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 مقدمة   

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله 
 وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبعد:                                                  

في رحاب التحول الذاتي للنظرية  ،ي ها المنهجلسات العربية الحديثة سبيالدراأخذت قد ل
البحث اللساني العربي  مسار توجيه اللسانية  الغربية الحديثة التي كان لها أثر كبير في

فبعد أن مهدت اللسانيات الحديثة  أولى خطواتها في  دراسة اللسان دراسة وصفية  الحديث
 ،احثين اللسانيين العربوبعد قيام عدد من الدارسين والب ،ومن أجل ذاته ،لذاته  موضوعية 

لذالك جاء عنوان مذكرتي "اللسانيات العامة وتقديمها ، القارئ العربي  إلىبتعريف هذا العلم 
وكانت جهود خولة طالب ، الى القارئ في المغرب العربي"والجزائري على وجه الخصوص 

ي تقديم حساني محل دراستي محاولة بيان مدى نجاحهم فأحمد  وأحمد مومن و اإلبراهيمي
هذا  وأن والقارئ الجزائري، جربة على الدارس وكذلك مدى أثر هذه الت،المنهج الحديث 

)اللسانيات النشأة والتطور( وكتبهم )مبادئ في اللسانيات(  على البحث جاء ليسلط الضوء
 مباحث في اللسانيات(.)و

 : اختيار الموضوع إلىومن األسباب التي دعتني 

المكتبة العربية بالبحوث  إثراءفي أهمية هؤالء الدارسين والباحثين اللسانيين الجزائريين -
 اللسانية.

 فكر اللساني الغربي الحديث.تعميق االتصال بال-

لفردينان  "(محاضرات في اللسانيات العامة  )العميق الذي أحدثه كتاب  الجوهري التحول -
  .                                                  في الدراسات اللسانية العربية "دي سوسير

 إشكالية البحث:

ت لهم كان حسانيأحمد  و خولة طالب اإلبراهيمي وأحمد مومن أن كل من مما الشك فيه   
المتشفية  اطالعاتهم و ، نظرا لقراءتهم الواسعة،ة الحديثةاللسانيتجربة رائدة في تقديم النظرية 

، ومن هنا لنتائج االيجابية التي أحدثها في موطنه األصلي ا إلى باإلضافةفي هذا العلم 
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ت هذه الكتب في بي؟ وهل نجحإلى القارئ العر كتب اللسانيات النتساءل كيف قدمت هذه 
                                                                   .العربي وتقريبها منهم ؟ تقديم اللسانيات إلى القارئ 

 المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب ومثل هذه الدراسات . لقد تتبعت

 بنية البحث:   

لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة جاء البحث على شكل أربعة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها 
                                                                  خاتمة فيها نتائج البحث.

                     المتبع.فيها موضوع البحث ودوافع اختياره، والمنهج  أما المقدمة فبينت -

فيه عن اللسانيات العامة ونشأتها، والكتب األولى التي قدمت  تكلمت :ولالفصل األ -
عبد  الدكتور في الجزائر عندو ، في المغرب العربي ، وتقديمهاالعربي إلى القارئ اللسانيات

              الرحمن الحاج صالح.

م وأه خولة طالب اإلبرهيمي وتقديمها النظرية اللسانية الحديثة، فيهتناولت الفصل الثاني:  _
المصادر والمراجع  ، وكذالك (مبادئ في اللسانيات)في كتابها التي قدمتهاالمباحث اللسانية 
                                                                               يم الموجه لها.يالتق و، في كتابها التي اعتمدت عليها

 مباحث وال وتقديمه النظرية اللسانية الحديثة، فيه إلى أحمد مومن الفصل الثالث: تعرضت
المصادر والمراجع التي  لكوكذ ،(اللسانيات النشأة والتطور)في كتابه التي قدمهااللسانية 

                                            م الموجه له.يالتقيو  ها في كتابه اعتمد

 النظرية اللسانية الحديثة، والمباحثوتقديمه حساني أحمد  فيه إلى الفصل الرابع: تعرضت
وكذلك المصادر والمراجع التي  ، اللسانيات(مباحث في ) في كتابه التي قدمها اللسانية
 والتقييم الموجه له.                                                              ،ها في كتابه اعتمد

 بحث.فيها نتائج ال أما الخاتمة فأجملت

عليه  اعتمدتهم كتاب المصادر و المراجع إلثراء دراستي، وأالبحث بقائمة و أخيرا ذيلت  -
"، ، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث" لحلمي خليلالبنيوي اللغة هو "العربية وعلم
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 دية في قضايا التلقيالمعاصرة دراسة تحليلية نقوكتاب "اللسانيات في الثقافة العربية 
 على كتاب"نشأة الدرس اللساني ، كما اعتمدت كذلكواشكاالته" "لحافظ اسماعيل علوي"

                   ."لفاطمة الهاشمي بكوش "،"العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي

 الصعوبات:   

إن أي بحث ال يخلو من الصعوبات من بينها قلة المصادر والمراجع التي تناولت تلقي     
كتب تتناول البداية الفعلية لتقديم  إالفلم أجد  العربي،القارئ في المغرب  إلىاللسانيات 
   .القارئ العربي بوجه العموم  إلىاللسانيات 

ن لك توفذ فيه ما استطعت فإن أصبت بذلتجهد،  وهذا  يق من اهلل عز وجل وحده وا 
   من البشر.أخفقت فإنني 

على انجاز  من قريب أو بعيد واالمتنان الى كل من ساعدني كلشكر ال أتوجه بجزيلو    
أساتذة اللغة العربية تخصص علوم كل ، والى هذا العمل وفي تذليل ما واجهته من صعوبات

لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة  الذي كما أخص بالذكر األستاذ المشرفاللسان، 
                                                                   إشرافه.ب الذي تكرم علي التي كانت عونا لي في اتمام هذا البحث و
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 :اللسانيات لغة واصطالحا-

 :لغة -أ

ه ( في مادة '' لسن '' : الالم و السين و  395اللغة إلبن فارس )  جاء في معجم مقاييس 
النون أصل صحيح واحد يدل على طول لطيف غير بائن في عضو أو في غيره، من ذلك 

لسنته اذا  و يقال الجمع ألسن فإذا كثر فهي األلسنةهو مذكر و اللسان وهو معروف ، و 
 .1اخذته بلسانك

 : قال طرفةو -

  إنَّني َلْسُت بَمْوُهوٍن َفِقْر  ***و إذا َتْلُسُنني َأْلُسُنَها

 :قال  .وقد يغير بالرسالة من اللسان فيؤنث حينئذ
 إِنِّي أََتْتِني لَِساٌن ، ََل أَُسرُّ ِبَها ** ِمْن َعْلَو ََل َعَجٌب ِمْنَها َوََل ُسْخرُ 

 :يقال  .اللغة :جودة اللسان و الفصاحة .واللسن :واللسن-

وقرأ ناس  .لكل قوم لسن أي لغة
"

                      

   ونسل ملسنة على صورة. " 

 :قال كثير-

 .ونها بأقدامهم في الحضرمى الملسن ؤ لهم أزر حمر الحراشي يط

وهذا مشق من اللسان ألنه اذا عرف بذلك لسن .أي تكلمت فيه  .الكذاب :الملسون :ويقولون
 ." واذا تلسني ألسنها":كما قال .األلسنة

 ذا درت نحى الفصيل .إلتدر عليه ناقته فأن يعبر الرجل )الرجل( فصيال :والتلسين
                                                           

 .247-246ص،ت -لبنان .دبيروت )لسن(.دار الجيل، مادة،5مجابن فارس أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ، 1
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 ذا كانت فيها لطافة وطول يسير.إومعناه أنه ذاق اللبن بلسانه .وقدم ملسنة . 

ه ( في مادة ) لسن ( : ) اللسان الجارحة و قوتها و قوله 565قول الراغب األصبهاني ) وي
قوة لسانه،  من واحلل عقدة من لساني ( ، يعني به)تعالى على لسان موسى عليه السالم : 

 النطق به. ة ، و إنما كانت في قوته التي هيالجارح فإن العقدة لم تكن في

 و يقال لكل قوم لسان. و قوله تعالى: ) واختالف ألسنتكم و ألوانكم (.

، فإن لكل إنسان  النغماتفاختالف األلسنة إشارة إلى اختالف اللغات ، و إلى اختالف 
 .1السمع ، كما أن له صورة مخصوصة يميزها البصرنغمة مخصوصة يميزها 

بين أفراد الجماعة  لتبليغا أنظمةلقد ورد لفظ اللسان في القرآن الكريم للداللة على -
 :اإلنسانية 

2تعالىوقال اهلل *
 

ِإنَّ ِفي  َوَأْلَواِنُكمْ  َأْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتاَلفُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  آَياِتهِ  َوِمنْ  »
ِلكَ   [. 22سورة الروم ، ] اَلية  ، «﴾٢٢﴿ ِلْلَعاِلِمينَ  ََلَياٍت  ذََٰ

و لقوله *
3تعالى

«يَ  َمنْ  َوَيْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  اللَّهُ  َفُيِضل   ۖ  َلُهْم  ِلُيَبيِّنَ  َقْوِمهِ  ِبِلَسانِ  ِإّلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما
 [. 4سورة إبراهيم ، ] اَلية ، «﴾٤٤﴿ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َشاُءَوُهوَ 

 [ 195سورة الشعراء ، ] اَلية «﴾١٩٥﴿ ُمِبينٍ  َعَرِبي   ِبِلَسانٍ »4:و قوله تعالى*

َذا لَِّساُن الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِمي  :) و قوله تعالى* بِينٌ  َوهََٰ  .(لَِساٌن َعَربِي  مُّ

                                                           
-مكتبة األنجلو المصرية.د،مادة )لسن(تحقيق محمد أحمد خلف اهللن ،هاني.المفردات في غريب القراالراغب األصف1

 .470ت،ص
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تتابعت بعارفه منه فّخصت و عّمت ففي هذه : نمت ألبي بكر لسان و في قول كثير*
 للغة.لشواهد جميعا استخدام اللسان مردفا ا

: لسانيات : نسبة إلى اللسان ) مفردا (، و هو استخدام شائع في و في الصياغة الصرفية-
المغرب العربي '' ألسنية '' نسبة إلى الجمع ) ألسنته ( و هو استخدام شائع في المشرق 

 .''  linguistique''  والفرنسية،''lingiusticsفي اّلنجليزية" :في األجنبيةالعربي يقابله 

أطلق العرب المحدثون على هذا العلم الجديد عدة تسميات منها '' اللسانيات '' و '' -
فقه اللغة ، و هذه األلفاظ مترادفة أخذت المادة األولى '' األلسنية '' و علم اللغة و  اللسنيات''

و ما أرسلنا من رسول إّل بلسان  »من مادة لسان بكسر ففتح بمعنى لغة ، و يقول تعالى : 
من مادة لسن بكسر فسكون ، نقل ابن منظور عن ابن ، و أخذت اللفظة الثانية  «قومه 

و أضاف  «اللسان اللغة مؤنثة ّل غير ، و اللسن بكسر الالم: اللغة... »سيدة قوله: 
 «علم اللغة  »و  ( 13)ج  «ناطقة ... ةو اللسن الكالم و ّلسن »صاحب لسان العرب 
، و "مقدمته  "خلدون فيابن من الذين استعملوا األول «فقه اللغة  »استعمال قديم و كذلك 

 .1من الذين استعملوا الثاني الثعالبي

 علم اللسان:-

ى دراسة اللغة في يعد هذا المصطلح من المصطلحات النادرة اّلستخدام في الدّللة عل  
ه ( أقدم من استخدامه في كتابه  339ت ) العربي ، و يعد '' الفارابي '' التراث اللغوي 

حفظ األلفاظ في مادة اللسان : ) علم اللسان ضربان : أحد هما ، فيقول  "العلوم صاءإح"
إن الدالة عند أمة ما ، و على ما يدل عليه شأن منها، و الثاني قوانين تلك األلفاظ ، 

أمة ضربان مفردة و مركبة، و علم اللسان عند كل أمة ينقسم األلفاظ الدالة في لسان كل 
األلفاظ المركبة، و علم القوانين  األلفاظالمفردة و علم  سبعة أجزاء عظمى علم األلفاظ

المفردة ، و قوانين األلفاظ عند ما تركب ، و علم قوانين القراءة ، و علم قوانين الكتابة ، و 
 .2األشعارعلم قوانين تصحيح 

                                                           
 .11، ص 1991،  1ط، الدار البيضاءسال، اسات دار منشورات ،اللسانيات العامة واللسانيات العربية ، يليلحعبد العزيز 1
 .11-10ص ، ) د ، ت ( ، القاهرةمكتبة اَلداب  ، )د،ط(،،المعاصرة للسانيةا المدارسنعمان بوقرة ، 2
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 اصطالحا:-ب

الذي  (lingua( مصطلح يرجع إلى األصل الالتيني )   linguistiqueإن اللسانيات )  
، وهو '' علم يدرس اللسان البشري بطريقة علمية ...تستند إلى "اللغة "أو  "اللسان"يعني 

هي قائمة على الوصف و بناء النماذج و تحليلها  و امعاينة األحداث و تسجيل و وقائعه
األخرى ... بهدف كشف حقائق و قوانين  اإلنسانيةباإلفادة من معطيات العلوم و المعارف 

و مناهج الظواهر اللسانية و بيان عناصرها ووضائفها و عالقاتها ، و أول من استعمل 
، أما كلمة 1883ذلك سنة ( و  j.mounin( هو جورج مونان )   linguistique)مصطلح 
في مؤلفة  1816( سنة  Rainouard( فقد استعملها رينوار )  linguiustic)لساني 

 .1''مختارات من أشعار الجوالة 

و علم و تسمى أيضا األلسنة  ( Linguisticsاللسانيات )  علي محمد يونسو يعرفها  -
الفردية و الخواطر و المالحظات لمية للغة تمييزا لها عن الجهود اللغة ، بأنها الدراسة الع

 .2التي كان يقوم بها المهتمون باللغة عبر العصور

ل األلسنة الخاصة بكل هي الدراسة العلمية الموضوعية للسان البشري، من خال اللسانيات-
 :3فاللسانيات تتميز بصفتين أساسيتين هماقوم ، 

 .العلمية و الموضوعية

: نسبة إلى العلم و هو بوجه عام إدراك الشيء كما هو عليه في الواقع ، و بوجه  العلمية-
كالمالحظة و اّلستقراء، و خاص هو أتباع الطرق و الوسائل العلمية أثناء الدراسة و البحث 

 الوصف و التجربة...الخ

                                                           
 .107ص ، 2002 ،األردن،  دار الصفاء  ،1طسانيات الحديثة ،، علم اللالقادر عبد الجليل عبد1
 .9ص،2004لبنان،-بيروت، تحدةالم دار الكتاب الجديد ،4ط، سانياتلمدخل ال، علي محمد يونس2

 dictionnaire  de linguistique p.  303-300( في معجم اللسانيات  linguistiqueانظر مصطلح) 3
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كل ما يوجد في العالم الخارجي  :  و هي كلمة مشتقة من الموضوع و يقصد بهاالموضوعية
وّلت الشخصية أثناء األهواء و الميفي مقابل العالم الداخلي ، أو هي بتعبير آخر التجرد من 

 الدراسة و البحث .

هي دراسة اللسان في ذاته و  "'' ، بقوله :و عرفها العالم اللساني السويسري '' دي سو سير 
 ."من أجل ذاته

 :أن اللسانيات  قد جاء في معجم اللسانيات لجون ديبواو -

على الوصف و معاينة الوقائع قائمة  لمية يدرس اللغة اإلنسانية دراسة عهي '' العلم الذي  
) علم (الواردة في هذا التعريف لها بعيدا عن النزعة التعليمية و األحكام المعيارية و كلمة 

لمية هو ألن أول ما يطلب في الدراسة الع غيرها ، هذه الدراسة منضرورة قصوى التمييز 
 .إتباع طريقة منهجية و اّلنطالق من أسس موضوعية يمكن التحقق من إثباتها 

الظواهر لبيان حقيقتها و طائفة معينة من دراسة ب( هو الذي يهتم  scienceو العلم )   
بعضها ببعض ، و التي عناصرها و نشأتها و تطورها و وظائفها و العالقات التي تربط 
 .1تربطها بغيرها ، و كشف القوانين الخاضعة لها في مختلف نواحيها''

مؤلفه من خالل  "فرديناند دي سوسير"وقد اتضحت حدود هذا العلم مع اللساني السويسري 
م  بعنوان محاضرات في 1916الذي صدر بعد وفاته بثالث سنوات أي سنة  الشهير

رى النور لو لم يقم يكن ليولم (cours de linguistique generaleاللسانيات العامة )
( الصديقان الحميمان لدي سوسير a.sechehaye( وألبرت سيشهاي )c.ballyشارل بالي)

 .م1911م إلى م1906في جامعة جنيف بين هعلى طلبت التي كان يلقيها محاضراته جمعب
المختلفة في  اإلنسانية إلى(حتى بدأ ينتشر 1916) للكتاب ظهرت الطبعة األولى أنوما 

في بداية الثمانينيات في ترجمات  إّلاللغة العربية  إلىعدد من الترجمات األجنبية ولم يترجم 
متعددة أي بعد حوالي سبعين سنة من نشره .وذلك ما يثير الحيرة والعجب .اذ ظل هذا 

                                                           
 .24ص،  2004، ،القاهرةمصر للطباعة و النشر و التوزيع نهضة ،9طعلي عبد الواحد وافي ، علم اللغة ،1
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رفي الكثيف الذي أحدث ثورة عميقة في المبحث اللغوي العربي بعيدا عن هذا الزخم المع
 1.الفكر اللساني العالمي

 :نشأة اللسانيات-

لما حديثا إلى القرن التاسع عشر ، ألنه شهد ثالث ترجع بداية اللسانيات بوصفها ع  
، و ظهور القواعد "تيةياللغة السنسكر "منعطفات كبرى في مسيرة هذا العلم ، هي اكتشاف 

 اللغة التاريخي.المقارنة، و نشوء علم 

(                 w. Jonesة فقد تم بصورة جلية على يد وليام جونز ) يتيأما اكتشاف السنسكر 
حين أعلن أمام الجمعية _و كان قاضيا في كاكلتا  _( 1782عام ) م(  1794) ت 

اَلسيوية في السنغال عن أهمية هذه اللغة للبحوث اللغوية األوروبية ، يقول جونز : '' إن 
نية ، و من الالتيمهما كان قدمها بنية رائعة أكمل من اإلغريقية و أغنى  _للغة السنسكريتية

بهما بصلة وثيقة من من ثقافة هاتين اللغتين ، لكنها مع ذلك تتصل  هي تنم عن ثقافة أرقى
ّل يمكننا أن نعزو ية الصيغ النحوية ، حتى سواء من ناحية جذور األفعال أم من ناحالقرابة 

بعد تفحصه هذه اللغات الثالث إّل أن  مجرد المصادفة ، و ّليسع أي لغويهذه القرابة إلى 
 تتفرع من أصل مشترك زال من الوجود.يعترف بأنها 

 م، 1808) حول لغة الهنود و حكمتهم (  هكتاب( في  F. Schlegelشليجل )  ينو ع  
بشرح هذه النظرية التي طرحها جونز ، و في الحقبة التي ظهر فيها جونز أصدر األب 

 ( . P.de Barthelemyبارتلمي ) 

) في قدم كتابا بعنوان ) قواعد السنسكريتية ( ، و أخر بعنوان  –و كان مبشرا في الهند 
السنسكريتية  و باللغات الفارسية و السنسكريتية ، لكن باريس غدت مركز الدراسات المتصلة 

 .2لذلك كثيرا من الباحثين من ألمانية و إنجلترا تاستقطب

و الجديد في هذا الموضوع حقا هو استخدام اللغة السنسكريتية أساسا للمقارنة ضمن اللغات 
 صار هذا اّلكتشاف مادة لتطبيق أسلوب المقارنة. ، و هكذا بيةو األور الهندية 

                                                           
 .33ص ،1999الجامعية،الجزائر،،دط،ديوان المطبوعات مباحث في اللسانيات ،حساني أحمد 1

 .18ص،  2008، دمشقدار الفكر ، ،3طللسانيات ، أحمد محمد قدور ، مبادئ في ا2



اللسانيات العامة و تقديمها إلى القارئ العربي بصفة عامة                 ولالفصل األ  

 

11 
 

و أسلوب المقارنة لم يكن من ابتداع اللغويين إذ شاع قبل ظهور كتاب بوب                                 
 (6718p.Bopp مذكرة سنة )و مقارنة  في نظام التصريف اللغة السنسكريتية 1816

و الفارسية و الجرمانية القديمة( فكان هذا باألنظمة الصرفية في اللغات اليونانية و الالتينية 
 ة األولى للقواعد المقارنة.العمل اّلنطالق

و أبرز مجال عرفه هذا األسلوب هو علم التشريع و علم الحياة ، و لم يكن تأثير اللغويين 
الطبيعية أمرا عارضا ، إنما كان مقصودا منذ البداية  عصرئذ باألسلوب المقارن في العلوم

إلى ضرورة إيجاد القواعد المقارنة صرح بأن ذلك سيتم بالوسيلة نفسها  دعىفشليجل الذي 
الكائنات ، و من التي توسل بها علم التشريع في إلقائه ضوءا ساطعا على الملقات األولى 

لذلك يالحظ تأثر أصحاب المقارنات اللغوية بالمفردات و المصطلحات الشائعة في البحوث 
الطبيعية تأثيرا كبيرا ، و هكذا اشاعت في مجال اللغة ألفاظ لم تكن تستساغ من قبل نحو ) 

 حياة ( األلفاظ و) النسيج الحي ( و ) والجهاز العضوي ( و ) الرشيم ( و ) الجذور ( 
في  الدراسات اللغوية في تلك الفترة شليجل )  ' و أشهر من طبق األسلوب المقارنغيرها '

سنسكريتية من المتشبثين بفكرة الو هو  1م ( الذي درس الحضارة الهندية و أسهم 9182
 : '' 2باعتبارها النموذج المثالي للمقارنة ، لذلك هو يميز بين صنفين من اللغات 

يرة التي تربط اللغات التشابه الكث مألتغير متصرفة ، و نبه على  لغات متصرفة و لغات
م (  1832) ت (  R. Rask)  )األوربية و الهندية و اَلرية بعضها ببعض ، كذلك راسك)

رائد من رواد القواعد المقارنة ، مع أن أبحاثه نشرت بعد كتاب بوب الذي أشرنا إليه في 
، و يرى بعض مؤرخي اللغة أن راسك ّل يمكن أن يسمى مؤسس القواعد الفترة السابقة 

و ألنه المقارنة، ألنه كتب باللغة الدانمركية ، و ألنه لم يطلع على السنسكريتية مباشرة ، 
من بوب إلى الطريقة له بذل جميع طاقاته ، مع أنه كان أقرب حياته القصيرة و لم تتح 

(  1863( ) ت  J.L Grimmذا األسلوب أيضا غريم ) العلمية و أدق منها و من رواد ه
سلوب التاريخي و قد ذكر ( وهو يعد من مؤسسي األ األلمانيةصاحب كتاب في ) القواعد 

                                                           
 . 19أحمد محمد قدور ، مبادئ في اللسانيات ،ص 1
 .7أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ص 2
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أنه يجب وصف اللغة كما هي كائنة ، ّل كما ينبغي بأن تكون أي كما هي  في مؤلفه
 .من قبل الناطقين بها و ليس كما قننها النحاةمستعملة 

يبحث في مجال المقارنة  1بوب فهو مؤسس القواعد المقارنة الذي ّل ينازع ، لقد ضلأما 
مجموعة من اللغات ، كالفارسية و العربية و العبرية و نصف قرن من الزمن ، بعد أن درس 

السنسكريتية و عددا أخر من اللغات األوروبية ، و كان الهدف األساسي من القواعد المقارنة 
، بل تعتمد طريقة تسعى إلى تتبع تاريخها خطوة خطوةبين اللغات ، و هي ّل إثبات القرابة 

الموازنة الدقيق الصارمة ، و تنتهي من عملها أو طاقتها إذا أثبتت أن التشابه بين أشكال 
قريتين من  لغتين ّل يمكن أن يكون من قبيل المصادقة ، و من ثم ّل بد أن تكون اللغتان

 للناحية التوليدية.

إما أن تكون احداهما منحدرة من األخرى و إنما أن تنحدرا معا من أصل مشترك و ّلبد   
) ى مدرسة بوب، و ّلسيما ماكس مولرمن اإلشارة هنا إلى بعض اللغويين الذين ينتمون إل

M. Muller  ( و جورج كوريتوس ،)G. Curtius   أوغست شليشر ، ) (  A 
schlaicher 2سبب طريقته خيرا للدراسات المقارنةّلء ، كل ب( فقد قدم هؤ. 

لمية على رصد التطور المقارن الذي اعتمد في طرقه الع ثم ظهر نتيجة تطور األسلوب
التاريخي أسلوب جديد لم يعد يهتم بإثبات القرابة بين اللغات ، بل يهتم بمعرفة جميع 

ين األسلوبين ، التطورات اللفظية في لغة ما من خالل مجموع تاريخها ، لكن التفريق ب
 م تقريبا ، مع بقاء تداخل بين األسلوبين. 1876و التاريخي لم يتضح إّل بعد عام المقارن 

لتاريخية ، كما مدرسة ضع القواعد او شليشر بو  ( Diezلقد اهتم غريم و دييز )   
متأثرة بنفوذ علم التاريخ الذي كان يعد  ( بهذا األسلوب  (Néo _ grammaiersالنحويين

 العالم الرائد في فكر القرن التاسع عشر .

القرن  لأوائفي معالمه في أواخر القرن التاسع عشر ، و و ما إن أضحى األسلوب الوص
م ( ، ثم العالم السويسري  1919/ ت  A. Martyالعشرين الذي دعى إليه أنطوان مارتي ) 

                                                           
 .89ص ،2015الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية ،5،طأحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور1
 . 15ص ، 1993، بيروت،  للطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة،6ط، في علم اللغة العام، عبد الصبور شاهين2
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الظواهر اللغوية في فترة ، و تظهر معالم هذا األسلوب المنهجي في دراسة فردينان دسوسير
لميا دقيقا بعيدا عن األحكام المعيارية القائمة على نية محددة و مكان محدد وصفا عزم

اللسانيات الحديثة ر و هط القاعدة ، و هو ما ساعد على ظو الصواب ، واستنبا الخطأمبادئ 
 فلمخت، فقد صار هذا األسلوب محل اهتمام كثير من الباحثين و الدارسين اللغويين في 

أواخر القرن  في "أقطاب العالم و خاصة األهمية التي قدمتها محاضرات '' دي سوسير
 1تراجعت المفاهيم األولية للدراسات التاريخية. '' وبذلك،  1916العشرين سنة 

 : _ الكتب األولى التي قدمت اللسانيات إلى القارئالعربي3

 ، يرجع إلى ظهورني العربي الحديث لبحث اللسامسارافي التحول المنهجي العميق إن   
 كان لها سابق األثر في تقديم اللسانيات  إلى اللغوية العربية الحديثة مؤلفاتمجموعة منال

والدارس  األولى التي قدمت اللسانيات إلى القارئالكتب  القارئ العربي، و قبل أن نتطرق الى
ربي ووصوله إلى بالفكر اللغوي الغ لالتصال، يجب أن نتعرف على البدايات األولى  العربي
 .في الوطن العربياللغوي  التفكير ميدان

 : اتصال الفكر اللغوي العربي بالفكر اللغوي الغربي الحديث أ_ بداية

 الفكر اللغوي انتقاليصعب على الباحث تحديد بداية الدراسة اللسانية الحديثة ، و كيفية   
ربي إلى التفكير اللغوي في الوطن العربي ، و لكن الذي ّلشك فيه أنه كان نتيجة احتكاك الغ

ض ما توصل إليه علماء الغرب في عر  رب بالحضارة الغربية ، الذين حاولواالدارسين الع
للغة ، و كانوا يعتمدون على الترجمة من كتب المستشرقين لتستمر الدراسات اللسانية دراسة ا

القديمةوالمناهج  العربية في فوضى المنهج بين البحث الفيلولوجي ، و النظرية اللغوية العربية
ألهداف قومية فرضت الغربية الحديثة فالبحث اللغوي وان انشد الى التراث اللغوي العربي 

عن مستجدات الدراسات اللغوية في يا دون غيرها فإنه لم يكن بعيدا ببعض القضا اّلهتمام
الغرب التي برزت بعض مظاهرها عند مجموعة من المفكرين ، الذين حاولوا تحديث الفكر 

                                                           
 . 17_  16ص مبادئ في اللسانيات ،،  حمد محمد قدورأ1
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خراجهالعربي من خالل وصله بالحضارة  و تجسد ذلك عند ثلة من   .1من عزلته الحديثةوا 
العربي،  نظراللنتائج اإليجابية التي  الدارسالدارسين الذين حاولوا نقل المناهج الغريبة إلى 

، العربية و أعلنوا عن ميالد اّلتجاه البنيوي في الدراسات اللغوية  البنيويةحققتها اللسانيات 
 .2الذي مر بالراحل التالية

 .و األفكار اللسانية الجديدة بالمبادئالتعريف العرب _ حاول بعض اللغويين 1

إيجابياته نظريا و منهجيا  ينمبين_ قام لسانيون آخرون بالدفاع عن الفكر اللساني الحديث 2
 مقارنين بينه و بين الفكر اللغوي العربي القديم.

