"ل  ال   هذ  

ت   ال  أن  ينبغ   والوضعيات  وضعيات،  تعليل  ألهنا  نرى  (117) "عل لُيتاج  ليها  هكذا  أن  . 

أليب حيان بيانا لدو  التأويل ويف شأن التأويل نجد  ،  "موجب التعليل"اخلروج ت  األصل هو  

قال:   النحوي،  ذ  التقعيد  يشء "داخل  جاء  ثم  تىل يشء،  اجلادة  كانت  يسوغ  ذا  التأويل  نام 

ا لخيالف  في تأو  ة  يف  (118) "جلاد  الطيب  اب   وقال  االنرشاح"،  نرش  أيب ش  "فيض  تبا ة  ا حا 

قوله: )ثم جاء يشء...  لخ(، وهذا يكون فيه التعا ض، ألنه ال يمك   د   لو ود  ت  ":  حيان

فصيح  حمتج  بكالمه وال ت نتقض القواتد به ألهنا أصول ال ت نتقض بمجرد ما ي سم ، وهلذا جيب  

ل(   د  ما و د  .(119) "م  ذلك لألصول بالتأويل، كام أشا   ليه بقوله: )في تأو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 17وي الرشيف:   االحتجاج باحلدي  النبف النحاة مينظر: احلديث ، موق (115)

 . 421: )رشح اب  جن  لكتاب الترصيف للامز (اب  جن ، املنصف  (116)

 . 2/133أبو حيان: التذييل والتكميل:  (117)

 . 62، وقد نقله السيوط  يف االقرتاح: 4/300أبو حيان، التذييل والتكميل:  (118)

 . 674-673الفايس، فيض نرش االنرشاح:  (119)
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 ي إىل بناء نظرية هلا صفة العموم يمكنها وصف مجيع اللغات اإلنسانيةسعوالاللسانيات  -10

أحاطت   الت   الثقافية  الظروف  خمتلف  باختلفت  تند  التقليدي  اللغوي  البح   م   كل 

دتتها  ى    الد اسات اللغوية التقليدية يف ظروف ثقافيةنشأت    . األمم والد   اللسا  احلدي 

اجتامتية، غه   وسياسية أ  ودينية أ، وكان ذلك يعود  ى أسباب  معينة أو هلجة معينة  العناية بلغة

أفاد   نفسه  الوقت  ويف  تراكام،  أكثر  اإلنسا   الوت   فيها  كان  حلظة  يف  جاءت  اللسانيات  أن 

مع م   املعارص ما سبقه  اللغة اإلنسان  لغوية  اليوم  .  ا ف حول  نظرية  بناء  اللسانيات  ى  تطمح 

مج اإلنسانية،يتعم   اللغات  املوجو     القوى  ت   يف  وتبح   شمولية،    مجي دة  وبطريقة  اللغات 

فيها،   توثر  الت   العوامل  كل  ترد  ليها  أن  يمك   الت   القواني  أخرى:  واستخالص  وبعبا ة 

التقليدية الت  مل يك  رة  نسانية،  تبح  اللسانيات يف اللغة بوصفها ظاه وهذا بخالف األنحاء 

 . افية املختلفةلظروفها الثق الطموح هلا مثل ذلك

أنه    يرى  ما سبق، ى    باإلضافة احلدي   اللسا   لغة  "الوت   لتا يخ  أفضل  فهم  أجل  م  

ووظيفتها وبنيتها  وبنيتها    ،معينة  وتطو ها  البرشية  اللغات  ألصل  العامة  القواني  فهم  يلام 

العموم تىل  ووظائفها  اللوحة    ؛وتملها  م   جاء  ه   لغة  كل  واملشرتكة ا ذ  ن  للغوية 

 .(120)"برشيةلل
السياق   هذا  اللساب  قاملتعل  اجلديد  ويف  املعارص البح   جديدة انبثقت    ،   تشمل    أسئلة 

اإلنسانية، تعمل؟    اللغات  كيف  اإلنسانية؟  اللغة  ما  وما  مثل:  اللغة؟  الطفل  يكتسب  كيف 

اكتساب اللغة؟   الطفل األصم أو األتمى يف  الت  تواجه  شكالتاملمراحل ذلك االكتساب؟ ما  

ا اللغة اإلنسانية  ما  بي  احليوانات  لفرق  تتعل م  أن  التواصل تند احليوانات؟ هل يمك   وأنظمة 

الطفل  الشمبانايمثل    لعلياا هلا  يتعرض  الت   نفسها  للظروف  تعرضت  بم   البرشي  اللغة  ذا  ؟ 

ب ذلك  سختتلف اللغات اإلنسانية بعضها ت  بعض؟ كيف يمك  تصنيف اللغات اإلنسانية بح

ما االختال  االختالف؟  ذلك  م   الرغم  تىل  اللغات  بي  املشرتك  الت     ف؟املقدا   العوامل  ما 

تغه  اللغة ترب الام ؟ ما العوامل الت  تلدي  ى انقراض اللغات؟ كيف تتشكل لغة تلدي  ى  

 هجينة جديدة م  لغتي اثنتي؟ 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .13ت العامة: وبوفا، ستهي ، اللسانياب  (120)
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عيا بتداخل وأكثر و  ،يا باللغةعاللسانيات أكثر و"نستخلص م  كل املقابالت السابقة أن  

بنفسها  ،اللغة مع غريها أ"وأكثر وعيا  الام ،   ونظامهاكثر وتيا بطبيعة اللغة  ، أي  وتغهها ترب 

واملكتوبة،  املنطوقة  مستوياهتابو  وبصو تيها  بي  ي رابط  حتليال  بتحليلها  وتيا  وأكثر  عالقاهتا ، 

ت  ا  تتبناها واإلجراء الت  النظرية  باألسس  ، وأكثر وتياوتصبية  خر اجتامتية ونفسيةبمجاالت أ  

 الت  تتخذها يف حتليل اللغة. 
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 متةخلاا
البح   ى   اللسانيات  توصل  تلمية  تد    أن  بطريقة  م  بذلك  متجاوزة    اللغة  كثها 

