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  بسمهللاالرحمنالرحيموالصالةوالسالمعلىأشرفالمرسلينوبعد:

إن هذا البحث فً مجمله ٌستعرض نظرة علماء العربٌة و على رئسهم أبو الفتح 

 عنوان: الجهود اللسانٌة فً التراث اللغوي العربًب نا كانبحثوعلٌه فإن  ًعثمان ابن جن

ومن أسباب اختٌارنا هذا حٌث اتبعنا فٌه المنهج الوصفً التحلٌلً  -أنموذجا-ابن جنً 

 الموضوع أنه من أروع المواضٌع التً ٌجب أن تدرس ٌكون فٌها البحث أكثر. وعلٌه

هل استطاع ابن جنً إثراء إشكاالت معرفٌة ومنهجٌة ٌتمثل أهمها فٌما ٌلً: نطرح عدة 

تتمثل فً إعادة وصف اللغة وصفا ٌبعث فٌها التجدد  الدرس اللسانً العربً بأسالٌب جدٌدة

وما هً األسس المعرفٌة والمنهجٌة التً انطلق منها ابن  .الحضوري الخطابً والفكري؟

. هل استطاع ابن جنً أن ٌتمثل اللسانٌات الغربٌة تمثال صحٌحا جنً فً دراسته اللسانٌة؟

وما هً نقاط التوافق بٌن ابن جنً ودي  ٌتجاوز به مجرد النقل لغرض التعلٌم والتعرٌف؟.

  سوسٌر؟.

تطرقنا إلى مفهوم لقد قسمنا هذا البحث إلى مدخل بعنوان نبذة عن اللسانٌات العربٌة 

والمبادئ األساسٌة لها وأٌضا المدارس اللسانٌة الغربٌة أال وهً اللسانٌات وفروعها 

ول بعنوان اللسانٌات الحدٌثة والتفكٌر التحوٌلٌة، ثم الفصل األ الوظٌفٌة والبنٌوٌة والتولٌدٌة

الفكر اللسانً الغربً فً اللسانٌات العربٌة  واللسانٌات العربٌة مظاهر  فٌهاللسانً العربً 

الحدٌثة وأٌضا اللسانٌات والتراث العربً والبحث اللسانً العربً وتخلله أٌضا النظرٌات 

انٌة فً التراث اللغوي العربً عند ابن الجهود اللس، الفصل الثانً بعنوان نٌة العربٌةااللس

المبادئ األساسٌة للسانٌات بٌن ابن جنً وفردٌناند دي سوسٌر، والمبحث  ٌتكون من جنً

أما الثالث: الجهود الداللٌة عند ابن جنً، والرابع: الثانً: الدراسات اللسانٌة عند ابن جنً. 

 االشتقاق والتطور الداللً. 

وعلم كتاب الخصائص البن جنً المصادر والمراجع منها اعتمدنا فً البحث من     

لدي سوسٌر إلى جانب مراجع أخرى، كأي موضوع من المواضٌع واجهنا صعوبات  اللغة

والتعمق فً الموضوع أكثر. ونتقدم  فً الوقت قد كان وجٌز جدا ألخذ معلومات أكثر

 ٌحفظها هللا على صبرها معنا.   نكاعسعادبالشكر الجزٌل إلى األستاذة الفاضلة المحترمة 
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 انيات : ـمفهوم اللس_1

إن موضوع اللسانٌات من المواضٌع التً شؽلت الدارسٌن، ألنها علم حدٌث       

و هً  وقد تمكن علمائها الذٌن أسسوا مباحثها من فهمها واعطائها داللة متعددة الطرح،

ٌؤرخ لهما عادة من مطلع القرن العشرٌن من أحدث العلوم االنسانٌة، فظهورها وانتشارها 

 وقد استطاعت أن تحقق مركزا مرموقا فً دائرة العلوم اإلنسانٌة و جعلها موقع الصدارة.

 اللسانيات المصطلح و المفهوم : -1-

 :  المصطلح -أ

العرب" البن منظور فً قوله لقد جاء مصطلح اللسان فً معجم "لسان      

:"اللسان: جارحة الكالم، ٌكنى بها عن الكلمة فٌؤنث حٌنئذ، قال األعشى باهلة: إنً أتتنً 

لسان ال أسر بها من علة، العجب منها و ال سخر،قال ابن بري: اللسان هنا الرسالة 

والمقالة، ومثله: أتتنً لسان بنً عامر، أحادٌثها بعد قول نكر"
1

به معنى وهو ٌقصد  

 الكالو والحدٌث. 

أورد الراؼب األصفهانً مصطلح اللسان فً معجم مفردات ألفاظ القرآن فً     

"لسن اللسان الجارحة وقوتها"، وقوله أخلل عقدة من لسانً، ٌعنً به من قوة لسانه  قوله:

وم فإن العقدة لم تكن فً الجارحة وإنما كانت فً قوته التً هً النطق بها، وٌقال: لكل ق

لسان ولسن، ال بكسر الالم أي اللؽة، وقوله: "واختالؾ ألسنتكم وألوانكم" إشارة إلى 

اختالؾ النؽمات فإن لكل إنسان نؽمة مخصوصة ٌمٌزها، كما أن له صورة مخصوصة 

ٌمٌزها البصر.
2   

كان ٌطلق علٌها باللؽة إن اللسانٌات كان لها صدى كبٌر فً الدول الؽربٌة حٌث    

 وأٌضا باللؽة األلمانٌة                    Linguistiqueالفرنسٌة فتسمى أما باللؽة   Linguistics االنكلٌزٌة

Sprachwissenchaft  حٌث أن هذه المصطلحات ترجع إلى الكلمة الالتٌنٌة

Lingua  وهً تحمل معنى اللسان أو اللؽة، وقد استعملتها اللؽات األوروبٌة المتفرعة عن

                                                           
. 222م، مادة لسن، ص1968دار صادر، بٌروت، لبنان،  ،1جمال الدٌن ابن منظور، لسان العرب، ط  1  
، نقال عن: الراؼب األصفهانً، معجم مفردات ألفاظ القرآن،دار الكتب 22عمار ساسً، اللسان العربً وقضاٌا العصر، ص 2

.  472م، ص 2224العلمٌة،   
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بالمعنى نفسه، وبتؽٌٌر فً شكل الكلمة على حسب نظامً النطق والكتابة فً  اللؽة الالتٌنٌة

وقد اختلؾ الباحثون فً أول من استعمل هذا المصطلح فً الثقافة الؽربٌة،  .كل لؽة منها

م، فً كتابه 1816سنة  فذهب جورج مونٌن إلى أن أول من استعمله هو فرانسوا رٌنٌوار

Des traubadour chois des poèsie 
1

، وٌرى آخرون أن هذا المصطلح قد ظهر  

م. فٌما ٌعتقد 1855م ثم انجلترا ابتداء من 1826فً ألمانٌا ثم استعمل فً فرنسا سنة 

أن فرونز بوب هو أول من استعمل هذا المصطلح، كما كان أسبق من  نعمان بوقرة 

دٌسوسٌر فً دعوته إلى استقاللٌة العلم اللسانً.
2
  

نقل هذا المصطلح فهو محمد مندور فً كتابه"النقد المنهجً عند  أما أول من   

. وقد عرؾ هذا العرب و منهج البحث فً األدب و اللؽة" مستعمال مصطلح علم اللسان

المصطلح عدة تسمٌات فً اللؽة العربٌة تعددت وتنوعت بأثر من ثقافة الباحث وخلفٌاته 

علم اللؽة، اللؽوٌات، األلسنٌة المعرفٌة واالبستٌمولوجٌة فظهرت مصطلحات مثل 

.خواأللسنٌات، فقه اللؽة، علم اللسانٌات... إل
3

 

م نظمت الجامعة التونسٌة ندوة تحت عنوان "األلسنٌة و اللؽة 1978فً سنة و   

وحٌث أجمع الباحثون و المداخلون فً أشؽال هذه الندوة على أٌسر و أنسب  العربٌة"

ٌة، هو مصطلح المصطلحات المتداولة فً البلدان العربٌة و أقربها إلى روح اللؽة العرب

وقد أنشأت الجزائر تحت  ه األستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح،تبنا اللسانٌات الذي

وأصدرت به مجلة متخصصة فً هذا العلم.إشرافه معهدا متخصصا فً اللسانٌات 
4
     

 المفهوم : -ب 

قد عّرؾ دي سوسٌر اللسانٌات حٌث قال:"أن مادة اللسانٌات تتكون بادئ األمر     

ٌة بالحقب أم الحضارع مظاهر اللسان البشري سواء تعلق األمر بالشعوب البدائٌة جمٌ من

                                                           
21م، ص2227الجزائر، دار موفم،  عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات فً علوم اللسان، د.ط،  1  
.  14م، ص1979ٌنظر: نعمان بوقرة، المدارس اللسانٌة المعاصرة، د.ط، دار النهضة العربٌة، بٌروت لبنان،   2  
النشر و التوزٌع، ٌنظر: محمد مندور، النقد المنهجً عند العرب و منهج البحث فً األدب واللؽة، د.ط، نهضة مصر للطباعة و  3

.  429ص  م،2224الجٌزة،   
 . 18عمار ساسً، المرجع السابق، ص  4
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القدٌمة أم بحقب االنحطاط والمعتبر فً كل عصر من هذه العصور لٌس الصحٌح والكالم 

األدبً فقط ولكن جمٌع أشكال التعبٌر مجتمعة."
1
  

إن اللسانٌات علم حدٌث، ولد على أنقاض العلوم اللؽوٌة الكالسٌكٌة المتمثلة فً    

ة المقارن،و النحو المعتمد على المنطق األرسطً والقٌاس، بعدما أحدث قطٌعة  فقه اللؽ

معرفٌة و منهجٌة مع هذه الدراسات وقد كان صاحب هذه القطٌعة العالم اللسانً دي 

 . دراسة اللؽة لذاتها و ألجل ذاتهاسوسٌر الذي دعى إلى ضرورة 

وتفسٌر الظواهر اللسانٌة اللسانٌات الحدٌثة تسعى من أجل نظرٌة عامة لوصؾ     

بعٌدا عن كل االعتبارات الخارجة عن نطاق اللؽة البشرٌة، معتمدة على آلٌات منطقٌة 

و التلقً السطحً واألحادي تسمح للذهن بترتٌب إجراءاته بعٌدا عن التسلٌم بالحقائق 

اوت فً للمعرفة وقد حاول بعض الباحثٌن تعرٌؾ اللسانٌات للقراء العرب، فألّفوا كتبا تتف

.ألساسٌة لهذا العلم القائم بذاتهقٌمتها بحسب مقدرة كل مؤلؾ فً إدراك المفاهٌم ا
2
   

االبراهٌمً و هً تلمٌذة عبد الرحمان الحاج صالح لقد عّرفت خولة طالب       

اللسانٌات: "بأنها الدراسة العلمٌة الموضوعٌة للسان البشري أي تلك الظاهرة العامة و 

ً البشر و الجدٌرة باالهتمام و الدراسة، بؽض النظر عن كل االعتبارات المشتركة بٌن بن

األخرى التً ال تعد من صلب اهتمام اللسانٌٌن.
فٌما ذهب نعمان بوقرة إلى أن   3

صؾ و طناعٌة( دراسة علمٌة تقوم على الواللسانٌات: "علم ٌدرس اللؽة )الطبٌعٌة واالص

معاٌنة الوقائع بعٌدا عن النزعة التعلٌمٌة و األحكام المعٌارٌة"
4

ح بلعٌد بٌنما ٌعرفها صال ،

"بأنها ذلك العلم الذي ٌدرس اللؽة على نحو علمً من حٌث أصواتها و تركٌبها و داللتها، 

دون االهتمام بالسٌاقات االجتماعٌة التً تكتسب فٌها اللؽة و تستخدم".
5 

ما ذكر سابقا فالكثٌر من اللؽوٌٌن المحدثٌن قد عّرفوا اللسانٌات بأنها ق وعلى وف      

علمٌة للؽة حٌث أنهم ٌعنون بذلك استعمال الناهج العلمٌة فً دراساتها، وقد كان هدفهم من 

ذلك أن ٌجعلوا دراسة اللؽة دراسة موضوعٌة حٌث كان ؼرضها الكشؾ عن خصائصها 

                                                           
. 13م، ص1985، 3فردٌناند دي سوسٌر،علم اللؽة العام، ت:ٌوؤٌل ٌوسؾ عزٌز، دار آفاق عربٌة،بؽداد، ط  1

  
. 26م، ص 2225آمنة بلعلى، أسئلة المنهجٌة العلمٌة فً اللؽة و األدب،د.ط، دار األمل، تٌزي وزو، الجزائر،   2  
.9م،ص 2226، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2االبراهٌمً، مبادئ فً اللسنٌات، طخولة طالب   3  
. 67نعمان بوقرة، المرجع السابق، ص  4

  

. 16م، ص2229، دار هومة، الجزائر، 4، طصالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة  5
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علٌها ظواهرها: الصرفٌة، الصوتٌة، النحوٌة، الداللٌة، وعن القوانٌن اللؽوٌة التً تسٌر 