عودة الدراسات اللغوية العربية يرتبط بالوصفي إلى  المنهج انتقالو إن تحديد كيفية   
منهم من ية التي سلكت طريقها إلى الجامعة األوربية إلى أوطانهم وكان الطالبالبعثات 

هم تتلمذوا على يدفيرت فروعها ، و ما يميز هذا الجيل أن تخصص في اللسانيات ، أو أحد
، و دوا للتدريس و هي مدرسة لندن ، فبعد عودتهم تصفهم من أبناء مدرسة لغوية واحدة ، 

و حملوا لواء التجديد هدف بلورة اّلتجاه البنيوي لمصرية بوي في الجامعات االبحث اللغ
 .3ي المقارنالتاريخ هد المنهجاللغوي بعدما كانت م

م ( _ و ظهور كتاب ) علم اللغة (  1941الذي احتكر مباحث علم اللغة إلى حدود )   
م كتابين  1941م ن عالم في اّلجتماع ، الذي نشر عالعلي عبد الواحد وافي ، جاء م

 .عدة مرات الكتابين، ثم أعيد طبع "فقه اللغة  "أحدهما بعنوان '' علم اللغة '' و اَلخر بعنوان

 

 
                                                           

ش1 ،دار الكتاب الجديد، 1طكاّلته ،حافظ اسماعيل علوي ، اللسانيات في الثقافة  العربية ، دراسة تحليله في قضايا التلقي وا 
 .  42ص  .2009لبنان 

المنهجية ، جامعة الحسن  النظرية و سسدراسة نقدية في المصادر و األ.مصطفى غلفان ، اللسانيات العربية الحديثة 2
،  1998، مطبعة فضالة المغرب  4، سلسلة رسائل و أطروحات ، رقم  الثاني عين الشق كلية اَلداب و العلوم اّلنسانية

 . 175ص 
ط(.دار المعرفة الجامعية -د)، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، ويييل : العربية و علم اللغة البنحلمي خل3
 .167ص ت(،-)دمصر،،
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 _ إشكالية أسبقية التأليف:أ

دراستين  أهم صرحنة للسانيات العربية الحديثة ، و _ يختلف الدارسون في البداية الفعلي
 :1لمعرفة اإلرهاصات األولى للدرس اللساني العربي الحديث من خالل مرجعين أساسيين هما

  كتاب صاحب مع في علم اللغة الحديث جاء  عربي تأليف أ_ يشير مصطفى غلفان أن أول
م و 1941األولى حوالي سنة '' علم اللغة '' وهو علي عبد الواحد وافي ، و صدرت الطبعة 

يدعم عبد الواحد هذا الطرح بقوله : '' لم يكتب فيه باللغة العربية على ما أعرف مؤلف 
ثم تلتها مؤلفات  فبهذه الكيفية دخلت اللسانيات أو علم اللغة رحاب الثقافة العربية"به يعتد

الذي عرض  م كتاب '' األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس 1947سنة  أخرى ، فقد صدر
 الموضوع من خالل ما جاء به العلم الحديث.

 م1947م و  1941كتاب جاء بين سنتي  لب_ في حين ترى فاطمة الهاشمي بكوش أن أو 
يوافق عليه كثير من  ديدللغوية و هذا التح، وهو كتاب إبراهيم أنيس المعنون باألصوات ا

 صف أصوات اللغة العربية.في و  ةلف محاولة لتطبيق النظرة البنيويالباحثين فالمؤ 

ف اللغوي الحديث إّل أن هذا رغم اّلختالف في معرفة صاحب السبق التاريخي في التألي  
قد وصلت للقارئ العربي و انتهى األمر، و لكن ما  ّليؤثر في شيء ، فاللسانيات الغربية

نالحظه هو أن كتاب على عبد الواحد وافي له الفضل األكبر في ذلك حيث أنه لم يعتمد 
و مؤلف إبراهيم أنيس مشكوك في زمن تأليفه فهو يتأرجح بين في ذلك على أي مرجع عربي 

 2م. 1947م و  1941سنتي 

 

 

                                                           
الحاج صالح ، مذكرة ماستر فرع علوم  منالرحعبد الدكتور عند محمد األمين هراكي ، الدرس اللساني و خصائصه 1

 12_  11، ص 2012سنة بسكرة الجزائر،،جامعة محمد خيضر داب واللغات قسم اللغة العربية ،اّلكلية العربي ،  اللسان
. 
ايتراك للطباعة ،1-ي النشاط اللساني العربي ،طدراسة ف،الحديثنشأة الدرس اللساني العربي بكوش،فاطمة الهاشمي  -2

 )مقدمة الكتاب(.9ص،2،2004والنشر والتوزيع القاهرة مصر
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 : للسانيات إلى القارئ العربي_ الكتب األولى التي قدمت ا

إن الحديث عما يعرف بـ اللسانيات العربية أو الدرس اللساني العربي الحديث ، ينبغي أن   
يقتصر على جملة من المؤلفات و الدراسات اللسانية التي ألفها لسانيون عرب منتصف 

ربي الحديث ، و ج النظر اللساني العبنوا مناهاألربعينيات من القرن العشرين ، و فيها ت
مع البنيوية و مع كتابها األساسي ''  تأسستالمقصود بالمناهج الحديثة ، هنا تلك التي 

شكلت أفكاره فاصال  إذ'' فرديان دسوسير ''  "للساني السويسريدروس في اللسانيات العامة "
 لعربيةامجموعة من المؤلفات  حاسما في تأريخ البحث اللساني الغربي الحديث  فقد ظهرت

ا في اللسانيات ، جامعات األوروبية ، أو تخصص أحدهإثر دراسة مؤلفيها في أحد الالحديثة 
على أحد أهم مؤسسي المدرسة البريطانية العالم  بدراستهمأو أحد فروعها ، خاصة 

انهم حاملين لواء التجديد اللغوي، محاولة منهم لتقديم '' فيرث '' ، و عادوا ألوطنجليزياإل
بشكل ساهمت الحديثة النظرية اللسانية الغربية حملتها مضامين أهم الكتب اللسانية العربية 

 ما يتوافق مع المنهج الحديث.كبير في تطوير اللغة العربية ب

 أوال: كتاب علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي :

م ، و يعد كتاب علم اللغة للدكتور ،علي عبد الواحد وافي أول 1941رة سنة نشرة ألول م
و على الرغم  »محاولة تأليف في مجال الدراسات اللغوية الحديثة إذ يقول في مقدمة كتابه: 

 1«من ذلك ، لم يكتب فيه اللغة العربية _ علم ما أعلم _ مؤلف يعتد به 

من النضج و الكمال عند العرب على حسب الواقع و حسبه أن علم اللغة بلغ درجة راقية 
المتردي في البالد العربية الذي يرجع إلى غياب المؤلف يعرف القارئ العربي بهذا العلم 
الجديد، محاولة منه تقديم علم اللغة للقارئ العربي بصورة شاملة و موجزة في عالج 

ة و الوضوح فروع و مجاّلت موضوعاته ، إذ نجب الكتاب يقدم بطريقه تفتقر إلى المنهجي
مهيد علم اللغة كما عرفت في أوربا خالل نصف األول من القرن العشرين ، إذ يحتوي على ت

اللغة عند اإلنسان و الطفل ، و  اللغة ، و بابين ، األول عن نشأة علمفي التعريف بعلم 
                                                           

 . 2_1ص وافي ، علم اللغة ، الواحد علي عبد 1
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اللغة إلى  عالثاني عن حياة اللغة ، و هذا الباب يمثل معظم الكتاب ففيه فصول عن تفر 
لهجمات و لغات و فضائل اللغات ، و الصراع اللغوي و التطور اللغوي العام ، و أصوات 

 حياتها و تطورها ، و الدّللة و تطورها.اللغة 

موضوعات أخرى تتصل  إسقاطو ما يالحظ في بناء الكتاب و موضوعاته المتداخلة و   
اللغة عند  معارف صغيرة عما يسمى بعلمتقديم دائرة بعلم اللغة أن المؤلف كان يرمي إلى 

 الذي عقده للتعريف بهذا العلم. األوربيين تتجلى في التمهيد

 1حدد موضوعات علم اللغة في مجموعة من النقاط المهمة و تتمثل فيما يلي:  

، و تحدث فيها عن علم اللهجات و موضوعه و  اإلنسانية_ البحوث المتعلقة بنشأة اللغة 1
دراسة الظواهر المتعلقة بانقسام اللغة إلى لهجات تختلف باختالف البالد أو باختالف 

 الجماعات الناطقة بها .

_ دراسة األصوات اللغوية ، بيان أقسامها و جوانب كل قسم و مخارجه و أعضاء النطق 2
( أي  ) علم الصوت (، و من                  phonétiqueو يطلقون على هذا للبحث ) 

) الفونتيك ( و ) السيمانتيك ( ) علم الصوت _ و علم الدّللة ( ، تتألف أهم فروع علم 
 اللغة.

اسم ) السيمانتيك ( أي ) علم الدّللة _  _ دراسة اللغة من حيث دّللتها و يطلقون عليها3
sémantique ). 

 .اللغة و ما يطرأ عليها_ البحوث المتعلقة بحياة 4

 ._ البحث في األصول التي جاء منها الكلمات في لغة ما5

 ._ بحوث نفسية تدرس العالقة بين الظواهر اللغوية و الظواهر النفسية6

لفروع علم اللغة  تقسميهفي  يفالوصد. وافي بين المنهج التاريخي و المنهج  لم يفرق  -
 علم قسم مستويات البحث اللغوي ، و يرى أنيفهو ينطلق من المستوى الصوتي و الدّللي ل

                                                           
 .143العربي الحديث ، ص  اللغويحلمي خليل ، العربية و علم اللغة البنيوي ، دراسة في الفكر 1
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نتيك ( فروع علم اللغة و أدتها ، فعلم الدّللة ) السيمااألصوات و علم الدّللة يؤلفان معا أهم 
ذاتها ، و من ، كما يقول ينتظم بحوثا كثيرة استقل كل منها و أصبح شعبة دراسية قائمة ب

أهم البحوث التي انبعثت عن علم الدّللة عنده علم البنية أو المورفولوجيا،  وهو العلم الذي 
الكلمات و تصريفها و تغيير أبنيتها و هو بذلك ثالثة  المتصلة بانشقاقيبحث القواعد 

 .1أنواع''

واعد في لغة ما _ المورفولوجيا التعليمي أي علم البنية التعليمي ، وهو الذي يدرس الق1
لمجرد جمعها و ترتيبها و تنسيقها حتى يسهل تعلمها و مراعاتها في الحدث و الكتاب ، و 

 من هذا النوع علم الصرف في اللغة العربية.

 .تاريخية تحليلية _ المورفولوجيا التاريخية، وهو الذي يدرس هذه القواعد في لغة ما دراسة2

المقارنة، و هو الذي يدرس القواعد السابقة دراسة تاريخية و المقارنة في  _ المورفولوجيا3
 ت اإلنسانية ، أو في جميع اللغات.فصيلة من اللغا

في نطاق علم اللغة ، يدخالن  و هذان القسمان األخيران هما اللذان »: ثم يقول بعد ذلك   
حوث علم اللغة، بل من بحوث أما القسم األول ، و هو المورفولوجيا التعليمية فليس من ب

 .2«القواعد التعليمية 

قسيمها إلى اسم و فعل و حرف و أنواعه كل قسم ووظيفته تو يبحث في أقسام الكلمات ل  
منها في اَلخر ، و عالقة أجزاء في الدّللة و أجزاء الجملة و ترتيبها ، و أثر كل جزء 

ببعض و طريقة ربطها ، و يقسم العبارة الجمل ، و ترتيب هذه الجمل و  الجملة ببعضها
 طريقة و صلها أو فصلها ...

( الذي  syantax)   لتقسيم و التبويب نراه أيضا فيو ما يتصل بذلك ، و مثل هذا ا  
 الثالثة التي انقسم إليها ) المورفولوجيا) علم التنظيم ( و يقسم األقسام أطلق عليه مصطلح 

( أو ) علم البنية ( أي ثالثة أقسام : السنتاكس التعليمي و السنتاكس التاريخي ، و 

                                                           
 .144الحديث ، ص حلمي خليل ، العربية و علم اللغة البنيوي ، دراسة في الفكر اللغوي  العربي 1
 .7علي عبد الواحد وافي ، علم اللغة ، ص 2
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السنتاكس المقارن ، و القسمات األخيرات بعيدان من فروع علم اللغة ، أما السنتاكس 
 التعليمي فليس من بحوث هذا العلم.   

أي علم البنية و علم و من المورفولوجيا و السنتاكس ،  »ثم يختم هذا التعريف بقوله:   
( أي علم القواعد ، و مما تقدم يتبين  Grammaireالتنظيم يتألف ما يسمونه الجرامير ، ) 

، و تارة مقارنة و أن  ةتاريخيلك أن دراسة الجرامير بفرعيها تارة تكون تعليمية و تارة تكون 
 1«القسمين اَلخرين و حدهما اللذان يدخالن في علم اللغة

شديد بين علم اللغة التاريخي المقارن و علم و يتضح من هذا التقسيم و التبويب التداخل ال  
اللغة الوصفي الذي يبدو أنه للموصوف بالتعليمي ، حيث يتضح من التعريف به سواء على 

دراسة القواعد لغة ما لمجرد  »دّللة أنه المورفولوجيا أو التراكيب أو المستوى األصوات أو 
 «جمعها و ترتيبها و تنسقيها 

و يؤكد هذا التداخل بين علم اللغة التاريخي المقارن و علم اللغة الوصفي عند المؤلف   
الفصل الذي عقده لتاريخ البحوث اللغوية ، إذ لم يرد فيه ذكر عالم من علماء الدراسة 

المقارنة  ةالتاريخيأصحاب الدراسات اللغوية مدارسها ، بل كان معظمها من الوصفية أو 
ليكتفي بقوله أنهم من أصحاب علم االجتماع اللغوي«أنطوان مييه »و «دسوسير  »مثل 

2
 . 

أنه يفهم من مصطلح علم اللغة  و ما يالحظ على الدكتور علي عبد الواحد وافي أنه كان
و يبدو ذلك واضحا من  يفالوص يختص بالدراسة التاريخية المقارنة دون علم اللغة

ائل اللغات و اللهجات و يتصل بدراسة التطور اللغوي و فص فمعظمهاموضوعات الكتاب ، 
 و الصراع اللغوي.عائالتها 

استبعدنا عنها دراسة األصوات و الدّللة رغم غلبة الطابع التاريخي عليها غير أن إذا  و
 3بنيوية هامة نجدها فيما يلي: والكتاب لم يخل من مالحظات و أفكار و مبادئ و صفية 

 .ية قائمة على المالحظة و التجريبمية فلسف_ الدراسة العل1
                                                           

 . 8، ص  علم اللغةعلي عبد الواحد وافي،1
 .145دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، ص .حلمي خليل ، العربية و علم اللغة البنيوية 2
 . 146، ص المرجع السابق3
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 ._ البنية اللغوية تتألف من عناصر ذات وجوه متميز بينها عالقات عضوية2

 .ة و المكتوبة _ التفريق بين اللغة المنطوق3

 ._ تقسيم الدراسة اللغوية إلى مستويات صوتية و صرفية و نحوية و دّللية 4

 .الميتة _ التفريق بين دراسة اللغات المستعملة و 5

 أولى ارهاصات المنهج الوصفي في الدراسات اللغوية العربية الى جهود ابراهيمكما ترجع 
م( الذي أدى دورا بارزا في الحركة اللغوية العربية الحديثة وحاول أن يدرس 1987أنيس )ت

اللغة العربية من زاوية المفاهيم اللسانية الغربية والمطلع على كتبه"األصوات اللغوية " 
م( يستشف عمق ثقافته 1950)"اللهجات العربية "م(و1958م( و"دّللة األلفاظ " )1947)

سات الغربية ومهد  ابراهيم أنيس السبيل للخوض في افي الدر عه الالمتناهي الواسعة واطال
تفاصيل النظرية اللغوية الحديثة لجيل من الرواد أخذوا على عاتقهم وضع أصوّللمنهج 

هجية البنيوي وتدرجت بعدها الكتابات اللسانية العربية الحديثة متفاوتة في قيمتها المن
يشهد له  1اا وصل اليه البحث اللساني العام وبلغت مستوى جيدلم ومستواها العلمي بالقياس

في كثير من البحوث اللسانية وترسخ هذا المنهج على يد تالمذة ابراهيم أنيس وجهود بعض 
 "محمود السعران" "كمال بشر" "تمام حسان"و"الرحمن أيوب"العائدين الجدد وكان أبرزهم عبد 

ات ثالثة رئ العربي باختالف اتجاهاتهم في تيار الى القالذين بادروا الى تقديم علم اللغة ا
 2:ية اللغوية الحديثة وهي واضحة صاحبت تقديم النظر 

 .الوصفية ونقد التراث اللغوي العربي-1

 التحليل البنيوي للغة .-2

 تطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة العربية .-3

تقديم النظرية زمواتلاالل هذه التيارات الثالثة أن هؤّلء اللسانيين العرب من خ ويتضح لي
و تيارا أ اللسانية الحديثة الى القارئ العربي في مجموعة من المؤلفات اتخذ كل مؤلف  منها

                                                           
الدار ،شركة النشر والتوزيع المدارس،1ريات النشاة والتكوين ،طية  حفمصطفى غلفان ، اللسانيات في الثقافة العرب -1

 .143ص ،2006البيضاء،
 .167حلمي خليل ، العربية وعلم اللغة البنيوي ، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، ص  -2
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خاصا به فمنها ماكان ناقدا للتراث اللغوي العربي ومنها ما درس اللغة العربية دراسة  كثرأ
وهذا مانجده في ين النقد والتحليل وتطبيق النظرية اللغوية الحديثة خذت ما بأوصفية 

 .ةلتاليالمؤلفات ا

 :: عبد الرحمان أيوب و نقد التراث اللغوي العربيثانيا

عبد الرحمان أيوب من خالل كتابه ) دراسات نقدية عند يتضح نقد التراث اللغوي العربي   
، م ( فعنوانه يدل على محتواه دّللة مباشرة  1957في النحو العربي ( الذي صدر عام ) 

سمه  قديم من وجهة نظر مؤلفه ، الذي أولتراث النحوى العربي ( اللحيث إن الكتاب نقد 
الوصيفة بديال علميا له و قدم للسانيات قدمه اتالنحو التقليدي و يقابله بالنحو الحديث الذي 

و يعيد إليه سيرته  فجر جديد يحي بحوث النحو،هذا الكتاب إبراهيم مصطفى ووصفه بل
عقلية ، و حاول  أيوب أن النحو مبني على إفترضات األولى : و يرى عبد الرحمان 

التي النظرية الوصيفة ، وهو ما يتنافى و  استثناءا على المادة اللغوية دون هالنحويون تعميم
ي إدخال المنطق في تحليل الظاهرة اللغوية ، أما قاعدة من األمثلة اللغوية ، و تأبتستنبط ال
و دراسة الكلمات عند ّل بد لنا  ى منهج التحليل الشكلي ، إنهالذي يقترحه فهو تبنالبديل 
عبد الرحمان أيوب  ، و هذا يعني حسب 1، من اّلعتماد على شكلها ّل على دّللتهاانواعها 

أن شكل الكلمة هو الذي يساعدنا على تحديد قسمها ، و توزيعها داخل الجملة دون العودة 
عبد الرحمان أيوب في نقده النحو إلى المعنى ، و يمكن أن نلخص المسائل التي ركز عليها 

 2ما يأتي:

 .يةصاف النحو العربي بالمعيار ت_ إ

 .المنطقيلي و قعال_إعتماد اإلعتبار 

 .لدّللة في الوصف ظواهر اللغة و تقسيم الكالمعتماد ا_ا

 .على التميز بين اللهجات  _الخلط بين القبائل و عدم القدرة

                                                           
 . 122، ص 1957،  القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،  1لنحو العربي ، طعبد الرحمان أيوب ، دراسات نقدية في ا1
 .46ص. يفي النشاط اللساني العرب دراسة ي الحديث.العرب يفاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللسان2
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و نستطيع أن نجمل المبادئ و األصول التي على أساسها أقام عبد الرحمان أيوب نقده   
 عند العرب و التي يمكن أن نوجزها فيما يأتي :  للتفكير النحوى

 .فلسفي و المنطقي الوصفية مقابل التحليل ال_

 ._ إستبعاد المعنى و الدّللة في لتصنيف الوحدات اللغوية

 .فد على الشكل و الوظيفة أساسا للتصني_ اإلعتما

 وفي نقد النحو العربي  يالتحليل الشكل لرحمان أيوب في دراسته قد تبنىو يكون عبد ا  
المنطقيو التقديرات  والتي ترفض التعليل في معالجة مسائل النحو وظف النظرة الوصفية

وتستبعد المعنى و الدّللة في دراسة اللغة وتعتمد الشكل و الوظيفة اللغوية في عملية 
 .لتقسيمها أساسااعتبارشكل الكلمة التصنيف ك

 : البنيوي للغةالتحليل محمود السعران و :ا لثثا

ان التحليل البنيوي للغة العربية ظهر مع الدعوة الى المنهج الوصفي على الرغم من عدم 
أما أن أعمالهم كانت تنشدها بطريقة أو بأخرى في تحليالتهم  إّلهم مصطلح البنيوية لاستعما

مقدمة -علم اللغة  هكتابللفكر اللساني الغربي ويعتبر  اجيد قارئاده نمحمود السعران فيمكن ع
-م( من أهم الكتب الميسرة التي تناولت مستويات التحليل اللغوي1962-للقارئ العربي 

ومن خالل عنوانه نستشف أنه عبارة -الصوتية والفونولوجية والمورفولوجية والنحوية والدّللية 
دمة على مقئ العربي بهذا العلم الجديد ويحتوي عن مدخل للسانيات هدفه تعريف القار 

مهدت لكتابي هذا بمقدمة طويلة " : مطولة تحدث فيها صاحبها عن مبادئ هذا العلم بقوله
فهو 1".ذا العلم بأيسر سبيل وأدنى مجهودشيئ ما تهيئه لذقن القارئ الشادي لتلقي أصول ه

ومن أهم ما  يشعرنا أننا أمام علم غريب على القارئ ومن ثم ينشد الى تبسيطه وتوضيحه .
ه مقدمة الكتاب فكرة العلمية وعالقتها بعلم اللغة موضوع محدد يدرس اللغة احتوت علي

يمكن القول  ولإلشارة) لذاتها ومن اجل ذاتها( "سوسيري د"دراسة موضوعيةكما عند 
( والبنيوية structureوية )مصطلح بن ااألوائل الذين استعملو  محمود السعران كان مند.أن

                                                           
، ص  ت(-مصر)دة للطباعة والنشر،ط ،دار النهضة العربي-د ،محمود السعران ، علم اللغة مقدمة الى القارئ العربي -1

6. 
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(structuralisme في الفكر )ب عليه أنه مزج بين اتجاهين اومايع .اللساني العربي الحديث
أرسى دعائمه متعارضين في التحليل اللغوي اذ حاول التوفيق بين التحليل الشكلي الذي 

، و هو اتجاه يقلل إلى حد كبير من أهمية  التوزيعي( في اّلتجاه (blomfilmdبلومفيلد
، و  1الجانب المعنوي في الوصف النحوي، و بين اتجاه فيرث الذي يربط النحو بالدّللة

، هتم بالجانب الشكلي فقط ، و أهمل المعنى ا يكون بذلك قد خالف عبد الرحمان أيوب الذي
 لي في دراسته.أما محمود السعران يكون قد أخذ باّلتجاهين الشكلي و الدّل

ا: تمام حسان بين النقد و التحليل و تطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة رابع
 :العربية

و لعل أهم محاولة _ تدخل ضمن اّلتجاه البنيوي الوصفي _ من حيث دقة المنهج و   
التي تمثل أفكاره اللسانية "تمام حسان"كمال الرؤية ووضوح الهدف في اعتقادنا ، فهي آراء 

صورة واضحة المعالم ّللتقاء الفكر اللساني العربي األصيل بالنظرية النحوية الغربية الحديثة 
 المعاصريناة العرب القدامى ، و اللسانيين توفيقية ناقدة لمنهج كل من النحفي محاولة 

ة، عرفت عبر البنيويين منهم بشكل خاص ، قصد التأسيس لنظرية نحوية عربية حديث
التي تقوم على عدم اّلعتداد بالعالمة اإلعرابية قرينة  "تضافر القرائن" مؤلفاته باسم: نظرية 

 سواء.الإشراك جميع القرائن اللفظية و المعنوية على رئيسة لفهم المعنى ، بل ّل 

تمام حسان الكثيرة ، من كتب و مقاّلت و ترجمات ، يجدها  و إن المتصفح لمؤلفات  
لسانية متكاملة و رائدة ، يمكن أن تفتح آفاقا جديدة في الدرس اللساني العربي نظرية 

و آليات البحث  الحديث ، ألنها نابعة من صلب الموروث العربي و متشبعة بإجراءات
ّل أعرف باحثا استطاع أن يطور المعاصر ، حيث يقول محمود أحمد نحلة: '' العلمي 
ديدا من التراث النحوي و البالغي ، معتمدا على منهج من مناهج الدرس اللغوي منهجا ج

م، وهو ) اللغة  1973الدكتور تمام حسان في كتابه الذي أصدره سنة الحديث ، غير 

                                                           
سالمي للمنهج قراءة و صفية في ، '' الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل اإل نعمان عبد الحميد بوقرة1

 . 5_  4صورة التلقي و نماذج الصياغة ، ص 
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 عادة ترتيب'' فهو كما يقول : '' صاحب أجرأ محاولة شاملة إل 1العربية معناها و مبناها (
'' ، و على إثر هذا الطرح يكون تمام  2و عبد القاهر األفكار اللغوية تجري بعد سيبويه

يضيف للدرس اللساني العربي جدة غير معهودة في الدراسات المعاصرة  ع أنطاحسان است
ألفكار لم يسبق إليها أحد قبله، و أن يحرك البحث اللغوي  مصراعيهله ، و يفتح الباب على 

 عه قاعدة منهجية لكل محاولة في هذا الصدد .بوض

فلم تكن '' نظريات الدكتور تمام حسان و نظراته في اللغة من ذلك النوع الهادئ العابر   
الذي يعلن على المأل فيمر مرور الكرام ، و يقف عند هذا الحد و كفى ، بل كانت تبعث في 

تعدد المرجعيات الفكرية لدى  و إن ''3ل تأمل و إعمال نظر ، و طول تدبرالعقل اللغوي فض
للتراث العربي ، و ة ته من أن يتزود من المنابع األصيلتمام حسان في استقاء أفكاره مكن

إذ أخذ على يد أحد رواد هذه المدارس ؛يضاف إلى هذا معاصرته ألهم المناهج الحديثة 
رائد مدرسة لندن ) المدرسة اّلجتماعية البريطانية ( و فيما يخص (وهو ) فيرث الغريبة 

( فيقول : لقد ظهر لي كتاب ) اللغة  CHOMSKYاطالعه على نظرية تشومسكي ) 
م ، و لم يكن اسم تشومسكي قد طرق سمعي حتى  1973العربية معناها و مبناها ( عام 

الذي أراه هذا الكتاب رب ، ووفقت في ذلك الوقت ، و لم أقرأ له إّل في أثناء إقامتي بالمغ
جهدا متواضعا إلى استنباط منهج للنحو العربي يحمل آثار المنهج البنيوي و لكنه ّل يلتزم به 

خاص في ضوء في مادة الكتاب  إّل على اجتهاد  يإلتزاما مطلقا، فلم أعتمد في تفكير 
و هذا  4سات الحديثةاة العرب و ما قرأت من الدراتكويني الشخصي في ظل أفكار النح

 .ةالقول ينفي إطالع تمام حسان على أفكار تشومسكي من خالل نظريته التوليدي

 

 
                                                           

،  1988،بيروت،، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ط(-)دمدخل إلى دراسة الجملة العربية ،محمود أحمد نحلة ، 1
 . 81ص 

 . 10، ص 1998، القاهرة،  عالم الكتب، 3، اللغة العربية معناها و مبناها ، ط تمام حسان2
، القاهرة،عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،  1ينظر عبد الرحمان حسن العارف ، تمام حسان رائد لغويا، ط3

 . 8ص .2002
 .120، ص  1976المغرب : ،  7تمام حسان ، تعليم النحو بين النظرية و التطبيق، مجلة المناهل ، ع4
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 م(: 1958لوصفية   ) _ الوصفية و نقد التراث اللغوي: اللغة بين المعيارية و ا1

استطاع تمام حسان في كتابه هذا أن يقدم المنهج الوصفي م 1958نشرت ألول مرة سنة 
 و بصورة شاملة للقارئ العربي بدقة متناهية، 

العربي الحديث ناقدا بذلك التراث النحوي و فيه تتبنى وجهة النظر الوصفية في الفكر اللغوي 
سة المادة التقديم، الذي وسمه بالمعيارية فانقضا عصر اّلستشهاد ، إذ اكتفى النحويون بدرا

 1يحة ( دون أدنى محاولة لتجديدها باّلعتماد على اللغة المنظورةاللغوية القديمة ) الفص

في كتابه الذي صدر قبل ) اللغة بين المعيارية و الوصفية (  "عبد الرحمان أيوب"و إذا كان 
ها بعام واحد واصفا الدراسات النحوية العربية القديمة بالتقليدية، فإن تمام حسان وصف

(، و هي  DESCRIPTIvEفي مقابل الوصفية ) ( PRESCRIPTIvEبالمعيارية) 
 .2األوروبي من الفكر ستمدةمصطلحات م

و حين نظرت في كتب اللغة العربية ، فظنت إلى أن أساس الشكوى هو تغلب  »فيقول:  
 .3«يعتمد على الوصف أوّل و أخيرا المعيارية في منهج حقه أن 

و استثنى قلة فليلة من الكتب التي لم تسيطر عليها المعيارية في منهوج حقه أن يعتمد   
على الوصف في كثير من أبوابها كتابه سيبويه ، و كتابي أسرار البالغة و الدّلئل 

عربية لعبد القادر الجرجاني ، فهو بهذا يحدد أهم مرحلتين مرت بها الدراسات ال اإلعجاب
مد المالحظة و اّلستقراء ، و الظفر بالنتائج ، و الثانية لجأ فيها صفيه تعت القديمة األولى و

النحاة إلى تقديس للقواعد و من ثم اّللتزام بأسس المعيارية و ما يالحظ على األستاذ تمام 
 :أنه مزج بصورة متوازية بين أمرين هما

 .الدعوة إلى المنهج الوصيف في دراسة اللغة-1

 .التفكير اللغوي العربي القديم ووصفه بالمعيارية  نقد-2

                                                           
 . 47، ص   العربي اللساني  فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ، دراسة في النشاط 1
 . 181حلمي خليل، العربية و علم  اللغة البنيوي ، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، ص 2
 .11.ص2001،  القاهرة، عالم الكتب،  4ط  تمام حسان ، اللغة بين المعيارية و الوصفية ،3
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ويفسر سبب تبنيه وجهة النظر الوصفية في نقد التراث النحوي العربي الموسوم المعيارية   
قد اتجهت نفسي الى دراسة المعيارية والوصفية حين رأيت الناس معظمهم يشكون "ولبقوله 

هذا الداء انصرفوا دون تشخيص  اأرادو  فإذاداء في النحو العربي ّل يستطيعون تشخيصه 
فتكلموا في جزيئيات النحو ّل في صلب المنهج وشتان بين من ينقد  أغراضهسرد  إلىقصد 

مر عليها دراستها لهذا فكرت في أ انبتتجزاء المادة وبين من يريد عالج الفلسفة التي أ
مرها وجعلت تفكيري في أن حيث التفاصيل الدراسات العربية القديمة من حيث المنهج ّل م

ه دمنهج جديد لدراسة العربية استم أمامفنحن  "1مستضيئا بمناهج الدراسات اللغوية الحديثة
 تمام حسان من التفكير اللغوي الحديث وطبقه على مادة القدامى.