التقليديةمشك العرب  الت األنحاء  التقليدي تند  بالنحو  مقا نتها  اللسانيات تند  ماية  ، وتبدو 

 : ةاآلتي البح  نتائجب

الع  -1 النحو  تد  ريبوق   املشكالت   ديف  ومنها:  يما    م   العلمية،  بتحقيق  مشكلة  تعل ق 

الضبط املصطلح ، مشكلة املفاضلة بي اللغات، مشكلة اخللط انعدام الربهنة، مشكلة انعدام  

 . املشكالت، وتتخطى اللسانيات مثل تلك بي اخلطاب العلم  واخلطابات األخرى

ق اللسانيات بي املنطوق واملكتو -2   طلخلتدة م  اصو  النحو العريب يف   وقب، وقد تفر 

 تىل مستوى التحليل.ومستوى املصطلح، تىل ، بي املنطوق واملكتوب

البح     -3 استقاللية  تدم  وتتجىل   باالستقاللية،  اللسانيات  يف  اللغوي  التحليل  يتصف 

بأثر   العريب  النحو  يف  اللغوي "اللغوي  التمجيد  تدم  "ناتة  مالت  ى  ناتة  وه   االترتاف  ، 

 ة ذلك. اخلا ج ت  القاتدة )الشاذ( ما أمك ، واستعامل التأويل يف معاجلب

و  -4 معيا ية،  ال  وصفية  د اسة  م  اللسانيات  الرد   العريب  النحو  يف  املعيا ية  أوجه  م  

ا  ،املسموع و د  قبوال  املعيا ية  األحكام  وم   واستعامل  ا،  أن  سلبيات  العريب  النحو  يف  ملعيا ية 

أسا   م  ههودجروا  سخ    النحاة  العربية  بشكل  م   واحد  مستوى  زم   "لد اسة  لغة 

 ."االحتجاج

م    -5 اللغة  اللسانيات  ا  فة  عرت  تد    التحليل  الجتامتيةبطبيعتها  تىل  ينعكس  وذلك   ،

 . الفعيل وجيعلنا نتقبل واقعها كيفام كان

وقد    -6 مستوياهتا،  بي  للتآثر  مد كة  اللغة  اللسانيات  التد    النحو  تنوق     دتقليدي 

التحليل، مثل حتليل املستوى الرتكيب  م  دون العرب يف صو  م  تدم التكامل بي مستويات  

  بطه باملستوى الصويت، أو  طالق أحكام تتعل ق باملستوى الرتكيب  م   مهال سياقها اخلاص.

حديثة باستعامل  اللسانيات    تنامز  -7 تقنية  اللغة   وسائل  د اسة  جمال  يف  ذلك  فم    ،

اا" سانيات العصبية، تستعمل أجهاة  ويف بعض فروع اللسانيات، مثل الل،  "تجريبيةللصوتيات 

 . يف تدد م  فروع البح  اللغوي ستعمل اإلحصاء ي  ، ولكشف وظائف الدماغ

تد ك اللسانيات تداخل اللغة بحقول  نسانية أخرى، وقد أوجد ذلك تددا م  فروع    -8

عة"املختص بذلك  قلاحل، وتسمى البح  اللسا  املشرتكة  . "اللسانيات املوس 
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تتبناها واإلجراءا  اللسانيات تىل وت   -9 الت   النظرية  تتخذها، وتام باألسس  الت   مل  ت 

اإلجراءات البحثية  بعض  بيان  قدماء النحاة  ، ولذلك أغفل  تلك الطريقةتىل  يك  النحو العريب  

 . املصطلحات األساسيةتعريف و

بناء    -10 اللسانيات  ى  العمومتسعى  صفة  هلا  اللغات    ،نظرية  مجي   وصف  يمكنها 

 هذا الطموح.افية املحيطة بالنحو العريب ينحه مثل قالظروف الثمل تك  اإلنسانية، و
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 جعملصادر واملراا
 آتشس  )جي(  -

املقدمات،   • إىل  مقدمة  القوم  اللسانيات:  املركا  جبل،  حممد  الكريم  تبد  وتعليق:  ترمجة 

 . 1م، ط 2016للرتمجة، القاهرة، 

الكالم   • وتطورها  -بذور  اللغة  اأصل  منشو ات  كريشات،  فائق  وفيق  ترمجة:  العامة  هل،  يئة 

 م، )د.ط(. 2009دمشق،  السو ية للكتاب، 

 األنبا ي )أبو الربكات تبد الرمح  ب  حممد(  -

 ، دا  الفكر، القاهرة، )د.ت(، )د.ط(.اإلنصاف يف مسائل اخلالف •

  فيتش )ميلكا( -

اللس  اجتاهات • املجلس اينالبحث  فايد،  العايا مصلوح ود. وفاء كامل  د. سعد تبد  ترمجة:   ،

 . 2م، ط 2000، القاهرة، للرتمجةفة، املرشوع القوم  ااألتىل للثق

  يلوا  ) ونالد(  -

اللسانيات • إىل  العربية  مدخل  اجلمهو ية  دمشق،  جامعة  مطبعة  القاسم،  الدي   بد   ترمجة:   ،

 م، )د.ط(. 1980السو ية،  

 باي )ما يو(  -

 . 8م، ط 1998، ترمجة: خمتا  أمحد تمر، تامل الكتب، القاهرة، سس علم اللغةأ •

تطورهالبرش:  الغات   • طبيعتها،  ترمجة:  أصوهلا،  باجلامعة    د. ،  النرش  قسم  العريب،  صالح 

 م، )د.ط(. 1970األمريكية، القاهرة، 

 با تشت )برجييتيه( -

د. سعيد بحهي، ملسسة  ، ترمجة:  ول حتى ناعوم تشومسكيامن هرمان ب-مناهج علم اللغة •

 . 1م، ط2004املختا ، القاهرة، 

 باقر )د. مرتىض جواد(  -

ن،  نظرية القواعد التوليديةة يف ممقد •  . 1م، ط2002، دا  الرشوق، تام 

 بريك )محاة(، ب  ونا  )مفيدة( -
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املتخصصة • التمهيدية واللسانيات  ، جملة اآلداب واللغات والعلوم  دراسة مقارنة  -اللسانيات 