، والكشؾ عن العالقات التً تربط هذه الظواهر بعضها ببعض و تربطها واالشتقاقٌة

 . ة و بالمجتمع و البٌئة الجؽرافٌةبالظواهر النفسٌ

 انيات: ـ_فروع اللس2

اللسانٌات لٌس علما واحدا و إنما هو علوم مختلفة تفرعت عن الدراسة العلمٌة     

للؽة، بحٌث أصبح اآلن لكل فرع منها علماء متخصصون فً هذا الفرع أو ذاك من هذا 

العلم، كما أصبح لكل فرع دراساته وأبحاثه وكتبه ودورٌاته التً تصدر بانتظام وبأعداد 

، اتفق أؼلب علماء اللؽة ي أحرزته اللسانٌات فً الفروع المختلفةهائلة، ونتٌجة للتقدم الذ

 على تقسٌم اللسانٌات إلى فرعٌن كبٌرٌن هما : 

 :  Theoretical Linguisticsاللسانيات النظرية  -1-

هو العلم الذي ٌدرس الظواهر اللؽوٌة الصوتٌة الصرفٌة النحوٌة و الداللٌة     

تً تشترك فٌها جمٌع اللؽات، فضال عن دراسته لمناهج بصفة أساسٌة، و هً الظواهر ال

البحث اللؽوي، إن اللسانٌات النظرٌة على مدى أكثر من نصؾ قرن لم ٌعد علما واحدا بل 

لسانٌات لٌس علما أحادي النظرة أصبح علوما تتخللها نظرٌات مختلفة، و معنى هذا أن ال

ة ذات أصول ـة مختلفـوٌـات لؽـانس فهناك نظرٌـاه، أو تتمتع بنوع من التجـواالتج

 . ة أحٌانا ومتعارضة أحٌانا أخرىـمتداخل

إن اللسانٌات النظرٌة قد استقرت على عدد من العلوم تدرس جوانب أساسٌة من     

 اللؽة، حٌث ٌطبق علماء اللؽة مناهج مختلفة فً دراساتها: تارٌخٌة، مقارنة، وصفٌة

.لدراسة اللؽة اإلنسانٌةصول عامة الدراسات إلى وضع أ وتسعى هذه
1 

  _فروع اللسانيات النظرية :

العلم الذي ٌدرس الصوت اللؽوي بعٌدا عن البنٌة من حٌث طبٌعة  األصوات:علم أوال: 

وكٌفٌة حدوثه، و مواضٌع نطق األصوات المختلفة و الصفات النطقٌة المصاحبة للصوت 

صوات النطقً، الفٌزٌائً، وؼٌر ذلك، ثم أصبح علم األصوات عدة علوم منها: علم األ

 . السمعً، التجرٌبً وعلم الفونٌمات
                                                           

.18-14م، ص 2212، حلمً خلٌل، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة، دار المعرفٌة الجامعٌة  1
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علم المرفٌمات العلم الذي ٌبحث فً تصنٌؾ المورفٌمات وأنواعها  علم الصرؾ:ثانٌا: 

ومعانٌها المختلفة ووظائفها، وٌدخل فً إطار علم الصرؾ بالمفهوم التقلٌدي وٌستخدم 

 . ة أساسٌة فً التحلٌل هً المورفٌموحد

العلم الذي ٌدرس أحكام الكلمات وقوانٌنها داخل  )التركٌب( أو علم النظم:علم النحوثالثا:

تً تربط بٌن مكونات الجمل الجمل و العبارات وأنواع الجمل، و العالقات النحوٌة ال

 ٌطلق علٌه أحٌانا بعلم القواعد الذي ٌشمل هذا العلم فضال عن علم الصرؾ. و

العلم الذي ٌدرس الطبٌعة الرمزٌة للؽة، و ٌحلل الداللة من  :علم الداللة وفروعهرابعا:

بالبنٌة اللؽوٌة وتطور الداللة و تنوعها، ة العالقات الداللٌة بٌن الكلمات حٌث عالقتها 

والعالقات الداللٌة بٌن الكلمات والحاالت الداللٌة و فٌه عدة فروع: علم المفردات، علم 

الحركة الجسمٌة  ٌاضً، علم الجرافٌمات، علمالمعجمٌات النظري، علم اللؽة الر

.المصاحبة للكالم
1

 

 : Applied Linguisticsاللسانيات التطبيقية  -2-

اللؽوٌة  تٌا، و هذا الفرع ٌعنى بتطبٌق النظرهو فرع من فروع اللسانٌات    

كما ٌعنى بالتحلٌل التقابلً بٌن اللؽات  ومعالجة المشكالت المتعلقة باكتساب اللؽة وتعلٌمها،

 . تحسٌن ظروؾ تعلم اللؽات وتدرٌسهالالستفادة منه فً 

 _ فروع اللسانيات التطبيقية: 

طبقا هو العلم الذي ٌقوم بدارسة اللؽات و اللهجات و ٌصنفها  اللسانٌات الجؽرافٌة:أوال:

وبالنظر إلى خصائصها اللؽوٌة الصوتٌة و الصرفٌة والنحوٌة  لموقعها الجؽرافً،

والداللٌة، التً تفرق لؽة عن لؽة ولهجة عن لهجة فً البلد الواحد، وهو ٌستند فً ذلك إلى 

الجؽرافٌة بوضع  علم اللهجات النظري، و ؼالبا ماتنتهً هذه الدراسة فً اللسانٌات

 س اللؽوٌة. األطال

االجتماعٌة: ٌعد علم اللؽة االجتماعً فرعا من فروع علم اللسانٌات فهو ثانٌا: اللسانٌات 

ٌهتم بدراسة اللؽة فً عالقتها بالمجتمع، ألنه ٌنظم كل جوانب اللؽة و طرائق
2
    

                                                           
1

 . 27م، ص1989دار طالس، دمشق،  ،1مازن الوعر، دراسات لسانٌة تطبٌقٌة، ط 

 . 47كمال بشر، علم اللؽة االجتماعً) المدخل(، دار ؼرٌب للطباعة والنشر، د.ت، ص 2
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 استعمالها التً ترتبط بوظائفها االجتماعٌة والثقافٌة. 

تالؾ فً استعمال الناس ٌهتم هذا العلم بدراسة مظاهر التنوع و االخ علم األسلوب:ثالثا:

للؽة ما وتحلٌلها، وقد ٌدرس اللؽة المكتوبة كما تتمثل فً لؽة شاعر أو كاتب وٌحاول أن
2

 

ٌرصد المالمح اللؽوٌة للؽة، وٌدرس أٌضا اللؽة المنطوقة التً تتمثل فً لؽة الخطاب أو 

والتنوع فً  الؾاإلذاعة أو لؽة اإلعالن المكتوبة أو المسموعة و ؼٌر ذلك من أوجه االخت

 . االستعمال اللؽوي

ٌختص هذا العلم بدراسة العوامل النفسٌة المؤثرة فً اكتساب  اللسانٌات النفسٌة:رابعا:

   لؽة األم، وال سٌما عند األطفال أو تلعم لؽة أجنبٌة، كما ٌدرس عٌوب النطق والكالم ال

                                       النفس البشرٌة و اللؽة بشكل عام.بٌن والعالقة 

 1و ٌعده بعض العلماء جزء من علم اللؽة النفسً وهو ٌهتم علم أمراض الكالم: خامسا:

 على نطق والكالم عند األطفال والكبار بدراسة وعالج األمراض المتصلة بعٌوب ال

 السواء.

س فن صناعة المعجم هو الفرع التطبٌقً لعمل المعاجم وٌدر فن صناعة المعاجم:سادسا:

ت والشـروح  وتألٌفه، من حٌث طـرائق ترتٌب المفـردات واختٌار المـدخل وإعداد التعرٌفـا

  . للكلمات داخل المعجم

ٌهتم هذا العلم بالطرائق والوسائل التً على تعلٌم اللؽة األم أو  علم اللؽة التعلٌمً:سابعا: 

المدارس.اللؽات األخرى التً ٌتعلمها الطالب فً 
1  

 : المبادئ األساسية للسانيات _3

ٌقصد بالمبادئ هنا هً المنطلقات األساسٌة التً ٌبدأ منها التفكٌر اللسانً و      

باعتباره رائد الدرس  De saussureتتحدد عند البنٌوٌٌن و على رأسهم دي سوسٌر 

مفاهٌم االصطالحٌة اللسانً انطالقا من تحدٌد المبادئ النظرٌة، و األسس المنهجٌة، وال

ؽة أن تتخذ لنفسها طابع الصرامة لتؽدو علما قائما بذاته، دراسة اللالتً أمكن من خاللها 

                                                           
.  22-18حلمً خلٌل، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة، ص   1  
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وقد تفرع عن هذا األمر عددا من الثنائٌات هً: اللؽة والكالم، اآلنٌة والتزامنٌة، العالمة 

 اللسانٌة. 

الحدٌث، مما لهما أثر ٌشكل هذان المصطلحان قطبً الدرس اللسانً _اللغة و الكالم: 1

فً تحدٌد موضوع الدراسة ورسم منهجها، فاللؽة عند دي سوسٌر حدث اجتماعً وفردي 

فً آن واحد وهً نظام مستقل ومتطور فً آن واحد، وهً تعاقد بٌن األصوات واألفكار 

لدى  وهً تواضعات ملحة ٌتبناها الجسم االجتماعً لتسهٌل ممارسة الملكة اللسانٌة

وفً المقابل ال نلمس أي فرق بٌن هذا المفهوم وبٌن ماذكره ابن جنً بشأن  1األفراد.

  2.تعرٌفه للؽة حٌث قال: "حد اللؽة أصوات ٌعبر كل قوم عن أؼراضهم"

إن هذا التعرٌؾ ٌبدو على توافق كبٌر مع مفهوم اللؽة عند اللسانٌٌن    

ن اللؽة و الكالم باعتبار المحدثٌن،ؼٌر أن ابن جنً هنا ال ٌكاد ٌعٌر اهتماما للفرق بٌ

المتكلم لدى علماء العربٌة نموذجا اجتماعٌا، ٌعتد به وهو مصدر االحتجاج اللؽوي، بل إن 

التً تشٌر إلى الصفة  تعرٌفه هذا ٌنطبق على الكالم باعتباره أداء فردٌا لو ال كلمة "قوم"

 . االجتماعٌة

و داللة زمنٌة لؽًة، وهو االطار ٌعتبر مبدأ اآلنٌة وهو مصطلح ذوالتزامنية:  _اآلنية2

المنهجً والموضوعً الذي ٌحدد الحٌز الزمانً والمكانً للظاهرة اللؽوٌة، كما أنه 

المفصل األساسً فً عملٌة الدرس اللسانً عند دي سوسٌر، بما ٌتطلبه من ضرورة 

ا فها، باعتبارهحصر ولو من قبل التصور النظري االفتراضً والعٌنة اللؽوٌة المراد وص

نقطة استقرار قصٌرة ال وجود لها فً الواقع، ففً ظل واقع لؽوي  كما ٌقول مارتٌنً

متؽٌر بتؽٌٌر الحٌاة االجتماعٌة ٌصبح التماٌز اللؽوي الحاصل من هذه الثنائٌة منهجا علمٌا 

إذ بمقتضى هذه الثنائٌة تكون التزامنٌة حصٌلة مناسبا للدراسة اللسانٌة موضوعا و منهجا، 

اآلنٌات بما ٌجسد مبدأ التؽٌٌر اللؽوي مع مرور الزمن.لتراتب 
3

 

                                                           
.18م، ص1984مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة، ت:المنصؾ عاشور، دٌوان المطبوعات،الجزائر، كاترٌن فوك،  1  
.33، ص1ابن جنً، الخصائص، ت: محمد علً النجار، دار الكتب المصرٌة، ج  2  
. 19، ص نفسه كاترٌن فوك، المرجع 3  
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وعلٌه فإنه كلما كانت هذه اآلنٌة أكثر انحصارا زمانا ومكانا كانت مظاهر    

التؽٌٌر أقل حدوثا، و كلما طالت ازدادت و تراكمت بحكم توالً التؽٌٌرات فً أداء األفراد 

 وانتشارها فً االستعمال بحكم التداول االجتماعً. 