فاألول يضم "المعيارية و الوصفية "قد قسم الدكتور تمام حسان كتابه إلى بابين هما :  -
 و أثر الفرد في اللغة.ث هي: القياس اللغوي و التعليل، و المستوى الصوابي ، جملة مباح

 2ناحيتين من نواحي النشاط اللغوي و هما:بهذا يفرق بين و هو 

أ_ اّلستعمال اللغوي وهو وظيفة المتكلم ، و يقوم على تطبيق القواعد أو أسس غير واضحة 
 المعيار. ّلستعمالمن نواحي النشاط اللغوي  ناحيتينفمن أوضح وسائل ا

ب_ البحث اللغوي وهو وظيفة الباحث القائم على التفتيش عن تلك األسس لتكون واضحة 
باستخدام اّلستقراء حتى يصل إلى وصف الحقائق فيكون الوصف بذلك أو  الدارسعند 

 أضح وسائل البحث.

 .فهوم يقف بايزاء المعيارية وهو الوصفية ممن الكتاب فقد خصصه لأما الباب الثاني -

و في مقدمتهم  اإلنجليزعلماء على منهج الوصفية  قد اعتمد تمام حسان في رؤيته اللسانيةل
الذي كرس الطابع اّلجتماعي للغة ، و يربط البنية الشكلية بالدّللة ، و السبب  "فيرث"

الجرجاني في  اللغويين العرب بخاصةتوافق منهجي بين الموضوعية لهذا التبني ما يوجد من 
لسياق و اللغوي و من ضرورة اّلهتمام با يةله النظرية السياقية الفيرثو نظرية النظم و ما تدع

                                                           
 .11، ص  فيةتمام حسان ، اللغة بين المعيارية والوص-1
 . 47، ص  شاط اللساني العربيندراسة في ال،نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ، الهاشمي بكوش فاطمة2
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سياق المال لدراسة معنى الكالم المنطوق ، و قد حدد تمام حسان مفهوم القاعدة الوصفية 
 .1ست معيارا جامدابأنها تمثل جهة اشتراك بين حاّلت اّلستعمال الفعلية و لي

 : التحليل البنيوي للغة مناهج البحث في اللغة-2

، و يعد هذا الكتاب 2المصرية ( م بالقاهرة ) مكتبة األنجلو 1955نشره ألول مرة سنة   
أبكر محاولة لتقديم مناهج البحث اللساني الغربي الحديث ، شرح فيها د. تمام حسان لمناهج 
الفروع الرئيسية في الدراسات اللسانية الحديثة ، مع محاولة تطبيقها على اللغة العربية 

 .3الوضيعة

حة في بناء الدراسات اللغوية على منهج له فلسفته و تجاربه، على الضرورة الملما يصر ك  
فأما المنهج فقد اعتمدا على نظرية '' دي سوسير '' ، و يظهر ذلك جليا في تفريقه بين '' 4

ما التطبيق اريخية وتعدد األنظمة في اللغة وأ، و بين الدراسة الوصفية والت اللغة و الكالم ''
التحليل اللغوي من خالل أمثلة من اللغة العربية لنجدها كما  من مستويات ىفتناول كل مستو 

 :يلي

اهج ( فقد درس في للغة ، سماها ) منتة تحدث د. تمام حسان عن ستة مستويات في دراس
 بالمنهج الصوتي ) الفونتيك ( و الذي يتناول فيه مفهوم ايد من المناهج بدءهذا الكتاب العد

الصوت و نظامه الموزع توزيعا ّل يتعارض فيه صوت مع صوت ، و كل ما يتعلق بهذا 
الجانب ثم إنتقل إلى منهج التشكيل الصوتي ) الفونولوجيا ( الذي يدرس سلوك األصوات في 
مواقعها و تجاورها و ارتباطها وفقا لقواعد معينة ، إذ يعتبر علم التشكيل الصوتي ) 

في أحد معانيه معنى الحرف للدّللة فونيم لبواب و قواعد ، و يقصد باالفونولوجيا (أوصاف أل
يم ( و الذي يهتم بالناحية الشكلية التركيبية نيم ، و يليه منهج الصرف ) المورفعلى الفو 

، و ما يتصل بها من ملحقات للصيغ و الموازين الصرفية و عالقتها التصريفية و اّلشتقاقية 

                                                           
قراءة وصفية في صور يل اإلسالمي للمنهج ص، الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأ نعمان عبد الحميد بوقرة1

 .8، صالتلقي ونماذج الصياغة
 . 45، ص تمام حسان رائدا لغويا،عبد الرحمان حسان العارف2
 . 41، ص  العربياللساني  فاطمة الهاشمي بكوش ، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث  ، دراسة في النشاط 3
 .32، ص 1989مصر  مكتبة األنجلو المصرية.،3طالبحث في اللغة ،تمام حسان ،مناهج  -4
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(، أما منهج النحو فهو يدرس العالقات بين حول الكلمات ) صدور ، أحشاء ، أعجاز 
داخل الجملة ، باإلضافة إلى منهج المعجم و منهج الدّللة فاألول يدور حول الكلمة 

 ضحها و يشرحها ليتجلى منها المعنى المعجمي المقتصر في حقيقته على المعنىفيو 
(  Semanticsيختص بتتبع الجملة و الثاني أي علم الدّللة ) اّلجتماعي الدّللي الذي 

 صفيالذي ينقسم إلى تاريخي ووصفي ، فالتاريخي يدرس المعنى المتغير في حين أن الو 
 .يدرس المعنى الثابت 

هذه  ىان تمام حسان في كتابه هذا أقام دراسته على أراء النظرية الوظيفية التي تقوم عل
 مي هذه النظرية التي اعتمدها بالنظرية الوصفية.المستويات اّل أنه يس

 :تطبيق النظرية اللغوية  الحديثة على اللغة العربية3-

، يعد كتاب '' اللغة العربية معناها و مبناها ''  م1973نشر ألول مرة بالقاهرة سنة   
للدكتور ، تمام حسان ، نتاج فكره واستقرار توجهه ، في حين أن الكتب التي تلته ما هي إّل 
تفسير و تطبيق له ، فقد خصصه لوصف اللغة العربية معتمدا على مبادئ المنهج البنيوي 

 المعاصر.

السياقية و هو بهذا  غوي العربي من منظور نظرية فيرثو هو إعادة قراءة جديدة للتراث الل  
و الغاية التي أسعى وراءها بهذا  »د مبادئ الوصفية التي دعا إليها ، فيقول : مخالف أح

البحث أن ألقي ضوءا كاشفا على التراث اللغوي العربي كله منبعثا من المنهج الوصفي في 
 .1«دراسته اللغة 

فاألستاذ د. تمام حسان هو صاحب أجرأ محاولة في ترتيب األفكار و النظريات اللغوية   
قائمة بعد سيبويه و عبد القاهر الجرجاني على حد قوله شخصيا فكتابه هذا وضع ضمن 

و حلمي خليل و ء العديد من الباحثين كسعد مصلوح أمهات الكتب حسب ما أثبته أمرا
 غيرهم.

 

                                                           
 .  10،ص هااللغة العربية معناها و مبناام حسان : تم1
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 :1اب على دعامتين هما و بهذا يقوم الكت 

 ._ الدراسات اللغوية العربية كما تتمثل في كتب النحو و الصرف و البالغة 1

ية _ النظر إلى هذه الدراسات من خالل قضيته المعنى ، كلما تتصل أساسا في نظر 2
 السياق عند فيرث.

و قد طرح د. تمام في هذا الكتاب فكرة أن الدراسات اللغوية العربية القديمة كانت معنية -
بالمبنى أكثر من عنايتها بالمعنى متأثر في ذلك بالنقد الذي وجهه الجرجاني للنحاة العرب 

معنى ، في اهماله للمعنى و قصدوا عنايتهم به على أن فكرة أن في زيادة المبنى زيادة في ال
لذلك يجعل د. تمام حسان مشروعه كامتداد لمشروع عبد القاهر في جعل المعنى الموضوع 

 .2األساس في الدراسة اللسانية

لنالحظ أن هذا الكتاب كان دراسة للغة العربية ووصفها في كل مستوياتها من خالل   
 التي انطلق منها الجرجاني . اشكالية المبنى / المعنى

كتاب يعتبر الوحيد الذي عمل على تطبيق المنهج الوصفي على اللغة العربية و لما قيل ال  
 3و ترجع أهمية هذا الكتاب لالعتبارات التالية:

_ هو المشروع الذي أخذ كل حياة األستاذ و هو ) نظام اللغة ( و أهم ما في هذا النظام ) 
رئيسية ة نيكقر  اإلعرابيةعدم اّلعتماد على العالمة ة ( و التي تقوم على نظام القرائن اللغوي

 . لفهم المعنى ، بل يجب اشتراك جميع القرائن اللفظية و المعنوية على السواء

أغلب الدراسات التي توجهت بالنقد إلى فكر تمام حسان اهتمت بـ '' اللغة العربية معناها و -
 . )نظرية تظافر القرائن ('' ومبناها 

كتاب في دراسة من الدراسات اللغوية الحديثة مجمل األفكار الواردة في ال تبنت مجموعة-
 . قضاياهبعض  اللغة العربية أو

                                                           
 .226حلمي خليل، العربية و علم اللغة البنيوي ، دراسة في الفكر اللغوي العربي ، ص 1
 .52، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ، دراسة في النشاط العربي الحديث ، ص  فاطمة الهاشمي بكوش2
  .86ص  إلى دراسة الجملة العربية ، محمود أحمد نحلة ، مدخل3
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 نشأة الكتابة اللسانية في المغرب العربي:

 عربية من قبل في المشرق العربي ضجة معرفية لم تعرفها ال ين المغاربةياناللسلقد أحدث 
وقد شهد به أهم  في المغرب العربيإلى القارئ  الحديثةالغربية نظرية اللسانية لهم اتقديم أثناء
 ،سابقا  تهلى ما رأيبالنظر إ وطيبةادة جفقد كانت لهم محاوّلت ارسيين واللسانيين العرب الد
الغربية على النصوص  قاموا بتطبيق المناهج اللسانية ةعدد من اللسانيين المغارب أن نجداذ 

الفاسي عبد القادر "،"طه عبد الرحمن"، "بد الرحمن الحاج صالحالدكتور ع"أبرزهم:العربية 
 .لأحمد المتوك"،"ريهالف

 : أحمد المتوكلتجربة 

مسار البحث اللساني في المغرب  تطوير التي كان لها أثر كبير في محاوّلتان من أهم ال
ين الدارس ّل تنكرفي مباحث اللسانيات و التي شهد بها عدد من التي الجهود العربي تلك

 جهود اللساني المغاربي الدكتور "أحمد المتوكل ". والباحثين العرب

إن المتتبع لمسيرة اللسانيات الوظيفية و لمصادرها األساس يالحظ أن تلك المصادر موزعة 
بين المنطق وبعض النظريات الحديثة، ولقد عرفت اللسانيات الوظيفية تطورات متالحقة 

لوجهة الوظيفية يين المعروفة بااغ، وأعمال اللسانين التشكرسة بر تمثلت في أعمال مد
قية ) لندن(،وهذا ما عرضت له الكتب بالدرس والتحليل، كما عرضت. سنالللجملة،والمدرسة 

: ت بتطبيق ثالثة أنواع من القواعدالمكونة، وتبنى هذه البنيا بنيةلمبادئ النحو الوظيفي وال
 .                 1التركيبية والتداولية، وقواعد التعبير قواعد األساس،وقواعد إسناد الوظائف

ها في أكثر من بشاديلسانيات اللغة العربية،تلك التي أهم المحاوّلت الجريئة في من  لعل 
أحمد "نموذجا للتلقي الفاعل للفكر اللساني الغربي تلك التي أسس لها مناسبة 

                                                           
وحة طر أمن خالل كتابات أحمد مختار عمر ، قضايا اللسانيات العربية الحديثة بين األصالة والمعاصرة،صورية جغبوب 1

واللغات قسم اللغة واّلدب العربي،جامعة فرحات عباس،سطيف الجزائر كلية اّلداب الدكتوراة ، مقدمة لنيل شهادة
36-35ص،2006،  
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األقصى وبعض المتابعين له في الجزائر بشكل وجماعته من الوظيفيين في المغرب "المتوكل
تكريس المبدأ الوظيفي على ا يقوميخاص،فقد قدم أنصار الوظيفية الجديدة تصورا منهج

ستكون على هذا األساس التواصلي للغات الطبيعية من خالل عالقة المتكلم بالمستمع و 
من خالل كفايات حدد التيت صليةاالتو ة اءفسيرية لهذه الكفتنظرية النحو نظرية وظيفية 

كما يرى أحمد المتوكل أن الجملة "الكفاية النفسية والكفاية التداولية والكفاية النمطية "ثالثة
 تشق بوساطة البنية الجملية والوظيفية والمكونية.

م حمد المتوكل وهي تنله كتابات أتمثلتصل بعد ذالك إلى نحو اللغة العربية الوظيفي الذي 
، كما تتميز هذه "كسيمون دي"" الذي وضعه النحو الوظيفي"ةلتطورات نظريعن متابعة دقيقة 

الكتابات بوحدة الرؤية النظرية والمنهجية، المحددة بأصول اللسانيات الوظيفية و تكيفيها مع 
معطيات اللغة العربية، وترتب عن هذه الوحدة في األسس النظرية الشمولية لظواهر اللغة 

تكامل فيما بينها، وقد مكنة ذلك من وضع جزء هام من نحو العربية المدروسة و الم
 .                                                                   1اللغةالغربية الوظيفي
حمد المتوكل الوظيفية بوحدة الرؤية النظرية والمنجية المحددة بأصول لقد تميزت رؤية أ

ا مكن من وضع جزء منهم نحو معطيات اللغة العربية، مييفها مع اللسانيات الوظيفية، وتك
 .                                                                  2اللغة العربية الوظيفي

إن أحمد المتوكل من اللسانيين المغاربة الذين تأثروا بالمنهج الوظيفي ونحو لنفسهم     
سس النظرية عن منطلقات اللساني الجزائري منحى مهم يختلف من حيث المبادئ و األ

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الذي سلك منهجا أخر في تقديم األطر النظرية للسانيات 
 العامة.                                                                                  

في تعريف القارئ  الجزائريينواللسانيين  الدارسينجهود  تقديمتقتضي  هذهأن دراستي وبما    
الذي األول ي الجزائري تعرف على العالم اللسانأحاول أن أس يفإننبالمنهج الحديثالجزائري 

إلى ميادين تقديمه وتحديدا  يالجزائر القارئ إلى  ير في تعريف اللسانياتكبكان له الفضل ال
       البحث اللساني في الجامعات الجزائرية.    

                                                           

ر حافظ ،انظ(244،245): اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في األسس النظرية والمنهجية،صنمصطفى غلفا 2

.292في اللسانيات ،ص: قضايا ابستمولوجية:إسماعيل علوي أمحمد المالخ  

من الرؤيةالغربية الى التأصيل اَلسالمي للمنهج قراءة وصفية في صور التلقي  نعمان عبد الحميد، الكتابة اللسانية 3

.24، صونماذج الصياغة  2 
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 : اللسانيات في الجزائر-

يعد األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح عالما من أعالم الدرس اللساني العربي المعاصر ،   
وهو من األوائل الذين عرفوا القارئ العربي بأساسيات اللسانيات الغربية ، أنجز بحوثا كثيرة 

ها بالنظرية لسانية عربية و سمية ، وضع نظرية في علوم اللسان العربي و اللسانيات التربو 
 .1ة الحديثة يرى فيها مستقبل النحو العربيليالخلي

و من خالل دراسته للتراث اللغوي العربي من وجهة نظر الدراسات اللسانية الحديثة ساهم   
إلعادة بعث التراث  في تقديم علم اللسان إلى القارئ العربي عامة و القارئ الجزائري خاصة

ا يسمى باللسانيات التراثية التي لطالما كان ينشد لتحقيقها في كثير من العربي وفق م
م و  1971اّلنجازات اللسانية الحديثة قدمها للقارئ من خالل مجلة اللسانيات ما بين سنة 

م و التي جمعت في كتابه المعنون بحوث و دراسات في علوم اللسان سنة  1974إلى 
 :ا للدرس اللساني العربي الحديث نجملها فيما يلي ومن أهم اّلنجازات التي قدمه 2007

 : تحديده لعلم اللسان و بعض مفاهيمه-1

نتشر في أوروبا و ايرى األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح أن اللسانيات هذا العلم الذي   
قد أخذ أبعاد ( (linguisticsرن العشرين و هو ما يعرف عندهمأمريكا في النصف الثاني للق

الشيء الكثير اللسانيات  منواسعة في ساحة العلوم اّلنسانية ، و قد استفادت هذه العلوم
ب هذا العلم نجاحا باهرا سكتالخاصة على مواضيع أبحاثها ، فا فيما يتعلق بتحديد مناهجها

، فوصل األمر باألستاذ إلى  حتى أصبح كالمثال الذي يقاس عليه و كاّلمام الذي يقتدي به
 .2أن صنفه كأحد العلوم الدقيقة و التجريبية

 

 

                                                           
كلية األداب مال اللغة العربية ، مية في ترقية استعلالعلرحمان الحاج صالح و جهوده  الشريف بوشحدان ، األستاذ عبد ا1

 .1، ص  07العدد  2010جوان الجزائر،محمد خيضر ، بسكرة جامعةوالعلوم اّلنسانية،
 .35الدرس اللساني و خصائصه عند عبد الرحمان الحاج صالح ، ص  –كي ر محمد األمين ه2
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 :مفهوم اللسان-أ

يد الروتيني لتعريف علم اللسان تحدال، يرى أن  "لعلم اللسان"و قبل أن يقوم بتعريفه   
شر أو اللغو ّل فائدة منه، من قبل الباحثين العرب أصبح أشبه بالحالدراسة العلمية للسان ب

يجب  "مفهوم اللسان"بذلك النظر في مفهومه و توضيح أغراضه فوجد أن لتحديد  فأعاد
تعين في حقها أن سانيات يلفال"تحديد عنصرين و هما: العلم و اللسان الذي هو موضوعه ، 

دد مفهوم العلم و عليها أن تعرف نفسها ، و بهذا يح تعرف الظاهرة اللغوية أكثر مما يتوجب
قول " كما ناللسانيات"لمية، و قد سمى اللسانيات فقال لعضوعا للدراسة االلسان بوصفه مو 

 .( Sémiologie)لةوهو علم األدفرعا من علم أوسع رياضيات أو البصريات و يعتبرها ال

ستخرج عن أن الدراسة اللسانية"دي سوسير "ويرى أن موضوع اللسانيات غير ماتصوره 
 وهي دراسة اللسان من اللسان واليه فموضوع اللسانيات ها العام الذي قال به دي سوسيرمبدئ

مارتيني للسان فيقول "اداة تبليغ يحصل على مقياسها  اندريهعلى تعريف  إثباتهيعتمد في 
. وينتهي هذا التحليل وأخرىعلى خالف بين جماعة  اإلنسانتحليل ما يخبره )من الخبرة( 

لعناصر الدالة على معنى الى وحدات ذات مضمون معنوي و صوت ملفوظ وهي ا
(monème ويتقطع هذا الصوت الملفوظ بدوره الى وحدات مميزة و متعاقبة هي العناصر )

هي  (.ويكون عدده محصورا في كل لسان وتختلفPhonème)الوظيفية() أوالصوتية 
د ستاذ هذا التحديلسنة ولم يدرج األلقائمة بينهما باختالف األمن حيث ماهيتها والنسب ا ايضا

درجه لدقته في جمع المحتويات والصفات الالزمة لمفهوم اللسان العلمي للسان اعتباطا بل أ
 :فيمايلي اللسان التي ّلتفارقه و يحدد صفات

 التقطيع المزدوج . خاصية–تحليل اللغة للواقع –أن اللسان أداة تبليغ -

ومايالحظ على األستاذ أنه في بحثه عن موضوع علم اللسان راح يكشف عن الصفات --
المميزة للسان بوصفه نظاما ماديا دّلليا صوتيا دون غيره من األنظمة الدّللية األخرى غير 

 الصوتية كاألنظمة غير اللغوية.
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 : تبنيه بعض المصطلحات األصلية-ب

لألستاذ تعلق وثيق بالفكر اللغوي العربي القديم الذي يمثله الخليل بن احمد وتلميذه سيبويه 
فزيادة على بعثه التراث اللغوي العربي فان له الفضل الكبير في تصحيح كثير من المفاهيم 

 القديمة وتأصيلها وتدقيق المصطلحات العلمية المرتبطة بعلم اللسان 

بن احمد الصوتية لمافيه من أوجه اّلتفاق الواضحة بينها وبين وقد أشاد بجهود الخليل 
مفاهيم علم اللسان الحديث . وهذا مهدي المخزومي يجري مقارنة بين المصطلحات التي 
وضعها الخليل وبين تلك التي وضعها العلم الحديث ويرى فيها قرابة تكاد تكون مستوحات 

 :لمصطلحات الحديثة وهيفهومها في افعال من فكر الخليل.اذ نجد عدد منهايقابل م

 .  (voiced)فمصطلح )المجهور ( يقابله باّلنجليزية مثال مصطلح -

 (voicellss-unoiced ) ومصطلح )المهموس( يقابله مصطلح-

 .(  contimant – fricativeو ( يقابله مصطلح ) مصطلح ) الرخ-

 ( trilled –rolledمصطلح ) المكرر ( يقابله مصطلح ) -

خاصة من حيث وضع المصطلحات  ”الخليل بن أحمد ”و قد أعجب األستاذ بفكر -
العالمية و الوصف الدقيق لمخارج الحروف ، و ظهر كثير من اعجاباته في كثير من 
محاضراته ، و في المقاّلت اللغوية التي نشرها بعنوان مدخل إلى علم اللسان الحديث في 

لمعهد م 1974م أو سنة  1971ادرة بين سنة مجلة اللسانيات خاصة في أعدادها الص
العلوم، اللسانية و الصوتية التابع لجامعة الجزائر، تحت إشرافه ، و في النظرية الملكية 

 الحديثة التي طورها فيما بعد.
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 هذا ما جعله يتبنى بعض المصطلحات القديمة: و-ج

'' مصطلح ) علم اللسان ( الذي فضله على المصطلحات التي ظهرت عند العرب في -أ
العصر الحديث ، فهم حين اتصلوا بالدراسات الغوية الغربية أطلقوا عليها أول األمر ) فقه 

و التعمق اللغة ( ، لما تبادر إلى أذهانهم من المناسبة بين المدلول لكلمة فقه ) العلم بالبيئي 
، إذ هو بحث في أسرار (linguistique)يه ( و بين ما هو مطلوب في الـ : في فهمه ف

 اللسان.

العرب القدماء عن و يؤكد األستاذ أن أصل التسمية بمفهومها الحديث، تعود إلى ما أبدعه   
أطلق عليه لفظ ) علم اللسان ( ، و ينبغي أن تكون موجودة ر الفارابي الذي نصطريق أبي 

و جاءت العلوم للغة الالتينية قبل ذلك ، فقد ترجم كتاب إحصاء  نالالتينيعند اليونان أو 
( مقابلة للفظ علم اللسان ، و هذه اللفظة هي ما يقابلها اَلن في linguescientici)عبارة 

 (، كما أنها تعنى بالقضايا نفسها التي اعتنى بها  linguistiqueالدراسات األوروبية )
علماؤنا تحت شعار علم اللسان ، فاألستاذ ّل يرى بديال لتأدية هدا المفهوم ، أحسن من 

 . 1أنفسهم" linguistiqueانطلق منه أصحاب الـالذي 

 و قد استعمل لفظ ) اللسان ( تفضيال على لفظ ) اللغة ( و لهذا التفضيل سببان:-ب

أولهما ، أن أصل اّلستعمال كان لفظ ) اللسان ( و هو ما نجده في القرآن الكريم، قال   -
بين لهم فضل اهلل من يشاء و يهدي من يإّل بلسان قومه لو ما أرسلنا من رسول  »تعالى : 

 2«و هو العزيز الحكيم  شاءي

ه أعجمي و هذا يإليقلون إنما يعلمه بشر لسان الذي و لقد تعلم أنهم  »و قال عز وجل:   
 .«لسان عربي مبين 

وهذا ما نجده في الحديث الشريف و جميع مؤلفات العرب الفقهية و كالمهم من شعر و -
 نثر ، قبل وفاة سيبويه.

                                                           
بسكرة ،محمد خيضرالفكر اللساني في عند عبد الرحمان الحاج صالح ، كلية العلوم اّلنسانية ، جامعة .منصوري ميلود 1
 . 3 – 2ص ،7،العدد  2005جانفي   ،الجزئر،
 .103سورة النحل : اَلية 2
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اني زيادة على ثانيهما ، أن لفظه اللغة كانت تطلق عند النحاة و اللغويين على عدة مع  -
اللغة إلى عدة معاني لها وهو اللسان بوجه عام ] فانحرف لفظه جني بن ما يفهم من تحديد ا

 فقد صفتها العامة[ .خاصة جعلها ت

مصطلح ) علم اللسان ( و في تحديه فالتراث اللغوي سبق البحث الحديث في وضع   
 لمية و صفية.رسها في اللسان كدراسة عو أقسامه التي سيد هموضوعات

( الشائع في األوساط اللسانية ، و التي تدل على أحد كما أنه رفض مصطلح ) البنيوية -ج
( الداعية إلى التمييز بين الدراسة التعاقبية و  structuralistمناهج المدارس اللسانية ) 

عمل مصطلح نية ، و النظام و اللغة و يستامنية ، و تشديدها على مفهوم البالدراسات التز 
الذي يقول "،  هذا رأي يونس بن حبيب ) النحوي (ة إلى ) بنية ( ، و يتبع في سبنالبنيوية 

 ".ي ( و هو أخف من ظبيي ووجهه الخليلفي ) ظبية ( ) ظبو 

(، فإن األستاذ يقول: أدق ترجمة   phonologieأو  phonétiqueأما فيما يخص )-د
للدّللة على أصوت ات ، و هي كلمة من قسمين ، ( هي الصوتي phoneties) لمصطلح 

المادة المدروسة ، و أصوات للدّللة على العلم ، فيكون المعنى بذلك ، علم الصوت أو علم 
 كلمات كثيرة منها : لسانيات ، رياضيات...األصوات ، قياسا على 

 ”دي سوسير“عند في حديثه عن ثنائية "اللسان و الكالم "و -ه

كانوا يعبرون عن هذين المفهومين ّل  ن النحاة العرببقوله : و يجب أن نالحظ أيضا أ  
التأدية و األداء أو  اّلستعمالباللسان أو اللغة في مقابل الكالم ، بل بكلمة وضع في مقابل 
 عليها. تهم، وهو أول من بين الفروق بينها ، و كانوا قد بنو جميع تحليال

حكموا على  الغربيينن المحدثين من على األوروبيين من ذلك أكما رأى أن للعرب فضل -و
 أصول في اصطالحاتهم . هاكلماتالعربية بأن ليس لها ل

وم نفسه قد أخذوه عن ( مع أن هذا المفهRacine root wursel األصل : الجذر )   
طالعهم على ما ترجم في القرن السادس عشر من كتب النحو أن يطلعوا على العرب عند ا

( يرى فيه أن سنة  g.mounin ما يشبه ذلك في نظرية الهنود، و ينقل قول لجورج مونان )
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( أو  Boppم مع بوب )1816في القرن الخامس قبل الميالد ، أو في سنة  اللسانياتنشأة "
                      م مع تروبتسكوي1926سنة  م مع دوسوسير، أو في1916في سنة 

troubtezkoy  م مع تشومسكي  1956(أو في سنة (tchomesky)". 