اير،  ن، ي7 :، العدد4الطا ف، املجلد -، كلية اآلداب واللغات بجامعة الشاذيل ب  جديداإلنسانية

 م. 2021

  يم(  .بسيو  )د -

الرياض، مركا امللك تبد اهلل ب  تبد حماور ونظريات، -علم اللغة االجتامعي يف الوطن العريب  •

 . 1م، ط 2018، العربية  العايا الدويل خلدمة اللغة

 م ( بكوش )د. فاطمة اهلاش -

ك للطباتة والنرش  ا،  يرتالعريبدراسة يف النشاط اللساين  -نشأة الدرس اللساين العريب احلديث   •

 . 1م، ط2004القاهرة، والتوزي ، 

 بوبوفا )زينايدا(، ستهني )يوسف( -

، دا  الروافد وهران  -، ترمجة: حتسي  زاق تايا، اب  النديم للنرش والتوزي اللسانيات العامة •

 . 1م، ط 2017، بهوت-وننارش-الثقافية 

 بوها ، جيوم، كولوغيل -

اللغوي   • كامالعريبالرتاث  ترمجة:  القاهرة ،  جامعة  مركا  العايا،  تبد  حس   وحممد  شاهي  ل 

 م، )د.ط(.2000للطباتة والنرش، القاهرة، 

 جان()  بهو -

 م، )د.ط(. 2001دا  اآلفاق، ، ترمجة: احلوا  مسعودي ومفتاح ب  ترو ، اللسانيات •

 ل.(  . )  تراسك -

اللغة،   • يوسف،  أساسيات  للثقافةترمجة:  انيا  براهيم  األتىل  القوم   رشامل  -املجلس  وع 

 . 1ط م، 2002 للرتمجة، القاهرة،

 تودو وف )تافتان(، ديكر )أو اوالد( -

 . 190:  م، العدد2013، ترمجة: يونس لشهب، جملة الرافد، الشا قة، يونيو،  اللغة فلسفة •

س )ديفيد( - ت  س   ج 

 ل محاة املاين ، مركا امللك فيص  د.ترمجة:    العربية يف ضوء اللغات األوروبية،  يف داللة الشكل   •

 . 1هن، ط1425للبحوث والد اسات اإلسالمية، الرياض، 
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 مجعة )د. خالد تبد الكريم( -

 . 2، ط م1989، الدا  الرشقية، مرص اجلديدة، شواهد الشعر يف كتاب سيبويه •

 اب  جن  )أبو الفتح تثامن ب  جن (  -

قه: أمحد تيل النجا ،  ، صاخلصائ •  . 1، طم1956-52، القاهرة ، دا  الكتب املرصيةحق 

اهلل،    فاملنص • أمحد تطا  القاد   للامز (، حتقيق: حممد تبد  الترصيف  لكتاب  اب  جن   )رشح 

 . 1م، ط1999دا  الكتب العلمية، بهوت،  

 احلاج صالح )د. تبد الرمح (  -

الف • ومفهوم  العرب  عند  العلمي  اللغوي  اجلاائر،  صاحة،  السامع  للنرش،  م،  2012موفم 

 )د.ط(.

 ان )د. يام(حس   -

 . 4، طم2001تامل الكتب، القاهرة، ة والوصفية، ياللغة بني املعيار •

 حركات )د. مصطفى(  -

 . 1م، ط 1998املكتبة العرصية، بهوت، ، اللسانيات العامة وقضايا العربية •

 )سناء(، العيايش )تميا ( ةيمحايد -

التمهيدية   • اللسانيات ملحمد اللسانيات  العربية والكتابة املرتمجة )كتاب مدخل إىل  الكتابة  بني 

الظاهر ونيحممد   عبد  السيد  ترمجة  ماملربج،  لربتيل  اللسانيات  إىل  مدخل  وكتاب  عيل،  س 

كلية اآلداب واللغات بجامعة الشاذيل ب     ، جملة اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية،أنموذجا(

 . م2021، يناير، 7، العدد:  4املجلد:  الطا ف، -جديد

 أبو حيان األندليس )حممد ب  يوسف(  -

والتكم • التسهيليالتذييل  كتاب  رشح  يف  دمشق،  ل  القلم،  دا   هندواي،  حس   حتقيق:   ،

 . 1م، ط2000

 م، )د.ط(. 2010وت، ، حتقيق: صدق  حممد مجيل، دا  الفكر، بهالبحر املحيط •

 اخلطيب )د. أمحد شفيق(  -

 . 1م، ط 2006دا  النرش للجامعات، القاهرة،   ،يف علم اللغة قراءات •

 دويترش )غاي( -
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اللغة • منظار  العال خمتلفا بلغات أخرى؟،  ل   -  عرب  املحس  مظفر، تامل   يبدو  ترمجة حنان تبد 

 . 429م، العدد: 2015املعرفة، الكويت، أكتوبر، 

 ديكسون ) وبرت(  -

ن،   ، ترمجة: محاة ب  قبالن املاين ،اللغات أفضل من بعض؟  بعضهل   • دا  كنوز املعرفة، تام 

 . 1م، ط2018

 ( الرازي )حممد ب  تمر ب  احلس  ب  احلسي -

 . 3هن، ط 1420، بهوت –، دا   حياء الرتاث العريب التفسري الكبري •

 سامسون )جيفهي( -

والتطور • التسابق  اللسانيات:  ترمجة:  مدارس  سعود،    د.،  امللك  جامعة  كبة،  زيادة  حممد 

 م، )د.ط(. 1997الرياض، 

 ب  الساج )حممد ب  السي ب  سهل( ا -

 . 1م، ط1985يل، ملسسة الرسالة، بهوت،  تحتقيق: د. تبد احلسي الفيف النحو،   األصول •