                      إلى ثنائٌة الدال والمدلـول  عند سوسٌر ٌستند مفهوم العالمة اللسانٌة_العالمة اللسانية: 3

ا بط بٌن اسم وشًء، حٌث ذهب إلى أنهالتعرٌؾ التقلٌدي للكلمة باعتبارها لفظ ٌرردا على 

فٌزٌائً بل ما تربط مفهوما أو تصورا بصورة سمعٌة و لٌس المراد هنا الصوت المادي ال

ٌمثله فً ذهن المتكلم والسامع من تصور نابع من الحواس، وٌمثل لذلك بحدٌث االنسان 

لذاته دون النطق كاستظهار عبارة ما، فالعالمة لٌه هً كٌان نفسً ذو وجهٌن أحدهما 

وباتحادهما تنشأ العالمة  الدال التصور وٌسمٌه المدلول والثانً الصورة السمعٌة وٌسمٌها

قطٌع أي الصورة الصوتٌة  هو مجموعة من األصوات القابلة للت Signifiantالدال  وٌة.اللؽ

فٌعبر عن هو المفهوم أو المعنى الذي ٌشٌر إلى الدال  Signifie المدلول .السمعٌة

.الذهنًالمتصور 
1

 

 إن العملٌة التواصلٌة تتم وفق الطرٌقة التالٌة : 

ٌرٌد المتكلم إٌصال تصور أو مفهوم إلى المتلقً)المرجع( أو المدلول علٌه     

فٌقوم هذا األخٌر)المتكلم( باستشارة معلوماته المخزنة فً ذاكرته فالدلٌل اللؽوي ٌربط بٌن 

الصورة الذهنٌة للشًء المادي أي المرجع، وما ٌقابلها من أصوات فهذه الصورة الصوتٌة 

ادي، ألنه شًء فٌزٌائً محض بل انطباع هذا الصوت فً النفس لٌست هً الصوت الم

تشاهده حواسنا، فالدلٌل اللؽوي إذا كٌان نفسً ذو وجهٌن هما والصورة الصادرة عما 

الدال والمدلول كما ٌوضح الشكل التالً : 
2     

                                      

 

 

                           

                                                           
  1 . 13م، ص2224، 1أبحاث للترجمة والنشر والتوزٌع، لبنان، ط شفٌقة العلوي، محاضرات فً المدارس اللسانٌة العاصرة، 
. 45، ص2م، مجلد1972عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة اللسانٌات، معهد العلوم الصوتٌة واللسانٌة،  
2
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 المدلول علٌه                                   

     

 

  

 

 

 المدلول الدال 

 

إذن تتم الداللة باقتران الصورتٌن: الصوتٌة و الذهنٌة وبهما ٌتم الفهم، فإن الدلٌل 

وٌعنً ذلك عدم خضوع  Arbitaireاللؽوي هو الذي ٌقرن الدال بالمدلول بكٌفٌة اعتباطٌة 

عالقة االعتباطٌٌن الدال و المدلول إلى تعلٌل وتبرٌر العقلٌٌن، فبالرؼم من أن العالقة التً 

ذا لم ٌمنعه أقامها دي سوسٌر بٌن عنصرٌن العالمة هً عالقة التالزم والتكامل إال أن ه

من الحكم على اعتباطٌة هذه العالقة.
1
  

 _المدارس اللسانية الغربية: 4

نشأت هذه المدارس منذ القرن التاسع عشر الذي سماه تشومسكً قرن     

العبقرٌات، حٌث ازدهرت فٌه الدراسات اللؽوٌة التارٌخٌة والمقارنة ازدهارا مّهد لظهور 

 اللسانٌات على أنها علم قائم بذاته، ٌعنى بالظاهرة اللؽوٌة وفق منهج علمً واضح. 

 :  _المدرسة الوظيفية1

سمٌت المدرسة الوظٌفٌة ألن الباحث فٌها ٌحاول دائما أن ٌكشؾ ما إذا كانت     

كل القطع الصوتٌة التً ٌحتوي علٌها النص تؤدي وظٌفة فً التبلٌػ أم ال ومن أهم رواد 

 Lusien Tanièreولوسٌان تنٌر  Andrè Martinetالمدرسة الوظٌفٌة أندري مارتٌنً 

خالل المبادئ الوظٌفٌة التً تأثرت باألفكار السوسٌرٌة من لقٌت المدرسة أهمٌة كبٌرة من 

                                                           
. 47عبد الرحمان الحاج صالح، المرجع السابق، ص  1  
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خالل إتصالها ببعض تالمٌذ دي سوسٌر أمثال أنطوان مٌه
1

. من وظائؾ هذه المدرسة 

 كآلتً : 

لمرسل وتعبر عن أٌضا الوظٌفة االنفعالٌة، وٌنتجها االوظٌفة التعبٌرٌة : تسمى أوال:

 .شخصٌته فً الكالم

تتعلق بالمرسل إلٌه الذي ٌطلب إلٌه بها القٌام بعمل معٌن وهذه  ة :الوظٌفة الندائٌثانٌا:

 .ابل فً العربٌة األسلوب االنشائًالوظٌفة تق

 تدور هذه الوظٌفة حول السٌاق وتعبر عن الؽرض الذي من أجله الوظٌفة المرجعٌة :ثالثا:

صٌؽت الرسالة وهً ذات طبٌـعـة إخـبارٌة ألنها تحٌلنا إلى أفكار ومواقؾ نتـحدث عنها، 

 كاألمور الدٌنٌة واالجتماعٌة والفلسفٌة وؼٌر ذلك.

تدور هذه الوظٌفة حول السٌاق وتعبر عن الؽرض الذي من  الوظٌفة المرجعٌة :ثالثا: 

نا إلى أفكار ومواقؾ نتحدث أجله صٌؽت الرسالة وهً ذات طبٌعة إخبارٌة ألنها تحٌل

عنها، كاألمور الدٌنٌة واالجتماعٌة والفلسفٌة وؼٌر ذلك.
 

وهً تركز على استمرار التواصل وجودته بٌن المرسل  الوظٌفة االنتباهٌة:رابعا:

 .والمرسل إلٌه أثناء التخاطب

ان والمقصود بها ما ٌحمله الخطاب من عناصر التأثٌر فً وجد الوظٌفة الشعرٌة:خامسا:

المرسل إلٌه، وتسمى االنشائٌة.
2

  

  وهذه الوظائؾ تعد مدخال مهما لتحلٌل بنٌة النص وآفاقه الداللٌة.

 _المدرسة التوليدية التحويلية :2

نشأت هذه المدرسة فً الوالٌات المتحدة على ٌد اللسانً الشهٌر نوام      

سوسٌر الذي كؽٌره من اللسانٌٌن بدي  الذي تأثر Noem Tchomskyتشومٌسكً 

ارتبطت اللسانٌات باسمه فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن، كما ارتبطت باسم دي 

 سوسٌر فً النصؾ األول من ذات القرن. ومن أهم عناصر نظرٌته هً : 

                                                           
.67م، ص1999الجامعٌة، الساحة المركزٌة، بن عكنون، الجزائر، أحمد حسانً، مباحث فً اللسانٌات،دٌوان المطبوعات  1  
 . 153-152م، ص2225أحمد مومن، اللسانٌات النشأة والتطور، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  2
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وهً القدرة التً ٌتمكن الفرد عن طرٌقها من التعبٌر واالتٌان بعدد ال  _الكفاية اللغوية:1

، وهذه القدرة فطرٌة وتتسع بفضل فً المناسبات المختلفة متناه من الجمل الجدٌدة

 . به الملكة اللؽوٌة عند ابن خلدوناالكتساب من البٌئة المحٌطة، و الكفاٌة اللؽوٌة تش

هو القدرة على التواصل وتولٌد الكالم وفق النظام النحوي أي هو _األداء الكالمي: 2

 . القدرة على توظٌؾ الكفاٌة اللؽوٌة

تتابع  : نظام الجملة القائم علىالبنٌة السطحٌة عند تشومٌسكً لسطحية والعميقة:البنية ا

الكلمات التً ٌنطقها المتكلم، أما البنٌة العمـٌقة فهً القواعد التً أوجدت التتابع فً البـنٌة 

.ٌة، وهذه ترتبط بالكفاٌة اللؽوٌةالسطح
1
  

لقد أفادت اللسانٌات التحوٌلٌة التولٌدٌة تعلٌم اللؽات االنسانٌة المختلفة وخاصة    

  .دتها مناهج التعلٌم ووضع البرامجاالنجلٌزٌة، إضافة إلى إفا

  _المدرسة البنيوية :3

ترجع بداٌة البنٌوٌة إلى أوائل القرن العشرٌن، عندما نشر كتاب"محاضرات فً    

م فً بارٌس الذي ٌعد أول مصدر للبنٌوٌة فً 1916لفردٌناند دي سوسٌر سنة  اللسانٌات"

الثقافة الؽربٌة، الذي تبنته البنٌوٌة فً السٌتٌنات من القرن نفسه فً فرنسا، وتعد هذه 

ستفادت من مبادئ الدراسات التً قام بها األساس األول للبنٌوٌة اللؽوٌة عند الؽرب، التً ا

 . المذهب التجرٌبً

تحول فً البنٌة ٌؤدي إلى تحول فً الداللة، إذ البد أن ٌكون للبنٌة إن لكل 

 خصائص معٌنة وهً ثالث : 

والمقصود بهذه السمة أن البنٌة ال تتألؾ من عناصر خارجٌة  _الكلية والشمول :1

تراكمٌة مستقلة عن الكل، بل هً تتكون من عناصر خارجٌة خاضعة للقوانٌن المتمٌزة 

المهم فً النسق العنصر أو الكل بل العالقات القائمة بٌن هذه العناصر فهً للنسق ولٌس 

                                                           
  . 153أحمد مومن، المرجع السابق، ص  1
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مجموعة كمجموعة أو الكل ككل تعنً خضوع العناصر التً تشكل البنٌة لقوانٌن تمٌز ال

 .واحد


  

إن خاصٌة التحوالت فً البنٌوٌة سبب لبزوغ أفكار جدٌدة فالبنٌوٌة ال _التحوالت : 2

ن مطلق وإنما هً خاضعة للتحوالت الداخلٌة فاألفكار التً ٌمكن أن تظل فً حال سكو

األدبً تكون سببا لظهور أفكار جدٌدة إذا ما دخلت علٌها التحوالت، مثال: ٌحتوٌها النص 

    3أقل من الرقم  2بالقدر نفسه الذي تدرك فٌه أن الرقم  2=1+1فإنه من المعلوم أساسا أن 

  .3وٌختلؾ عن 1ٌختلؾ عن  2دي، أو أن كما تدرك أنه ٌسبقه فً التسلسل العد

هذه الخاصٌة تعنً البنٌة تستطٌع أن تنظم نفسها بنفسها و الحفاظ على _التنظيم الذاتي : 3

وحدتها واستمرارٌتها، فالبنٌوٌون ٌقولون أن أي بنٌة باستطاعتها أن تضبط مفسها ضبطا 

جابً وهو ماٌجعل البنٌة تحكم ذاتٌا ٌؤدي للحفاظ علٌها، وٌضمن لها نوعا من االنؽالق االٌ

آخر.الذاتٌة بمكوناتها بحٌث ال تحتاج إلى أي شًء 
1 

                                                           
1 ،253، ص1986الجزائر، د.ط،  عبد السالم المسدي، اللسانٌات وأسسها المعرفٌة،الدار التونسٌة للنشر  . 
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 المطلب األول: اللسانيات العربية الحديثة.  .1

 المطلب الثاني: اللسانيات والحضارة العربية.  .2

 اللسانيات والتراث العربي.  المطلب الثالث: .3

 المطلب الرابع: البحث اللساني العربي.  .4

 المبحث الثاني : النظريات اللسانية العربية . 
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 _اللسانٌات الحدٌثة والتفكٌر اللسانً العربً : أ

إن المتتبع لتارٌخ الدراسات اللؽوٌة منذ نشأتها سٌالحظ أن كل دراسة وفً كل      

كالهنود  عصر كان لها هدؾ معٌن، فالدراسات القدٌمة كانت فً معظمها لؽرض دٌنً،

الذٌن كانوا ٌحافظون على لؽة دٌنهم وعلى كتابهم المقدس ألنهم ال ٌسمحون باألخطاء فً 

ذلك بوضوح فً لؽتهم، وكذلك عند اإلؼرٌق وؼٌرهم من الشعوب وٌمكن مالحظة 

الدراسات العربٌة القدٌمة حٌث كان الهدؾ األساسً منها هً المحافظة على القرآن الكرٌم 

.فهمه ثم المحافظة على لؽتهبالدرجة األولى و
1 

ولذلك فإن لكل الدراسات ؼاٌة محددة وتتخذ موضوعا معٌنا فإنه من شأن كل     

الدراسات اللؽوٌة العربٌة الحدٌثة أن تكون لها ؼاٌة وموضوع محدد، ولكن لٌس من السهل 

من تحدٌد هدفها وؼاٌتها ألن هذه األخٌرة أثارت الكثٌر من التساؤالت وخضعت للكثٌر 

الدراسات التً أدت فً النهاٌة إلى ترتٌبها وتصنٌفها فً اتجاهات مختلفة، وهذه التصنٌفات 

ٌمكن القول عنها أنها تتشابه ألنها نتٌجة لمقوالت قدمتها الدراسات العربٌة نفسها، وهذه 

المقوالت حكمت الدرس اللسانً العربً الحدٌث، وهً مرتبطة بسعً اللسانٌات العربٌة إلى 

 الثقافة العربٌة وذلك من خالل : ت مشروعٌة وجودها فً إثبا

 .قول بعدم كفاٌة النموذج التقلٌدي_ال1

 .نهج الوصفً فً الدراسات اللسانٌة_القول بضرورة تبنً الم2

 . لنظرٌة اللسانٌة الؽربٌة الحدٌثة_القول بحاجة اللؽة إلى إعادة الوصؾ من خالل ا3

 كرٌة متباٌنة وهً :وقد نتجت عن هذه المقوالت مواقؾ ف

 ._موقؾ الثورة على الموارٌث1

 ._موقؾ الجمود عند التراث2

._موقؾ حاول التوفٌق والتوصٌل بٌن الماضً والحاضر3
2
   

                                                           
.  98الفصل الثانً من ب.أ، ص م،2003، 8تار عمر، البحث اللؽوي عند العرب، دار عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مخ ٌنظر:  1  
. 6-5م،ص2004، 1فاطمة الهاشمً بكوش، نشأة الدرس اللسانً العربً الحدٌث، إٌتراك للنشر، مصر، ط 2  
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األول هو الثـورة على المـوارٌث ٌقصد الدراسات اللسانٌة الؽـربٌة  وقؾـإن الم    

وٌقدم تعرٌفات بمنهجها ومؤلفاتها وٌطلق على هذا النوع من المؤلفات:"الكتابات  كبـدٌـل،

التمهٌدٌة". ثم ٌلٌه موقؾ الجمود عند التراث حٌث أنه ٌتبنى أراء التراث العربً وٌعمل 

على إعادة قراءته، وٌطلق على هذا النوع من المؤلفات اسم:"لسانٌات التراث". وأخٌرا 

اسة اللؽة العربٌة من خالل تطبٌق مناهج حدٌثة، وٌمى هذا النوع موقؾ التوفٌق ٌحاول در

  1من المؤلفات بـ"لسانٌات عربٌة" كونهم ٌنطلقون وٌبدؤون دراساتهم من التراث.