و يعقل عليه بقوله: ) إن هذا القول لوجيه و ّل ينقصه إّل نظرة الباحث الذي اطلع على ما 
العلماء العرب القدامى في هذا الميدان إذ ربما تقتضي نظرته إلى اللسانيات و اطالعه  انتجه

لمية للسان في القرن الثاني للهجرة أن يجعل مبدأ انطالق الدراسة الععلى العلوم العربية إلى 
هي سنة وفاة الخليل بن  175و بعد الهجرة  175و  100ة ما بين ، و باألصح في فتر 

 .«جهة نظر ليس إّل...و ن أحمد و لكن م

 اللسانيات العربية و اللسانيات العامة:-2

 1في البداية:

العام،  إليه علم اللسان البشريينتقد األستاذ حال الدراسات اللسانية العربية مقارنة بما توصل 
واصفا إياه بالفراغ المهول ، و يرجع سببه إلى العمل الذي خيم على المثقفين العرب و يرجع 

لمية التي ّل بد لها أن تواكب هذا العلم حتى يصبح إلى الجامعة كونها المؤسسة الع اأيض
 في متناول األقطار العربية.

فرغم محاوّلت بعض الباحثين أمثال جرجي زيدان لتعريف القارئ بهذا العلم إّل أن األستاذ   
عليها الحاج صالح  ، فإضافة على أنها قليلة العدد يلومقلل من قيمة هذه الدراسات 

 ما يلي:بمجموعة من النقاط المهمة نجدها ك

أهل اّلختصاص ، و هذا ما يجعلهم بعيدين عن أن أصحاب هذه المؤلفات ليسوا من -
اهتمامات على المفاهيم و المناهج التي اهتم مضامينها األساسية ، فقد ركزت هذه الدراسات 

 منذ زمن ما.بها الغرب 

دون جهد النظر فيها لباحثين ، حيث تطرقوا إلى النظريات األوروبية اّلستهالك األعمى ل-
 و التنبيه إلى األخطاء و النقائض التي احتوتها 

                                                           
 .44 – 43، ص  عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح كي، الدرس اللساني و خصائصرامحمد األمين ه1
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لة الضبابية التي كانت عليها، و في وصفه لبدايات الكتابة اللسانية الحديثة مجدي حا  
و  هابي لمفاهيمض النظر عن أسبابها فقد كان لها واقع سلبي في استيعاب الدارس العر فبغ

عرض إلى عقبات مختلفة لألستاذ رأي تيها الحديثة ، أما في أيامنا هذه فان البحث مناهج
 فيها.

 :في الوقت الحاضر

لطالما يعاني الكثير من الطلبة صعوبة مقياس اللسانيات ، و يرى األساتذة أن هذه الصعوبة 
 تنحصر في مشكلتين:

 مشكلة اللغة العلمية و المصطلحات ، و بدورها تتفرع لمشكالت جزئية منها:  -1
 .انزواء اللغة العربية على التعابير األدبية و تركها المعاني العلمية  -
 .وجود قاعدة في توحيدهو عدم مات اّلصطالحية كار المصطلح اللساني في ظل التر تتو  -
مة ، و منها أخطاء منهجية و أخرى تتعلق المسلم العلمية الشائعة العلمية مشكلة األوها -2

 كان لها أثر سلبي على البحث اللغوي.بالنظريات 

، إبان انتقال الفكر اللساني  تلك هي أهم المظاهر التي رصدها األستاذ الحاج صالح  
اللساني ربي للثقافة اللغوية العربية ، مبينا ما رافقتها من سلبيات عادت على البحث الغ

ربية ، فرغم اللسانيات الغ يت بهالذي حظ "لم تلق اللسانيات الرواجو بهذا المعاصر،  العربي
مهمشة في المؤسسات التي أو كلت تلك الجهود الفردية و الجماعية التي بذلت فقد ظلت 

 1."إليها مهام اإلطالع على البحث اللساني

 :2أسس علميةى جهوده في خدمة اللغة العربية عل-3

منذ السبعينات القرن  اهالجهود تتضمنها مختلف أعماله العلمية التي شرع في انجازاهذه و   
الماضي و كلها تكرس العمل على ترقية استعمال اللغة العربية و تطوير تدرسها باّلعتماد 
على معطيات اللسانيات التربوية ، و باّلستعانة بالتكنولوجيا اللغوية لتطوير البحث مضاعفة 

                                                           
اَلسالمي قائع ندوة  تقدم اللسانيات في األقطار العربية ، دار الغرب مم المتحدة للعلوم و الثقافة ) اليونسكو (،ومنظمة األ1

  11ص 1987ط ا، الرب

 . 4 – 3ص استعمال اللغة العربية، في ترقية لمية الرحمان الحاج صالح و جهوده الع دان ، األستاذ عبدشحالشريف بو 2
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اللغوية و طرق المادة غاية تتطلب تحقيقها إعادة النظر في منهج البحث و  مردوده و هي
في هذا التدريس و تكوين المعلمين ، و لقد رأيت أن أوزع حديثي عن جهوده و أعماله 

 :اَلتيةالمجال بين العناصر 

 :نقد الواقع اللغوي و الوضع الراهن للغة العربية -(أ

حاول الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح الكشف عن مشكالت التدريس العربية و تعلمها   
في مختلف مراحل التعليم من اّلبتدائي إلى الجامعي ، و لطالما دعا إلى تغيير الوضع 

بشكل حذري و ذلك بانتهاج إلى األسلوب العلمي في البحث عن األسباب و جمع التعليمي 
 إيجاد الحلول المناسبة بكل موضوعية.الحقائق الميدانية و 

 :ميذ العربية و طالبهاصالح الملكة اللغوية و تنميتها لدى تالالتأكيد على ا-(ب

اللغة و رأى أن ذلك يتحقق عن طريق التعليم على أن يتم فيه التمييز بين مرحلتين لتعليم   
، و هي القدرة على األساسيةالعربية، أما المرحلة األولى قيم فيها اكتساب الملكة اللغوية 

 م و التصرف العفوي في بنى اللغة.يلالسالتعبير 

الفعالة في اعداد المعاجم العربية ووضع خطط لتنويعها وتوسيع مجاالت  المساهمة -(ج
 :استعمالها

و استعمالها بما يتماشى مع متطلبات العصر و توسيع مجاّلت  ووضع خطط لتنويعها  
في ميدان الصناعة المعجمية و  تهلمين ، و يأتي في مقدمة مساهمالمتعحاجات الدارسين و 

م ( حيث اشرف مكتب 1989اللسانيات ) دوره البارز في إعداد المعجم الموحد لمصطلحات 
 رريب التابع للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم و ضعه بالتعاون المستثمتنسيق التع

 .) سابقا (مع معهد العلوم اللسانيات و الصوتية 

انترنت لغوية عربية تستهدف جميع 1:الحضاري مشروع الذخيرة اللغوية العربيةتأسيسه ل-د(
األلفاظ العربية كموسوعة جامعة او هي عبارة عن قاموس جامع لأللفاظ العربية التي وردت 

                                                           
ص النحو ماجستير في اللغة واألدب العربي تخصمذكرة عبد الرحمان الحاج صالح ،  التفكير النحوي عند، سعد شرفاوي1

 . 15ص ، 2009عة قاصدي مرباح .ورقلة  الجزائر ، جامالعربي مدارسه ونظرياته ،
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ّل في المعاجم العربية فقط بتلك التي استعملت بالفعل في نص من النصوص التي وصلتنا 
 ...من أمهات الكتب القديمة والحديثة 

 1ة وفق مفهوم الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح:يالنظرية الخليل -(ه

ها علوم اللسان باألهمية التي تكتسيفي تهدف هذه الدراسة إلى تعريف الباحث العربي   
النحاة العرب ، ّل بد من حيث إنها ما تزال ذات قيمة كبيرة من الناحية العلمية و نظرية 

النظرية ، بل من حيث إنها تمكن أن تستثمرها مفاهيمها في الميادين التطبيقية لحل 
 .تربوية تعترض سبيل ترقية استعمال اللغة العربية في المجاّلت الحيويةمشكالت لغوية و 

في  جديدة للتراث النحوي مقارنة بالنزاعات و األطروحات الحديثةو الدراسة عبارة عن قراءة 
عالم العربي ، مما تعد امتداد منتقى لآلراء و النظريات أثبتها النحاة األوائل، و بخاصة ال

ألنها في الوقت نفسه (   théorie metaالخليل بن أحمد فهي في الواقع نظرية ثانية ) 
 .ليلية األولىلخو بحث في األسس النظرية اتنظير 

الذي بذله صاحب مشروع الذخيرة اللغوية زهاء نصف قرن ّل يندرج إن هذا الجهد المضني -
لسانيات التراث ، فقد ظل هذا اللغوي بالرغم من إّل في سياق ما يعرف بعند بعض اللغويين 

مقارناته المنهجية بين اللسانيات الغربية التي درس مفاهيمها في سياقاتها الحضارية بحسب 
ما يظهر في تاريخه للمدارس اللغوية الغريبة منذ نشأتها إلى عتبات القرن العشرين ، و 

الحديث ، و اطالعه على تراث اللغويين العرب المبدعين  يالبنيو بخاصة ما يتعلق بالفكر 
 .2بادي و ابن جني و ابن خلدون و الخليل بن أحمد و غيرهمامثل المبرد و الرضي اّلستر 

للغة في دراسته  و الباحثين الجزائريين بأعمالهمن الدراسيين عدد و هو ما ساهم في تأثر   
قدمه للبحث اللساني العربي الحديث جعلهم ما  و وفق ما قدمه المنهج الحديث العربية

طريق التأثر بأعماله أو كتاباته و إن يكن هناك من لم يتأثر به إّل التجارب عن  وضون يخ

                                                           
قائع ندوة تقدم ة الحالية في العالم العربي ، و ليلية الحديثة و الدراسات اللسانيخلرحمان الحاج صالح ، النظرية الد. عبد ا1

 .4ص ،، دار الفكر العربي اّلسالمي ، المغرب  1عربية طاللسانيات في األقطار ال
للمنهج قراءة وصفية في  يل اّلسالميصربية إلى التأنعمان عبد الحميد بوقرة ، الكتاب اللسانية العربية من الرؤية الغ2

 . 8ص  صور التلقي ونماذج الصياغة.
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قدمه في اللسانيات أو تقديم  نفسه طريقا ليعرف القارئ بأهم مالليجد  بما قدمه استعانأنه 
و  األصلياللسنيات الحديثة في موطنها ء رس اللساني الحديث للقارئ بما قدمه علماالد

ساهموا بشكل كبير في  في الجزائر لسانيين  على ثالثة باحثينفي هذه الدراسة  سنقتصر
، و أحمد  اإلبراهيميأهمم : خولة طالب  القارئ الجزائري إلىنقل النظرية اللسانية الحديثة 

 .سنفصل فيه في الفصول الموالية  وهذا ما حساني و أحمد مومن

 

 

 



الفصل الثاني        
خولة طالب االبراهيمي   

و تقديمها النظرية اللسانية  

 الحديثة
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 : حياتها وأعمالها اإلبراهيمي بخولة طال-

على شهادة  متحصلهجزائر لم با 22/02/1954خولة طالب االبراهيمي من مواليد     
 في اللسانيات ، و أستاذة بقسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الجزائر .  الدكتوراه

 من مؤلفاتها:

 *الجزائريون و لغتهم.   

 لغوية للمجتمع الجزائري . * مبادئ لمقاربة اجتماعية

 اإلنسانيةو العلوم  اآلدابفي  الدكتوراه: هي أطروحة * الجزائريون و مسألة اللغوية
بجامعة ستندال بغرونويل، و تغيير  1991 أكتوبرفي  اإلبراهيميناقشتها خولة طالب 

ز صاحبة الكتاب و أنه منذ مناقشة الرسالة وقعت في الجزائر أحداث كثيرة جاءت لتعز 
 بعض فرضيات البحث.

تعتبر  2009ماي  14*الدولة فشلت في تطبيق قوانينها اللغوية: مقالة بجريدة الخبر يوم 
 اللغة الفرنسية إرثا يجب الحفاظ عليه.
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 : سنة صدور الكتاب-

الطبعة الثانية  كتاب" مبادئ في اللسانيات " للدكتوراه خوله طالب االبراهيمي ، صدر 
 الجزائر، ثم صدرت منه عدة طبعات. حيدرة، بدار القصبة للنشر،2006- 2000سنة 
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 : تلخيص الكتاب-

 (علم اللسان تعريفه، اتجاهاته، و مفاهيمه المبدئية.1

 أ(تعريف علم اللسان أو علم اللسانيات:

القرن على يد العالم السويسري "دي سوسير" و هو أب اللسانيات هذا ظهر في بداية    
لذاته و من أجل  بشريللسان ال" هي الدراسة العلمية الموضوعية الحديثة، و اللسانيات 

 ذاته ".

 (اتجاهاته: ب

نزعة حسية نقلية التي تعتمد على  : ات الحديثة على نزعتان رئيسيتانتعتمد اللساني   
حداث و تصنيفها الستنباط القوانين ، و نزعة عقلية االستقراء و معاينته األمشاهدة و ال

افتراضية التي تنطلق من مسلمة ثم قوله عنها مجموعة من القواعد تستنتجها بفعل 
 عمليات معينة.

 ج( مفاهيمه المبدئية :

مجموعة من المبادئ و المفاهيم اتخذت الظاهرة اللغوية  "دي سوسير " و قد أسس   
 وصف اللسان البشري. بعينة للدراسة 

 :1ومن أهم الخصائص التي وصف بها دي سوسير اللسان

 *اللسان ظاهرة منطوقة.   

 غير مادي. ي*اللسان نظام جوهري صور 

 *دراسة اللسان دراسة آنية و زمنية.
                                                           

 .11ص،2006لقصبة للطباعة والنشر،الجزائر،،دار ا2طخولة طالب االبراهيمي ، مبادئ في اللسلنيات ، 1
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 اللسان موضوع علم اللسان-د(

 المتواضع عليها. األدلة*اللسان نظام من    

 مفهوم البنية و النظام في اللسانيات الحديثة: -1

 اللسان بني على نظام مخصوص و على الباحثين اكتشاف أسرار هذه البنية .   

 أم عالمات أم رموز؟  إشارات -2

 التبليغ.ر مفهوم العالمة ليتوفر على نية حدد دي سوسي   

 . اإلشارةيزان يمثل العدل مثل: رسم الم 

 بأعراض المرض من طرف الطبيب المختص. التنبؤمثل 

 .الحطاإلصو  بالتواطؤوضعت بقصد لتفيد شيئا وضعا  إراديةهي : األدلة

 الدليل اللغوي : تعريفه ، خصائصه. -3

و هو ذلك اللفظ الذي يدل على شئ أو معنى معين و ركيزته المادية هو الصوت،    
دال هو الصورة الصوتية ، و المدلول من فالدليل اللغوي كيان نفسي ذو وجهتين يتكون 

 هو المفهوم.

 :1حدد دي سوسير مجموعة من الخصائص المميزة للدليل اللغوي، فهو   خصائصه:-4

 بين الدال و المدلول عالقة وضعية غير طبيعية غير حتمية.العالقة : اعتباطي* 

 .لألصواتيالتتابع الزمن: البعد الخطي* 

                                                           
 .20خولة طالب االبراهيمي، مبادئ في اللسانيات ، ص1
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 تنتمي لنفس النظام. أخرىبمقابلته بوحدة  إالال يكتسب قيمته :* كيان تفاضلي سلبي

 :اللسان و الوسائل التبليغية االخرى -5

ري من بقية الوسائل المجتمع البش أفراديختلف اللسان يكونه نظام تواصلي بين    
أو رسوم أو صور  أصواتيكون بناءه فقد خرى بنوعية الخطاب و كيفية فقد التبليغية األ

و حركة يختلف باختالف الوسيلة التي تؤدي التبليغ ، و بهذا تقسم الوسائل التبليغية الى أ
 قسمين رئيسيين: 

 ليغية.التب األدوات: الوسائل التي ليس لها نظام معين*

 غية.يالنظم التبل*الوسائل التي لها نظام معين:

 تحديد اللسان التحديد العلمي الدقيق: -6

سان نظام تواصلي ، فبعدد قليل من الوحدات يمكن أن نعبر عن عدد ال متناهي لال   
بواسطة نظرة "مارتيني" الى  من المعاني، و يمكن أن نحدد اللسان تحديد علميا دقيقا

الملفوظ بدوره و يتوضح هذا التحديد العلمي الدقيق للسان في مجموعة من  األصوات
 1النقاط هي:

يحصل على مقياسها تحليل  أداةاللسان -اللسان يتقطع تقطيعا مزدوجا-تبليغ أداةاللسان -
 الواقع.

 

 

 

                                                           
1

 . 22،  20خولة طالب اإلبراهيمي ، مبادئ في اللسانيات ، ص  -
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 اللسان و وظائفه: -7

المجتمع البشري فيما  أفراديتواصل بها  أداةاعتباره اللسان ذو طابع اجتماعي ، ب   
، و التواصل بين المتخاطبين ، فتشكل دورة أهل االختصاص علماء االتصال " دورة بينهم

 التخاطب" و التي تتكون من مجموعة من العناصر هي:

 "الخطاب"،  "قناة االتصال"،  "جهاز المستقبل"، "جهاز المرسل "،"المستقبل"، "المرسل"
طالقا االستيضاع " عند المرسل" ، التوضيع " المستقبل" ، و ان"، "الوضع""الرسالة"  ، 

سون ستة وظائف التي تربط كل عناصر من عناصر كبامن الدورة التخاطبية يحدد ي
 الدورة التخاطبية بوظيفة معينة تخصه و هي:

ية التعبيرية ، التحقيقصلية ، الوظيفة الخطابية ، الوظيفة *الوظيفة التبليغية، الوظيفة التوا
 .الشعرية )الجمالية (

 خصائصه:-

 1و هي كما يلي : "دي سوسيرها"دليل اللغوي بمجموعة من الخصائص حديتميز الد   

 خاصية الخطية ، كيان  تفاضلي سلبي.الاعتباطي ، 

 : األخرىئل التبليغية اللسان و الوسا*

 إلىلوسائل التبليغية قسم ا، و ت اإلنسانيةلجماعة  أفرادنظام تواصلي بين  سانللا*
 قسمين:

 التبليغية . ألدوات* الوسائل التي ليس لها نظام معين 

 * الوسائل التي لها نظام معين : النظم التبليغية .

                                                           
. 25،  24مي ، مبادئ في اللسانيات ، ص خولة طالب االبراهي -

1
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 .سان التحديد العلمي الدقيق ل* تحديد ال

 أداةاللسان .لديه خاصية التقطيع المزدوج  وتبليغ  أداةسان لن الأ "ندري مارتنيهأ"يرى    
 يحصل على مقياسها تحليل للواقع .

 ستة وظائف للغة هي عناصر لعملية التخاطب."سون كبيا "و قد حدد

 .(الجمالية)تبليغية .الخطابية .التواصلية .التحقيقية .الشعرية الوظيفة التعبيرية .الشعرية ال

 *التحليل العلمي للسان:

 و الحروف. األصواتمسنوى    

 من النظام اللغوي:أ(مفهوم الصوت و مكانته 

الصوت ظاهرة فيزيائية عامة الوجود في الطبيعة ، و الصوت اللغوي يتمثل في    
 تخرج من الجهاز الصوتي البشري، والتي يدركها السامع بواسطة أذنه . األصوات

وظيفية : فيزيائية ، فيزيولوجية ،  1هي أساسية و يدرس الصوت اللغوي من ثالثة مظاهر
 نفسية وكل علم يدرس الصوت اللغوي بهدف تحديد مخارجه و صفاته..فونولوجية .

وتعمل على اكتشاف الخصائصالفيزيائية للظواهر االهتزازية : الصوتيات الفيزيائية-أ
 صوات اللغوية .والنموذجية الموجودة في األ

وتقتصر اهتماماته على مجموعة من األعضاء التيتساهم : الصوتيات الفيزيولوجية-ج
 األصوات اللغويةوالتي تكون الجهاز الصوتي. أحداثفي 

وهي التي تكشف العالقات التي تربطها مع بعضها : الصوتيات الوظيفية الفونولوجية-د
 البعض داخل النظام اللغوي ويؤديها عند أداء التواصل الكالمي.

                                                           
1

 44 ، مبادئ في اللسانيات ، ص اإلبراهيميخولة طالب -
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وهذا قد وهي الظواهر التي لها معنى وجودي : ظواهر ما فوق التقطيع النبر والتنغيم-ه
 يكون له وجود مادي صوتي سميت بالنبر والتنغيم فهي ال تظهر في مستوى مدرج الكالم.

 و الوحدات الدالة:* مستوى الكلمات أ3

 أ(مفهوم الكلمة في اللسانيات الحديثة :

 أنهامن التقطيع المزدوج حيث  األولالكلمة هي القطعة التي تندرج في المستوى    
 التحليل مما يدل على معنى، الوحدة اللغوية لها عدة تسميات: إليهاصغر قطعة يصل أ

ندري " ، و عرفت عند العالم الفرنسي أالعنصر الدال ، الوحدة اللغوية ، القطعة الدالة"
 " .morphème -مريكان " المورفيم" و عند اللغوين األmonèmeمارتيني  بالمونيم "

 ساني الحديث للكلمة :لب( التحليل ال

 درسة الوظيفة و تحليلها لمستوى الكلمات في اللسان:* الم1

اتخذت هذه المدرسة المعنى في تحليلها للكلمة مقياسا خاصة في تحليلها للنصوص    
 : أمريناللفظ و هذا يقتضي  بتغير اللغوية ، و ترى أن المعنى يتغير

 يثبت المعنى كذلك . أنل واحدة فال بد ثبت على الحا إذا*و 

 يتغير اللفظ. أن*اذا تغير المعنى فال بد 

مية في مدونته لكي يستخرج منها و من ثمة يختار المحلل عددا من القطع الكال   
المستمرة لينتهي المحلل من استخراج  األجزاءالتي تحقق لفظها و معنى  األجزاءصغر أ
ودة في هذه الدوال الموج أنواعيفها ليشخص كلمات التي يشتمل عليها النص و يصنال

 اللغة.
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 نية و تحليلها لمستوى الكلمات:راقية او القرائ( المدرسة االستغ2

 الهنود الحمر  لوصف لغات األمريكيةاألصليةف اللغات و ظهرت هذه المدرسة لوص   

، وذلك باستخدام مبادئ و قوانين سميت بالنظرية االستغراقية لتأخذ وصفا موضوعيا
روبية خاصة سنة لخاص الذي ميزها عن اللسانيات األو طابعها ا األمريكيةاللسانيات 

 :1اعتمدت في دراستها التحليلية التركيبية على مبادئ هي 1929

 -المعنى من التحليل إقصاء-

 النظرة السلوكية على التحليل اللساني. إسقاط-

 النظرة الصورية للوضع اللغوي و المظهر اللفظي للسان البشري. إتباع-

 المفهوم الوظيفي.رفض -

وحدات متباينة تحدد بواسطة  إلىاعتماد طريقة صورية في تقطيع النصوص اللغوية 
في مدرج الكالم لتحديد السياق اللفظي  األخرىالعالقات الشكلية التي تربطها بالوحدات 

لكل عنصر لغوي استغراقا ناو الذي سميت به المدرسة يقول  أنالمبدأاألساسيحيث  .لها
 .يانئقرا

ن يظهر فيها ذلك ياقات التي يمكن أو يتمثل هذا االستغراق في مجموع القرائن و الس
جميع   إحصاءالعنصر في مواقع معينة من مدرج الكالم و هدف المذهب االستغراقي 

 هذه القرائن في المستوى الواحد.

 عند الغربيين : أصنافهاالكلمات و  أنواع( 3

 الكلمات عدد من التصنيفات هي: ألنواعميزت اللسانيات الغربية عند تصنيفها     

                                                           
1

 .89-88 ، مبادئ في اللسانيات ، ص اإلبراهيميخولة طالب -
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 التمييز بين الكلمات ذات القوائم المفتوحة و العدد الالمتناهي.-

 .القوائم المغلقة ، المتناهية العدد ذات الكلمات -

 الوحدات الدالة القابلة للتقطيع على مستوى مدرج الكالم.-

الممزوج من  أومفهوم المزج -"العالمة العدمية: 1الشاذة تتمثل فيما يليه الظواهر هذ   
 ." المدلول أومفهوم التنوع في الدال -لالدوا

 :الفرق بين مفهوم اللفظة و الكلمة في اللسانيات العربيةج( 

جمة من المدلوالت ذات بنية عبد الرحمان الحاج صالح : " اللغة منس األستاذيقول    
و ما يثبتها العقل من انسجام و تناسب بين العناصر اللغوية و العالقات التي عامة أ

المحدثة لتلك  ما يثبته من تناسب بين العمليات أخرىتربطها من جهة و من جهة 
 .توليدي أوريعي العناصر على شكل تف

مندرجة الوحدات ال أناذ كل مستوى من مستويات التحليل في اللسانيات العربية ، نجد 
 . إجرائيريعي تركب على شكل تف األدنىو وحدات المستوى فيه هي نتاج بناء لعناصر أ

و قد ترتب عن تحليل مستويات اللغة في اللسانيات العربية مجموعة من المستويات و    
 هي كما يلي :

 .لألصواتالصفات المميزة المستوى الصفر : -1

 الحروف : 1المستوى -2

،  األصلية" المادة  األربعةربعة وحدات و هي الدوال أ الدوال و هي: 2المستوى -3
 ، العالمة العدمية "(األفعالو  األسماء)، كلمة محسوسة  (الصيغةالوزن )

                                                           
1

 92-91 ، مبادئ في اللسانيات ، ص اإلبراهيميخولة طالب -
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 الكلمات. أو: الكلم 3المستوى -4

 .)ج لفظة( اللفظات: 4المستوى -5

 و الجمل(الكالم ) التراكيب أ أبنيةمستوى    الكالم: ةنيبمستوى أ

نظاما جزئيا هو النظام التركيبي ، مكون من التراكيب التي تشكل الكلمات عند تركيبها    
 أبنيةتندرج في المستوى الثالث في اللسانيات الغربية ، و المستوى الخامس هو مستوى 

تفرغ فيها الكلمات  الكالم هي القوالب التي أبنيةالتراكيب و الجمل ( ، و  أوالكالم ) 
 جمال. أوكبر تسمى تراكيب ألتكون وحدات 

 الجملة :-أ

و هي  اإلفادةهي الجملة المفيدة ذات تركيب مكتفي بذاته و تامة  بالمفهوم التقليدي:-1
 . أوأكثرمؤلفة من كل+متين 

التفاحة ، الولد  أوأكلقل ما يفيد من الكالم لقولك : جاء الولد، أ أخر:بالمفهوم الجديد-2
 المسند اليه " التركيب االسنادي".قل ما يفيد هو المسند و و أ

الجملة و لكنه هناك من يستعمل مصطلح التركيب للداللة على مفهوم التركيب:-ب
وسع مجاال منه ، اذ يدل على عدد من التراكيب ال تدخل في عداد الجملة هي: التركيب أ

 .اإلضافيالعددي ، التركيب المزجي، التركيب 

 1مارتيني: أندريالنحو التركيبي الوظيفي عند -1

حدد مارتيني ثالث مقاييس لتحديد العالقات التركيبية داخل الجملة و التعريف على    
 وظيفتها في التبليغ و تصنيفها في صنف معين و هي:

                                                           
1

 95 ، مبادئ في اللسانيات ، ص اإلبراهيميخولة طالب -
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 ".مفهوم االستقالل التركيبي الوحدات التركيبية ، موقع الكلمة في التركيب  "

 األساسيةمارتيني نوعا معينا من التراكيب ماكان في نظريته و جعله النواة  أعطىو قد 
قل مايفيد و هو التركيب االسنادي يكون عليه الكالم و أ أنقل ما يمكن في الجملة فهو أ

في التركيب االسنادي  في األخرىبقية العناصر  ماأ، إليهو يتكون من مسند و مسند 
 : وهي وهي فضالت تضاف في أخر الجملة

 الوحدات الوظيفية.-و التابعةالوحدات الغير مستقلة أ-التراكيب المستقلة  الوحدات أو

 1( الجملة في النحو التوليدي التحويلي:2

كتاب " البنى التركيبية" سنة  أصدرتسكي " و و رائد هذه المدرسة " نعوم تشوم   
 .التحويليةم انطلق فيها بنظريته الموسوعة بالقواعد التوليدية 1957

من مرة و في  أكثرصياغتها  أعادحدث تغييرا جوهريا في الدراسات التركيبية و و أ   
شكلت مجموعة من المفاهيم و المبادئ في دراسته التحليلية للتراكيب و متباينة مؤلفات 

 هي:

 ."ةعميقالبنية السطحية و البنية ال-التوليدية و القواعد التحويلية  القواعد-"الملكة و التأدية

 و النظرية الموسعة.ت نظريته توسعا بعد ذلك اتسمت بعلم الداللة التفسيري ، أشهد   
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 مفهوم الجملة في اللسانيات العربية.و  *الفرق بين مفهوم البناء 3

  عبد الرحمان الحاج صالح: الدكتور عريف البناء عندوت *1

من مستوى  أوسعيكونان عنصرا  أنهمان تجعل عنصرا لغويا تابعا بحيث بناء أال"    
يحذف و ان  أنال يمكن  أيية واحد من العنصرين العالمة العدم أيوال يعاقب  أعلى

 زال عند الوجود" األوإللىأصلهحذف و لم يرجع العنصر 

 *المفردات و الدالالت اللغوية :

 بأن الدليل اللغوي ذو وجهين أو جانبين : "دي سوسير"أقر    

و (المدلول  )، و جانب معنوي داللي مفهومي هو (الدال )ري هوجانب لفظي صو    
 : 1في اللغة اتخذ اتجاهين بارزين جانب الداللي المفهومي "المدلول"

من حيث هي مفردة موضوعة لتدل على معنى  دراسة الكلمة في داللته: اتجاه يعنىباألول
 تنظم الدالالت اللغوية. أنالكشف عن كيفيات التي بها يمكن  والثاني اتجاه يحاول 

  (التطورات المعاصرة للسانيات:1

 لسانيات الخطاب و الكالم: إلىمن لسانيات اللسان    

 اللسان نشاط يؤديه المتكلم في مقام معين:-

 :التداوليولى للدرس األ اإلرهاصات-

الوجودي، البعد التركيبي، البعد : هيبعاد في ثالثة أ  تناول الدليل اللغوي "بيرس"عند -أ
 و الداللة البعد التدوالي.أ
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 االفتراضات المسبقة :-ب

 واالفتراضات المسبقة التداولية.االفتراضات المسبقة الداللية و المنطقية    

 ."الكالم أفعالنظرية"وسنتن :المدرسة التحليلية عند جون أ -ج

 و هي: الضابطةاألربعةاألساسيةل القواعد ر و جون س

 .االسناديقاعدة المحتوى 

 .قاعدة التقديم-

 .اإلخالصقاعدة -

 .األساسيةالقاعدة -
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 : في كتابها قدمتهااللسانية التي  المباحث  -

ولة تأليف في كتابها " مبادئ في اللسانيات" كمحا اإلبراهيميبقدمت الدكتورة خولة طال    
الى المدارس  "دي سوسير "على يد رهااللسانيات منذ ظهو المتعلقة ب لتقديم أهم القضايا

الدكتور  عند  "المدرسة الخليلية الحديثة"اللسانيات الغربية التي تلته ، مع الوقوف عند 
نحو قراءة جديدة للتراث اللغوي العربي القديم برؤية علمية "عبدالرحمان الحاج صالح "

 حديثة.