 السعران )د. حممود(  -

 . 1، ط م1963، ، دا  املعا ف، القاهرة علم اللغة: مقدمة للقارئ العريب •

 ة )د. تبا (و  وس  السر  -

السعودية   • يف  اهلجني  لساني  -اللغة  اجتامعية،  دراسة  للبحوث  ة  فيصل  امللك  مركا  السعودية، 

 م. 2021، مايو، 3، العدد: 23اسات اللغوية، املجلد:  والد اسات اإلسالمية، جملة الد 

 سيبويه )تمرو ب  تثامن( -

 . 1، حتقيق: تبد السالم ها ون، دا  اجليل، بهوت، )د.ت(، طالكتاب •

 سينا )أبو تيل احلسي ب  تبد اهلل( اب   -

احلرفأسباب حدو • ُييى مهث  الطيان،  حتقيق: حممد حسان  اللغة    ،  جمم   مطبوتات  تلم، 

 بدمشق، )د.ت(، )د.ط(.  العربية

 السيوط  )تبد الرمح  ب  أيب بكر( -

، ضبطه وتلق تليه: تبد احلكيم تطية،  اجعه وقدم له: تالء االقرتاح يف علم أصول النحو •

 . 2م، ط2006  تطية، دا  البهويت، دمشق،  الدي
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 . 1م، ط 1980حتقيق: تبد العال سامل مكرم، دا  البحوث العلمية، الكويت، اهلوامع، مهع  •

 الشوكا  )حممد ب  تيل(  -

التفسري،    القديرفتح   • علم  من  والدراية  الرواية  فني  بني  دمشقاجلامع  الطيب،  الكلم  -دا  

 . 2م، ط 1998بهوت، 

 )حممد ب  جرير ب  يايد( الطربي  -

القرآن    جامع • تأويل  يف  الطربي( البيان  الرسالة،  ،  )تفسه  ملسسة  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق: 

 . 1م، ط 2000بهوت، 

 بيس )د. خالد(عال -

 . 1م، ط 2020دا  حو ان، سو يا، يف النحو العريب،  االنتظاميةمبدأ  •

 ترباوي )أمحد الشايب(  -

 ،  ،  سالة دكتو ا"معاين القرآن"والنحو بني األخفش والفراء من خالل كتابيهام    اللغة  أصول •

 م. 2014جامعة حممد خيرض، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية، اجلاائر، 

 لم )د. ُييى مه( ت -

باملنصو ة، املجلد:  ، جملة كلية اللغة العربية  دراسة إحصائية مقارنة –واجلذور واألبنية  األفعال •

 م. 2016،  3، العدد:  35

 تمر )د. أمحد خمتا (  -

 م، )د.ط(. 1991القاهرة،  ، تامل الكتب،دراسة الصوت اللغوي •

 ( تلوي )د. حافظ  سامتييل -

، دا  الكتاب دراسة حتليلية يف قضايا التلقي وإشكاالته  -ة املعارصةياللسانيات يف الثقافة العرب •

 . 1م، ط2009بهوت، املتحدة،  -اجلديد

 (، املالخ )د. احممد( تلوي )د. حافظ  سامتييل -

اللسانيات  إبستيمولوجيةقضايا   • الدا   يف  للعلوم،  االختالف-العربية  منشو ات    -بهوت، 

 . 1م، ط 2009اجلاائر، 

 ( ىمصطفد. غلفان )  -
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جامعة احلس   جية،  هاللسانيات العربية احلديثة: دراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملن  •

تي الشق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تي الشق، سلسلة  سائل وأطروحات  قم  -الثا 

 ت(، )د.ط(.(، )د.4) 

ن،  اللسانيات العربية، أسئلة املنهج،  • ام   . 1م، ط 2013دا  و  د، ت 

 فا ايب )حممد ب  حممد ب  طرخان( لا -

 . 1م، ط 1970املرشق، بهوت، ، حتقيق: حمس  مهدي، دا  كتاب احلروف •

 الفايس )حممد ب  الطيب(  -

االقرتاح • االنرشاح من روض طي  دافيض نرش  البحوث  ، حتقيق: د. حممود يوسف فجال،    

 . 2م، ط2002للد اسات، د يب،  

 فروم )هشام(، بركا  )حممد  ضا(  -

العربية    الكتابة  • اللسانية  واهلدف-التمهيدية  الوظيفة  يف  جملة  قراءة  اللغة  ،  يف   شكاالت 

 م. 2021، 2، تدد: 10، جملد:  ، جامعة تامنغست اجلاائرواألدب

 فند يس )ج.( -

ت  اللغة، • وحمم ترمجة:  الدواخيل  احلميد  القاهرة، بد  املرصية،  األنجلو  مكتبة  القصاص،  د 

 م، )د.ط(. 1951

 (بيا يل)  كقوفي، ( كاتري  ) فوك  -

املعارصة،   • اللسانيات  قضايا  يف  اجلامعية، مبادئ  املطبوتات  ديوان  تاشو ،  املنصف  ترمجة: 

 . م، )د.ط( 1984اجلاائر، 

 كاليف  )لويس جان( -

اللغوية • والسياسات  اللغات  محاة حرب  حس   د.  ترمجة:  العربية،  ،  الوحدة  د اسات  مركا   ،

 . 1، ط م 2008بهوت، 

 كريستل )دافيد(   -

فرع اإلسكند ية،  -حلم  خليل، اهليئة املرصية العامة للكتاب  د.، ترمجة:  م اللغةلبع  التعريف •

 . 1م، ط1979

 لوينا )جون( -
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ن،   د.ترمجة:  اللغة واللغويات، •  . 1م، ط 2009حممد العنا ، دا  جرير، تام 

 . 1م، ط1985ترمجة: د. حلم  خليل، دا  املعرفة اجلامعية، اإلسكند ية،   ،نظرية تشومسكي •

 )برتيل( ماملربج -

اللسانيات • إىل  القاهرة،  مدخل  للرتمجة،  القوم   املركا  الظاهر،  تبد  السيد  ترمجة:  ،  م2010، 