 مظاهر الفكر اللسانً الغربً فً اللسانٌات العربٌة : المبحث األول: 

الؽربٌة عال صداها كل الساحات اللؽوٌة العالمٌة وخاصة من المؤكد أن اللسانٌات    

بعد ظهور الدراسات الوصفٌة والبنٌوٌة بزعامة فردٌناند دي سوسٌر الذي أقر طابع العلمٌة 

على كل الدراسات اللؽوٌة حٌث اتسم نطاق الفكر اللسانً الؽربً لٌصل صداه إلى الوطن 

لى المتطلعٌن والمولعٌن بالدراسات الؽربٌة، العربً الكبٌر مشرقا ومؽربا مستندا فً ذلك إ

حٌث ظهرت دراسات وأعمال شملت كافة اإلنحازات اللؽوٌة األوروبٌة خاصة والعربٌة 

 بصفة عامة. 

وعلٌه تم طرق باب المناهج على نحو المنهج التارٌخً والوصفً والبنٌوي    

لى االهتمام بالدراسات وظهرت عٌنات دراسٌة تتناول أعمال دي سوسٌر وأفكاره وانتقلت إ

الصوتٌة الؽربٌة، فظهر األتباع واألشٌاع ورافقتها أعمال لسانٌة ال تكاد تحٌد عن النمط 

 الؽربً فً التألٌؾ والتصنٌؾ وباتت تضاهً النظرٌات العربٌة األصلٌة كالنظرٌة الخلٌلٌة

اسع عشر فً علم األصوات أو النظرٌة الجرجانٌة فً علم البالؼة، فلم ٌمض القرن الت

وٌأتً القرن العشرٌن حتى اتضحت معالم الفكر الؽربً بكافة اتجاهاته فً أرجاء المعمورة 

العربٌة.
2
  

هناك مجموعة من التجارب لبعض اللؽوٌٌن والمعاصرٌن منهم: ابراهٌم أنٌس،    

 محمود سعران، تمام حسان، كمال بشر، عبد الرحمان أٌوب، أحمد المتوكل وؼٌرهم. 

                                                           
1
 
 .  6فاطمة الهاشمً بكوش، المرجع السابق، ص 
2
جامعةة محمةد خٌضةر، بسةكرة، كلٌةة ا داب  عبد الرحٌم البار، التفكٌر اللسانً عند عبد السالم المسدي، سلسلة رسابل وأطروحات، 

  . 30-29م، ص2015واللؽات، 
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لقد كان لهذا اللؽوي البارز أعمال مهمة مثلت رؤاه وأفكاره ٌس وأعماله اللغوٌة: ابراهٌم أن

لتتضح وتتجسد فً كتبه المختلفة محاوال تطبٌق عدة مناهج ؼربٌة كالوصفٌة والتارٌخٌة 

والبنٌوٌة وؼٌرها، مستأنسا لذلك نماذج من اللؽة العربٌة مقتنعا بأن هناك توافقا بٌن ما تملٌه 

، ونظٌرتها اللسانٌات العربٌة وٌظهر هذا من أعماله المتنوعة خاصة فً ربٌةالمناهج الؽ

كتابٌه"األصوات اللؽوٌة"و"داللة األلفاظ" حٌث ٌسعى إلى مقارنة مباشرة بٌن أراء وأفكار 

اللؽوٌٌن القدامى فً دراستهم لألصوات وتصنٌفها وبٌن ما تقدمه الدراسات الوصفٌة 

ه ً عموم دراساته اللؽوٌة، من أفكارربٌة وهذا ما ٌتطلع إلٌه فوالتارٌخٌة فً اللسانٌات الؽ

 المستلهمة ومن أراءه ما ٌلً: 

 _درس األصوات العربٌة دراسة وصفٌة متحضرا فً ذلك قواعد المنهج الوصفً.1

 _قٌامه بتصنٌؾ األصوات العربٌة ضمن قاعدة النظرٌة الفونولوجٌة الحدٌثة.2

 ثم_دراسة مستوٌات اللهجات والبحث فً تطوراتها ومقارنتها بعلم القراءات القرآنٌة 3

 القٌام بوصفها وصفا دقٌقا ٌحقق المعرفة الخاصة بتطور األلفاظ العربٌة. 

_اعتماده فً كتابه"داللة األلفاظ" على تطبٌق مفاهٌم النظرٌة الداللٌة الحدٌثة المستوحات 4

 بنٌوٌة ومقارنتها بما ٌستدل علٌه من كالم العرب.من مفاهٌم بلومٌلفٌد ال

_ ٌؤمن بجدارة األبحاث اللسانٌة الؽربٌة فً تنمٌة اللسانٌات العربٌة.5
1
 

سار على منوال الشك فً أن األستاذ محمود سعران محمود سعران وأعماله اللغوٌة: 

ودعا إلى توظٌفها بما  ، فقد اهتم بدراسة المناهج الؽربٌة وتأثر بهااألستاذ ابراهٌم أنٌس

ٌناسب اللؽة العربٌة من إجراءات وتطبٌقات ولقد تجلت هذه البادرة فً كتابه الممٌز الذي 

م بعنوان"علم اللؽة مقدمة للقارئ العربً"، فقد كان متأثرا تأثرا بالؽا 1962صدر سنة 

تزم فً جملة أل بالدراسات البنٌوٌة وهذا ما ٌمٌز محتوى كتبه ولقد كان صرٌحا بقوله"وأنا لم

 تــما عرضت مذهبا بعٌنه فً كل أصوله وفروعه من هذا الدرس اللؽوي المتعددة بل ركن

تعرٌؾ األصول التً ارتضٌتها والتً قل أن ٌختلؾ فٌها أهل هذا العلم مع بٌان  إلى

                                                           
 . 31، ص21ٌاسر سلٌمان، التراث اللؽوي العربً والدراسات اللؽوٌة الحدٌثة، مجلة اللسان العربً، المؽرب، عدد 1
 . 317، ص2علم اللؽة، دار الفكر العربً، القاهرة، ط ٌنظر: محمود سعران، 2
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المخالؾ مصادرها ومذاهب أصحابها فً المعظم مع اإلشارة فً الوقت نفسه إلى ا راء 

ن مذاهب أخرى، حتى ٌكون القارئ على بٌبة من المذاهب اللؽوٌة المختلفة والصادرة ع

وعلى دراٌة بالفلسفات التً قامت علٌه."
1 
 تتمحور رؤٌة محمود سعران فً :  

وقدم مقابال _روج لفكرة البنٌوٌة العربٌة ووظؾ مصطلح البنٌوٌة فً العدٌد من كتاباته 1

 فً العربٌة. 

_أراد استخالص نموذج موحد فً الدراسات البنٌوٌة العربٌة، ٌجمع بٌن التحلٌل الشكلً 2

 الذي ظهر عند التوزٌعٌٌن وبٌن نظرٌة فٌرث التً تجمع بٌن الصوت والداللة. 

 _أرسى المنهج الوصفً على جمٌع أعماله ورآه مناسبا للدراسات اللؽوٌة العربٌة. 3

متأثرا بالدراسات الؽربٌة وسعى كؽٌره  كان هذا األخٌر لقدكمال بشر وأعماله اللغوٌة: 

للخوض فً المناهج الؽربٌة وتجلت اهتماماته فً كتابه الشهٌر"دراسات فً علم اللؽة" 

م، حٌث اهتم للتأصٌل للنظرٌة اللسانٌة الحدٌثة من التراث اللؽوي العربً 1969المنجز عام

فٌرث فً نظرٌته ٌتطابق مع ما أتى به  جازما وواصفا بأن ما أتى به ابن جنً والسكاكً

 السٌاقٌة ونحصر أهم النقاط التً تم التوصل إلٌها فٌما ٌلً : 

قام بدراسة وصفٌة وتحلٌلٌة ألعمال ابن جنً والسكاكً واستنتج أن كل منهما وفق _1

 إلدراك العالقات السٌاقٌة بٌن مستوٌات اللؽة المختلفة. 

.فق مناهج متعددة ولٌس بالضرورة التقٌد بمنهج واحد_دعا إلى دراسة اللؽة العربٌة و2
2

   

 _ اللسانٌات العربٌة الحدٌثة : أ

ٌتطلب تشخٌص واقع الدرس اللسانً العربً الحدٌث مصادر تارٌخٌة ترجع     

لذا البد من تحدٌد أولً للسانٌات العربٌة الحدٌثة وبما أن الدرس  باألمور إلى أصلها،

اللسانً العربً الحدٌث نشأ فً جو ثقافً حدٌث فستطرح كذلك كإشكال ثقافً للوصول إلى 

  الحدود التارٌخٌة للدراسات اللسانٌة العربٌة الحدٌثة وتحدٌد مكانتها. 

                                                           
.  317، ص2علم اللؽة، دار الفكر العربً، القاهرة، ط ٌنظر: محمود سعران،  1

  
 . 33ٌاسر سلٌمان، المرجع السابق، ص 2
 . 12فاطمة الهاشمً بكوش، نشأة الدرس اللسانً العربً الحدٌث، ص  3
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عما ٌعرؾ اللسانٌات العربٌة الحدٌثة  حدٌثإن ال_اللسانٌات العربٌة الحدٌثة تحدٌد أولً: أ

أو الدرس اللسانً العربً الحدٌث، ٌنبؽً أن ٌقتصر على جملة من المؤلفات والدراسات 

ها بدأ االتصالـن، وفٌـٌات من القرن العشرٌـنـعرب منذ األربعٌاللسانٌة التً ألفها لسانٌون 
 

 والتعرؾ على المناهج اللسانٌة الؽربٌة الحدٌثة.

الدراسات اللسانٌة العربٌة المبكرة التً تبنت المناهج الؽربٌة لم تعرؾ مصطلح     

اللسانٌات إال فً أواسط الستٌنات، تحدد بداٌات انتقال الفكر اللؽوي الؽربً إلى مٌدان 

التفكٌر اللؽوي العربً ببداٌة االتصال الفعلً بالحضارة الؽربٌة فً العصر الحدٌث. وٌمثل 

ري تحدٌد صورة لنشأة العالقة بٌن الباحث العربً واللسانٌات الؽربٌة الحدٌثة النموذج المص

على الطرٌقة النمطٌة حٌث انعقدت صلة الجامعات المصرٌة بالدرس اللسانً الؽربً 

الحدٌث منذ مطلع األربعٌنات، أما الشخصٌة الربٌسٌة التً تمثل نقطة هذه الصلة هو جون 

الذي كان أستاذ اللسانٌات العامة فً جامعة لندن  J-R Firth 1890-1960روبرت فٌرث 

 م. 1960-1944ما بٌن عامً 

لقد كانت نشأة هذه العالقة على ٌد العابدٌن من أمرٌكا فً السٌتٌنات ومعظمهم     

من أقسام اللؽة اإلنجلٌزٌة فً الجامعات المصرٌة، وبرز التأثر بهذا الفكر فً كتابات رفاعة 

لى إنشاء مجمع اللؽة العربٌة على ؼرار المجمع العلمً الفرنسً الطهطاوي الذي دعا إ

و"اللؽة   "الفلسفة اللؽوٌة واأللفاظ العربٌة" وظهر هذا التأثر أٌضا فً كتابً جرجً زٌدان

  1".العربٌة كابن حً

كان المؤثر الفعلً فً البحث اللؽوي العربً هو الفٌلولوجٌا العربٌة، إذ دخل   

نمط التفكٌر الفٌلولوجً إلى البالد العربٌة، وشكلت بحوثهم إطارا  األلمان المستشرقون

مرجعٌا لجملة من البحوث والدراسات اللؽوٌة العربٌة، وٌمكن البدء بسلسلة التألٌؾ اللؽوٌة 

عبد الواحد وافً فً  التً اتخذت من فقه اللؽة عنوانا لها أو نموذجا لهذا التأثٌر بدًء بـ علً

"المدخل إلى دراسة م، ثم كتاب عبد المجٌد عابدٌن1937كتابه "فقه اللؽة"الصادر سنة 
2
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النحو العربً
 

هذه الكتب تمثل نموذجا ألثٌر الفٌلولوجٌا فً على ضوء اللؽات السامٌة" 

 البحث اللؽوي العربً. 