باب يحتوي على  كلو أبوابثالثة  إلىكتابها  اإلبراهيميطالب  األستاذةخولهقسمت    
 فصلين:

 العلم/الموضوع. -: علم اللسان / اللسانيات األولالباب 

  : علم اللسان: تعريفه، اتجاهاته.األولالفصل *

د و علم اللسان كعلم حديث النشأة في بداية القرن العشرين على يظهرت اللسانيات أ   
 " .ferdinanddesaussure" "ندي سوسير العالم السويسري  المشهور" فردينا

 1تعريفه:-1

البشري " دراسة اللسان لذاته ومن علم اللسان هو الدراسة العلمية الموضوعية للسان    
ية الكشف عن الخصائص المميزة للسان البشري باعتباره نظام تواصلي بين بغأجل ذاته 

 المجتمعات البشرية ، دراسة وصفية علمية موضوعية . أفراد
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 اتجاهاته:-

 اللسانيات الحديثة في نزعتان رئيسيتان هما:تظهر 

حداث و تصنيفها لمالحظة و االستقراء و معاينة األنزعة حسية نقلية تعتمد على ا-أ
وية التصنيفية الكالسيكية التي بنالستنباط القوانين ، و يمثل هذا االتجاه  المدارس ال

 : 1أهمهااشتقت من توجهات دي سوسير 

 مثلت وال تزال اتجاها قويا.المدرسة الوظيفية التي 

نزعة عقلية افتراضية ، استنتاجيه تنطلق من مسلمة تولد عنها مجموعة من القواعد -ب
مريكا تجاه هو مذهب النحو التوليدي في أتستنتجها بفعل عمليات معينة ، و يمثل هذا اال

 ، وهي متأثرة بفكر دي سوسير رغم اختالفها الظاهري.

  مفاهيمه المبدئية:-3

مجموعة من المبادئ صورت مفاهيم الدراسة اللغوية و مناهجها  "دي سوسير "أرسى   
متخذة الظواهر اللغوية دراسة اللسان البشري بدراسة علمية موضوعية ، و قد وضع دي 

 سوسير  .

 :أهم الخصائص التي وصف بها اللسان و هي

 ."اللسان ظاهرة منطوقة ، نظام جوهري صوري، دراسته دراسة آنية"
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 الفصل الثاني : اللسان موضوع علم اللسان.*

 المتواضع عليها. األدلةاللسان نظام من -

 مفهوم البنية و النظامفي اللسانيات الحديثة.-

يقول الدكتور عبد الرحمن  إذوصف دي سوسير اللسان بأنه بني على نظام خاص    
الحاج صالح أن : "...البنية وسيلة من الوسائل لحصر الجزئيات ولوال البنية  لما استطاع 

 ".ولهحالتي  األمورالحسي الظواهر و  اإلدراكأن يفكر بل لما استطاع أن يدرك  اإلنسان

 أومادة  أيةفالبنية في حد ذاتها بنية صورية ، وهي صورة و هيئة يمكن أن تنطبق على 
ظاهرة ، فالبحث عن البنية الشيء هو البحث عن العناصر التي يتركب منها و عن 

 المقياس الذي ركبت هذه العناصر على أساسه.

 أم عالمات أم موز أم أدلة ؟ شاراتا-2

ر اللغوية و سمي يغ خرىاألفي كل النظم الداللية يبحث علم الذي الالسيمياء هي    
 .1" اإلشارةلمؤشر "وا، و بهذا هناك فرق  بين العالمة   األدلةأيضا بعلم 

 : بأعراض المرض التي تساعد الطبيب على تشخيص الداء. اإلشارة-أ

مثل: رسم الميزان "العدالة" و رمز يحمله معنى  مة : يتوفر عل نية أداء البليغ العال-ب
 العدل.

أي  الحطاالصاطؤ و وضعت بمقصد لتقيد شيئا وضعا بالتو  إدارية:فهي  األدلة-ج
في  األصنافاألخرىالوضعية عن باقي  وتختلفاألدلةالتواضع بين جماعة بشرية بنية التبليغ

فهي عالقة غير  كونها تكمن في طبيعته العالقة التي تربط الدليل فيها بما يدل عليه،
 مصطلح عليها. حتمية ، مقصودة  قصدا اعتباطيا
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 الدليل اللغوي: تعريفه خصائصه.-3

الدليل اللغوي كيان ذهني يتكون من دال و هو الصورة الصوتية ، و المدلول و هو    
 المفهوم الصورة الذهنية.

 و الحروف. األصوات: مستوى  األولالفصل *

 مفهوم الصوت و مكانته من النظام اللغوي:-

الصوت ظاهرة فيزيائية عامة الوجود في الطبيعة ، والصوت اللغوي يتمثل في    
ذن و التي يدركها السامع بواسطة األ التي تخرج من الجهاز الصوتي البشري األصوات
 : اللغوية من جانبين هما األصواتوتدرس 

 أو الصوتيات: األصوات*علم 1

اللغوية دراسة علمية  األصواتوهو فرع من اللسانيات ، و هو العلم الذي يدرس    
تبعا لعملية  أقسامثالثة  إلىاسة الصوتية و المخابر ، بتتفرع الدر  األجهزةباستعمال 

  :1على ثالثة مراحل األخيرة، و تتم هذه  أحداثاألصوات

 نفسية.  فونولوجيةفيزيائية ، فيزيولوجية ،

 الفصل الثاني : مستوى الكلمات أو الوحدات الدالة.*

 مفهوم الكلمة في اللسانيات الحديثة:-1

الكلمة هي القطعة التي تندرج في المستوى األول من التقطيع المزدوج حيث أنها    
ولها عدة تسميات بهذه الوحدة . إليها التحليل مما يدل على معنى اصغر قطعة تصل
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ق به مما يدل على ية ، القطعة الدالة ، اقل ما ينطاللغوية : العنصر الدال، الوحدة المعنو 
 معنى...

في اللسانيات الحديثة عند الفرنسيين خاصة العالم اللساني الفرنسي  و تسمى الكلمة
  .(morphème)المورفيم""و عند اللغويين األمريكان (monème) ""المونيم  يارتينم

 التحليل اللساني الحديث للكلمة:-2

 أ*المدرسة الوظيفية و تحليلها لمستوى الكلمات في اللسان:

و تتخذ هذه المدرسة في تحليلها للكلمة المعنى مقياسا هاما في تحليلها للنصوص    
 : 1ر بتغير اللفظ و هذا يقتضي شيئين أساسيين همااللغوية ، و تعتبر أن المعنى يتغي

إذا تغير المعنى فال بد أن يتغير اللفظ ، و إذا ثبت على حال واحدة فال بد أن يثبت  -  
 المعنى كذلك ، و بهذا يختار المحلل عددا من القطع الكالمية من مدونته.

حيث ال تختلف ألفاظها و معانيها إال بالشيء القليل ثم يقارن بعضها ببعض لكي 
حقق لفظها و معنى أي األجزاء المستمرة البنية و يستخرج منها األجزاء الصغيرة التي تت

ها من جهة ، و عندما ينتهي المحلل االمعنى من جهة ثم القطع التي يتغير لفظها و معن
من استخراج الكلمات التي يشتمل عليها النص يعمل على تصنيفها و تشخيص أنواع 

 الدوال الموجودة في هذه اللغة.

 وتحليلها لمستوى الكلمات: نيةائالقر ب*المدرسة االستغراقية أو 

وصف اللغات األمريكية األصلية "لغات  في األمريكيين لقد ظهرت جهود اللسانيين   
الهنود الحمر" وصفا موضوعيا ، فاضطر الباحثون األمريكان إلى ابتداع مناهج جديدة 

للغات الهنود الحمر مبادئ و و بذلك استنبطوا عن طريق وصفهم  دراستهم وتناسب ،
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ن ثمة بدأت اللسانيات األمريكية تأخذ طابعها قوانين سميت "بالنظرية االستغراقية " وم
م و قد بنيت هذه المدرسة 1929روبية خاصة سنة لخاص الذي ميزها عن اللسانيات األو ا

إقصاء اللغوية على أساس المجموعة من المبادئ التي كانت مجرى الدراسة التحليلية ك
المعنى من التحليل و قاموا بإسقاط النظرية السلوكية على الدراسات التحليلية للسان، و 
إتباعهم في الوصف اللغوي نظرة صورية ال تهتم إال بالوضع اللغوي و المظهر اللفظي 

 .للسان البشري، رافضة بذلك المفهوم الوظيفي 

 :1 الكلمات و أصنافها عند الغربية ج* أنواع

تمييز أجراه الغربيون عند تصنيفهم ألنواع الكلمات هو التمييز بين الكلمات ذات أول -1
 .ولد..ثل عند اللغويون العرب" القوائم المفتوحة و العدد الالمتناهي "الوحدات المعجمية" م

النحوية مثل: الحروف أو  األدواتالكلمات ذات القوائم المغلقة ،المتناهية العدد أي -2
 و الضمائر.... اإلشارةأسماء حروف المعاني، 

الوحدات الدالة القابلة للتقطيع على مستوى مدرج الكالم "لكل دال لفظي مدلوال" لكل -3
 معنى لفظ يدل عليه يظهر في موقع ما من السلسلة الصوتية "لمدرج الكالم"

ا نفسه أثناء التقطيع فيشكل وحدة قائمة بذاتها و كل مبل و لكل لفظ قابل للتقطيع يستق
شذ عنها يعتبر ظاهرة تحتاج الى التعليل و التفسير خاص و من هذه الظواهر الشاذة 

 هي:

مفهوم -مفهوم المتقطع من الدوال-فهوم المزج أو الممزوج من الدوالم--العالمة العدمية
 المدلول. أوالتنوع في الدال 
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 د*الفرق بين مفهوم اللفظة و الكلمة في اللسانيات العربية:

دلوالت ذات بنية عامة مستاذ عبد الرحمن الحاج صالح :" اللغة منسجمة من اليقول األ   
أي ما يثبته العقل من انسجام و تناسب بين العناصر اللغوية و العالقات التي تربطها من 

ثة لتلك العناصر على جهة و من جهة أخرى ما يثبته من تناسب بين العمليات المحد
 توليدي"و شكل تفريعي أ

حيث أن في كل مستوى من مستويات التحليل في اللسانيات العربية ، نجد أن الوحدات 
عي يالمندرجة فيه هي نتاج بناء لعناصر أو وحدات المستوى األدنى تركب على شكل تفر 

و قد ترتب عن تحليل اللسانيات العربية لمستويات اللغة مجموعة من المستويات . إجرائي
 :1و هي كما يلي

  ألصوات (ل) الصفات المميزة المستوى الصفره :-1

فمستوى الصفات المميزة لألصوات و الحروف و هي   ، الحروف : 1المستوى  -2
الوحدات المندرجة في المستوين صفروا واحد فقد فصلت فيهما الحديث األستاذة خولة 

 االبراهيمي في الفصول أو المباحث السابقة . بطال

عن ذلك ب قوانين و مقاييس مضبوطة و ينتج وحدات أخرى حس و تتركب الحروف في-
 في 

الدوال ، أربعة وحدات و هي الدوال األربعة : المادة األصلية ، الوزن                    :2المستوى
 .تنتمي أو تندرج إلى المستوى الثالث صيغة (، إال أن الكلمة ) ال

ألصلية و الوزن وجود محسوس ، بل هما الكلم أو الكلمات ، و ليس للمادة ا :3المستوى
 .كيانان اعتباريان يجردهما المحلل بالمقابلة بين أجزاء الكالم
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رفها األستاذ عبد ندرج الثالث في هذا المستوى ، فيعأما القطعة الدالة أو الدال الثالث الم  
كلمة محسوسة بنيت بناءا الزما وظيفتها تخصيص داللة  »الرحمان الحاج صالح :

 .«سماء و األفعال...األ

ة عند القدماء ( ، و يتمثل في فهو العالمة العدمية ) ترك العالم: أما الدال الرابع  
مقابلة القطع اللغوية بعضها غياب اللفظ الدال فيما يحقق من الكالم و تتجلى عند 

 .ببعض

يصل إليها التحليل  مكن أن نعتبرها أصغر قطعةم أو الكلمات : فال يالكل:3المستوى   
و تدل على معنى، و هي تحلل إلى عنصرين دالين هما: المادة األصلية و الوزن على 

 األقل بالنسبة لألسماء المتمكنة و لألفعال المتصرفة.

: اللفظات ج لفظة ، و هي المرتبة التي تنتظم فيها الوحدات اللغوية انتظاما  4المستوى
 مركبة ومعقدة . معقدا ، وحدات

  الفصل الثالث: مستوى أبنية الكالم*

  مستوى أبنية ) التراكيب أو الجمل (

تشكل الكلمات عند تركيبها نظاما جزئيا هو النظام التركيبي مكون من التراكيب التي   
تندرج في المستوى الثالث في اللسانيات الغربية ، و المستوى الخامس هو مستوى أبنية 

م ، ألنه ال ينبغي الخلط .و أبنية الكالم ليست أبنية للكلالكالم ) أو التراكيب و الجمل (
بنية الكلم يقصد بها األوزان أو القوالب التي تفرغ فيها المفردات مثل ) فعل ( بينها، آلن أ

تفرغ فيها الكلمات لتكون  ا أبنية الكالم فهي القوالب التي. أم «كتب  »بالنسبة لــ : 
 .1وحدات أكبر تسمى تراكيب أو جمال
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 النحو التركيبي الوظيفي عند مارتيني :-أ

التركيبية داخل الجملة ، و التعريف على  العالقاتوضع مارتيني ثالثة مقاييس لتحديد   
االستقالل  مفهوم"وظيفتها في التبليغ و تصنيفها في صنف تركيبي معين و هي:

و قد أعطى مارتيني نوعا معينا  "موقع الكلمة في التركيب"، "يةالوحدات التركيب"، "التركيبي
ن ي نظريته و جعله النواة األساسية للجملة فهو أقل ما يمكن أن يكو من التراكيب مكانة ف

ون من عنصرين هامين هما: تكيو  "التركيب اإلسناديعليه الكالم، و أقل ما يفيد وهو"
لجملة ) المحكوم اكتمل به، و المسند إليه الذي ت(نواة الخطاب ) الحكم( )وهو المسند
ب اإلسنادي و هي فضالت تضاف لتحديد يكر التفي األخرى  أما بقية العناصر  .عليه(

خيص أحد عناصر اإلسناد، فإذا حذفناها ال تختل الجملة ، إذ أن لالزمان و المكان أو لت
الوقف ممكن بعد التراكيب اإلسنادي، و تصنف هذه الفضالت في أحد هذه األصناف و 

 1هي:

 ."الوحدات الوظيفية"–"التابعةالوحدات غير المستقلة أو "-"الوحدات أو التراكيب المستقلة"

 :الجملة في النحو التوليدي التحويلي-ب

البنى التركيبية وهو صاحب كتاب" "نوام تشومسكي "ريكيورائد هذا المذهب العالم األم  
في أواخر وظهر النحو التفريعي التوليدي التحويلي عند "تشومسكي " ، (م 1957)سنة "

الدراسات التركيبية ، و كان كتاب تشومسيكي )  الخمسينات و أحدث تغيرات جوهريا في
البنى التركيبية ( النواة األولى لذيوع هذه النظرية في الستينات و السبعينات ، فتمثلت في 
مجموعة من المفاهيم إلعادة صياغة نظريته أكثر من مرة و في كتب عديدة ساهمت 

 2اني و هي:بشكل كبير في تطوير المعرفة اللغوية و تطور التفكير اللس

 .البنية السطحية و البنية العميقة-لقواعد التوليدية و القواعد التحويلية ا -الملكة و التأدية"
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أو  تسمت بعلم الداللة التفسيريذلك نظرية تشومسكي تطورات عديدة او شهدت بعد   
 .النظرية الموسعة

 :الفرق بين مفهوم البناء و الجملة في اللسانيات العربية  -

أوردت األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي مجموعة من الفروق بين مفهوم البناء و مفهوم   
 :1الجملة في اللسانيات العربية و هي

الذي يقابل اإلعراب الخاص الكلمة ) الكلمة المعربة  جملةيخالف مفهوم المفهوم البناء -1
فال تتغير مع تغير محلها من  االزما حركات اإلعراب و الكلمة المبنية بناء تقبل التي

 .اإلعراب(

البناء أن تجعل عنصرا لغويا  »و يعرفه األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح مما يلي : -2
تابعا لعنصر لغوي آخر بحيث أنهما يكونان عنصرا أوسع من مستوى أعلى وال يعاقب 

و لم يرجع أي واحد من العنصرين العالمة العدمية أي ال يمكن أن يحذف و إن حذف 
 .«نصر األول إلى أصله زال عن الوجودالع

حيث  لمستوى السادس من التحليل اللغويأبنية الكالم في ا أوو تتشكل البني التركيبية   
تبنى األلفاظ على بعضها بمقاييس معينة إذ إن البناء عالقة صورية تتمثل في ربط لفظة 
بلفظة أخرى بتغير حكم كل واحدة منها تسمى اللفظة األولى اللفظة  المبنية عليها، و 

 الثانية اللفظة المبنية. 
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 :المفردات و الدالالت اللغوية: الفصل الرابع*

هذا المبحث الكلمة أو التراكيب اللغوية من تناولت األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي في  
أقر بأن الدليل اللغوي ذو  "دوسوسير"حيث خصائصها المعنوية الداللية ، و ترى أن 

وجهين أو جانبين : جانب لفظي صوري هو الدال، و جانب معنوي داللي مفهومي هو 1
 المدلول.

اتجاهين بارزين ، األولى : اتجاه يعنى  الداللي في اللغة اتخذت بانو العناية بالج  
حيث هي مفردة موضوعه لتدل على معنى ، و الثاني :  من بدراسة الكلمة في داللته

 اتجاه يحاول الكشف عن الكيفيات التي بها يمكن أن تنتظم الدالالت اللغوية.

إلى أن أصبح  الدالالت اللغوية يزدهرام بدراسة و في البحث اللغوي الحديث بدأ االهتم  
علما قائما بذاته هو علم الداللة ، وهو فرع من فروع اللسانيات يسعى إلى إرساء قواعد 

 نظرية تفسيرية شاملة للظواهر الداللية في اللغات البشرية.

 :أجناس المفردات و أصنافها-1

صلها و عديدة بإعتبار ألى الدراسات اإلفرادية في تصنيف المفردات أصنافا جو تت  
عليها ، و عند القيام بالدراسة التأصلية للمفردة يحدد أصلها  أر معناها و التغيرات التي تط

تفرق فيها بين ما هو أصلي ينتمي ألوضاع اللغة المعينة ، و ما هو دخيل ، تدرس 
لة وفي مناهج علم الدالالمفردة في علم الداللة في جميع مستويات التحليل اللساني 

 .الحديث بهدف اعداد معاجم يستعان بها في تعليمية اللغات
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 :  دراسة بنوية للمعاني اللغوية-2

يرى بعض اللسانيين المحدثين أن معجم اللغة أي مفرداتها ال يمكن أن يكون مجرد   
عند الحاجة ، فهم يقررون أنه ال يمكن  نل منها المتكلمو ردات ينهقائمة أوركام من المف

أن يخضع لنفس التنظيم الذي تخضع له األصوات و البناء النحوي ، و بهذا يقول 
يبدو صعبا أن تختزل المعجم الى عدد األنماط البنوية مثلما هو الحال بالنسبة “: مارتيني

 . لألصوات أوالنحو"

بإقصاء المعنى في التحليل التركيبي للغة ن يالتوزيعي نو من ثم تبعه زمالئه من اللغويي  
الطبيعية بالدراسات في تناولهم للمستوى المعنوي للغات  مو رغم الصعوبات التي واجهته.

حاولوا بناء النظريات و توضيح األسس و المبادئ التي تنظمه ، و  و التحليل اال أنهم
 1التي نجد بعضها كما يلي:

 ".نظرية السمات المعنوية-ةالنظرية السياقي-النظرية المقامة"

و تظهر في المحاوالت التي  : العالقات بين المدلوالت : مفهوم الحقل أو المجال-3
في إطار مفهوم المجال أو الحقل  وتبلورت تهدف إلى تنظيم الدالالت اللغوية و بنائها

الذي يتشكل بفعل العالقات التي يمكن أن تربط المدلوالت اللغوية فيما بينها داخل النظام 
 اللغوي.

و أول من أشار إلى وجود هذه العالقات هو '' دي سوسير '' ليبين أن المفردات يمكن   
قات ه في الصورة ، و عالأن تدرج في نوعين من العالقات : عالقات مبنية على التشاب

'' دي  نهج و كل الدراسات التي تناولت هذه القضية نهجت مبنية على التشابه في المعنى
العالقات الصورية الحاصلة بين المدلوالت ، و  إظهارسوسير ''  فمنهم من اهتم ببناء أو 
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مفاهيم ، و البعض اآلخر منهم اهتم ببناء المجاالت الداللية المعتمدة على المعاني و ال
 هي تتمثل فيما يلي:

 .“المجاالت أو الحقول المعجمية أو الصورية -المجاالت أو الحقول الداللية"

من لسانيات اللسان إلى  –الفصل الخامس: التطورات المعاصرة للسانيات *
 لسانيات الخطاب و الكالم

إن اللسان نظام تواصلي بين أفراد المجتمع البشرى، و قد أعاد لسانيو الخطاب للكالم   
تبادلية   وضعية خطابية يق حقلتبين المتخاطبين األساسي وهو التفاعل دوره 

فاإلرهاصات األولى للظواهر الكالمية ظهرت في أواخر القرن الماضي و بداية هذا .
 القرن مع:

( التي تناول الدليل اللغوي في ثالثة أبعاد 1914-1839) "جون بيرس "دعوات-أ
 ."البعد التداولي -( البعد الوجودي أو الداللي ) المعنوي -البعد التركيبي"أساسية و هي: 

من هذا  "امييل بنفست"انطلق و فهو يرى أن اللسان نشاط يندرج ضمن نشاط المتكلمين 
 .المنطلق

 "أفعال الكالم".في  المدرسة التحليلية لجون أوستين-ج

 : األربعة األساسية الضابطةالقواعد  : جون سيرل-د

 .قاعدة المحتوى اإلسنادي-

 .قاعدة اإلخالص-

 .قاعدة التقديم  -

 .القاعدة األساسية -
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 :في كتابها هاالمصادر و المراجع التي اعتمد-

للمصادر و صفحات المخصصة للهوامش خصصتها الو ردت المصادر و المراجع في   
المواجع العربية باإلضافة إلى المترجمة إلى اللغة العربية، و لم تتبع فيها ترتيبا ألف بائيا 

رت فيها المعلومات المطلوبة لــ في نهاية كل فصل ، و ذك و بل قدمتها في شكل هوامش
، دار النشر / بلد النشر  ف ، اسم المصدر / المرجع لمصادر و المراجع و هي : المؤلل

 للمصادر و المراجع العربية و هي:/ تاريخ النشر، هذا بالنسبة الطبعة

 جالل الدين السيوطي ، المزهر .السقا ابن جني سر صناعة اإلعراب، تحقيق مصطفى
 ، الكتاب ي عبد الجبارلقاض، المغني لالخصائص البن جني.في العلوم اللغة

تأليف  شافية ابن حاجبشرح و  البن سينا سالة أسباب حدوث الحروفر  لسيبويه.و
والمعرب الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستربادي تحقيق محمد نور الحسن

 .يمفاتيح العلوم للسكاكو  اليقيللجو 
 فقد ذكرت المعلومات التالية : المؤلف ، اسم المصدر :أما الكتب المترجمة الى العربية

الطبعة  ر / بلد النشر، ، دار النش / اسم المرجع ، الترجمة مع ذكر اسم المترجم
 تاريخ النشر و هي :

 ة العامة لفردنان دي سوسير ، تعريب صالح القرمادي و محمد يدروس في األلسن
محاضرات في .فصول في علم اللغة، أحمد نعيم الكرعين نقله إلى العربية -عجينة 

محاضرات في -و مجيد النصر سوسير ترجمة يوسف غازيو ان دنية العامة لفردياأللسن
تاريخ علم اللغة تأليف -علم اللسان العام لفردنان دي سوسير ترجمة عبد القادر قنيني 

مدخل إلى اللسانيات التداولية ترجمة محمد -جورج مونان ترجمة د. بدر الدين القاسم
 .يحياتن
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 أما الكتب العربية الحديثة و هي :
  نصار السميح -"علم اللغة الحديث المعاجم اللغوية في ضوء دراسات"محمد أبو الفرج

ايميل يعقوب -"علم اللغة وصناعة المعاجمعلي القاسمي "-"المعاجم العربيةمحمد أحمد "
عبد -"المعجم العربي بن الماضي و الحاضر عدنان الخطيب "-"المعاجم اللغوية العربية"

-") الروس ( المعجم العربي الحديثخليل "الجر -"المعجم العربيالقادر الفاسي الفهري "
 ".من قضايا المعجم العربي قديما و حديثاالحمزاوي محمد رشاد "

  المعجم نظام حروف  اإلبراهيميالمراجع األجنبية : اتبعت فيها خولة طالب أما
لف ، المصدر / المرجع و هي : المؤ  الخاصة بها المعلومات المطلوبة الفرنسي و ذكرت

 ر ، الطبعة و هي :، بلد النشر ، دار النش ، تاريخ النشر
-martinet .A ,langane et fonetion. 
-austinj .quandiricest faire. 
-tchomskyn ,Aspects de theoriesyntasique. 
-lepschy G – G , la linguistique structuraleudcrolo , dire et ne pay 

dire-lenveniste  E. 
lolbemes de linguistique general... 

 

 

 

 

 



و تقديمها النظرية اللسانية الحديثة اإلبراهيميالفصل الثاني                 خولة طالب   

72 
 

 : ات حول الكتابظمالح

في  جزائرية محاولة موفقة لباحثة اإلبراهيميلخولة طالب  "مبادئ في اللسانيات"إن كتاب 
ضيع المتعلقة بالقضايا اللسانية اللسانيات نظرا ألنه يقدم للقارئ و الدارس العربي أهم الموا

، كما يعرض أهم المدارس اللسانية التي تلته ، إلى الوقوف عند  "دي سو سير"عند
تراث ته للقراءها الدكتور عند الرحمان الحاج في المدرسة الخليلية الحديثة التي وضع

 .اللغوي القديم وفق وجهة نظر المنهج الوصفي

 ك ألن خولة طالب حيث أننا نجد العنوان يتوافق مع مضامين الكتاب ، و ذل
ما نجد ذلك في ت عنوان يتوازي مع مفاهيم الدرس اللساني الحديث مثلمي انتقاإلبراهي

، حتى يتسنى للقارئ العربي أن ال ريتني ندري ماعنوان كتاب  مبادئ في اللسانيات أل
 .مناهج الغريبة الحديثةتعرف علىالي
 كتاب  لسانيات فنجده يطرح أهم ما قدمهالكتاب يحمل في طياته مواضيع هامة في ال

على عدد  لفردنيان دي سوسير ، حيث أنها اعتمدت "محاضرات في اللسانيات العامة"
 من ترجماته.

  اتبعت في مباحثها األخرى التي تناولت فيها مستويات التحليل اللساني أهم المفاهيم
مباحث المستوى  الح في المدرسة الخليلية خاصة فيالتي انطلق منها الحاج ص

التقارب يبي ، و هذا ما نجده في الكتاب كي يدرك القارئ الصوتي و النحوي و الترك
و ال يجد فيها غرابة، باعتبار والعربية  المفاهيم و المصطلحات الغريبة الواضح بين 
 .القديم للتراث اللغوي العربي  نثيعبد الرحمان الحاج صالح من المتشبأن الدكتور 

 :إال أن الكتاب فيه بعض المآخذ البسيطة و هي 
 ثنائيات للحديث عن " حثها عن نشأة اللسانيات عند دي سوسير لم تضع مبحثفي ب

استثنت فقط المشهورة و باعتباره كان له محطة في اللسانيات التاريخية  "دي سو سير
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وذلك لدراسة اللغة وهي في حالة االستعمال دراسة في  ةاآلنيالحديث عن اللسانيات 
 زمان معين ومكان معين دون التغيرات التي تطرأ عليه.