 . 1ط

 ما تان ) وبه(  -

اللسانيات،  مدخل   • للرت  د. ترمجة:  لفهم  العربية  املنظمة  املههي،  القاد   بهوت،  تبد  مجة، 

 . 1م، ط2007

 ما تينيه )أند يه(  -

 . 1م، ط1990زق اهلل، دا  احلداثة، بهوت،   ترمجة:  يمون مبادئ ألسنية عامة،  •

 مارصي )هاجر(، ب  شوية )وسام( -

ل املفهوم اللساين وواقع التلقي العريب، اللسانيات التمهيدية يف الكتابات العربية احلديثة بني متثّ  •

واللغ اآلداب  جديد جملة  ب   الشاذيل  بجامعة  واللغات  اآلداب  كلية  اإلنسانية،  والعلوم  -ات 

 م. 2021، يناير، 7 :، العدد 4جلد ملالطا ف، ا

 املربد )حممد ب  يايد(  -

تضيمة،  حتقيق،  املقتضب • اخلالق  تبد  حممد  اإلسالمية:  للشلون  األتىل  ، القاهرة ،  املجلس 

 . 1طم،  1963

 جمدوب )د. تا الدي (  -

 . 1م، ط1998صفاقس،   -، دا  حممد تيل احلام ، اجلمهو ية التونسيةلعريباملنوال النحوي ا •

 أبو حممد بد  الدي  حس  ب  قاسم( ) املرادي  -

، حتقيق: تبد الرمح  تيل سليامن، دا  الفكر توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك •

 . 1م، ط2001العريب، القاهرة، 

 مونان )جو ج(  -

وش، منشو ات سعيدان، تونس، ، تعريب: مفاتيح األلسنية •  م، )د.ط(.1994الطيب البك 
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ترمجة: د. نجيب غااوي، وزا ة التعليم العايل، دمشق، )د.ت(، ين،  علم اللغة يف القرن العرش •

 )د.ط(. 

 النجا  )د. طا ق(  -

هلا   • مصادر  ال  التي  والنحوينياألفعال  اللغويني  االجتامتية، بني  والعلوم  اآلداب  حوليات   ،

 م. 2013،  33، العدد: 1ت، الكويت، املجلد: جامعة الكوي

 ( ياب  هشام )تبد اهلل ب  هشام األنصا  -

املسالك • بهوت،  أوضح  العرصية،  املكتبة  احلميد،  تبد  الدي   حمي   حممد  حتقيق:  م،  1992، 

 )د.ط(.

 حتقيق: حممد حمي  الدي  تبد احلميد، دا  الفكر، بهوت، )د.ت(، )د.ط(. رشح قطر الندى،  •

اللبي  • بهوت،  بمغني  العرصية،  املكتبة  احلميد،  تبد  الدي   حمي   حممد  حتقيق:  م،  1987، 

 .)د.ط( 

 هلبش )جرها د( -

اللغة احلديث • م،  2003، ترمجة: د. سعيد بحهي، مكتبة زهراء الرشق، القاهرة،  تاريخ علم 

 . 1ط

 يول )جو ج( -

 م، )د.ط(. 1999حممود فراج تبد احلافظ، اإلسكند ية، دا  الوفاء، د.  ترمجة: معرفة اللغة،  •

 املراجع األجنبية
- Strang Burton, Rose-Marie Dechaine, Eric Vatikiotis-Bateson 

• Linguistics for dummies, John Wlley & Sona, Canada, 2012. 

- Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams 

• An introduction to language, Wadsworth ,2011, 9th edition. 

- Pramod Pandey, Reenu Punnoose, Caroline Fery  

• Experimental Phonetics (1), 

https://www.youtube.com/watch?v=DJyH541SNfE, retrieve 24/10/2021. 

http://www.abhath-ye.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DJyH541SNfE
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Romanization of Resources 

- Atchison (Jin) 

- Allisaaniyyaat: Muqaddimah 'ila Almuqaddimaat, translated and 

commented on by: 'Abdul-Kareem Muhammad Jabal, National Center 

for Translation, Cairo, 2016, 1st ed. 

- Buthour Alkalaam - Aṣl Allughah Wataṭawwuruha, Translated by: 

Wafeeq Faa'iq Kryshat, Publications of the General Syrian Board of 

Book, Damascus, 2009, w. e. 

- Al-'Anbari (Abu Al-Barakat 'Abdul-Raḥman bin Muhammad) 

- Al'inṣaaf fi Masaa'il Alkhilaaf, Dar Al-Fikr, Cairo, w. d., w. e. 

- Ivich (Milka) 

- Ittijahaat Albaḥth Allisaani, Translated by: Dr. Sa'd 'Abdul-'Aziz 

Maṣlouḥ and Dr. Wafa'a Kamil Fayid, the Supreme Council of Culture, 

the National Project of Translation, Cairo, 2000, 2nd ed. 

- Iylwar (Runald) 

- Madkhal 'ila Allisaaniyyaat, Translated by: Badruddeen Al-Qasim, 

Damascus University Press, Syrian Arab Republic, 1980, w. e. 

- Bay (Mario) 

- 'Osus 'Elm Allughah, Translated by: Mukhtar Ahmed 'Omar, 'Aalam 

Al-Kutub, Cairo, 1998, 8th ed. 

- Lughaat Albashar: 'Oṣouluha, Tabee'atuha, Taṭawwuruha, Translated 

by: Dr. Salah Al-'Arabi, Publishing Dept. at the American University, 

Cairo, 1970, w. e. 

- Borscht (Bridgette) 

- Manaahij 'Elm Allughah - min Hermann Paul ḥatta Noam Chomsky, 

Translated by: Dr. Sa'eed Buḥayri, Al-Mukhtar Foundation, Cairo, 2004, 

1st ed. 

- Baqir (Dr. Murtaḍha Jawad) 

- Muqaddimah fi Naẓhariyat Alqawaa'id Attawleediyah, Dar Al-Shurouq, 

Amman, 2002, 1st ed. 