فرق بٌن مجال الفٌلولوحٌا واللؽوٌٌن العرب فً هذه المرحلة المبكرة لم ٌتبنوا ال    

بالمفهوم العربً وبٌن المفاهٌم التً ورثوها عن اللؽوٌٌن العرب القدامى، التً تدخل فً 

اللؽة من قبل المفاهٌم التً قدمها ابن جنً فً كتابه "الخصابص"، وابن فارس فً  إطار فقه

ا الخلط الكثٌرون "الصاحبً فً فقه اللؽة وسنن العربٌة فً كالمها" وقد وقع فً هذ 2كتابه

  فً هذا المجال، بدًء بـ علً عبد الواحد وافً حٌث ترجم الفٌلولوجٌا بفقه اللؽة.

وبالتالً فقد وقع علماء اللؽة العربٌة فً اختالؾ كبٌر بٌن هذه المناهج والمصطلحات مما 

 أدى إلى اختالؾ االتجاهات. 

سع حاسما فً تكوٌن الفكر العربً قد شكل القرن التا_اللسانٌات العربٌة إشكاال ثقافٌا: ب

الحدٌث إذ وجد هذا األخٌر نفسه أمام القٌام بمشارٌع اصالحٌة كبرى على المستوٌات جمٌعا 

وضرورة إعادة النظر فً أوضاع هذا الفكر لمواكبة التطور الحاصل فً الؽرب الذي صدم 

 العرب للمرة األولى مع الحادث االستعماري.

وجعل اللسانٌات العربٌة لعرب أمام نموذجٌن حضارٌٌن لقد وضع هذا الوعً ا    

الحدٌثة تعٌش حالة من المد والجزر بٌن طرفٌن: األول عابد من إلى الماضً ٌاعتباره هوٌة 

األمة الواجب الحفاظ علٌها، أما الثانً فٌعمل على تمثل الحاضر باعتباره عمال وضع لزمن 

واقعنا، وهو ٌمارسه عبر طرحه كل أشكال  ؼٌر زمننا وٌعالج قضاٌا لم ٌعد لها وجود فً

                                                                             1االستٌراد والتبنً للمناهج والرؤى الؽربٌة على النتاج الفكري واللؽوي.

"وتشبعت المسالك أمام الشعب بعد أن تثاءب وتمطى ونفض  ٌقول تمام حسان:    

عن ؼبار الموت، فوجد أمامه طرٌقا فً الماضً ٌقوده إلى التراث العربً الخصب، ورأى 

أنه لو بعث هذا التراث وأحٌاه لكان دافعا لعزة جدٌدة التقل روعة عن التارٌخ العربً نفسه، 

ً أٌدي األمم من علوم ومعارؾ...ثم رأى أنه ووجد أمامه طرٌقا فً المستقبل معالمه ما ف

لو سلك الطرٌق األول فحسب ال تقطع به التارٌخ عن الحٌاة، ولو سلك الثانً فحسب
2
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التقطعت به الحٌاة عن التارٌخ ففضل أن ٌأخذ بنصٌب من التراث العربً ٌوحً إلٌه 

من خالل هذا القول إن تمام حسان  من الثقافة المعاصرة ٌمنحه العزة."  باالعتزاز ونصٌب

ٌؤكد بأن الدراسات اللسانٌة العربٌة الحدٌثة تتوجه إلى اتجاهٌن أساسٌٌن هما: التوجه إلى 

التراث العربً، أو التوجه صوب الدراسات الؽربٌة، وٌرى كذلك أن أفضل طرٌق هو 

 الجمع بٌن االثنٌن. 

 _ اللسانٌات والحضارة العربٌة :ب

لى التعرٌج على فترات البحث اللؽوي األوروبً عبر سعى اللؽوٌون األوروبٌون إ   

 مراحل هً: 

وتناول فٌها الدارسون التفكٌر اللؽوي فً فترة ما قبل التارٌخ  فترة العصور القدٌمة:أوال: 

 المٌالدي بثالثة آالؾ سنة فأتوا على ما وجد فً الحضارة الصٌنٌة والهندٌة. 

مٌالدي وٌلحظ  الرابع إلى القرن الرابع عشر وتمتد من القرنفترة العصور الوسطى: ثانٌا:

 علٌها أخذ الدراسات اللؽوٌة على منوال عقابدي. 

امس العالم الؽربً بدًء من القرن الخ تنطلق من فترة النهضة فً فترة العصور الحدٌثة:ثالثا:

عشر وفٌها اهتم الباحثون بالنحو الفلسفً والدراسات المقارنة.
1  

 سطو سمة الطرافة لعلم اللسانٌات، وأثبتوا لها الجدارة العلمٌة. فهؤالء من أهل الؽرب ب

ٌقول عبد السالم المسدي: "أول مظهر من مظاهر اكتمال العلم إفرازه لثبته     

، الخاص به وٌتـمثل فً المظهر الثـانً فً محـاولة رواد العـلم وضبط فلـسفته                                        االصطالحً

التأسٌسٌة أو ٌمكن تسمٌته بأصولٌة العلم...أما المظهر الثالث من مظاهر اكتمال اللسانٌات 

قٌتجلى فً الحركة االستنباطٌة التً تشهدها الدراسات التارٌخٌة والمحاوالت التنظٌرٌة 

العامة."
2

اللسانٌة فً ثالث قواعد جمع المسدي مظاهر االكتمال فً نشوء المعرفة  

راحل التجسٌدٌة التً مرت بها الحركة اللسانٌة األوروبٌة فرأى أنها استخلصها من الم

 قواعد لزومٌة ٌجب أن تقوم علٌها الحركة اللسانٌة العربٌة: 

                                                           
1
 .22م، ص2002، 2مجلة اللسانٌات واللؽة العربٌة، ع حافظ اسماعٌل علوي، اللسانٌات فً الثقافة العربٌة الحدٌثة وإشكالٌة التلقً، 
2
 .21م، ص2009، دار الكتب المتحدة، بٌروت، 3عبد السالم المسدي، التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، ط 
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إن لكل علم مصطلحات ولكل مصطلحات _القاعدة األولى ضبط المصطلح وتثبٌته: 1

فاللسانٌات كباقً العلوم لها مفاتٌحها المعجمٌة الخاصة التً تفضً  ضوابط وخصابص،

مدلوالت ذات اصطالحات خاصة تثبت بها الحٌز المكانً فً التسارع الخطٌر فً حقول 

العلوم اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة وافتكاك قدر مهم من المصطلحات لالستعمال الداللً الخاص 

التسابق العلمً القابم والمحتدم، فإن الحركة  تحت كنؾ االنتاجٌة واالستكشافٌة فً ظل

اللسانٌة العربٌة الحدٌثة ٌجب أن تكون بهذا المظهر اللؽوي البدبً كما وسمت به النهضة 

  اللؽوٌة األوروبٌة فً مراحل تكون علم اللسانٌات.

ا عمل مرجعه الفكري فاللسانٌات له لكل: القاعدة الثانٌة المرجعٌة الفكرٌة أو الفلسفٌة_2

بواعثها الفكرٌة التً تنظر منها، إن الفلسفة الٌونانٌة هً المورد الفكري الذي أخذ عنه 

أعالم اللؽات األوروبٌة، فالعربٌة البد من أن تكون لها مرجع نظري ٌكون لها محطتها 

 االنطالقٌة للتمحور فً طل الحراك اللسانً الحدٌث. 

ساسً فً كل األبحاث العلمٌة واحتل مكانة هو عامل أ_القاعدة الثالثة وسٌلة االستبطان:3

مناسبة فً معارؾ اللؽات األوروبٌة وفً مفهومه االصطالحً هو: الؽوص بتأنً فً 

عرفة أعماق المادة المحددة لدراسة تراكٌبها وخصابصها الباطنٌة والهدؾ منه تحقٌق الم

وإصدار األحكام  الٌقٌنٌة لمعلم إجرابً محدد، فباالستبطان نستطٌع تعمٌق االستنتاجات

وتثبٌت ا راء والخالصة حول هذا العنصر أن اللسانٌات العربٌة ٌجب أن تتقٌد بما انطلقت 

منه اللسانٌات الؽربٌة علما معرفٌا بكامل األوصاؾ الطلوبة.

         

 _اللسانٌات والتراث العربً : ج

إن الفكر العربً والتراث: "ٌقول عبد السالم المسدي فٌما ٌتعلق بعالقة اللسانٌات     

قد شق من المعاصرة إلى الحداثة دون قفز للقطعٌة، وقد تسنى لذلك بفضل انصهار المادة 

والموضوع فً تفكٌر رواده العقالنٌٌن فكان الصراع المنهجً خصٌبا إلى حد الطفرة 

رب أحٌانا. لكن المنظور العربً مازال ٌتصارع والحداثة من حٌث هً موقؾ مبدبً...الع

ٌواجهون تراثهم ال على أنه ملك حضوري لدٌهم، لكن على أنه ملك افتراضً ٌظل بالقوة
1
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ما لم ٌستردوه، واسترداده هو استعادة له واستعادته حمله على المنظور المنهجً المتجدد 

  ؤى النقدٌة المعاصرة علٌه."وحمل الر

ؽة دراسة علمٌة بعد رواج علم اللسانٌات كعلم لؽوي عصري حدٌث ٌدرس الل     

باحثا فً حقٌقتها وعناصرها ونشأتها وتطورها ووظابفها وعالقتها وقوانٌنها، فمن الطبٌعً 

أن ٌكون له موطا قدم فً اللؽة العربٌة ألسباب كثٌرة أهمها الرؼبة فً تطوٌر اللؽة 

 العربٌة بما ٌتناسب والنمو الحضاري لكلفة العلوم االنسانٌة وؼٌرها من جهة، وسعٌا من

مكانة مرموقة تحفظ للؽة الضاد وتوازنها وصٌرورتها بٌن كافة اللؽات فً  1أهلها إلٌجاد

.ظل عالم متقلب ومتصارع حضارٌا وفكرٌا
1 

    

استطاعت اللسانٌات أن تستحوذ على كافة الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة والمعاصرة    

فتعددت فٌها القراءات والدراسات  كونها المستجد الجدٌد فً حقل المعارؾ العلمٌة اللؽوٌة،

 والمناهج وظهرت فٌها التخصصات.

ؽربٌة بمختلؾ معطٌاتها اطلع اللؽوٌٌن العرب على ما أفرزته الحضارة اللسانٌة ال   

نً الفكر اللسانً الؽربً والمنهجٌة وكان لكل واحد منهم رأٌه الخاص فً تبالمعرفٌة 

بً. فكان لزاما أن تختلؾ االسقاطات على مكتسبات التراث اللؽوي العروإسقاطه 

 واالحتجاجات والتفسٌرات فً كٌفٌة تلقً اللسانٌات الؽربٌة : 

_القراءة العلمٌة: اطلع العرب على مناهج الؽرب اللسانٌة فبحثوا فً الوصفٌة والبنٌوٌة 1

والتولٌدٌة وؼٌرها، والؽرض من هذه الدراسات هو التطلع المعرفً والبحث فً مستجدات 

 رب اللؽوٌة.الؽ

_القراءة المنهجٌة: وفٌها تطرق المختصون إلى دراسة نظرٌات اللسانٌات دراسة نقدٌة 2

ومحصو مبادبها ومناهجها واتجاهاتها وفق ما ٌتماشى والوازع التراثً العربً.
2 

وعلى الرؼم من االختالؾ بٌن الحضارة اللؽوٌة والعربٌة والفكر اللسانً الؽربً     

 اسات العلمٌة تثبت مواطن االشتراك بٌن كل اللؽات لالعتبارات منها: إال أن جل الدر

  _كل اللؽات لها قٌم فكرٌة وعلمٌة خاصة وال ٌمنع هذا من حصول التداخل والتنافر معا.
                                                           

 . 9م، ص2012مة للنشر والتوزٌع،، بٌت الحك1، اللسانٌات النظرٌة دروس وتطبٌقات، طخلٌفة بوجادي 1
 .24حافظ اسماعٌل علوي، اللسانٌات فً الثقافة العربٌة الحدٌثة، ص 2
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_التفاعل الحضري عامل طبٌعً قدٌم ٌحصل نتٌجة عوامل عدة وهذه من سمات الحضارة 

    االنسانٌة.