  اعتمدت في مباحثها على مفاهيم المدرسة الخليلية الحديثة للدكتور الحاج صالح فهو
ولكن الى حد ما هناك مصطلحات  مفاهيم التراث و المنهج الحديث يوافق بين

 .ا ما نجدها في المباحث التداوليةمستحدثة منه
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 :1 حياته وأعماله أحمد مومن-

 أستاذ بجامعة قسنطينة       

 ".نجليزيةمعهد اللغات اال"بقسم اللسان اإلنجليزي       

 من مؤلفاته-

 .والتطور النشأةاللسانيات -

 : سنة صدور الكتاب-

و التطور '' ألحمد مومن بديوان المطبوعات الجامعية صدر كتاب '' اللسانيات النشأة 
م ثم تتاليه الطبعات متباينة في الطبعة وسنة الصدور 2005ة سنطبعة الثانية البالجزائر 

الطبعة الثالثة بدون تاريخ النشر والطبعة الخامسة سنة  نجد ودار النشر وبلد النشر
 .م2009
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 : تلخيص الكتاب 

 دراسة اللغة في العصور القديمة -(1

قد  "الكتابة نظام"لقد حظيت الدراسة اللغوية في األمم الشرقية باهتمام وافر حيث كان    
والتي تعقب المسار اللغوي عند بعض األمم القديمة مربمراحل مختلفة ، و من ثم ن

 1: مايلينجدهاك

،السومريون القدماء المصريون
 الرومان.،اإلغريق،الهنود،اليهود،نالفينيقيي،نالصينيو ،األكاديونو 

 الدراسات اللغوية في العصور الوسطى -(2

امة ، و من ثم ابتعدت ية في إطار نظرية فلسفية معرفية عتمثلت هذه الدراسة اللغو   
 للنظرة الكالسيكية ، و انكبت على دراسة اآلداب الجميلة.

المحافظة على النص  في ضوءغة في دراستهم للفجاء اهتمامهم  اللغويين العرب أما  
 الديني)القرأن الكريم(.

 الدراسات اللغوية في عصر النهضة و مطلع العصر الحديث -(3

تجلت في دراسة بعض اللغات الشرقية و اإلفريقية ، و كانت لها دراسات في نواحي من 
 .مستويات التحليل اللساني ، و من ثم مهدت للدراسات التاريخية
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 التاريخية:اللسانيات  -(أ

عرفت الدراسات اللغوية في أوروبا في القرن التاسع عشر الميالدي باللسانيات التاريخية 
ة المختلفة في مستوياتها أو الفيلولوجيا ، فاللسانيات تدرس اللغة الواحدة عبر الحقب الزمني

 .رية دراسة تطو 

 : اللسانيات المقارنة-ب

واحد بغية الوصول إلى األصول المشتركة و تقوم على مقارنة لغتين من أصل لغوي 
 .1بينها

 :بداية اللسانيات-ج

مسامع " على  w.jonesاب الذي '' ألقاه وليام جونز ''مع الخط اللسانيات إبتدأت
م كون  1786بالهند في اليوم الثاني من شهر فيفري  "كالكوتا " أعضاء اللجنة الملكية

 قرابة باللغة السنسكريتية.صلة اللغة الالتينية و اإلغريقية لها 

 أزمة اللسانيات التاريخية :-د

نقسام ن التاسع عشر للميالد ، يرجع العرفت اللسانيات التاريخية أزمة علمية في القر 
هم إلى عّد الظواهر اللغوية من الدراسين إلى فرعين  هما: الفنون و العلوم ، انتهى ب

( من نوع خاص يمكن entités  ات )كينونالى أشياء مادية ملموسة أو كالم و كتابة 
 مالحظتها ووضعها بطريقة تجريبية .
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 مناهج اللسانيات التاريخية :-ه

 1تأتي مناهج اللسانيات التاريخية في ثالثة مناهج مختلفة الدراسة و هي :

 و المنهج الفيلولوجي. إعادة التركيب الداخلي  المنهج المقارن ، و منهج

 : التغير و أنواعه-و

أولى علماء اللسانيات التاريخية بالتغير ، أنواعه و درجاته ، و أسبابه ، و اتجاهاته و 
 من صوتية ، و صرفية و نحوية و دالليةلساني هي تتمثل في مستويات التحليل ال

 .ومايطرأ عليها من تغيرات

 : نظريات التغير اللغوي -ي

 : باتجاهات التغير و أنواعه و هيظهرت مجموعة من النظريات التفسيرية الخاصة 
كولوجية ، نظرية ينظرية البنية الداخلية للغة ، نظرية الشهرة االجتماعية ، النظرية الس

تسهيل نظرية األمواج ،نحنية ، نظرية األسرة اللغوية ، نظرية تالذوق ، نظريات اللغات الم
 الجغرافية ، التشومسكية.النظرية ولوجية ، النظرية الوراثية ، النطق ، النظرية الفيزي

 أعالم اللسانيات التاريخية: -ن

أشهر علماء اللسانيات التاريخية الذين كانوا وراء حركية الدراسات اللسانية و  و من  
 : فها علما قائما بذاته كان أبرزهمعائمها بوصدالدفع بها قصد إرساء 
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(Fredrickvonschlegel(فردريخ شليجل 

  (rasmusrask)راسكراسموس  -

 (jacobgrimm)جاكوب غريم -

 (franxbopp)فرانتز بوب  -

 (augustschleicher)أوغست شليشر -

 )fickaugust(أوغست فيك  -

 (Morrisswadesh)    موريس سواديش -

 Ferdinand de Saussure))فرديناندوسوسير  -

 Karlverner) ) كارل فارنر -

 (junggrammatiker)النحاة الشبان -

)HermanPaul( - هارمن بول  

 (antoinemeillet) أنطوان ميي -

 التضمين النوعي للغات :-

اللغات المختلفة في تميز  يبنى التصنيف النوعي للغات على السمات الشكلية التي   
مستويات التحليل اللغوي من حيث أوجه الشبه الموجودة فيما بينها ، و من أنواع هذه 

 التصنيفات : 

نوعي المبني على السمات التصنيف ال؛ صنيف النوعي في القرن التاسع عشرالت-
لفونولوجية الباطنية و التصنيف النوعي المبني على العناصر االسطحية ؛
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المميزة والتصنيف النوعي على التصنيف النوعي المبني على أساس السمات ؛ترتيباتها
 أساس الخصائص التركيبية.

 التصنيف النسبي للغات:  -

التي  تو ظهر في أواخر القرن الثامن عشر للميالد، و يتمثل في عدد من التضييفا  
 :1تخضع لها اللغات، متمثلة بذلك في عدد من األسر اللغوية أهمها

 ...لغات العالم الجديداألسيويةو  اإلفريقيةالعائالت ئالت الهند أوروبية ،العا

 2: دي سوسيرفردينان -

(بوصف اللغات و تحليلها كما هي  synchroniclingusticsية ) اآلن تعنى اللسانيات  
''  سيري يموجود و في نقطة معينة في زمن محدد و أول من نظر لهذا المنهج الجديد السو 

 .دي سوسير ''فردينان 

 :حياته -1

درس اللسانيات التاريخية ، و لم يدرس اللسانيات اآلنية الذي اشتهر بها إلى بعد وفاته   
يعد األب الحقيقي و مؤسس المنهج  في السنوات األخيرة من حياته، فهو بدون منازع 

 مياء.يي و أول من نظر لكل من البنيوية و الساآلن
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 : مؤلفاته-2

محاضرات (   cours de liguistique generalمؤلفه الشهير ) بسوسير ي اشتهر د  
يري النور ، و لم  1916وته بثالث سنوات سنة في اللسانيات العامة الذي صدر بعد م

 شارل بالي (. –) ألبرت سيشهاي  يد تالمذته إال بنشره على 

 :أزمة اللسانيات في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي-3

أن اللغة في نظره مجرد أشياء قابلة للدرس و خاضعة للمالحظة  '' دي سوسير'' يرى   
ما هذه النظرة من                    هلاللغوية أشياء ذات طابع خاص مست الظواهرو التجريب ، فهو يعد 

مكن  دي سوسير دراسة اللغة  حيث أن اللغة ذات طابع اجتماعي وهو ما) دوركايم ( 
 ضوعية. دراسة وصفية و مو 

 :أسس الفكر اللغوي عند دي سوسير-4

) بما سمي بالثنائيات  الحديثةإشتهر '' دي سوسير '' باعتباره األب الحقيقي للسانيات   
dichotomies :في شكل تفرعات ثنائية أهمها ) 

 اللسانيات-5

 يرى '' دي سوسير '' أن اللسانيات فرع من السيمياء ) علم العالمات العام (  

 مادة اللسانيات و مهمتها -6

 1لحضها '' دي سوسير '' في ثالث نقاط رئيسية هي :  

 .تقديم وصف لجميع اللغات و تاريخها -
 .تحديد القوى الكامنة المؤثر بطريقة مستمرة و شاملة في كافة اللغات -
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 .تحديد نفسها و التعريف بنفسها -

أما عن عالقتها بالعلوم االنسانية األخرى فتربطها بها روابط قوية حيث أنها تعتمد 
 .على اللغة و تستفيد من اللسانيات 

 :اللسان و اللغة و الكالم -7

يرى'' دي سوسير '' أن اللغة تتمثل في ثالثة مظاهر ذات اهمية أساسية و هي:   
(،   la parole( ، و الكالم )  la langue( ، و اللغة )   le langage اللسان ) 

 استعملت في معظم اللغات العالم و بدون ترجمة خاصة عند األمم األوروبية 

 :اللسانيات اآلنية و الزمانية-8

تقوم اللسانيات اآلنية دراسية اللغة دراسة وصفية في حالة معينة ، فهي تدرس   
طيات اللغوية التي تتبنى عليها اللغات الحية و الميتة شرط أن تتوفر على كافة المع

 الدراسة العلمية الوصفية.

 :العالمة اللغوية-9

اللغة نظام من العالمات ، و العالمة وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد   
( و هي عند  signifié( و المدلول )  signifiant مجتمع معين، و تتكون من دال ) 
 . 1بل تصورا بصورة سمعية '' دي سوسير '' ال تربط شيء باسم

 اعتباطية العالمة:-أ

يرى '' دي سوسير '' أن العالقة بين الدال و المدلول عالقة اعتباطية ال يتدخل   
 االنسان فيها. حتى 
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 ثبوت العالمة و تغيرها:-ب

إن وصف العالمة اللغوية بالثبوت و التغير في آن واحد عند '' دي سوسير '' أمر   
اللغة تتغير على الرغم من  ، أراد أن يبين أن ينهذين النقيض ةمتناقض ، لكن بمقابل

 رة الناطقين بها على تغييرها عدم مقد

 :القيمة اللغوية-10

ن قيمة الكلمة في مكدة ، و تاللغة في نظر '' دي سوسير '' نظاما من القيم المجر   
 .تمثيلها لفكرة معينة، و قد جاء بهذا المفهوم من االقتصاد

 :العالقات التركيبية و الترابطية-

 :العالقة التركيبية-أ

تتمثل في العالقات األفقية بين الوحدات اللغوية ضمن السلسة الكالمية ، كالعالقة   
 الكلمة الواحدة و الجملة الواحدة.بين أصوات 

 العالقة الترابطية:-ب

كن أن تحل محل بعضها  و هي العالقات االستبدالية بين الوحدات اللغوية التي يم  
 سياق واحدالبعض في 

 :سسات االجتماعيةالسيمياء و المؤ -12

س العالمات في المجتمع كاللغة و العادات و ر د( علم ي semiologyالسيمياء ) 
 الطقوس ...
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 :مدرسة براغ*

م(، 1926نادي براغ سنة ) بأسس العالم التشيكي فيالم ماتيزيوس و بعض معاونيه   
السالفية ثين في اللغات و عرف فيما بعد بالمدرسة الوظيفية ، و يضم عدد من الباح

أقطابها ) تروبتسكوي ، ياكبسون ،  همأو منسلوفاكيا من خارجها من تشيكو 
كارسفسكي...و غيرهم( و مما ال شك فيه أنها تأثرت بدروس '' دي سوسير '' و 

 خاصة.بالبنيوية 

 :منهج الدراسة في هذه المدرسة  

دراسة وظيفية محضة و كان من أهم  هاة اللغة في مستوياتيتميز هذا المنهج بدراس  
 .الوظيفية التاريخية .. اآلنية ، و الصوتيات 1أعمالها : الصوتيات الوظيفية

 و قد ركز أصحابها على الطابع الوظيفي للغة في مستوياتها ، نظرا الهتمامهم  
 .انولوجيو فالميدان ب

 مدرسة كوبنهاجن:-

من أشهر المدارس اللسانية التي ظهرت في أوروبا في مطلع القرن العشرين، و   
(، بنظرية  louis hjelmselevالمسلف ) لويس يعرفت بأعمال اللساني الدانماركي 
كما تعرف خاصة على أفكار (،  glossematicsلسانية تعرف باسم الغلوسيماتيك ) 

''  و مناهجه التي ساعدته على إرساء دعائم نظريته العالمية الجديدة:  '' دي سوسير
 ."الغلوسيماتك "
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 :نشأة نظرية الغلوسيماتيك-أ

طلح علماء ، اص1 936سنة بكوبنهاجنفي المؤتمر الثالث للسانيات الذي انعقد 
و قد طرحت في عدد من  "الغلوسيماتيك"بـ :  مدرسة براع على تسمية هذه النظرية

و قد لقيت  «مقدمة في نظرية اللغة  »مؤلفاته الشهيرة هو: المؤلفات كان من أهم 
 من قبل الباحثين اللسانيين خاصة النقاد منهم. انظرية الغلوسيماتيك اهتماما كبير 

 :وى نظرية الغلوسيماتيكفح-ب

ة على أسس رياضية و منطقية و كلية سها أنها تقيم لسانيات علمية مبنيكان أسا  
 1موضوعية.بتعنى بوصف الظواهر اللغوية و تحليلها و تفسيرها 

 نظام اللغة:-ج

  لنظرية'' دي سوسير '' ف ماهي إال امتداد طبيعيليمسلايلإن نظرية الغلوسيماتيك   
اللغة شكل و ليست مادة “د بذلك لمقولته الشهيرة و بلورتها في قالب علمي ، مستم

فقد م الحقيقي ألفكار '' دي سوسير ''  ، و فضال عن هذا، فهو يعد نفسه المتم“
و مستوى  يرال و المدلول بثنائية "مستوى التعبيف '' ثنائية الدللمس'' ي استبدل

 .المحتوى"

 :المبادئ العامة للغلوسيماتيك-د

لمسليف عمله هذا أول محاولة لتأسيس نظرية لسانية علمية وصفية ، وفق يعتبر ي  
كان أهم هذه المبادئ مبدأ التجربة و مبادئ معرفية تفسيرية مقدمات منطقية بديهية ، 

 مبدأ االحكام والمالئمة.
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 :منهج الدراسة-ه

على العلوم الدقيقة، فهو الهدف إلى يعتمد المنهج الغلوسيماتيكي إلى دراسة علمية   
( أي  raninacuicleأن يكون موضوع اللسانيات علما وفق تصورات حلقة فينا ) 

ي ال تدرس إال ، و الت ”كونتأوغست “الفلسفة الوضعية المنطقية التي طورها 
 الظواهر اليقينية.

 :مدرسة لندن*

عرفت مدرسة لندن بأعمالها العلمية في الصوتيات و من الباحثين الذين برزوا في هذا 
، ( jones)  ''جونز'' (، و  sweet)  '' سويت ''( و إبنه ، و  Bell) الميدان: بال 

) فيرث ( من أجل قد تميزت خاصة بأعمال اإلنجليزي(، و  firth) '' فيرث ''  و 
 .بشكل عام و اللسانيات البريطانية بشكل خاصتطوير اللسانيات النظرية 

 :منهج الدراسة-(أ

( إيمانا منه أن ثمة مبدأ غالبا   (monism" في منهجية بفلسفة األحديةفيرث "نادى  
واحدا أال وهو المادة، و قد وصف اللغة بوصفها نشاطا معنويا في سياق اجتماعي 

 معين.

 :ما يليو من أهم مجاالت التنظير الفيرثي نجد -(ب

 المكون االجتماعي، و التحليل اللغوي ، و علم الداللة ، و الصوتيات الوظيفية.  

 :اللسانيات الوصفية-*

من حيث المنهج المتبع و المادة المدروسة ، ن العشرين لسانيات اختلفت شهد القر 
منطلقة بذلك من األنتربولوجيا و الدراسات الحقلية التي اهتمت بتدوين و تصنيف 
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ملها انقراض هذه اللغات التي تستع خشيةاللغات الهندية األمريكية في الو.م.أ 
، و قد برز فيها عدد من الباحثين إلرساء دعائم  مجموعات صغيرة من الناس

إدوارد ''( ، و  franz boas)  ”فرانز بوعز'' اللسانيات األمريكية و هم: 
 (leonardbloomfild)”ليونارد بلومفيلد'' ( و  eduardsapir)''سابير

" سابير فرضيةبالنظرية الشهيرة التي عرفت باسميهما  "سابير مع وورف "كما اشتهر
 رف".                وور 

في مسيطرا على اللسانيات األمريكية و األوروبية حتى سنة لقد ظلت المنهج الوص  
البنى التركيبية "في مؤلفة :  "تشومسكي "م ، و ذلك بظهور تيار جديد على يد1957

." (syntaticstructures .و سمه بالقواعد التوليدية التحويلية ) 

 :القواعد التوليدية التحويلية-*

م عندما أصدر  1975لقد أحدثت اللسانيات الوصفية تغييرا جذريا خاصة في عام 
معلنا منهج جديد   syntacticstructures”البنى التركيبية“تشومسكي مؤلفه الشهير:

بالقواعد التوليدية التحويلية  »في دراسة اللغة المرسوم 
»transformationtionalgenera-tivegrammar)) و قد أحدث هذا التيار

 .1العقالني ثورة في علم اللسانيات

 : علم الداللة*

و يعنى بدراسة  (هو أحدث فروع اللسانيات الحديثة، semanticeعلم الداللة )   
أول من استعمل مصطلح علم وضوعية و معاني األلفاظ و الجمل دراسة وصفية م

( و ذلك Michal breal) ( اللساني الفرنسي ميشال بريل  semantiqueالداللة ) 
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محاولة في  »كتابه الموسوم بـ :د فصل القول فيه بم، و ق1883عام في مقالة الصادر 
 م. 1897( سنة essais de semantique )  «علم الداللة 

 : معنى المعنى-أ

يعنى علم الداللة بدراسة المعنى وفي ظل هذا االهتمام اشتهر كتاب في هذه المسألة 
( وقد أورد ogden and richardsم ألوغدن و ريتشردز)1923"معنى المعنى" سنة 

 .1هذان اللسانيان اثنين وعشرين تعريفا خاصا بكلمة "المعنى"

 :علمية علم الداللة -ب

تصبو الدراسات الداللية الى أن تكون علما قائما بذاته وللوصول الى هذا اليقين 
 :نوردها فيما يليأربعة مراحل مهمة  (leech)العلمي المطلق .حدد ليتش 

 صياغة نظريات واضحة ودقيقة.-

 تحري الموضوعية في البحث والتحقيق.-

 الداللية.البساطة في تفسير الظواهر -

 :مناهج علم الداللة-ج

 :من أهم المناهج التي درست علم الداللة هي

 المنهج العقالني.-المنهج العملي )السياقي(–المنهج التحليلي 

 :علم الداللة التاريخي -د

 ويقوم بدراسة التغيرات الداللية التي تخضع لها الكلمة أو الجملة عبر الزمن.
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 : علم الداللة الوصفي-ه

 بدراسة المعنى والعالقات الداللية للكلمات والجمل دراسة وصفية انية. ويقوم

 :النظريات الداللية في القواعد التوليدية -و

لتشومسكي مكتسبا بذلك نوعا من استفاد علم الداللة من النظرية التوليدية التحويلية 
الموضوعية والدقة في التحليل كما تعد دراسة المعنى جزءا من النظرية اللغوية العامة 

 :ومن النظريات اللغوية التي انبثقت من القواعد التوليدية 

الداللة التوليدية التي طورها كل من "ليكوف ومكاولي" (katx)كاتز الداللة التفسيرية
والنظرية الموسعة" لتشومسكي وجاكندوف"وقواعد الحاالت  ."وغيرهم"وروس وبوسطن

 .1"لتشارلز فيلمور"وتعد من أشهر النظريات الداللية

 نشأة قواعد الحاالت: -

( من القواعد التوليدية التحولية  case grammar) إنبثقت نظرية قواعد الحاالت 
قاال م( (charlesfillmoreمورفيلساني األمريكي شارلز للتشومسكي ، فقد نشر ال

 بعنوان : 

في أوساط  ة'' أحدث له شهرة كبير   the case forcase'' '' الحالة للحالة '' 
وبهذا المقال قد أرسى دعائم نظرية داللية تهدف الى  اللسانيينالدارسين والباحثين

أو مايعرف بالمكونات case اكتشاف العالقات التي تربط الفعل بمختلف الحاالت
االسمية على مستوى الجملة وبهذا العمل تكونت بنية عميقة أكثر تجريدا وأعمق داللة 
من البنى العميقة التي ظهرت في النظريات الداللية األخرى مستعملة بذلك أكبر عدد 

 ممكن من القواعد الداللية التفسيرية.
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 " مصطلح "الحالة-أ

غ الخاصة باالسماء والضمائر وهو يدل في القواعد التقليدية االغريقية على الصي
فالمصطلح التقليدي للحالة يدل على الشكل وما يحمله من معنى مثل حالة الرفع والنصب 

داللية ...الخ .وقد أطلق عليها "فيلمور"اسم الحاالت الشكلية وأتى بمجموعة من الحاالت ال
فيلمور وقد التي تعد عناصر كلية موجود ضمنيا في جميع اللغات البشرية وبهذا يكون 

 أعطى لكل اسم موجود على مستوى الجملة مصطلحا معينا حسب الدور الذي يقوم به.

 : نماذج الحاالت-ب

 :1هي 1970مور سنة يلو من الحاالت التي قدمها ف 

 الخ.instrumental” األداة“، experiencer“، المجرب “”agentiveالمنفذ  

 في كتابه: قدمهاالمباحث اللسانية التي -

أهم الباحثين اللسانيين العرب ويعتبر كتابه )اللسانيات النشأة من أحمد مومن يعد 
والتطور( أحد أهم الكتب العربية الحديثة التي قدمت اللسانيات الى القارئ العربي بعامة 
والجزائري بخاصة من حيث تأصيلها وتطورها والدراسات اللغوية التي مرت بها الحضارة 

 أصبح علما مستقال بذاته.االنسانية الى أن 

 أصبحوفي هذا الكتاب قدم أحمد مومن أهم المراحل التي مر بها الفكر اللغوي الى أن -
 .على ما هو عليه في العصر الحديث 

المسار التطوري للدراسات اللغوية منذ العصور القديمة الى القرون الوسطى حتى مطلع -
 ريخية التي سادت خالل القرن العشرين .العصر الحديث وعن اللسانيات المقارنة والتا
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الى المدارس التي  "دي سوسير"الوصول الى حقيقة الدرس اللساني منذ نشأته على يد -
 تلته . 

خاصة بأعمال اللساني  نيات األمريكيةاالتحول الجوهري العميق الذي أحدثته اللس-
 "تشومسكي".

 : وقسم أحمد مومن كتابه الى أربعة عشر فصال وهي

 الدراسة اللغوية في العصور القديمة  : الفصل األول*

 يرى البحث اللغوي الحديث أن الحضارات الشرقية كان لها اهتمام كبير بدراسة 

 لففي القرن العشرين قبل الميالد قباللغة ظهرت في بعض األمم الشرقية 

 بداية الحضارة الغربية في اليونان طورت من عصرها ألف السنين وكان نظام 

 جد أنهاراسات اللغوية في العصور القديمة نالكتابة قد مر بمراحل عديدة والمتتبع للد

 .التحليل اللساني مستويات عالجت اللغة بمختلف

كاديون، الصينيون األريون و مايلي: المصريون القدامى ، السومه األمم نجد هم هذأو من 
 ، الفينيقيون، اليهود و الهنود، االغريق و الرومان.

 الدراسات اللغوية في العصور الوسطى  : الفصل الثاني*

ة عامة ومن ثم ابتعدت عن يتمثلت هذه الدراسة اللغوية في اطار نظرية فلسفية معرف
 .1داب الجميلةعلى دراسة األانكبت النظرة الكالسكية و 
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اللحن د امن فس "القران الكريم"المحافظة على أما الدراسات اللغوية العربية فاستمت في 
 ريف وكان الدرس النحو حاظرا فقد جمع بين النقل والعقل والوصف والتحليل....والتح

 الدراسات اللغوية في عصر النهضة ومطلع العصر الحديث  : الفصل الثالث*

تجلت في دراسة بعض اللغات الشرقية واالفريقية فكانت لهم دراسات لغوية في نواحي من 
مستويات التحليل اللساني ومن ثم مهدت السبيل لظهور مايعرف باللسانيات التاريخية 

 التاسع عشر للميالد واللسانيات االتية في القرن العشرين 

 اللسانيات التاريخية  : الفصل الرابع*

راسات اللغوية التي ظهرت في اروبا اثناء القرن التاسع عشر الميالدي عرفت الد
 فاللسانيات  (philology)او الفيلولوجيا (historicallingiustics)باللسانيات التاريخية 

في مستويات التحليل اللغوي عبر الحقب  اتها من تطور تدرس اللغة الواحدة ومايمس
 .على هذه الدراسة اسم الدراسة التطورية  )دي سوسير (الزمنية المختلفة واطلق 

 : كما حددت مناهج الدراسة اللسانية التاريخية في ثالث مناهج مختلفة الدراسة وهما-2
 .المنهج المقارن والمنهج اعادة التركيب الداخلي والمنهج الفيلولوجية 

 سوسيرن دينايفرد : لخامسالفصال *

هو تحول من اللسانيات التاريخية التى تهدف لقد شهد في بداية القرن العشرين تغيرا 
م ء اللغة األن العالقات الموجودة بينهما واعادة بناالى معرفة تاريخ اللغات والكشف ع

التي تعني  (synchronclinguistics)ح يعرف اليوم باللسانيات االنية الى ماأصب
بوصف اللغات وتحليلها كما هي موجودة في معينة من الزمن وبالخصوص في الزمن 

 ".دي سوسير ننايفرد "الحاضر وأول من نظر لهذا المنهج الجديد السويسري
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 مدرسة براغ  : الفصل السادس*

في نية و وبعض معا ( vielammathesius)وس  فيالم ماتيزي : أسس العالم التشيكي
م وأصبح يعرف فيما بعد بمدرسة براغ أو المدرسة 1926نادي براغ اللساني سنة 

 "كارسفسكي"-"كبسوناي""تروبتسكوي":1أقطابهاهمومن أ )المدرسة الفونيمية (الوظيفية 
 . ومما الشك فيه أنها تأثرت بمحاضرات دي سوسير )وغيرهم

 القواعد التوليدية التحويلية لفصل العاشر:ا*

صدر تشومسكي مؤلفه الشهير عندما أري اتجاه اللسانيات الوصفية بشكل جذلقد تغير 
طلق عليه اسم) علنا عن منهج جديد لدراسة اللغة أ، م 1957) البنية التركيبية( سنة 

 ا التيار العقالني ثورة في عالم اللسانيات.أحدث هذ القواعد التوليدية التحويلية ( و قد

 لةالفصل الحادي عشر: علم الدال *

و الجمل دراسة  و هو أحد فروع اللسانيات الحديثة ، و يعنى بدراسة معاني االلفاظ 
هواللساني   (sémantique)ول من استعمل مصطلح علم الداللة  وصفية موضوعية و أ

 الفرنسي  "ميشال بريل" .