- Burayk (Ḥamzah), Ibn Wannas (Mufeedah) 

- Allisaaniyyaat Attmheediyah Wallisaaniyaat Almutakhaṣṣisah - 

Deraasah Muqaaranah, Journal of Literatures, Languages and Humanistic 

Sciences, College of Literatures and Languages at Al-Shathili bin Jadeed 

University – Al-Taarif, Vol. 4, Issue: 7, Jan., 2021. 

- Basyouni (Dr. Reem) 

- 'Elm Allughah Al'ijtimaa'i fi Alwaṭan Al-'Arabi – Maḥaawir 

Wanaẓhariyaat, Riyadh, King 'Abdullah bin 'Abdul-'Aziz International 

Center for Serving the Arabic Language, 2018, 1st ed. 

- Bakkoush (Dr. Faṭimah Al-Hashimi) 

http://www.abhath-ye.com/
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- Nash'at Addars Allisaani Al-'Arabi Alḥadeeth – Deraasah fi Annashaaṭ 

Allisaani Al-'Arabi, Itrak for Printing, Publishing and Distribution, Cairo, 

2004, 1st ed. 

- Popova (Zinaida), Stirnin (Yusuf) 

- Allisaaniyyaat Al'aamah, Translated by: Tahseen Razzaq 'Aziz, Ibn Al-

Nadeem for Publishing and Distribution – Wahran, Dar Al-Rawaafid Al-

Thaqaafiyah – Publishers – Beirut, 2017, 1st ed. 

- Buhas, Guillaume, Kwlwghly 

- Atturath Allughawi Al-'Arabi, Translated by: Kamal Shahin and 

Muhammad Hasan 'Abdul-'Aziz, Cairo University Center for Publishing 

and Distribution, Cairo, 2000, w. e. 

- Piero  (Jan) 

- Allisaaniyyaat, Translated by: Al-Hawwas Mas'oudi and Miftaaḥ bin 

'Arous, Dar Al-'Aafaaq, 2001, w. e. 

- Trask (R. L.) 

- Asaasiyyaat Allughah, Translated by: Ranya Ibrahim Yusuf, the 

Supreme Council of Culture, the National Project of Translation, Cairo, 

2002, 1st ed. 

- Tudorov  (Tsiftan), Dicker (Aurawald) 

- Falsafat Allughah, Translated by: Yunus Lashhab, Al-Rafid Journal, 

Al-Shariqah, June, 2013, Issue: 190. 

- Justis (David) 

- Dalaalat Alshakl fi Al-'Arabiyah fi Dhawʼ Allughaat Al-'Urubbiyah, 

Translated by: Dr. Ḥamzah Al-Muzayni, King Faisal Center for Islamic 

Research and Studies, Riyadh, 1425H, 1st ed. 

- Jum'ah (Dr. Khalid 'Abdul-Kareem) 

- Shawaahid Alshi'r fi Kitaab Saibawayh, Al-Dar Al-Sharqiyah, New 

Egypt, 1989, 2nd ed. 

- Ibn Jinni (Abu Al-Fatḥ 'Othman bin Jinni) 

- AlKhaṣaa'iṣ, Verifier: Ahmed 'Ali Al-Najjar, House of Egyptian Books, 

Cairo, 1952-1956, 1st ed. 

- Almunṣif (Sharḥ Ibn Jinni Likitaab Attaṣreef Lil-Mazini), Verifier: 

Muhammad 'Abdul-Qadir Ahmed 'Aṭallah, House of Scientific Books, 

Beirut, 1999, 1st ed. 

- Al-Ḥajj Ṣaliḥ (Dr. 'Abdul-Rahman) 

- Assamaa' Allughawi Al'elmi 'inda Al-'Arab Wamafhoum Alfaṣaaḥah, 

Mufim for Publishing, Algeria, 2012, w. e. 

- Ḥassaan (Dr. Tammam) 

- Allughah bayna Almi'yaariyyah Walwaṣfiyyah, 'Aalam Al-Kutub, 

Cairo, 2001, 4th ed. 

- Harkat (Dr. Mustafa) 

http://www.abhath-ye.com/
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- Allisaaniyyaat Al'aamah Waqaḍhaaya Al-'Arabiyah, Al-'Aṣriyyah 

Library, Beirut, 1998, 1st ed. 

- Hamaaydah (Sana'a), Al-'Ayyaashi ('Amyaar) 

- Allisaaniyyaat Attamheediyyah bayna Alkitaabah Al-'Arabiyah 

Walkitaabah Almutarjamah, (the book of Madkhal 'ila Allisaaniyyaat by 

Mohammed Mohammed Yunus 'Ali, and the book of Madkhal 'ila 

Allisaaniyyaat by Partil Malmberg, Translated by: Al-Sayyid 'Abdul-

Zhahir as a model), Journal of Literatures, Languages and Humanistic 

Sciences, College of Literatures and Languages at Al-Shathili bin Jadeed 

University – Al-Taarif, Vol. 4, Issue: 7, Jan., 2021. 

- Abu Ḥayyan Al-Andalusi (Muhammad bin Yusuf) 

- Attathyeel Wattakmeel fi Sharḥ Kitaab Attasheel, Verifier: Hasan 

Hindaawy, Dar Al-Qalam, Damascus, 2000, 1st ed. 

- Albaḥr Almuḥeeṭ, Verifier: Ṣidqi Muhammad Jameel, Dar Al-Fikr, 

Beirut, 2010, w. e. 

- Al-Khaṭib (Dr. Ahmed Shafeeq) 

- Qiraaʼaat fi 'Elm Allughah, House of Publishing for Universities, Cairo, 

2006, 1st ed. 

- Dwitcher (Gay) 

- 'Abra Minẓhaar Allughah - Lima Yabdu Al'aalam Mukhtalifan 

Bilughaat 'Okhra?, Translated by: Ḥanan 'Abdul-Muhsin Muẓhaffar, 

'Aalam Al-Ma'rifah, Kuwait, October, 2015, Issue: 429. 

- Dickson (Robert) 

- Hal Ba'ḍhu Allughaat 'Afḍhal min Ba'ḍh?, Translated by: Ḥamzah bin 

Qablaan Al-Muzayni, Dar Kunuz Al-Ma'rifah, Amman, 2018, 1st ed. 