إن اللسانٌات الؽربٌة وما تحمله من رؤى وفكر فهً ؼرٌبة على الحضارة     

اٌجابٌة ٌمكن أن تستلهمها الحضارة اللؽوٌة الٌمنع وجود انطباعات  العربٌة ولكن هذا

العربٌة منها. ٌفسر المسدي فً قوله: "إدخال مفاهٌم اللسانٌات مع مفاهٌم التراث فً جدل 

ٌة جدٌدة وحصٌلة معرفٌة متفردة لٌست صورة مشوهة ثمارا مفهوم خصٌب ٌخرج لنا

منسلخة من اللسانٌات، وإنما هً عطاء نوعً."  وال هً صورةللتراث 
1
 

 تمثل البحث اللسانً العربً فً شقٌن أساسٌٌن اثنٌن هما:    _البحث اللسانً العربً :ح

وقد خصه العلماء بأبحاث علمٌة تمثلت فً االطالع على الشق النظري: _1

منجزات الفكر اللسانً الؽربً ومعطٌاتها المعرفٌة والمنهجٌة، وٌلحظ علٌه أٌضا فً 

مقارنته المعرفٌة بٌن مكتسبات التراث العربً وبواعث اللسانٌات الؽربٌة، كما كان جانب ال

عجلة األساسٌة لدراسة علوم اللؽة وتتبع لهم اهتمام بالػ بمقدرات المصطلح وعلومه وهو ال

مناهجها واإلطالع على إجراءاتها الخاصة، وباتت اللسانٌات العلم الذي ٌنشد منزلة العلم 

الكلً فً تقرٌر حال الظاهرة اللؽوٌة مبتدبة بالحدث العٌنً وقاصدة إلى الحقابق الكونٌة.
2
  

د من خاللها توجهه نرى أن للمسدي محاوالت لسانٌة جس  _الشق التطبٌقً: 2

المنهجً والمعرفً فً حقل اللسانٌات، وخاصة تعلقه ببعض المناهج الؽربٌة كالبنٌوٌة فقد 

ألؾ كتابا بعنوان "قضٌة البنٌوٌة دراسة ونماذج" محاوال من خالل هذا العمل شرح مقاصد 

ٌح فً هذا المنهج ومزاٌاه فً اللسانٌات العربٌة، وأهم ما ورد فً كتابه كنموذج للتوض

، ٌقول المسدي: " وقد عالجنا الموضوع من منطلق حملة من الخبرات الشق التطبٌقً

الفكرٌة المتداخلة التً كانت قضٌة البنٌوٌة فٌها بمثابة عماد الدوران فً مفترق المسالك، 

البنٌوي من الفكر وحافزنا الخفً هو التساؤل فً كل حٌن عن وجه الهوٌة المعرفٌة فً

  العالقة خالل

                                                           

.28عبد السالم المسدي، مباحث تأسٌسٌة فً اللسانٌات ، ص   1 

 . 20فاطمة الهاشمً بكوش، نشأة الدرس اللسانً العربً الحدٌث، ص  2
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الممكنة بٌنه وبٌن سابر حقول المعرفة إلى جانب التساؤل عما طرأ على هذا الفكر 

من إنسالخات مختلفة سواء بمفعول المتحول الذاتً أو المفعول االنتقالً من بٌبة ثقافٌة 

أجنبٌة إلى بٌبة الثقافة العربٌة. "
1
 

 ربٌة :ـالعانٌة ـالنظرٌات اللسالمبحث الثانً: 

 ٌة فً الدراسات العربٌة : _اللسانٌات الوظٌفأ

تهٌأ لعدد من الدارسٌن العرب الذٌن درسوا فً الجامعات األوروبٌة وتحدٌدا    

البرٌطانٌة التعرؾ على ا راء الوظٌفٌة التً قالها اللسانً البرٌطانً فٌرث، فكانت نظرٌته 

رت البحث اللسانً العربً إذ اتضحت آراءه فً كتابات  من أهم النظرٌات الوظٌفٌة التً أط 

عدد من الباحثٌن العرب المحدثٌن، منهم ابراهٌم أنٌس، تمام حسان، محمود سعران وكمال 

بشر وعلى الرؼم من تلمذة هؤالء الدارسٌن على ٌد فٌرث وتأترهم الواضح بنظرٌته 

الوظٌفٌة نجد أنهم لم ٌصرحوا بأن المنهج الذي ٌسلكونه هو منهج وظٌفً، بل نتاجاتهم 

ها على أنهم وصفٌون فتمام حسان ٌصؾ عمله فً كتابه "اللؽة العربٌة معناها اللؽوٌة قدمو

ومبناها" بأنه ٌهدؾ إلى إلقاء ضوء كاشؾ على التراث العربً من خالل المنهج الوصفً، 

المعنى ؼاٌة الدرس اللؽوي معتمدا فً ذلك على نظرٌة سٌاق على الرؼم من أنه جعل 

الحال التً قالها فٌرث وال شك فً أن هذا التأثر ٌسبػ على عمله جانبا وظٌفٌا مهما وٌمكن 

القول أن جهد تمام حسان اللسانً هو فً حقٌقته جهد ٌزاوج بٌن الوصفٌة والوظٌفٌة فهو لم 

ما مرحلة من مراحل تطور الوصفٌة لدى جانب ٌكن وصفا خالصا وال وظٌفٌا محضا، وإن

من النحاة العرب المحدثٌن نحو الوظٌفٌة الجدٌدة التً بلورها فً وقت الحق أحمد 

المتوكل.
2  

وأولى اللسانٌون التونسٌون اهتماما ملحوظا بوظٌفٌة أندري مارتٌنً من خالل     

لمظاهر التركٌبٌة فً الجملة ترجمة أعماله والتعرٌؾ بأفكاره ومحاولة تطبٌقها على بعض ا

آمنوا أن النظرٌة الوظٌفٌة لم تتبلور فً كل مظاهرها مع حلقة براغ، فقد العربٌة ألنهم 

تواصل بناءها وصقلت مفاهٌمها فً فرنسا عن طرٌق أندري مارتٌنً، ؼٌر أن عددا من 

                                                           
 . 19ص ٌنظر: عبد السالم المسدي، المرجع السابق،  1

. 204م، ص2014خالد خلٌل هوٌدي ونعمة دهش الطابً، محاضرات فً اللسانٌات، مكتب نور الحسن، بؽداد،   2  



 انفصم األول:                                           انهسانيات انحديثة وانتفكير انهساني انعربي

 

28 

 

ربً اإلطار العام الباحثٌن ٌرون أن الكتابات الوظٌفٌة فً الثقافة العربٌة لم تقدم للقارئ الع

للسانٌات الوظٌفٌة منذ نشأتها مع مدرسة براغ إلى ٌومنا هذا. وٌستثنى من ذلك الكتابات 

الوظٌفٌة التً سطرها باحثون مؽاربة ٌقؾ فً مقدمتهم الباحث أحمد المتوكل الذي قدم فً 

ذه مؤلفاته وصفا للكثٌر من الظواهر العربٌة من جهة نظر إلى النحو الوظٌفً الذي اتخ

إطارا نظرٌا، عالج فً ضوبه ظواهر معجمٌة، صرفٌة، تركٌبٌة، داللٌة وتداولٌة.
1
  

هذا ٌجـد أن المـؤلؾ  م إلى ٌومنا1982إن المتتبع لكتابات أحمد المتوكل من     

تأسٌس نحو وظٌفً للؽة العربٌة، وٌقول عن أهداؾ هذا المشروع: "حاولنا ٌسـعى إلـى 

لدراسات أنشارؾ هدفٌن اثنٌن: إؼناء اللسانٌات العربٌة بتقدٌم جهدنا فً هذه المجموعة من ا

بالنسبة لدالالت وتركٌبات وتداولٌات هذه اللؽة،  أوصاؾ وظٌفٌة لظواهر نعدها مركزٌة

وتطعٌم النحو الوظٌفً كلما مست الحاجة إلى ذلك بمفاهٌم ٌقتضٌها الوصؾ الكافً لهذه 

لمشروع عن أن المتوكل لم تكن ؼاٌته دراسة وتكشؾ المتابعة لهذا ا 2الظاهرة أو تلك."

اللؽة العربٌة دراسة وظٌفٌة من خالل تطبٌق نظرٌة النحو الوظٌفً، بل ٌتجاوز ذلك إلى 

بمجموعة من المعطٌات الواردة فً التراث اللؽوي  محاولة تطعٌم نظرٌة النحو الوظٌفً

 هذا النموذج. العربً، وزٌادة ما ٌمكن زٌادته من آلٌات تحلٌل تسهم فً تطور 

ومن هذا المنطلق الوظٌفً نلتمس هذا عند ابن جنً فً كتابه الخصابص مبتؽى     

الالستدالل الفعلً الستراتٌجٌة هذه الدراسة، بتناول إحدى أهم النظرٌات اللسانٌة المعاصرة 

الذي ٌمثل ؼٌضا من فٌض ابن جنً  وذلك باستخالص بعض من مالمح النظرٌة الوظٌفٌة

اللؽوٌة المتنوعة التً ال ٌبلػ لها حدود. وهذا واقتضت الطبٌعة العلمٌة لمادة  وإسهاماته

 هجه على المقاصد الثالثة ا تً: البحث أن ٌقتصر من

 المقصد األول: اجتماعٌة اللؽة من التكوٌن الوظٌفً إلى السٌاق التواصلً. _

 الرؤٌة التداولٌة للؽة )مبادئ الوضع واالستلزام الخطابٌٌن(.  _المقصد الثانً:

                                                           
. 33م، ص1985، منشورات دار ا فاق الجدٌدة، بٌروت، 3ٌمنى العبد، فً معرفة النص، ط  1  
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_المقصد الثالث: البعد التخاطبً للؽة )معٌار التوجٌه والتضامن(.
1

   

 _اللسانٌات البنٌوٌة فً الدراسات العربٌة : ب

نأتً هنا للوقوؾ عند عبد السالم المسدي وكٌفٌة تشخٌصه للبنٌوٌة وفق ما تملٌه     

علٌه رؤاه الفكرٌة ووفق ما تتبناه خطواته المنهجٌة ففً نظره أنها منهج لؽوي حدٌث لدٌه 

رؤٌة خاصة فً دراسة مقومات اللؽة ومكوناتها، حٌث ٌسعى للولوج "إلى بنٌة النص 

لتركٌبٌة"الداللٌة من خالل بنٌته ا
كن االصطالح على أن البنٌوٌة طرٌقة علمٌة ٌقام بها مٌ 2

 .نـمبنى معٌ

ٌرى المسدي بأن "الدراسة البنٌوٌة تهتم ببنٌة النص وال تنظر إلى محٌطه    

بل إنها تبحث فً  الخارجً فال تدرس المؤلؾ وال تهتم بالسٌاق النفسً واالجتماعً،

الوظٌفة الجمالٌة للنص فقط فهً تفسر الحدث على مستوى البنٌة"
3
وهذه قاعدة التحلٌل  

 البنٌوي الذي تبناه. 

 وٌمكن إٌجاز عناصر الدراسة البنٌوٌة فٌما ٌلً: 

_النسق: وٌقصد به حصر الدراسة فً العناصر التً تحدد بها بنٌة النص ألن هذه العناصر 

 قات البنٌوٌة داخل منظومة النص. هً أساس العال

 _التزامن: ألن ه ٌمثل ارتباط النظام الزمنً المتعلق باستمرار البنٌة وثبات نسقها. 

_التعاقب: هذا العنصر مرتبط بالتزامن وال ٌمكن الفصل بٌنهما وله عالقة مباشرة بنظام 

.البنٌة فً النص
4

   

 :  عدة نقاط منهاتتوزع الدراسة البنٌوٌة  فً مجاالت البنٌوٌة: 

دراسة الحروؾ أي البحث فً رموزها وتركٌباتها _المجال الصوتً الفنولوجً: 1

 الموسٌقٌة كاإلٌقاع والنبر والتؽٌم وؼٌرها. 

                                                           
، ع االجتماعٌة جامعة سطٌؾ، مجلة ا داب و ع مقاربة تأصٌلٌة فً ضوء المنهج األوروبً، كمال قادري، كتاب الخصابص البن جنً 1 

 . 3،ص 16
. 77م، ص1995ٌنظر: عبد السالم المسدي، قضٌة البنٌوٌة دراسة ونماذج، دار الجنوب للنشر، تونس،   2  
 .108، صنفسه  عبد السالم المسدي، المرجع 2

. 120م،ص1998، دار الشروق، القاهرة، 1، البناء فً النقد األدبً، طصالح فضل  4  
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ٌبحث فً الوحدات الصرفٌة من خالل الوقوؾ على _المجال الصرفً المورفولوجً: 2

 وظٌفتها داخل النص األدبً. 

ٌبحث فً تراكٌب الجمل وطرق تكوٌنها والبحث فً خصابصها _ المجال النحوي: 3

 الجمالٌة ونظمها. 

دراسة الكلمات من الناحٌة التجرٌدٌة للوقوؾ على الجانب الحٌوي  _المجال المعجمً:4

 والحسً منها. 

ٌختص بدراسة الجمل الكبرى ضمن حٌز الكالم والتطلع إلى كل  _مجال القول:5

 خصابصها.