 الفصل السابع: مدرسة كوبنهاجن*

العشرين" مدرسة القرن  مطلع نية التي ظهرت في أوروبا فيمن أشهر المدارس اللسا  
( و  glossematicsف الشهيرة ) الغلوسيماتيك ( ) يعرفت بأعمال يالمسل كوبنهاجن"

و اللسانيات  هي نظرية ظهرت لتتخلى عن الدراسات المتأثرة بالفلسفة ، و األنتربولوجيا
و : ) وهو أن اللغة شكل التي طرحها دي سوسير المقارنة كما استمد فكرة"اللغة نظام"
 .منهفي دراسته للغةة ليست مادة ( لكنه كان أكثر صرام
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 الفصل الثامن : مدرسة لندن*

األخرى بأعمالها العلمية في  اللسانية عن باقي المدارس "مدرسة لندن "تتميز
( و ابنه  bellو من الباحثين الذين برزوا فيها في هذا الميدان ) بال  "الصوتيات"

تمثلت  المتميزة ( و فيرث و يعد أهم جهودها  jones(و جونز )  suretوسويت ) 
 الموقف ، و نظرية الداللة".المكون  االجتماعي ، و سياق في أعمال فيرث" أبرزها "

 الفصل التاسع: اللسانيات الوصفية*

والمادة المدروسة، ج المتتبع حيث المنه شهد القرن العشرين لسانيات اختلفت من   
األنتربولوجيا و الدراسات الحقلية التي "حيث انطلقت منباللسانيات الوصفية "ت إتسم

ك خشية المتناثرة في الو.م.أ و ذلاهتمت بتدوين و تصنيف اللغات الهندية األمريكية 
على اللغة المنطوقة معتمدة على األشكال هذه الدراسة  بتانقراض هذه اللغات، و أن

ة ، و تصف كل لغة و دراستها كما هي مستعملة في مكان و زمان معينين ، و اللغوي
 د.انز بوب ، و إدوارد سابير و ليونالد بلومفيل، فر  "اللسانيات الوصفية"كان أبرز رواد 

 علم الداللة :الفصل الحادي عشر *

وهو احد أهم مستويات التحليل اللساني عرف خاصة بجهود "ميشال برييل"فال يمكن 
معاني تصاحبها لتعبر عنها فعلم الداللة يدرس  هان تحملأتوجد كلمات بدون  نأ

نى المعنى"ألوغدن وريتشردز" وقد المعنى وأشهر كتاب في هذا السياق نجد مؤلف "مع
 ورد هذان اللسانيان اثنين وعشرين تعريفا  خاصا بكلمة المعنى.أ
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 الفصل الثاني عشر:نشأة قواعد الحاالت*

لتشومسكي ، ففي عام  1انبثقت نظرية قواعد الحاالت من القواعد التوليدية التحويلية  
نوان '' ( مقاال بع Charles fillmorم نشر اللساني األمريكي شارلز فليمور ) 1968

محدثا بذلك ضجة كبيرة في أوساط الدارسين   ”the case for case”الحالة الحالة
اللغة و اللسانيات ، فبهذه النظرية قد وضع دعائم تنافس بقضايا و الباحثين المهتمين 

التي تربط النظريات التي سبقتها و تهدف هذه النظرية الى كشف العالقات الداللية 
 . casesالفعل بمختلف الحاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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 :المصادر و المراجع التي اعتمد عليها في كتابه-

 وردت المصادر و المراجع في كتاب ) اللسانيات النشأة و التطور ( ألحمد مومن  
في سبعة صفحات، صفحة خصصها للمصادر و المراجع العربية، و قد اتبع فيها 
ترتيبا ألف بائيا على حسب حروف المعجم العربي، و ذكر كذلك المعلومات المطلوبة 

مصدر / المرجع ، التحقيق إن وجد / للمصادر و المراجع و هي: المؤلف ، اسم ال
 دار النشر / بلد النشر ، تاريخ النشر ، كان أبرزها:الطبعة/

أبو الفتح عثمان الخصائص ، و الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب  ينابن ج-
ا الفهرست إلبن النديم، أبو يعقوب محمد بن اسحق ، دالئل اإلعجاز لعبد مهفي كال

 :التي اعتمد عليها المراجع العربية الحديثة أهممن ر الجرجاني و هالقا

ية للفكر اللغوي عند بيستومولوجاماريوباي ، األصول ، دراسة أسس علم اللغة ل  
التراث و لتمام حسان، علم اللغة العربية ، مدخل تاريخي مقارن في ضوء العرب 

لمحمد فتحي اللغات السامية لمحمود فهمي حجازي ، أسس المنطق و المنهج العالي 
، و اللغة الشاعرة مزايا الفن و التعبير في  عباس السنيطي، و النحو الوافي لحسان

اللغة العربية لعباس محمود العقاد ، و البحث اللغوي عند الهنود و أثره على اللغويين 
، تاريخ العرب ألحمد مختار عمر، علم اللغة بين التراث و المعاصرة لعاطف مدكور 

 .نسونفب و ليذئ وألبية اللغات السام

في كتابه بين قد جمعت كتب المصادر و المراجع العربية التي استعان بها لو   
 .و البحث اللغوي الحديث التراث اللغوي العربي القديم

ألجنبية حديثة أما في الصفحات الموالية لقائمة المصادر و المراجع دون المراجع ا-
ها على حسب حروف المعجم الفرنسي ، كما ذكر المعلومات بتبالدرجة األولى و ر 
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كان النشر ، بلد النشر تاريخ النشر المطلوبة عن المؤلف ، اسم المرجع / المصدر ، دار 
 أهمها ما يلي:

 :نجد المراجع األجنبيةهم أومن -

-bach and harms rt.uniersal in linguistic 
theory.blake.asemanitic analysis of case ;boch ;ctrager ;g.l 
outline of linguistic analysis ;blomfild « language » ;bolinger 
« apects of language » ;bridgman » the logic of 
modrenphyisis » ;chafe « meaning and the structure of 

language » ;chomsky –curent issues in linguistic theory »… 
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 : مالحظات حول الكتاب-

 القضاياالكتاب يقدم النظرية اللسانية الغريبة للقارئ الجزائري باستحسان حيث يطرح أهم -
في الدراسات اللغوية عبر الحقب الزمنية المختلفة منذ العصور القديمة إلى الوسطى 
مرورا بالقرنالتاسع عشر إلى نشأة الدرس اللساني عند العالم السويسري دي سوسير ، 

األوروبية بطريقة مباشرة أو غير  ةالتي تلته فمنها من تأثر بالبنيويليعرض أهم المدارس 
 مباشرة ، إلمكانية إيجاد الدارس أو القارئ ما تقتضيه النزعة اللسانية العربية لمزيد من

 خاصة . يةحتى تنهض بالمكتبة العربية عامة و الجزائر حوث بال

 هي :إال أن هذا الكتاب يحتوي على بعض المأخذ البسيطة و 

تصدد  التي بها الكتابة اللسانية في الوطن العربي ةالبداية الفعلية لنشأ على هعتمادعدم ا-
إال على بعض  .عدد من الدارسين والباحثين العرب لتقديم اللسانيات الى القارئ العربي

المصادر العربية القديمة قبل أن أصبحت علما قائما بذاته و على مراجع تظهر في 
مناهج البحث الحديث ينضوي في  أن تكون في تخصص اللسانيات فجلهااد مباحث ال تك

 .و البالغة و األدب

زائري فال نجد إال مالحظات جكباحث لسانيسانية للاأرائهيبدي األستاذ أحمد مومن ال -
، فأين وجهة نظره كباحث لساني عربي و جزائري كما حظيت يدونها فيأخر كل مبحث 

في  هالعربية عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح و حتى ال نجدبه البحوث اللسانية 
رؤيته و له مجاله كلساني عبد الرحمن الحاج صالح جزائريالساني لليتناول مباحثا كتابه 

 الحديث.العربي  في البحث اللساني الواعية 

لذالك يتعرض في كتابه لما  أجنبية بالدرجة األولىأغلب الكتب التي دونها في الهوامش-
قدمته اللسانيات من مصادرها األصلية وهو بهذا يقصي التراث اللساني العربي القديم من 

 مباحث كتابه.
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 : أعمالهه و حياتي أحمدحسان-

 مهتمت اللسانيا Rennes2 بفرنسا كاديميأ باحث " الجزائر ةيدسع والية مواليد من
 في ،أستاذ 1999 إلى 1997 من جامعةال إلى بأنتد اللغات وتعليمية التطبيقية باللسانيات

 دبي والعربية اإلسالمية الدراسات كلية في اللسانيات سابقا،أستاذ(الجزائر)وهران جامعة
 الدراسات كلية عميد منصب يشغل. اآلن إلى2006 سنة منذ(المتحدة العربية اإلمارات(

 اللسانيات في الماجستير مشاريع ،ترأس2013الى  2008من دبي والعربية اإلسالمية
 فيضو ،عالجزائرن".وهرا جامعة" في 2004 إلى  2001 من اللغات وتعليمية التطبيقية
 . العربية المجالت من لكثير العلمية الهيئات
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 :سنة صدور الكتاب-

 : صدر كتاب "مباحث في اللسانيات" للدكتور أحمد حساني في طبعات متتالية

 .م بديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999سنة  بدون طبعة*

م كنسخة الكترونية عن سلسلة 2013م والطبعة الثانية سنة 2008سنة  األولىالطبعة  *
 ."isbn978-9948-16-731-0الكتاب الجامعي" 
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  : تلخيصالكتاب-

خذ التناول العلمي للظاهرة اللغوية سبيله المنهجي في ظل التحول الذاتي للنظرية لقد أ
وفق معطيات مستنبطة  تطوير المنوال التحليلياللسانية من خالل دفعها للحركة العلمية بغية 

ية لنظرية تي على البحث اللساني وهيأت األرضالتطبيقية ال واإلجراءاتالفكرية من الخلفية 
 .1كانت الرافد المرجعي للنشاط الفكري االنساني

فة اتخاذ الظاهرة اللغوية موضوعا لها فتراث االمم السال إلىتكن أسبق المعارف  لمإناللسانيات
غني بالدراسات الوصفية والتحليلية للظاهرة اللغوية بمختلف  اإلنسانيةفي تاريخ الحضرة 

مستوياتها فقد حظي باهتمام وافرمن قبل المفكرين والفالسفة منذ القدم بهدف الكشف عن 
 البنية الجوهرية لهذا النظام .

الهنودالقدماء الحامل المادي لكن عند اكتشاف األوروبيون "اللغة السنسكريتية" وهي لغة 
( حوالي القرن الخامس  PANINI)للكتاب المقدس )الفيدا( وهو كتاب الغوي الهندي" بانيني

التشابه الموجود بين اللغة الرابع قبل الميالد .وهذا االستكشاف أثار انتباه الدارسين الى أو 
صبحت ارنة بين اللغات أالها لتشمل المقتوسع مج األخرىكريتية واللغات األوروبية السنس

 تطلق على هذه الدراسة ب "الفيلولوجيا المقارنة ".

 : المبحثالصوتي-أوال

ويتناول في هذا المبحث الدراسة الصوتية لمعرفة جهود الدارسين األقدمين في دراسة 
االصوات اللغوية وبيان مسار الدراسة الصوتية عبر الحقب الزمنية المختلفة للحضارة 

صوات . والمتتبع للمسار التطوري وما توصل اليه المنهج الحديث في دراسة األاالنسانية 
صوت في تاريخ الحضارة االنسانية يهتدي الى جهود العالم الهندي "بانيني "وما لدراسة األ

الى الدراسة الصوتية في  بعد ذلك نجده في دراسة الصوت عند اليونان مرورا بالعرب لينتقل
 القرن التاسع عشر.

النظام الصوتي يعد احد  في الفكر اللساني المعاصر لنجد أنالدراسة الصوتية ما نجد ك
باللغة  ويسمى يه على محورين محور يربط األصوات أنظمة الدراسة اللغوية اذ يقوم البحث ف
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بالكالم ويسمى بعلم  (ومحور يربط األصواتPHONOLOGY)علم التشكيل الصوتي 
 .1(PHONETICSصوات الوظيفي )ألا

 : المبحث التركيبي-ثانيا

لسانية رافقت القرن لجملة و تحليلها ظاهرة لقد كان االهتمام المنظرين اللسانيين بوصف ا
عدد العشرين ، نظرا لطبيعة البنية التركيبية للجملة بوصفها آلية جوهرية قادرة على توليد أكبر 

إلى كونها الرابط الضمني بين التمثيل الصوتي و المحتوي  إضافةمن البني اللسانية ـ  ممكن
 الداللي للنظام اللساني 

إنطالقا من هذه األهمية ، بدأ اللسانيون يطورون المعطيات العلمية للكشف عن الطبيعة 
اآللية التركيبية و جعلها  تحظى بتدارس كثيف نظري ظل تزايد في ظل التحول الذاتي 

ان استمد السمة المتكاملة القائمة بذاتها في ظل التحول اللساني للنظرية اللسانية إلى 
 التوليدي و التحويلي المعاصر 

 الدراسة التركيبية التوزيعية -أ

الدراسة اللسانية في أمريكا طابعها الخاص جعلها تتميز عن النشاط اللساني  أخذتلقد 
 1933( عام le langageاألوروبي و يظهر ذلك جليا بخاصة عند صدور كتاب ) اللغة 

مريكا منهجيا لكي اللسانية في أبلومفيلد و هو الكتاب الذي وضع أسس الدراسة  در نالليو 
 ت بالبنيوية و الوصفية تارة ، و التوزيعية تارة أخرى .تنع

نظرية السلوكية الذي أسقطها على و هذا الجهود اللساني بلومفيلد الذي أسقط معطيات ال
 la) مفهوم الوظيفة أساسلظهور نظرية لسانية متكاملة قائمة على  المنهج الوصفي مما أدى

fonction) ) ش ( بكلمة توزيع التوزيع ، لذلك استبدلها ) سوادي لمفهوم اسمهامن ثم تغير
(distribution ومنه وسم باالتجاه التوزيعي ). 

 :وهي المبادئعي في تحليله للبنية التركيبية إعتمد على عدد من يو االتجاه التوز 
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مبدأ التحليل إلى مؤلفات .مبدأ إقصاء المعنى من التحليل .مبدأ التوزيع مفهوم التوزيع.
 .مباشرة 

 :الدراسة التركيبية الوظيفية  ب

في إبراز الوظيفة اإلبالغية للغة و  "دي سوسير"و هذا االتجاه في التحليل التركيبي يقفو أثر 
قد نشأة في رحاب النزعة الفونولوجيا لمدرسة براغ اللسانية ، و تجلت مبادئ هذا االتجاه 
اللساني بوضوح في الدراسة الفونولوجية ، و كان أبرز الوظيفيين اللسانيين في مجال الدراسة 

 لمبادئ في مد على مجموعة من او الذي إعت "أندري مارتيني "التركيبية اللساني الفرنسي
أهم المبادئ التي وظيفة اللغة عند مارتيني والتقطيع المزدوج.ومن : وهي دراسة الفونولوجية 

 1: ي التحليل اللساني التركيبي هيتناولها ف

 .الركن االسنادي و اللفاظم الوظيفية و الركن المكتفي بذاته وللفاظم المكتفية بذاتها ا

 : الدراسة التركيبية التوليدية و التحويلية  ج

التركيبية مريكا بخاصة ، أحداث ثورة داخل الدراسة يعد التحول النظري للسانيات في أ
األولى إلعادة صياغتها و جعلها  اإلرهاصاتالبنيوية أي الدراسة التركيبية التوزيعية ، فكانت 

مبكرا  "زيليغ هاريس"األمريكياها اللساني في شكلها الجديد في رحاب فكرة التحويل التي تبن
و هو احد أقطاب المدرسة التوزيعية، كما يرجع الفضل في إعادة بناء الدراسة التركيبية و 

الجملة في ضوء المعطيات النظرية اللسانيات التوليدية و التحويلية التي  يةإستكشاف بن
 سيا لهار تلميذته اللسانيات التوزيعية بصفمبادئ بأفردت لدراسة الجملة ، و تأثر تشومسكي 

في كتب مختلفة كان أولها كتاب ) البني التركيبية ( سنة فأعاد صياغتها أكثرمن مرة و 
ثالثة نماذج من القواعد تتفاوت فيما بينها من  كي في كتابه هذا( ،وقد إقترح تشومس(1957

القواعد و  ذات الحاالت المحدودةالقواعد : حيث تقديم التفسير الكافي للبنى التركيبية وهي
 القواعد التحويلية و الركنية
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كما تتضمن النظرية التوليدية و التحويلية نظاما من القواعد له القدرة على تقديم التفسير 
الكافي لكل البنى التركيبية التي تكون اللغة الطبيعية و يتجزأ هذا النظام من القواعد إلى 

 .يبي ، المكون الداللي ، المكون الفونولوجيا ثالثة مكونات : المكون الترك

 :  المبحث الداللي-ثالثا

الجهود تنصرف إلى  تمن لغويين و غير لغويين، جعليت الداللة إهتماما كبير لقد لق  
تدارسها لكشف حقيقتها الدالليةو مجراها االجرائي فشكلت العالمة موضوعا هاما جعلها 
تحظى باهتمام منذ القدم وفي ظل الحضارات االنسانية القديمة إلى ان أصبحت علما مستقل 

 .بذاته في الفكر السيميائي المعاصر

 : الغاية المتوخاة من البحث اللساني-

 1أهداف الدراسة اللسانية الى مجموعة من النقاط التي تسعى الى تحقيقها وهيتتمثل 

أسرار اللسان من حيث هو ظاهرة انسانية عامة في الوجود تسعى اللسانيات الى معرفة -1
 البشري .

 استكشاف القوانين الضمنية التي تحكم في بنيته الجوهرية.-2

 اللية الخاصة للوصول الى وضع قواعد كلية.البحث عن السمات الصوتية والتركيبية والد-3

تحديد خصائص العملية التلفظية وحصر العوائق العضوية والنفسية واالجتماعية التي -4
 تعوق سبيلها.

 :  التحليل اللساني مستويات-

 إن موضوع اللسانيات الوحيد هو اللسان الذي يبتدى في ثالثة مستويات و هي :

 المستوى الصوتي -أ

 المستوى التركيبي -ب
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 :المستوى الداللي -ج

إن اللسانيات تتقاطع منهجيا مع معارف إنسانية أخرى ، الذي نتج عنه فروع خارجية -
للسانيات من هذه الفروع ما يلي :اللسانيات التطبيقية واللسانيات األنثربولوجية وعلم اإلجتماع 

 اللساني وعلم النفس اللساني اللسانيات الجغرافية .

 : لسانيات دي سوسير -

لقد أخذت النظرية اللسانية المعاصرة خصوصياتها المميزة منذ أن ظهرت إلى الوجود األفكار 
العلمية التي جاء بها "دي سوسير" في مجال البحث اللساني ، و من هنا يعد دي سوسير 

أحدثها كتابه الذي مؤسس اللسانيات في الثقافة اإلنسانية المعاصرة ، خاصة بعد الثورة التي 
 سيشاهاي  . (C.BALLYأصدر بعد وفاته فقد قام بتنفيذ مشروع احد تالمذته و هم شال بالي )

(SECHEHAYE) م بعنوان دروس  1916فجمع لألمالي في كتاب ظهر إلى األنسانية سنة
( ، خاصة في الثنائيات COURS DE Linguistipuegeneraleفي اللسانيات العامة )

بها و التي تشكل المحور المعرفي المنهجي المتوخى و من هذه الثناءيات نجد  التي إشتهر
 و ثنائية الدال و الدلول .ثنائية اللسان و الكالم ما يلي :ثنائية اللسانيات التاريخية و اآلنية و 

 مفهوم السيميائية عند دي سوسير-

المختلفة ، يهتدي إلى أن إن المتتبع لمراحل تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر الحقب الزمنية 
موضوع العالمة كان و سيظل العالمة معطى نفسي و ثقافي و إجتماعي و حضاري بشكل 

 عام الى إستقلت بموضوعها في الفكر السيميائي المعاصر.

في نظر دي سوسير كيان نفسي ( s.igneإن العالمة ) مفهوم العالمة عند دي دوسير : -
( و العالقة بين imag acoustiqueو صورة سمعية ) (concept)ذو وجهين ، مفهوم 

 . 1الدال و المدلول هي عالقة إعتباطية ، أي هي عالقة غير معلل
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 السيميائية عند دي دوسير : -

جتماعية إما أن يكون السيميائية كما يتصورها هي علم يدرس العالمات في إطار الحياة اال
 لسانية أو غير لسانية ، و بهذا يعد اللسان ظاهرة سيميائية من حيث كونه ظاهرة إجتماعية 

 المدارس اللسانية بعد ديسوسير :-

لقد كان إلنتشار أفكار "دي سوسير" دورا فعاال في تشكل مجموعة من الحلقات اللسانية في 
 1ا مميزا ، من هذه المدارس نجدها كما يلي :مختلف مناطق العالم ، لتأخذ لنفسها طابع

 .نيف مدرسة ج-

 .المدرسة الروسية -

 .مدرسة براغ -

 .المدرسة اإلنجليزية-

 .مدرسة كوبنهاجن 

 المدرسة األمريكية .
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 : في كتابهقدمها  المباحث اللسانية التي-

يعد الدكتور أحمد حساني من اهم الدرسين والباحثين المهتمين بالبحث اللساني لجهوده 
المكتبة العربية واغناءها ويعتبر كتابه المعنون" مباحث في اللسانيات  إثراءالمزدهرة في 

"اظافة معرفية لرصيد البحث اللساني العربي والجزائري وهذا لمحاولة توفيقيه في الربط بين 
ودع حساني اهتمام أضارة االنسانية وما قدمه المنهج الحديث وفي هذا الكتاب تراث الح

والمحدثين بالظاهرة اللغوية ومحطة بالغة األثر في جهود التراث اللغوي العربي  ىالقدام
 : القديم من حيث المنهج والمادة المدروسة لنجد مايلي

 تراث االمم السالفة غني بدراسات وصفية تحليلية.-

انطلقت اللسانيات في دراستها لمستويات التحليل اللساني دراسة تتصف بالعلمية  -
 والموضوعية.

 ماقدمه التراث اللساني العربي بكل روافده اللغوية والبالغية والفلسفية.-

 المبحث الصوتي -1

في مجال دراسة األصوات عبر التاريخ يجد أن الفكر  اإلنسانيةإن المتأمل في العطاءات   
بالظاهرة  اإلنسانيةكان له إهتمام في فترة مبكرة جدا من عمر تاريخ الحضارة  اإلنساني

الصوتية، و يعد ذلك في جوهره إلى دور األصوات في إكتمال النظام التواصلي بين أفراد 
المجتمع البشري ، إذ أن الطبيعة اإلنسانية تقتضي بالضرورة العضوية ، و النفسية و 

 1مال الصوت لتحقيق عملية التواصل ، و االبالغاالجتماعية ، إستع
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 تاريخ االنسانية: ر التطوري للدراسة الصوتية عبر المسا-

  أوال : الدراسة الصوتيةعند الهنود : 

لقد إهتم الهنود بالدراسة اللغوية بعامة ، والدراسة الصوتية بالخاصة ، حيث نشأة هذه األخيرة 
و يظهر ذلك بخاصة في الجهود اللغوية التي )vidaإكتملت في رحاب الكتاب المقدس ) ، و

( الذي عاش في القرن الخامس ،أو الرابع قبل paniniتنسب إلى العالم اللغوي بانيني ) 
 .الميالد

 ثانيا : الدراسة الصوتية عند اليونان: 

لقد كان إهتمام اليونانين بالدراسة الصوتية بخاصة في نظام الكتابة و تطوره في الحضارة   
اليونانية، كما يوفره من تميز شامل للظاهرة الصوتية كما هي مألوفة في اللسان اليوناني ، 

 في بالد اليونان .فالكتابة اليونانية تستمد أصولها من الكتابة الفينيقية التي انتشرت

 ا : الدراسة الصوتية عند العرب ثالث

إن الرصيد اللساني للتراث العربي في الجانب الصوتي قد حظي باهتمام خاص لدى 
األقدمين على إختالف توجهاتهم العلمية، فقد ذهب إهتمامهم بالظاهرة الصوتيةمن  نالدراسيي

 .1ة للنحو العربييحيث انه األساس في وضع المعايير التأسيس

 رابعا : الدراسة الصوتية في القرن التاسع عشر 

لقد ظهر االهتمام بعلم األصوات في رحاب  نزعة القواعد المقارنة ، فلم تكن دراسة اللغة 
السنسكريتية  هي العامل الوحيد في التأثير الذي تم بين اللسانيات التاريخية و علم األصوات 

، فقد كانت هناك عوامل اخرى تساعد على ذلك ، كان أهمها تقدم العلوم 1880حوالي عام 
 .الفيزيائية ، و الحيوية التي وفرت للدارسين اللغويين مزيدا من المعلومات 
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  خامسا : الصوت اللغوي ، ماهيته ، خصائصه المميزة، تفريعاته

مكلف ، مضطرا باستعداده ئن حي  يتواصل مع ابناء جنسه فهو حيث انه كا من إن االنسان
 إلنتاجإلى الحياة االجتماعية ، فهو مؤهل سلفا  الضطرارهلقي و النفسي إلى الخطاب الخ

الصوت بوصفه ظاهرة فيزيولوجية ، و استخدامه لتحقيق عملية التواصل بين االفراد المجتمع 
 .البشري

ين اثنين في دراسة فكر اللساني المعاصر لتدارس األصوات اللغوية قد وضع جانبالإن   
األخر الجانب الوظيفي فاألول  زيولوجي ،وغوية ، أحدهما يتعلق بالجانب الفياألصوات الل

الوظيفي  األصوات( و الثاني ينحت ب : علم phonétiqueت ب: علم األصوات العام )ينع
 ( 'phonologie.) 

 phonétique) (علم األصوات العام-أوال

 قياسا بعلم األصوات الوظيفي حيث بدأ هذا العلم ينشأ ويتطوران علم األصوات العام قديم 
منذ بدأ االهتمام بمالحظة الظاهرة الصوتية في جانبيها الفيزيولوجي والفيزيائي واكتمل بفضل 
توافر نتائج علمية في رحاب معارف انسانية مختلفة .وهو ما ساعد الدارسين على تقديم 

 غوية. وصف دقيق لعملية انتاج األصوات الل

 : 1ويمكن حصر مجال مبحث علم األصوات العام فيمايلي

 يصف جهاز النطق عند االنسان وصفا تشريحيا.-أ

 يحدد مخارج األصوات ويضبط عملها في التجويف الصوتي.-ب

يبحث في الصوت من حيث جهاز االستقبال ويبين كيف تتلقى األذن وتحوله عبر -ج
 األعصاب الناقلة الى الدماغ.

 النشاط الصبي والعضلي أثناء انتاج األصوات واستقبالها.يصف -د
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ان علم األصوات العام يتناول عدة جوانب من جوانب الظاهرة الصوتية مما يجعل الفكر 
 :وهي اللساني المعاصر يميز بين فروع مختلفة لهذا العلم

واالطباق  اء الفيزياء والتشريحوهو من اختصاص علم : علم األصوات الفيزيائي والتشريحي-
وهو يسعى بواسطة المخبر الى تحويل الصوت الى صورة  : علم األصوات التجريبي-

 مسجلة مكتوبة تبين الطيف الصوتي وحاالته المختلفة.

يهتم بالتحوالت والتغيرات التي تطرأ على األصوات اللغوية عبر  : علم األصوات التاريخي-
 التاريخ.

هاز النطق وتجاويفه وتحديد مخارج األصوات يهتم بوصف ج : علم األصوات الوصفي-
 وحصر عددها وصفاتها.

 phonologie) علم األصوات الوظيفي )-ثانيا

ان موضوع علم األصوات في تأليفها وكيفية تركيبها أثناء األداء الفعلي للكالم .أي األصوات 
من حيث خصائصها الوظيفية في الخطاب المنجز بمعزل عن طبيعتها الفيزيولوجية 
والفيزيائية ولذلك فان العنصر الصوتي الذي يشكل موضوع علم األصوات الوظيفي هو 

 (phonème)الفونام 

 التركيبي :  المبحث-

ر الذي شهدتهالدراسة التركيبية  في وصفها للجملة و تحليلها يعد ظاهرة لسانية تطو إن ال
دي سوسير ')دروس في اللسانيات العامة ( أثر  "رافقت القرن العشرين فمنذ أن ظهر كتاب

الدراسة التركيبية في إطارها النظري الذي ظل ينمو و تتزايد في ظل التحول الذاتي للنظرية 
اللسانية إلى استمد مقومات النظرية المتكاملة القائمة بذاتها في رحاب النظرية التوليدية و 

، حيث أضحت النظريات السوسيرية مرجعا  التحويلية بأعمال اللساني األمريكي تشومسكي
 يستند إليه  كثير من النظريات اللسانية المعاصرة 

ويمكن رصد أول محاولة ، قام بها دي سوسير في حقل الدراسة التركيبية خاصة تميزه بين 
 rapportsنوعين من العالقات القائمة بين العناصر اللسانيةوهي ، العالقات االستبدالية )
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paradigmatiquesو العالقات التركيبية، )rapports syntagmatiques ( تعد  التي
الرافد العلمي الذي كان له تأثير واسع في المدارس اللسانية التي تلت ظهور كتاب دي 
سوسير مما أثرى الدراسة التركيبية برصيد نظري تجلى أثره في المسار التحولي لوصف 
البنية التركيبية للغات ، و تحليلها في ضوء المنحى المنهجي لالتجهات اللسانية المختلفة و 

 1بحثها في ظل النتائج المحصل عليها في ميدان وصف البنى التركيبية  التي طورت

 أوال : الدراسة التركيبية التوزيعية :

لقد تميزت الدراسة اللسانية في أمريكا بطابعها الخاص ، الذي ميزها عن النشاط اللساني 
-Blomfield (1949-1األوروبي و يظهر ذلك جليا بخاصة عند ليونارد يلومفيلد ') 

،و هو الكتاب الذي هيأ  1933( عام le langage، الذي أصدر كتابه : اللغة ) ((1887
ت بالبنيوية و الوصفية تارة ، و التوزيعية تارة نية في أمريكا منهجيا و جعلها تنعالدراسة اللسا

 أخرى .

ويتمثل في اسقاط بلومفيلد معطيات النظرية لعلم النفس السلوكي على المنهج الوصفي 
اللساني مما أدى الى ظهور نظرية لسانية متكاملة قائمة على أساس مفهوم الوظيفة ويقصد 
بها موقعها بالنسبة الى العناصر المحيطة به أو توزيعه في السياق الكالمي .لذلك استبدلها 

ومنه وسم هذا االتجاه distribrutionبكلمة توزيع ( w.f-swadash)بمصطلح سوداش
 .(distribrutionnalisme)باالتجاه التوزيعي

 : مبادئ التحليل التوزيعي 1-

 : مفهوم التوزيع -أ

وهو الموقع الذي يحتله العنصر اللساني ضمن حواليته المألوفة ، وقد ) يحدد توزيع   
مجموع العناصر التي تحيط به ، ومحيط عنصر ) أ( يتكون من ترتيب  بأنهعنصر 

العناصر التي ترد معه ، التي يتوافق كل منها في موقع معين مع العنصر في تركيب 
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كالمي ، و العناصر التي ترد مع العنصر ) أ( في موقع معين تدعى إنتقاء هذا العنصر 
 .1الموقع  الهذ

 إقصاء المعنى  - أ

النتظامها لذلك اللغوية التي تعد أسبابا لها و  باألشكالون في دراستهم اللسانية يهتم التوزيعي
المعنى من التحليل اللساني إيمان منه ان المعنى ال يمكن إخضاعه  استبعاديصرون على 

 .لنوع الدراسة الوصفية 

 التحليل إلى مؤلفات مباشرة -ج

اللسانية التوزيعية في تحليل البنية التركيبية ، ساسي التي تعتمد عليه الدراسة األإن المنهج 
وهو التحليل الذي يتم به تفيك بنية الجملة على أساس  أضحى ينعت بالتحليل إلى مؤلفات

أكبر من بعضها األخر الى أن يتم أنها مؤلفة من طبقات من مكونات الجملة بعضها 
وحدة دنيا تفيد (morphème) تحليلها الى عناصرها األولية من المورفيمات لكون المورفيم

 داللة يبرزها التحليل. 