- Al-Razi (Muhammad bin 'Omar bin Al-Hasan bin Al-Husain) 

- Attafseer Alkabeer, House of Arabian Heritage Revival – Beirut, 1420 

H, 3rd ed. 

- Samson (Jeffery) 

- Madaaris Allisaaniyyaat: Attasaabuq Wattaṭawwur, Translated by: Dr. 

Muhammad Ziyaadah Kubbah, King Sa'ud University, Riyadh, 1997, w. 

e. 

- Ibn Al-Sarraj (Muhammad bin Al-Sirri bin Sahl) 

- Al'oṣoul fi Annaḥw, Verifier: Dr. 'Abdul-Husain Al-Fatli, Al-Risalah 

Foundation, Beirut, 1985, 1st ed. 

- Al-Sa'ran (Dr. Mahmoud) 

- 'Elm Allughah: Muqaddimah lilqaariʼ Al-'Arabi, Dar Al-Ma'arif, Cairo, 

1963, 1st ed. 

- Al-Sousuwah (Dr. 'Abbas) 

http://www.abhath-ye.com/
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- Allughah Alhajeen fi Al-Sa'udiyah – Deraasah Lisaaniyyah 

'Ijtimaa'iyyah, Saudi Arabia, King Faisal Center for Islamic Research and 

Studies, Journal of Linguistic Studies, Vol.: 23, Issue: 3, May, 2021. 

- Saibawayh ('Amr bin 'Othman) 

- Alkitab, Verifier: 'Abdul-Salam Haroun, Dar Al-Jeel, Beirut, 1st ed., w. 

d. 

- Ibn Sina (Abu 'Ali Al-Husain bin 'Abdullah) 

- Asbaab Hḥudouth Alharf, Verifier: Muhammad Ḥassaan Al-Ṭayyaan, 

Yaḥya Mir 'Alam, Publications of the Arabic Language complex, 

Damascus, w. d., w. e. 

- Al-Suyouṭi ('Abdul-Raḥman bin Abi Bakr) 

- Al'iqteraaḥ fi 'Elm 'Oṣoul Annaḥw, adjusted and commented on by: 

'Abdul-Ḥakeem 'Aṭiyyah, revised and introduced by: 'Ala'uddeen 

'Aṭiyyah, Dar Al-Beiruti, Damascus, 2006, 2nd ed. 

- Ham'u Alhawaami', Verifier: 'Abdul-'Aal Salim Mukarram, House of 

Scientific Research, Kuwait, 1980, 1st ed. 

- Al-Shawkani (Muhammad bin 'Ali) 

- Fatḥ Al-Qadeer AlJami' bayna Fanni Arriwaayah Waddiraayah min 

'Elm Attafseer, Dar Al-Kalim Al-Ṭayyib, Damascus-Beirut, 1998, 2nd ed. 

- Al-Ṭabari (Muhammad bin Jareer bin Yazeed) 

- Jami'u Albayaan fi Ta'weel Al-Qur'an (Tafseer Al-Ṭabari), Verifier: 

Ahmed Muhammad Shakir, Al-Risalah Foundation, Beirut, 2000, 1st ed. 

- Al-'Absi (Dr. Khalid) 

- Mabda' Al'intiẓhaamiyyah fi Annaḥw Al-'Arabi, Dar Ḥawran, Syria, 

2020, 1st ed. 

- 'Arabaawi (Ahmed Al-Shaayib) 

- 'Oṣoul Allughah Wannaḥw bayna Al-'Akhfash Wal-Fara'a min Khilaal 

Kitaabayhima "Ma'aani Al-Qur'an", PhD Thesis, Muhammad Khayḍar 

University, College of Literatures and Languages, Arabic Language 

Dept., Algeria, 2014. 

- 'Alam (Dr. Yahya Meer) 

- Al'af'aal Waljuthour Wal'abniyah – Deraasah 'Iḥṣaa'iyyah Muqaaranah, 

Journal of Arabic Language College, Al-Manṣourah, Vol.: 35, Issue: 3, 

2016. 

- 'Omar (Dr. Ahmed Mukhtar) 

- Deraasah Assawt Allughawi, 'Aalam Al-Kutub, Cairo, 1991, w. e. 

- 'Alawi (Dr. Ḥafiẓh Isma'ili) 

- Allisaaniyyaat fi Althaqaafah Al-'Arabiyah Almu'aaṣerah – Deraasah 

Taḥleeliyyah fi Qaḍhaaya Attalaqqi Wa'ishkaalaatih, Dar Al-Kitab Al-

Jadeed – Al-Muttaḥidah, Beirut, 2009, 1st ed. 

- 'Alawi (Dr. Ḥafiẓh Isma'ili), Al-Mallaakh (Prof. Mohammed) 

http://www.abhath-ye.com/
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- Qaḍhaaya 'Ibestimoulujiyyah fi Allisaaniyyaat, Al-Dar Al-'Arabiyah 

Lil-'Oloum – Beirut, Al-'Ikhtilaaf Publications - Algeria, 2009, 1st ed. 

- Ghalfan (Dr. Mustafa) 

- Allisaaniyyaat Al-'Arabiyah Alḥadeethah: Deraasah Naqdiyyah fi 

Almaṣaadir Wal'osus Annaẓhariyyah Walmanhajiyyah, Al-Ḥasan Al-

Thani University – 'Ayn Al-Shaqq, College of Literatures and 

Humanistic Sciences, 'Ayn Al-Shaqq, a series of Theses and 

Dissertations – No. (4), w. d., w. e. 

- Allisaaniyyaat Al-'Arabiyah, 'As'ilat Almanhaj, Dar ward, Amman, 

2013, 1st ed. 

- Al-Farabi (Muhammad bin Muhammad bin Ṭarkhan) 

- Kitaab Alḥurouf, Verifier: Muhsin Mahdi, Dar Al-Mashriq, Beirut, 

1970, 1st ed. 