و نتاج البحث فً عالقات النص بمعنى استخالص الصٌؽة المعنوٌة وه مجال الرمز:_6

المستوحات من الدراسات األخرى.
1

    

 _اللسانٌات التولٌدٌة فً الدراسات العربٌة :ج

عرفت النظرٌة التولٌدٌة طرٌقها إلى الثقافة العربٌة فً بداٌة سبعٌنٌات القرن      

ٌدا عبد القادر الفهري التعرٌؾ بأصول هذه الماضً إذ تبنى عدد من الباحثٌن العرب وتحد

) وحٌن عدت )النظرٌة ومبادبها مع تقدٌم تطبٌقات مهمة على اللؽة العربٌة، ٌقول الفهري: 

م  لم أجد أحدا ٌهتم بالنحو التولٌدي وال النحو الوظٌفً وال 1971 إلى المؽرب فً أواخر

و كالم عن مارتٌنً وكرٌماس((.التٌارات الذرٌعٌة...الخ وكل ما سمعته عن اللسانٌات ه
2
   

إن المتتبع لمسار الدرس التولٌدي فً الثقافة العربً ٌالحظ أن الكتابات التولٌدٌة      

العربٌة قد تمكنت من تقدٌم جملة من االفتراضات الجدٌدة المتعلقة بطبٌعة البنٌات العربٌة 

وجاءت بعض هذه الكتابات مضاهٌة شكال  صوتا وصرفا وتركٌبا وداللة ومعجما،

ومضمونا لنظرٌتها الؽربٌة أمرٌكٌة وأوروبٌة من عدة أوجه فً مقدمتها تقٌدها المطلق 

بشروط وقواعد البحث العلمً اللسانً وخطابه. وإن  الناظر فً الكتابات التولٌدٌة العربٌة ال 

مت فعال فرضٌاتٌجد إال القلٌل  جدٌدة بشأن دراسة بنى اللؽة  من الدراسات التولٌدٌة قد 

                                                           
 . 14، ص www.odabasham.netثامر ابراهٌم المصاورة، المنهج البنٌوي دراسة نظرٌة، فً موقع أدباء الشام،  1
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العربٌة من منظور تولٌدي، وتعكس مجهودا عربٌا فٌه أصالة وإبداع ٌجعل الدرس اللسانً 

العربً فً إطار الدرس العلمً وتكاد هذه المجهودات تنحصر فً بعض األسماء العربٌة.
1
  

و من لقد تمكن الفهري من مواكبة النظرٌة التولٌدٌة فً مختلؾ نماذجها فه     

الباحثٌن العرب القالبل الذٌن ٌبحثون فً اللسانٌات العربٌة وٌؤلفون فٌها باللؽتٌن العربٌة 

واألجنبٌة بموازات ما ٌصل إلٌه البحث فً اللسانٌات التولٌدٌة، فهو ٌقارب اللؽة العربً فً 

أحدث النماذج اللسانٌة التولٌدٌة وهو نموذج الحد األدنى الذي صاؼه تشومٌسكً فً 

عٌنٌات القرن الماضً، فالفهري هو الباحث العربً الذي ظل مواكبا لكل ما تفرزه تس

النظرٌة التولٌدٌة فقد عالج المسابل المتعلقة بالرتبة من خالل نموذج النظرٌة المعٌارٌة 

م 1981الموسعة التً صاؼها تشومٌسكً فً أواسط سبعٌنٌات القرن الماضً، وفً عام 

بادئ والوسابط فً إطارما دعً بالرابط العاملً وقدم فٌه اقترح تشومٌسكً نموذج الم

أجوبة عن إشكالٌة التعلم والحوسبة وحاول الفهري استلهـامـه وتطبٌقـه عـلى العـربٌة وذلـك 

نظرٌة فً بناء الكلمة وبناء الجملة" ألنه وجد فٌه عددا من -فً كـتابه "البناء الموازي

الممٌزات.
2
                                                                         

لقد تبنى الباحث مازن الوعر فً كتاباته الموقؾ الذي ٌحاول التوفٌق بٌن مبادئ     

اللسانٌات التولٌدٌة ومعطٌات النحو العربً مؤكدا على ضرورة انفتاح البحث اللسانً 

مع تجاوز تلك المجادالت العمٌقة بٌن أنصار  العربً الحدٌث على البحوث اللؽوٌة التراثٌة،

القدٌم والحدٌث ٌقول فً هذا الصدد: )) إن  أٌة نظرٌة لسانٌة عربٌة حدٌثة تطمح ألن تكون 

علمٌة فاعلة ومتفاعلة فً حقل التكوٌن اللسانً المعاصر البد لها أن تتجاوز المشكالت 

ٌم وأنصار الحدٌث، بٌن أنصار الناتجة عن الصراع الذي مازال مستمرا بٌن أنصار القد

القدٌم المتعلق بالبحوث اللؽوٌة العربٌة التً وضعها القدماء، بٌن أنصار الحدٌث المتعلق 

أسسوا من خاللها علما بالبحوث اللسانٌة الؽربٌة التً وضعها علماء الؽرب المحدثون، 

                                                           
. 187خالد خلٌل هوٌدي وآخرون، محاضرات فً اللسانٌات، ص 
1
  

2
 لثانً، كلٌة ا داب والعلوممصطفى ؼلفان، اللسانٌات العربٌة الحدٌثة: دراسة نقدٌة فً المصادر و األسس النظرٌة، جامعة الحسن ا 

  . 223، ص 1998ا داب والعلوم اإلنسانٌة ، الرباط، 



 انفصم األول:                                           انهسانيات انحديثة وانتفكير انهساني انعربي

 

32 

 

قابما برأسه دعوه علم اللسانٌات ((
1

والحدٌث ٌن القدٌم . إن  محاولة مازن الوعر الجمع ب

التعنً جهله بالمنطلقات الفلسفٌة والعلمٌة للسانٌات والمنطلقات اإلنسانٌة للتراث العربً 

فهو ٌقر بوجود هذه االختالفات لكنه ٌرى أن  النظرٌة اللسانٌة ال تكتمل وال تتبلور إال من 

 خالل روافد متعددة.

                                                           
. 514م، ص 1988، دار طالس، دمشق، 1، ط-مدخل–ٌنظر: مازن الوعر، قضاٌا أساسٌة فً علم اللسانٌات الحدٌث   1  



  

 

 الفصل الثاني :

 الجهود اللسانية عند ابن جني 

 بين ابن جني ودي سوسير للسانيات المبحث األول : المبادئ األساسية  

 المطلب األول: اللغة والكالم.  .1

 المطلب الثاني: اآلنية والتزامنية.  .2

 المطلب الثالث: العالمة اللسانية.  .3

 الدراسات اللسانية عند ابن جني .  المبحث الثاني :

 المطلب األول : علم األصوات.  .1

 المطلب الثاني: علم الداللة.  .2

 المطلب الثالث: الجهود الداللية عند ابن جني.  .3

 المطلب الرابع: االشتقاق والتطور الداللي.  .4

   



                                                                    عند ابـن جـني الجـهود اللسـانيـة                                       :                ثــانيال لــــالفص
 

35 

 

 المبحث األول : المبادئ األساسٌة للسانٌات بٌن ابن جنً وفردٌناند دي سوسٌر

وٌقصد بالمبادئ هنا المنطلقات األساسٌة التً بدأ منها التفكٌر اللسانً عند    

باعتباره رابد الدرس اللسانً الحدٌث  De Sousireالبنٌوٌٌن وعلى رأسهم دوسوسٌر 

انطالقا من تحدٌد المبادئ النظرٌة واألسس المنهجٌة والمفاهٌم اإلصطالحٌة التً أمكن من 

ذ لنفسها طابع الصرامة العلمٌة للؽة وعلما قابما بحد ذاته على خاللها لدراسة اللؽة أن تتخ

اؤالت التً أفرزها ؼرار باقً العلوم الدقٌقة والتطبٌقٌة وذلك باإلجابة على عدد من التس

، وقد تفّرع عن هذا األمر عدد من التقابالت أو الثنابٌات اللسانٌة التً كانت الدرس اللسانً

ث وفً مقدمتها اللؽة والكالم واآلنٌة والتعاقبٌة والمادة والشكل أساس التفكٌر اللسانً الحدٌ

والعالمة والقٌمة والتركٌب واإلستبدال.
1
  

لٌس القصد من هذا المبحث المقابلة التفضٌلٌة بٌن نظرٌات علم اللؽة الحدٌث وما 

توصل إلٌه علماء اللؽة العرب األوابل من معارؾ فً اللؽة وعلومها، بل نسعى إلى 

 اؾ جهات التقارب أو التباعد بٌنها وبٌن ما ورد فً هذا التراث العربً.إكتش

فالمعارؾ تكتسب من خالل تقدم العلم وتراكم الخبرات المعرفٌة وتطور وسابل 

وابن  البحث عبر الزمن ، كما ال ٌهدؾ هذا المبحث إلى المقارنة بٌن فردٌناند دي سوسٌر

جنً ، والؽاٌة من ذكر اسمٌهما فً العنوان هً ابرازهما كرمزٌن من رموز علم اللؽة 

قدٌما وحدٌثا واإلشارة إلى قدرة علماء اللؽة العربٌة القدامى على النقاد إلى دقابق مسابل 

اللؽة التً هً من صمٌم إختصاص علم اللؽة الحدٌث وأرجو أن ال ٌذهب هذا المبحث إلى 

لة إلباس ابن جنً قبعة سوسٌر فذلك كله مما رأى أنه حتما ٌضر بالقدٌم وال ٌنفع سبٌل محاو

 الجدٌد.

 اللغة والكالم واللسان: -1

ٌشكل هذان المصطلحان قطبٌن مهمٌن فً الدرس اللسانً الحدٌث ، وكذلك     

 الدرس اللؽوي العربً القدٌم بما لهما من أثر فً تحدٌد موضوع الدراسة ورسم منهجها.
  تستعمل كثٌرا لفظتً الكالم واللؽة بمعنى متقارب ، وثمة فرق بٌن الكالم واللؽة 

                                                           

،  2فً ضوء المنهج األوربً ، جامعة سطٌفكمال قادري ، كتاب الخصائص إلبن جنً ، نموذجا مقاربة تأصٌلٌة  - 1

 61، ص  66مجلة األداب والعلوم اإلجتماعٌة ، العدد 
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 نقول = ما الكالم ؟

 والجواب : الكالم هو ما ٌصدر عن الفرد من ألفاظ سواء أفادت أم لم تفد.

 ونسأل = ما اللؽة ؟ 

هً األلفاظ التً تصدر عن الفرد والجماعة مؤدٌة معنى من المعانً ، فهً  والجواب :

 سلوك لفظً لدى األفراد والجماعات .

وقد فرق علم اللؽة الحدٌث بٌن ثالث مصطلحات وهذه المصطلحات هً الثلوث    

الذي اصطنعه دي سوسٌر فهو ٌفرق ٌفرق بٌن هذه المفاهٌم الثالثة ، إذ وضع لكل منها 

ستقلة تدل علٌه فً إطار هذا العلم.كلمة م
1

 

وما لسوسٌر من رؤٌة فً اللؽة إنما هو فً صلبه ثنابً ، فاللؽة فً نفس اآلن حدث 

 و" األصوات  "فردي وحدث إجتماعً وهً نظام قابم ونظام فً تطور ، فاللؽة تعاقد بٌن

الوجهٌن لهذه  ألفكار" والمفاهٌم النظرٌة التً اقترحها سوسٌر توحً إلى تسٌٌر دراسةا" 

الثنابٌات كل على حدة.
ونستنتج أن دي سوسٌر ٌرى أن اللؽة حدث إجتماعً وفردي فً  2

 .آن واحد 

ٌرى دي سوسٌر أن هنالك كٌانا عاما ٌضم النشاط اللؽوي اإلنسانً فً صورة    

معاصرة أو متوازنة وبعبارة أخرى كل ما ٌمكن أن ٌدخل فً  ثقافة منطوقة أو مكتوبة ،

نطاق النشاط اللؽوي من رمز صوتً أو كتابً ، أو إشارة أو إصطالح ، فخص هذا 

 أي " اللؽة " .  Languageاإلصطالح بكلمة 

ثم أنه ٌنظر إلى اللؽة المعنٌة بطرٌقتٌن = فإما أن تكون فً صورة منظمة ذات 

وٌقابلها فً العربٌة "  Langueوجود إجتماعً ، فٌطلق علٌها قواعد وقوانٌن وذات 

 " وهً اللؽة المعنٌة التً تتخذ موضوعا للدراسة مثل العربٌة أو اإلنكلٌزٌة.اللسان

وأما أن تكون فً صورة ممارسة فردٌة منطوقة ، على أي مستوى أو بعبارة أخرى = 

طلق علٌها بالكالم.النشاط العضلً الصوتً الذي ٌقوم به الفرد الواحد وٌ
3

 

                                                           

  1 629حاتم الصالح الضامن ، علم اللغة ، ص  -
كاترٌن فوك بٌارلً فوفٌك ، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة ، تعرٌب المنصف عاشور تحت إشراف ومراجعة  -2

  68، ص 6984رابح اسطمبولً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الساحة المركزٌة بن عكنون ، الجزائر 

  631،  629الضامن ، المرجع السابق ، ص حاتم الصالح  -  3
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أما اللسان فهو النموذج اإلجتماعً الذي استقرت علٌه اللؽة أو هو السلوك السوي    

ألؼلبٌة عظمى من أبناء األمة الواحدة ، وذلك ألن الفرد حٌنما ٌتكلم ٌحاول دابما أن ٌكون 

لسانه قرٌبا من الفصحى ألنها النموذج المثالً الذي ٌسعى إلٌه الفرد.
1

 

فمصطلح " اللؽة " ) مقابلة مع الحدٌث ( ٌنزع إلى النظر فً الحدث اإلجتماعً    

الذي ٌؤلؾ الكالم مقابلة بمظهره الفردي وهذا المفهوم له دور أساسً فً نظرٌة سوسٌر 

وستكون له نتابج كبرى فٌما بعد فً مسألة تطور النظرٌات اللسانٌة.
2

 

ر اللؽوٌة الحقٌقٌة فً تعٌٌن حدود لٌس بالؽرٌب أن تعد ثورة فردٌناند دي سوسٌ

مصطلحٌن ال ٌزال الباحثون من اللؽوٌٌن ٌعٌدون إلٌه وحده الفضل فً إحداث تؽٌٌر حقٌقً 

فً التحلٌل اللؽوي ، وفً النظر إلى الظاهرة اللؽوٌة ، بفضل تعٌٌنها والفصل الواضح 

نده كما ال ٌخفى على أحد الجلً بٌن حدودها المشتركة هما )اللؽة( و)الكالم( فــ " اللؽة " ع

من الباحثٌن فً اللسانٌات الٌوم هً : النظام الذهنً القابم فً عقول الجماعة اللؽوٌة الواحدة 

 الذي ٌحاول كل فرد فٌها أن ٌأتً بما سمً عنده بــ " الكالم" على مقتضاه.