 ثانيا: الدراسة التركيبية الوظيفية :  

الوظيفة  أهميةفي إبراز  "دي سوسير "ي ُاثرساني يقتفإن اللسانيات الوظيفية منحى ل  
اإلبالغية للغة ، وقد نشأ هذا االتجاه في رحاب النزعة الفونولوجية من خالل نشاط حلقة 

( ، و تجلت مبادئ هذا االتجاه cercle de linguistique de Prague  براغ اللسانية ) 
اللساني بوضوح في الدراسة الفونولوجية ، و يمثل  هذا االتجاه خاصة في مجال الدراسة 

 بية مجموعة من اللسانيين يتقدمهم أعمال اللساني الفرنسي أندري مارتيني التركي

هذه الوظيفة  واصل بين أفراد المجتمع اللغويهي الت : وظيفة اللغة عند مارتيني–أ 
االنسانية تؤديها اللغة بوصفها مؤسسة انسانية بالنظر الى اختالف بنيتها من مجتمع لغوي 

 . ألخر فهو يرى أن الوظيفة الجوهرية للغة هي االبالغ بين أفراد المجتمع اللغوي
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الخاصية التي تتميز بها اللغة البشرية عن غيره من األنظمة إن :  التقطيع المزدوج–ب
لغة الطبيعة قابلة ن الأاإلبالغية األخرى أنها قابلة للتقطيع المزدوج و نلخص من ذلك 

 :مستويينللتحليل إلى 

( ، وهي الوحدات الدالة التي تقبل التحليل إلى Les monèmes: مستوى اللفاظم )  األول
 وحدات أصغر عديمة الداللة 

( ، وهي الوحدات الصوتية الدنيا التي  Les phonèmesفونيمات ) : مستوى ال الثاني
 ليست لها داللة في ذاتها وقادرة على تغير المعنى .

 .نين اللغة البشرية اا من قو و انطالقا من هذا التحليل يكون التقطيع المزدوج قانونا أساسي -

 مبادئ التحليل التركيبي عند مارتيني :  –ج 

لقد بلغت الدراسة التركيبية عند مارتيني مرحلة مهمة في ظل النتائج المحصل عليها في 
رحاب الدراسة الفونولوجية ، إستطاع من خاللها أن يطور التحليل التركيبي للجملة بوضع 
الخطوط األولية لهذا التحليل الذي ينبني على وظيفة العناصر اللغوية في التركيب ،و 

 وفقها العناصر في جملة الطرق التي ترتب 

م بوصفها وحدات التقطيع األول في الملفوظ ن العالقات التي تربط بين اللفاظليبين مارتيني أ
 (l'énoncé  في أي نظام لساني تتجلى في حاالت مضبوطة بضوابط سياقية تكاد تكون )

 :1 عامة في جميع اللغات المعروفة ، وهذه الحاالت هي

 : (Les monèmes autonomes) بذاتهااللفاظم المكتفية -1

هي وحدات دالة تتضمن في بنيتها المستقلة دليل وظيفتها مثل : اليوم / غدا / أحيانا/ 
 غالبا/ إلخ ....
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 اللفاطم الوظيفية :2-

وهي اللفاظم التي تساعد على تحديد وظيفة عناصر أخرى ال يمكن أن تستقل بنفسها في 
السياق اللساني الذي ترد فيه ، فيكون دور اللفاظم الوظيفية هو ضبط العالقة التركيبية لهذه 

 العناصر غير المستقلة ، كا لوظيفة التي تؤدي حروف الجر في النظام اللساني العربي 

 : في بذاتهالركن المكت3-

 ( من لفظين فأكثر.Les systemesauonome و يتألف الركن المكتفي بذاته)  

 الركن االسنادي : -4

التي يبني حولها  ( هو النواة les syntagme prédicatif إن الركن االسنادي )   
 .بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة  قد  العناصر اللسانية روابطها الملفوظ ، و تع

(  expansionما يضاف الى النواة االسنادي هو من الناحية التركيبية الحاق ) وان كل
وهذا المفهوم لاللحاق يضارع مفهوم النحاة العرب للفضلة وهو كل ما يضاف الى العمدة في 

 الكالم )المسند والمسند اليه ( يعد فضلة يستقيم الكالم بدونه من الناحية الوظيفية فحسب. 

الى الملفوظ اليغير العالقات بين العناصر السابقة  فعنصر اذا أضي-شكليا -فااللحاق
 :1 للجملة النواة.وقد ميز مارتيني بين ضربين من االلحاق

وهو نوع من االلحاق يبقى فيه الكالم مطابقا في بنيته للجملةالنواة بعد  :اللحاق بالعطفا-1
 حذف العنصر األولي )المعطوف عليه(.

من حيث التطابق الوظيفي للعناصر الملحقة ففيه يتميز الملحق  : االلحاق بالتبعية-2
 بوظيفة تختلف عن وظيفة العنصر األولي )المتبوع(.
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 ثالثا : الدراسةالتركيبية التوليدية و التحويلية: 

صياغتها لتكون في شكلها  إلعادةإن االرهاصات األولى للدراسة التركيبية التوزيعية   
( zilligharris)  "ز.هاريس"الجديد، بدأت مع فكرة التحويل التي تبناها اللساني األمريكي 

مبكرا و من مؤسسي المدرسة التوزيعية ، فقد كانت تبدو ناقصة و ذلك إلنفعالها للجانب 
( خاصة N.chomeshgkiy)  "ن. تشومسكي "الداللي ، و يرجع فضل إكتمالها في أعمال

في النظرية اللسانية التي كان لها أثر بالغ في تطوير الدراسة التركيبية ، ووضع منهجية 
خاصة لدراسة الجملة و تحليلها للكشف عن بنيتها في ضوء المعطيات النظرية للسانيات 

 .(1957) "سنةالبنى التركيبية  ة بدا مع كتابه"التوليدية و التحويلي

ثالثة نماذج من القواعد تتفاوت فيما بينها "البنى التركيبية "تابه و قد إقترح تشومسكي في ك
 : 1من حيث القدرة على تقديم التفسير الكافي للبنى التركيبية وهي

 : ( états finisالقواعد ذات الحاالت المحددة : )  – 1

الخطي أطلق عليها كذلك باألنموذج الماركوفي وهي سلسلة من االختيارات تتم في السياق 
 للكالم . أي كل اختيارالحق يحدده اختيار العناصر السابقة .

 : ( Les régles syntagmatique القواعد الركنية )  –

وهي القواعد التي باستطاعتها أن تولد كل الجمل التي تولدها القواعد األولى)ذات الحاالت 
دودة عن لمحاالت ااذ توجد جمل تعجز القواعد ذات الحالمحدودة( والعكس غي صحيح 

 توليدها.

 

 

 
                                                           

 .120ص حمد حساني، مباحث في اللسانيات،أ1
 



حساني و تقديمه النظرية اللسانية الحديثة  أحمد الفصل الرابع :                      

 

117 
 

 : القواعد التحويلية –3

القدرة على تقديم التفسير الكافي  اتتضمن النظرية التوليدية و التحويلية نظاما من القواعد له
لكل البنى التركيبية التي تكون اللغة الطبيعية ، و يتجزأ هذه النظام من القواعد إلى ثالث 

 .مكونات : المكون التركيبي ، و المكون الداللي ، و المكون الفونولوجي

 : المكون التركيبي-1

لي للجملة عميقة التي تمثل التفسيرالدال ويعد المكون التوليدي الوحيد الذي يفرد لكل جملةبنية
 :1 وبنية سطحية التي تمثل التفسير الفونولوجي وهو يتكون من مكونين

 .مكون األساس ويرتبط بالبنية العميقة -أ

 مكون تحويلي يرتبط بالبنية السطحية .-ب

 : المكون الفونولوجي-2

التركيبي ويضفي عليها تفسيرا وهو الذي يحدد الشكل الصوتي للجملة المولدة في المكون 
 قائما على أساس قواعد فونولوجية خاصة بكل لغة.

 : المكون الداللي-3

يعد التمييز بين البنية العميقة بوصفها مخرجا لقواعد المكون األساس والبنية السطحية 
بوصفها مخرجا للقوعد التحويلية فأصبح من الالزم ادخال المكون الداللي الذي أهملته 

 م.1957الدراسات اللسانية التوزيعية والدراسات التوليدية والتحويلية في مرحلة البنى التركيبة 

 ثالثا : المبحث الداللي : 

إن اللغة الطبيعة في جوهرها هي رابط األصوات بمعاني ، و يتحقق ذلك في ظل الحافز   
الدالة التي تغطي مجاال التواصلي بين أفراد المجتمع للغوي ، و اللغة نظاما من العالمات 

يشمل جميع  ينرة اإلنسانية ، فهي بذلك حقل ألسأرحب من المفاهيم التي ترتد إلى الخب
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التصورات المستوحاة من الواقع الخارجي الذي يعد مرجع لتشكيل الدوال و تحقيق التالزم 
 لمدلول(   التواضعي بين الصورة السمعية ) الدال ( ، و المفهوم المرتبط بتلك الصورة ) ا

عبرالحقب الزمنية المختلفة،يهتدي إلى أن دراسة العالمة  اإلنسانيةو المتتبع لمسار الحضارة 
كانت محط إهتمام لدى اللغويين وغير اللغويين إلى أن إستقلت بموضوعها في الفكر 

 السيميائي المعاصر 

 : العالمة في التراث1-

 صور عديدة تتجلى في المحطات التالية:لقد عالج التراث الفكري العربي العالمة في 

المورث اللساني ، المورث البالغي ، المورث الفلسفي ، المورث الديني ، المورث اإلجتماعي 
 : 1،و لذلك درس الفكر اإلنساني العالمة في المحطات التالية

 : مفهوم العالمة عند األقدمية –أ 

و يتجلى مفهوم العالمة عند الدراسين األقدمين يتجاور مع مفهوم السيمة  األمارةو الدليل 
 من العلم بشيء آخر ( وكل  ذلك يتعلق بالداللة وهي في تصورهم  كون الشيء بحالة يلزم 

لقد القيمة الداللية للعالمة في النظام التواصلي لدى الدارسين األقدمين بإهتمام الملحوظ إذ   
 نهم درسوه دراسة شاملة، ويصرحون في ظل هذه التدارس بأهمية في الحياة االنسانية إ

و يظهر إهتمام الدارسين األقدمون على إختالف إتجاهاتهم العلمية من فالسفة ،و  –ب
لغويين،فقهاء بطبيعة العالمة من حيث هي شيءمحسوس بديل في الواقع المدرك ، عن 

 شيء مجرد غائب عن األعيان 

 : المجال الداللي للعالمة –ج

ن العالمة بنمطها السيميائي ذات فضاء داللي ها اإلجرائي للعالمة إذ أو تتمثل في مجال
ر إخضاعه القتران ثنائي بين دال معين ، ومدلول معين يضل يصاحبه في يليس من اليس
 إطراد رقيب 
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 : تصنيف الدالالت عند الجاحظ –ه 

وتتمثل في تصنيفه للدالالت تصنيفا تقتضيه طبيعة العالمة في محيطها الطبيعي ، و  
الثقافي ، و الحضاري ، بشكل عام وهي خمسة أصناف : اللغة ، و االشارة ، العقد ، الخط 

 ـ النصبة 

 أنواع العالمات :  –و 

 نواع وهي : المورث الفكري العربي تنقسم إلى أإن العالمات في 

 .العالمة من حيث طبيعة الدال فهي لفظية وغير لفظية  – 1

العالمة من حيث العالئق القائمة بين طرفيها األساسين )الدال و المدلول ( فهي إما  – 2
 .ضعية ، أو عقلية أو طبيعية و 

 .العالمة اللفظية الوضعية نجدها تتفرع إلى مطابقة و تضمن و إلتزام  – 3

 ثانيا : النظرة السلوكية 

( الذي firth وتظهر الدراسة الداللية بخاصة في أعمال الباحث اللساني اإلنجليزي ) فيرث 
أعجب بالسياق في الثقافة اللسانية المعاصرة ،و إرتبط اسمه بهذه النظرية ، إذ يرى أن الميزة 

الملفوظات  أنإنتاجالجوهرية التي تتميز بها اللغة اإلنسانية هي وظيفتها االجتماعية ، و 
المستمع  –اللسانية يتم في إطار سياق الموقف االجتماعي و الثقافي و بذلك يبرز المتكلم 

للغته دوره وشخصيته في البيئة المتجانسة و يتجلى تصنيفه للسياقاتفي رحاب هذه النظرية 
سياق السياق اللساني و السياق العاطفي أو االنفعالي و  : إلى تصنيفات متنوعة منها ما يلي

 الموقف و السياق الثقافي .
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 ثالثا: نظرية الحقول الداللية 

وفي ظل التحول المنهجي لمسار الدراسة الداللية ، وهو التحول الذي يهدف إلى تصنيف   
المداخل المعجمية في أنساق بنيوية وفق عالئق داللية مشتركة ، وفي ظل هذه المقارنة 

 1المنهجية تبلورت نظرية أضحت تنعت بنظرية الحقول الداللية .

ساني حينما يعمد الى تبني منوال الحقول الداللية ان من أهم األسباب التي تواجه الباحث الل
هي كيفية حصر الوحدات األساسية التي تكون الحقل  المراد دراسته وهو ما جعل طريقة 

 التناول تختلف من باحث ألخر.

اللسانيىن في رحاب التحليل الداللي الذي يعتمد الحقول  ارسينتأملنا محاوالت الد ما إذا -
 الداللية ، نجدها ال تتجاوز المجال اإلجرائي التالي: 

 .تحديد الحقل  – 1

 .تحديد الوحدات – 2

 رابعا : النظرية التفسيرية 

تقترن النظرية التفسيرية في علم الداللة بالتحول المنهجي لمسار الدراسة اللسانية الذي حدث 
التوليدية و التحويلية ، وهو التحول الذي يعد قفزة نوعية في مجال الدراسة  التجربةفي ظل 

 التركيبية و الداللية على حد السواء 
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 : المصادر و المراجع التي اعتمد عليها –

وردت المصادر و المراجع في عشرة صفات خصصها للمصادر و المراجع العربية 
إلى الكتب المترجمة إلى اللغة العربية و المراجع األجنبية ، ففي المصادر و  باإلضافة

المراجع العربية اتبع ترتيبا ألف بائيا على حسب حروف المعجم العربي ، و ذكر كذلك 
المراجع وهي : المؤلف اسم المرجع / المصدر ، بلد النشر المعلومات المطلوبة للمصادر و 

الكتب المترجمة إلى اللغة  إما، تاريخ النشر ، هذا بالنسبة للمصادر و المراجع العربية ، 
،اسم المرجع / المصدر ، الترجمة و التعليق مع العربية فقد ذكر المعلومات التالية المؤلف 

شر ، تاريخ النشر ، ثم في الصفحة الموالية دون المراجع ذكر اسم المترجم و المعلق ،بلد الن
األجنبية ورتبها على حسب حروف المعجم الفرنسي ، كما ذكر المعلومات المطلوبة عن 
المؤلف ، إسم المرجع / المصدر ، بلد النشر ، تاريخ النشر ، وقد تميزت كتبه بين الحداثة 

ة من بينها االمتناع و المؤانسة ألبو حيان و القدم ، ففي استعماله للكتب العربية القديم
التوحيدي وفقه اللغة وسر العربية ألبو منصور الثعالبي أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني 
،الخصائص البن جني ، المقدمة البن خلدون ، شرح المقصور و الممدود البن دريد محمد 

ن الحسين بن محمد االصفهاني و بن الحسن األزدي ، المفردات في غريب القرآن للراغب ب
الكتاب لسيبويه ، الشفاء ) العبارة ( البن سينا ، الفروق في اللغة ألبو الهالل العسكري ، 
تهافت الفالسفة ألبو حامد الغزالي إحصاء العلوم ألبو نصر الفارابي استخراج من التراث من 

المحدثين الجدد منهم،  علوم تتوافق مع ما هو جديد في العلوم الحديثة ، كما أخذ عن
عبدالرحمان أيوب ') الكالم إنتاجهو تجليله ، معجم اللسانية بسام بركة ، النحو و الداللة 
لحماسة عبد اللطيف ، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية شاد الحمزاوي ، مدخل 

نايف خرما ، للسانيات دوسوسير لمبارك حنون،أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ل
لسانيات النص لمحمد الخطابي ، قواعد تحويلية لمحمد على الخولي ، علم الداللة العربي 
لفايز الداية اللغة و الداللة لعدنان ابن دريل ، مشكلة البنية إلبراهيم زكريا ، االلسنية 

سنية التوليدية التوليدية و التحويلية وقواعد اللغة العربية، االلسنية لعلم اللغة الحديث ، األل
التحويلية وقواعد اللغة العربية ، مباحث في النظرية األلسنية و تعليم اللغة العربية لزكريا 
ميشال  مبحث في قضية الزمنية الصوتية للبدراوي زهران ، في علم اللغة العام لعبد الصبور 
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تقعيد وعلوم شاهين ، العربية لغة اإلعالم لعبد العزبز شرف األلسنية العربية وفنون ال
األلسنية لريمون طحان  الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون لمحمد عيد ، معرفة األخر 
اإلبراهيم عبد اهلل وآخرون ، قضايا اللسانية و الحضارية لمنذر عياشي ، مدخل إلى األلسنية 

ري يوسف  غازي ، علم الداللة عند العرب و اللسانيات التوليدية و التحويلية لعادل فاخو 
اللسانيات و اللغة العربية للفاسي الفهري مدخل إلى السيموطيقا لقاسم ، سيزاو نصر حامد 
أبو زيد مدخل في اللسانيات لصالح الكشو و علم اللغة بين القديم و الحديث لعاطف مدكور 
، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب العربية األساسية تمازن الوعد ، و البحث 

لغوي عند العرب و علم الداللة ألحمد مختار عمر ، في النحو العربي نقد و توجيه مهدي ال
مخزومي ، بنية الخطاب الشعري لعبد الملك مرتاض، وكتاب لعبد السالم المسدي األسلوبية 
و األسلوب نحو بديل في نقد األدب و التفكير اللساني في الحضارة العربية ، اللسانيات من 

، اللسانيات و اسسها المعرفية ، مفهوم النص في دراسة في علوم القرآن  خالل النصوص
 ألبو زيد حامد نصر ، االبجدية ، نشاة الكتابة ألحمد هبو  

 أما المراجع المترجمة إلى اللغة العربية :

 هنات دراسة الدالالت اللغوية ألن إينومرا 
  مدخل إلى اللسانيات لرونالد إيلوار 
  اللغة لستيفن أولماندور الكلمة في 
  درس السيمولوجيا ، مبادئ فب علم األدلة لروالن بارت 
 دروس في األلسنية العامة لفردنان دسويسر 
  علم الداللة و السمياء لبيارغيرو 
  مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة لكاترين فوك وقوفيك بيارلي 
  العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد لهنري فليش 
  نظرية تشومسكي اللغوية لجون ليونز  –و المعنى و السياق اللغة 
  مبادئ اللسانيات العامة، مفاتيح األلسنية لجورج مونان –علم اللغة في القرن العشرين

 :الدوريات فا عتمد على ما يلي
  تحليل عملية التكلم لعبد الرحمان أيوب 
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  إلميل بنفنيست  اإلنسانيةاللغة ة التجربة 
 الحاج صالح  للدكتور عبد الرحمن للسانمدخل إلى علم ا 
  أحمد حساني"كما إعتمد على المجالت التي ألفها " : 
  البنية التركيبية في رحاب اللسانيات التوليدية و التحويلية 
  العالمةفي التراث 
 تشومسكي و الثورة اللغوية لجون سيرل 
 مجلة عالمات في النقد العربي لدافيد سافان  –السيمائية في فكر شارل بيرس  األصوات

 ذالتفكيكية وجذور الوعي التنظيري عند جاك دريدا السليمان عشراتي 
  الداللة عند األنصاري لعاطف القاضي و علم الداللة عند العرب 
  الوضع االبستمولوجي للسانيات لصالح الكشو 
  مدخل إلى اللغويات التطبيقية لكوردير 
 جيرار لودال بيرس أوسوسير ل 
  بين السمة و السيميائية لعبد الملك  –نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية و التراث العربي

 ضمرتا
  النظريات النحوية و الداللية في اللسانيات التحويلية لمازن الوعد  –نحو نظرية لسانية حديثة 
  بين الخطاب و النص ألحمد يوسف 
 جون دييوا ،  –دالس دانيال  –ميل بنفنيست الكتب إلعتمد على أما المراجع األجنبية فا

دي  "أوزالد ديكور، دنيس جيرار ، جون ليونز أندري مارتيني ، و كما اخص كتابه بكتاب
 .و اللسانيات الحديثة  اللغوي العربي االصيل وهو بهذا مزج بين التراث"سوسير 
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 : مالحظات حول الكتاب -
  مستويات التحليل اللساني ال أهم مباحث في كتابه )مباحث في اللسانيات( أحمد حساني قدم

. 
 تطورات التي مست الدراسات الصوتيةعلى يد العالم اللغوي قدم مدخال تعرض فيه لمجمل ال

ظهور  القرن التاسع عشر الى  إليهالعرب وماتوصل  إلىالهندي"بانيني"  وعند اليونان 
 .) دي سوسير(  يسير ياللسانيات كعلم مستقل على يد العالم السو 

  قدم ثالثة مباحث رئيسية تصف اللسان من صوتية و تركيبية و داللية تعرض فيها لما قدمه
والنتائج التي توصل  العربي القديم وما تعرض إليه تاريخ الحضارات االنسانية  اللغوي الفكر
 .أصبحت اللسانيات علما قائما بذاته و ألجل ذاته  المنهج الحديث حتى اليها 

 نه يعد كمضمون علمي زاد البحث اللغوي العربي بهذا العمق و الوضوح إضافة جليلة إال أ
تخدم المكتبة العربية و القارئ العربي و الجزائري على وجه الخصوص لكن رغم ذلك ال 

 : نقاط التاليةتتمثل في اليخلو أي كتاب من بعض المالحظات و المأخذ 
 للدارسة الصوتية عند الرومان  ه في المبحث الصوتي لم يتطرق إذ نجد. 
  بما قدمه التراث اللغوي العربي القديم في دراسته   كتابه في التركيبي لم يخصص في المبحث

جرجاني ..و غيرهم العبد القاهر نظرية النظم عند  سيبويه و للجملة خاصة كما نحده عند  
 .م في أقسام الكل  اهم مباحث و لم يحدد

  لم يقدم في كتابه ما تناوله اللسانيون المحدثون في دراستهم للغة العربية وفق ما طبقوه من
 المنهج الحديث. 

 عند تشومسكي فإنه لم يحدد المباحث التي تطرق إليها في الجملة  وفي الدراسة التركيبية
 ...كقواعد إعادة الترتيب ، القلب المكاني ، قواعد الزيادة 

 ما المبحث الداللي فلم يعرف بعلم الداللة وواضعها األول العالم الفرنسي " ميشال بريل " و ا
ير من العلماء على اعتبار البحوث الداللية التي وضعها كث خاص به  يص مبحثتخص

 وغدن "معنى المعنى.الجدد كريتشردرز وأ
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 خاتمة 

 : ستخلص أنوفي نهاية بحثي أ

كتاب " محاضرات في اللسانيات العامة" للساني السويسري" فردينان دي سوسير "مرجع ان -
ون جعلهم يتوصل ما هم دراساتهمأ في ر من الباحثين والدارسين العربمهم استمد منه كثي

عد العربية الحديثة  لت امين المؤلفاتهم مضحملته أما وهذا .كثير من البحوث اللسانية إلى
باالستحسان لكن المغرب العرب توسع مجاله  اآلراءمن محاولة موفقة شهدت لها كثير 
 .ا شهد به كثير من اللسانيين والدارسين العربليتفوق على هذه البحوث  وهذا م

اللسانية خاصة تلك التي والبحوث كثير من الدراسات  إلى لقد توصل اللسانيين المغاربة-
 ونظيره في الجزائر العالم اللساني باسم" نظرية النحو الوظيفي" عرفها الدكتور أحمد المتوكل

" نظريته الخليلية الحديثة " ما جعلها تحدث ضجة كبيرة ن الحاج صالح  عبد الرحم الدكتور
 في أوساط اللسانيين العرب المحدثين.

 مرحلة مهمة مرت بهايجد أنها  يثة اللسانية العربية الحد بةنشأة الكتاالمتتبع ل نكما أ-
، فلوال دراسة هؤالء العلماء و الباحثين اللسانيين العرب على يد أحد رواد  عربيةالدراسات ال

والذي نقلوا المنهج الحديث الى ميادين التفكير  "فيرث  "سانيات الحديثة العالم االنجليزيالل
 في الوطن العربي.

الوصفية  نظرته إلىمعتمدا بذلك النقد للنحو العربي كثيرا من تمام حسان  لقد وجه الدكتور-
اللغة ه "كتاب الذي أحدثها في ودجمبالعربية الدراسات الاتسم ، إذ  في دراسته للغة العربية

رار الدراسات النحوية غلى اهتمامه للمعنى و المبنى على و مبناها فأو "العربية معناها 
 .أكثر من عنايته بالمعنى القديمة التي اهتمت بالمبنى
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فقد نظرته للدراسات العربية  فيمان الحاج صالح مختلفا نوعا ما كان الدكتور عبد الرح-
اللغوي  د بعث التراث يو الحداثة ، و هذا ما جعله يع صالةحاول جاهدا التوفيق بين األ

كالخليل بن "بنظرية القدامى  هباعجإ في ضوء المنهج الحديث وخاصةدراسته و  القديم العربي
 حملت اسمهنشاء نظرية جديدة للغة وهو كذلك ما ساعده على إ مفي دراسته "ويهبأحمد وسي
 و هي تعتبر نظرية ثانية و لكن بأدوات علمية مختلفة."بالنظرية الخليلية الحديثة "و سمت 

بدراسة مستويات  اإلبراهيميخولة طالب للدكتورة  "مبادئ في اللسانيات"حظي كتاب -
عبد  الحديث و استلهمت فكر األستاذالمنهج  إليهما توصل للساني من جانبين التحليل ا
النظرية "في  وعرضت أهم المباحث التي عالجهاالعربية  الحاج صالح و نظرته للغة الرحمن

 خاصة في مستويات الصوتية و التركيبية . "الخليلية الحديثة

غلب البحوث الصوتية ا نظرية اللسانية الحديثةحساني في تناوله للأحمد الدكتور  ربط لقد-
والداللية التي اهتم بها كل من النظر الغربي الحديث والتراث اللغوي العربي القديم اذ نجد 

 عدد من المفاهيم اللسانية  الحديثة تعرض لها التراث اللغوي العربي القديم في كتبه.

نظرة عن  نوعا ما تختلف كتابه في  رية اللسانية الحديثةالنظة أحمد مومن في تقديم نظر -
 فقد سلك اتجاها مغايرا محاوال من خالله تعريف القارئ  اإلبراهيميخولة طالب  حساني و
در والمراجع المصابهذا العلم بما تناوله اللسانيين الغربيين في كتبهم فقد اعتمد على العربي 

جليلة لرصيد  إضافة)اللسانيات النشأة والتطور( لذلك يعتبر أجنبية بالدرجة األولى في كتابه 
 البحث اللساني العربي الحديث.

ما يراه بسيطا وواضحا في دراسة والدارس الجزائري  أحمد حساني استطاع أن يقدم للقارئ -
ي و المنهج الحديث، إال أن أحمد مومن حاول أن يحيط و اللغة لذلك وازن بين التراث اللغ

ما قدمته المناهج الغربية الحديثة و هذا ما يظهر في مباحث كتابه إذ ال يستعين القارئ ب
 بالكتب األولى التي قدمت اللسانيات إلى القارئ.
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الحاج صالح عبد الرحمن بحوث الدكتور كثيرا من  اإلبراهيميخولة طالب  استفادة الدكتورة-
و حاولت أن تستعين بما قدمه في اللسانيات فنجد الكتاب يحتوي على تعريفات كثيرة له، 

كما نجدها تستعين بعدد من الترجمات خاصة التي تناولها في النظرية الخليلية الحديثة" 
بالضرورة عل  اعتمده و ، (لفردينان دي سو سير")محاضرات في اللسانيات العامة "لكتاب 

 . "ة علم اللسان مجل"

وأحمد  اإلبراهيميحقيقة مفادها أن كل من خولة طالب  إلىومن خالل دراستي هذه توصلت 
ثرائهااغناء المكتبة العربية  إلىمومن وحساني سعوا للوصول  بأهم البحوث اللسانية التي  وا 

دراسة اللغة العربية بما يوافقها في المنهج الحديث  إلىكان لها أثر بالغ في توجيه األنظار 
 القرآنشرط أن تكون هذه الدراسة تضيف للعربية ما يحافظ على جوهرها ألى وهي لغة 

 الكريم.
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