- Al-Fasi (Muhammad bin Al-Ṭayyib) 

- Fayḍ Nashr Al'inshiraaḥ min Rawḍh Ṭayy Al'iqtiraaḥ, Verifier: Dr. 

Mahmoud Yusuf Fajjaal, House of Research for Studies, Dubai, 2002, 

2nd ed. 

- Al-Fasi (Muhammad bin Al-Ṭayyib) 

- Alkitaabah Attamheediyyah Allisaaniyaḥ Al-'Arabiyah – Qeraa'ah fi 

Alwazheefah Walhadaf, Journal of Problems of Language and Literature 

('Ishkalaat fi Allughah Wal'adab), Tamenghist University, Algeria, Vol. 

10, Issue: 2, 2021. 

- Fundris (J.) 

- Allughah, Translated by: 'Abdul-Ḥameed Al-Dawakhili and 

Muhammad Al-Qaṣṣaṣ, Anglo Egyptian Library, Cairo, 1951, w. e. 

- Fock (Kathrin), Cowfick (Pearly) 

- Mabadi' fi Qaḍhaaya Allisaaniyyaat Almu'aṣirah, Translated by: Al-

Munṣif 'Aashour, University Publications Divan, Algeria, 1984, w. e. 

- Califi (Lewis Jan) 

- Ḥarb Allughaat Wassiyaasaat Allughawiyyah, Translated by: Dr. Ḥasan 

Ḥamzah, Center of Arab Union Studies, Beirut, 2008, 1st ed. 

- Crystal (David) 

- Atta'reef Bi'elm Allughah, Translated by: Dr. Ḥilmi Khalil, the General 

Egyptian Board of Book – Alexandria Branch, 1979, 1st ed. 

- Lewens (John) 

- Allughah Wallughawiyyaat, Translated by: Dr. Muhammad Al-'Anaani, 

Dar Jareer, Amman, 2009, 1st ed. 

- Naẓhariyyat Chomsky, Translated by: Dr. Ḥilmi Khalil, Dar Al-

Ma'rifah Al-Jaami'iyyah, Alexandria, 1985, 1st ed. 

- Malmburg (Bartil) 

http://www.abhath-ye.com/
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- Madkhal 'ila Allisaaniyyaat, Translated by: Dr. Al-Sayyid 'Abdul-

Zhaahir, the National Center for Translation, Cairo, 2010, 1st ed. 

- Martan (Ropier) 

- Madkhal Lifahm Allisaaniyyaat, Translated by: Dr. 'Abdul-Qadir Al-

Maheeri, the Arabian Foundation for Trranslation, Beirut, 2007, 1st ed. 

- Martinet (André) 

- Mabaadi' 'Alsuniyyah 'Aammah, Translated by: Rimon Rizqallah, Dar 

Al-Hadaathah, Beirut, 1990, 1st ed. 

- Maṣry (Hajar), Bin Shuwayyah (Wisam) 

- Allisaaniyyaat Attamheediyyah fi Alkitaabah Al-'Arabiyah Al-

Hadeethah bayna Tamaththul Almafhoum Allisaani Wawaaqi' Attalaqqi 

Al-'Arabi, Journal of Literatures, Languages and Humanistic Sciences, 

College of Literatures and Languages at Al-Shathili bin Jadeed 

University – Al-Taarif, Vol. 4, Issue: 7, Jan., 2021. 

- Al-Mubarrad (Muhammad bin Yazeed) 

- Almuqtaḍhab, Verifier: Muhammad 'Abdul-Khaliq 'Oḍhaymah, the 

Supreme Council of Islamic Affairs, Cairo, 1963, 1st ed. 

- Majdoub (Dr. 'Ezzaddeen) 

- Alminwaal Annaḥawi Al-'Arabi, Dar Muhammad 'Ali Al-Ḥami, 

Tunisian Republic – Ṣafaqis, 1998, 1st ed. 

- Al-Muradi (Abu Muhammad Badraddeen Hasan bin Qasim) 

- Tawḍheeḥ Almaqaaṣid Walmasaalik Bisharḥ 'Alfiyyat Ibn Malik, 

Verifier: 'Abdul-Rahman 'Ali Sulaiman, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Cairo, 

2001, 1st ed. 

- Mownan (George) 

- Mafaateeḥ Al'alsuniyyah, Arabized by: Al-Ṭayyib Al-Bakkoush, 

Sa'eedan Publications, Tunis, 1994, w. e. 

- 'Elm Allughah fi Alqarn Al'ishreen, Translated by: Dr. Najeeb 

Ghazzawi, Ministry of Higher Education, Damascus, w. d., w. e. 

- Al-Najjar (Dr. Tariq) 

- Al'af'aal allati la Maṣdar Laha bayna Allughawiyeen Wannaḥawiyeen, 

Literatures and Social Sciences Annuals, Kuwait University, Kuwait, 

Vol.: 1, Issue: 33, 2013. 

- Ibn Hisham ('Abdullah bin Hisham Al-'Anṣari) 

- 'Awḍhaḥ Almasaalik, Verifier: Muhammad Muḥyiddeen 'Abdul-

Ḥameed, Al-'Aṣriyyah Library, Beirut, 1992, w. e. 

- Sharḥ Qaṭr Annada, Verifier: Muhammad Muḥyiddeen 'Abdul-Ḥameed, 

Dar Al-Fikr, Beirut, w. d., w. e. 

- Mughni Allabeeb, Verifier: Muhammad Muḥyiddeen 'Abdul-Ḥameed, 

Al-'Aṣriyyah Library, Beirut, 1987, w. e. 

- Hilbish (Gerhard) 

http://www.abhath-ye.com/
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- Tareekh 'Elm Allughah Alhadeeth, Translated by: Dr. Sa'eed Buḥayri, 

Zahra'a Al-Sharq Library, Cairo, 2003, 1st ed. 

- Yowl (George) 

- Ma'rifat Allughah, Translated by: Dr. Mahmoud Farraaj 'Abdul-Hafizh, 

Alexandria, Dar Al-Wafa'a 

http://www.abhath-ye.com/