ؼٌر ما تجدر اإلشارة إلٌه هنا هو تأكٌد سوسٌر أن ما ٌدرس فً الحقل اللسانً 

إنما هو نظام الجماعة اللؽوٌة الذهنً ، أي " اللؽة " ال " الكالم " ألن ٌقتصر علٌه وحده ف

حٌن ندرسها إذن  –اللؽة بمعزل عن الفرد الذي ال ٌمكن أن ٌبتدع فٌها أو ؼٌر ...فنحن 

سوؾ ندرس نماذج وقواعد ال منطوقات النموذج النموذج ثابت فً شعور األفراد ، فاللؽة 

ٌة ألن الكالم فردي ، اللؽة موجودة بالقوة والكالم متحقق بالفعل ، اللؽة على هذا جماع

، والكالم نماذج مستعلمة قوالب والكالم ألفاظ تصب فً القوالب ، اللؽة نظام ذهنً متصور 

متحققة على ألسنة المتكلمٌن.
3

 

موجودة فً والخالصة كما ٌرى سوسٌر أن اللؽة مجموعة من الصور اللفظٌة    

أفراد الجماعة اللؽوٌة ٌستخدمونها للتفاهم بٌنهم وٌتلقاها الفرد فً المجتمع الذي ٌعٌش  أذهان

 فٌه عن طرٌق السماع، وكما ٌستعمل اللسان للتعبٌر كما ٌراد باللؽة.

                                                           

  1 45، ص 6981، بٌروت  3فً علم اللغة العام ، مدخل إلى اللسانٌات طعبد الصبور شاهٌن ،  -
  2 68كاترٌن فوك ، بٌارلً قوفٌك ،  مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة ، المرجع السابق ص  -
، ص  2116مارس  –ٌناٌر  – 34المجلد  3كالم فً التراث النحوي العربً ، عالم الفكر ، العددمحمد سعٌد صالح ربٌع الغامدي ، اللغة وال - 3

71.76  
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إذ ٌشبه دي سوسٌر اللؽة بسنفونٌة واقعها مستقل عن طرٌقة عزفها واألخطاء التً 

ٌخطأ المتكلم فً أدابه ، فالخطأ ٌصٌب تطبٌق النظام وال العازفون ال تؤثر أبدا حٌن ٌرتكبها 

 . ٌصٌب النظام بحد ذاته

أما ابن جنً ٌقول فً تعرٌفه للؽة " حد اللؽة أصوات "
1

ٌعبر بها كل قوم عن  

وابن جنً هنا أؼراضهم وأما تصرٌفها ومعرفة حروقها فإنها فعل من لؽوي أي تكلمت 

د ذكر هذا التعرٌؾ تحت عنوان ) باب القول على اللؽة ٌقصد اللؽة اإلنسانٌة بوجه عام ، فق

 وما هً ( .

أما اللسان : فهو النموذج اإلجتماعً الذي استقرت علٌه اللؽة أو هو السلوك    

السوي ألؼلبٌة عظمى من أبناء األمة الواحدة ، وذلك ألن الفرد حٌنما ٌتكلم فإنه وال شك 

 ٌنحرؾ قلٌال عن لسانه القومً.

لفرد ٌحاول دابما أن ٌكون لسانه قرٌبا من الفصحى ألنها النموذج المثالً ونجد أن ا

الذي ٌسعى إلٌه الفرد ، ونجد أن لسان أمة من األمم ٌشتمل على عدة لؽات ، واللؽة فً حد 

ذاتها تتألؾ من كالم كل فرد ، فاللسان العربً مثال ٌتضمن عدة لؽات وإن كانت هذه ال 

 فثمة لؽة قرٌش ولؽة تمٌم ولؽة أهل الحجاز ...إلختختلؾ إال من حٌث جزبٌات 

وبناءا على هذا القول إن الكالم إن الكالم واللؽة كل منهما سابق للسان من حٌث 

بالكالم واللؽة وٌؤثر النشأة ، ألن اللسان ال ٌستقر إلى بعد مضً أجٌال ، فاللسان ٌتأثر 

من أقوال ، ألنه ٌتلقى رصٌد من  فٌهما ، ٌتأثر بهما ألنه نتاج كل ما ٌصدر عن األفراد

األفراد والجماعات ، وٌؤثر ألن المتكلم ٌحاول دابما أن ٌتقن أسالٌب التعبٌر وٌقلد البلؽاء 

إلى أن تصبح لؽته ملكة راسخة وأداة مطوعا لفكر.
2

 

ٌعد تعرٌؾ ابن جنً للؽة من التعرٌفات الدقٌقة، وقد سبق ابن جنً برؤٌته هذه، 

ل إلٌه علماء اللؽة فً العصر الحدٌث.وتعرٌفه هذا ما توص
ونجد فً تعرٌؾ ابن جنً هذا  3

 :أهم العناصر التً ٌحتاج إلٌها اإلنسان فً تصور اللؽة مثل

                                                           

33،ة ص  6ابن جنً ، الخصائص ، ج - 1  
  2 636،  631ص حاتم صالح الضامن ، علم اللغة  -
علم اللغة العربٌة مدخل تارٌخً مقارن فً ضوء التراث واللغات السامٌة ، دار الثقافة  محمود فهمً حجازي ، -3

  9للطباعة والنشر ، ص
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: فاللؽة تتكون من أصوات ، وهذا ٌؤكد الصٌؽة الصوتٌة للؽة ، ولٌست  مادة اللغة -

هذه األصوات التً تتكون منها الكلمات والجمل إال رموزا أحلها اإلنسان بموهبته محل 

الخواطر واألفكار وتختلؾ الرموز الصوتٌة عن سابر وسابل اإلتصال األخرى كإشارات 

 والعالمات.

الزمن أو اللحظة التً تنشأ فٌها ، ولكنها قد تعبر عن فالرموز الصوتٌة ال تتحد ب

أما العالمات التً تصدر عن الحٌوانات أو عن عناصر  أمور ماضٌة أو حالٌة أو مستقبلٌة.

 طبٌعٌة فإنها ترتبط باللحظة أو الموقؾ الذي نشأ فٌه.

ا : وقد سبق أن بٌنا أن ابن جنً كان أكثر دقة من المحدثٌن فً هذ وظٌفة اللغة -

الشأن فً قوله " عن أؼراضهم " فاألؼراض تختلؾ وتتعدد على حسب األفراد ، وعلى 

حسب الموقؾ والحالة ، وعلى حسب البٌبة والمجتمع ، وتلك هً القاعدة العلمٌة الذهبٌة 

التً تتمتع بالشمول واإلطراء من جانب والبساطة من جانب أخر.
1
  

م وظابؾ اللؽة نقل فكرة ما من شخص وتعتبر اللؽة وسٌلة للتبلٌػ إذ أن من أه  

 وبعد فإن عملٌة التبلٌػ تشتمل على مرحلتٌن هما : آلخر.

 مرحلة الصٌاؼة.  -1
 مرحلة الكشؾ عن الصٌاؼة وإلباسها المعنى المطلوب.  -2

وقد أشار ابن جنً فً كتابه الخصابص إلى ما سماه بالمعمٌات وهو ما عمً وألؽز 

ذلك أنك إذا أردت أن تكتب " أحمد" فٌمكن أن تعوض عن فً الرسم والكتابة ، ومن أمثلة 

األلؾ بالكاؾ مثال والحاء بالطاء والمٌم بالراء والدال بالٌاء فتكتب كطرى عوضا عن 

 .أحمد

وأثار ابن جنً أٌضا إلى ما سماه " بالتراجم " وسمً كذلك ألن الكلمة التً فٌها تعمٌة  

وؼموض تحتاج إلى الترجمة.
2

 

: بمعنى أن اللؽة ظاهرة إجتماعٌة ، فال توجد لؽة بدون مجتمع ،  لغةإجتماعٌة ال -

ٌقول  ،م بمعنى الجماعة ، فكل قوم لؽتهموهو ما عبر عنه ابن جنً بقوله " كل قوم " إذ القو

                                                           

سالمة عمر محمد عبد الرحٌم ، دور علماء العرب فً علم اللغة ) ابن جنً نموذجا( ، كلٌة اللغة العربٌة بأسٌوط  - 1

 6676، ص  2166أكتوبر  2، ج 31المجلة العلمٌة ، العدد 

 637حاتم صالح الضامن ، المرجع السابق ، ص  - 2
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للؽة كالتربٌة بالنسبة للزهرة ، أو الحبة ، فالحبة  –د. إبراهٌم أنٌس : " وهو أي المجتمع 

تكمن فٌها جرثومة الحٌاة ، ولكنها ال تنبت إال فً التربة ، وكذلك اللؽة فً اإلنسان ، إذ ٌولد 

المرء  مستعدا للنطق والكالم ، ولدٌه أجهزته وأعضاءه ولكنه وحده منعزال عن الناس ال 

 ٌنطق وال ٌتكلم وال تنشأ له لؽته. 

والمقصود بالعرفٌة إصطالح الجماعة اللؽوٌة على هذا الرمز :  رفٌة اللغةع

الصوتً المعٌن هو لهذه الداللة المحددة ، أي أن أصحاب اللؽة اتفقوا أو تقبلوا داللة هذه 

وٌؤخذ هذا من قوله  " كل قوم " فكل قوم لؽة تختلؾ عن لؽة  األصوات على معان معنٌة.

القوم اآلخر وهكذا.
 بنفسه مفٌد لمعناه  .الكالم عنده فهو كل لفظ مستقل  أما  1

 وقد وضح ابن جنً المراد باللفظ بأنه كل لفظ مخل به اللسان تاما كان أو ناقص.

فالتام هو المفٌد ، أعنى الجملة وما كان فً معناها من نحو صه وإٌه والناقص ما كان بضد 

  للكالم:ونأخذ من تعرٌؾ ابن جنً  ذلك.

 الكالم هو األلفاظ المنطوقة بالفعل فقوله " مخل به " أي نطق به وأفشاه. أن  -1
وهذا ٌعنً أن  التامة،أنه ال بد من شرط اإلفادة فً الكالم، وال ٌتحقق ذلك إال فً الجمل   -2

 وحدة الكالم األساسٌة هً الجملة.
للؽة ، فابن جنً ٌتفق مع علماء اللؽة المحدثٌن فً أن الكالم هو التطبٌق العملً 

الصورة الواقعٌة أو الفعلٌة للؽة ٌظهر هذا من تعرٌفه السابق ومن مالحظة البارعة التً 

عبر عنها بــ " مواقع الكالم " والتً تدل على أن الكالم ال ٌكون استرساال وال ترجٌما ، 

ولو كان كذلك لكثر خالفه ، واتشرت جهاته ولم تنقد مقاٌٌسه ، ودلٌل ذلك تأمل العرب 

ع الكالم وإعطابهم إٌاه فً كل موضع حقّه وحصته من اإلعراب على مٌزة وعلى مواق

 بصٌرة.
فهذه العبارة تدل على أن الكالم ال ٌفهم إال إذا جاء متفق مع نظام اللؽة وأنه شًء 

 واللؽة شًء آخر ، إذ هو بمثابة التطبٌق العملً لها.
بعبارة حدٌثة الكالم عمل فالكالم عن ابن جنً ال بد أن ٌسٌر على شرط اللؽة أو 

 واللؽة نظام هذا العمل.

                                                           

  1 6673 - 6672سالمة عمر محمد عبد الرحٌم ، المرجع السابق ، ص  -
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اللؽة والكالم وأنه قد سبق نتبٌن من هذا أن ابن جنً قد أدرك أن هناك فرقا بٌن 

المحدثٌن إلى مالحظة أن اللؽة نظام وأن الكالم تطبٌق عملً لذلك.
1

 

األخٌر نستنتج أن تعرٌؾ ابن جنً للؽة مثار إعجاب شدٌد من اللؽوٌٌن  وفً

المحدثٌن فقد شمل كل عناصر اللؽة كما استطاع فً تعرٌفه أن ٌجمع كل وظابؾ اللؽة، كما 

 أما اللفظ هو وحدة الكالم. الكالم،ٌرى أن الجملة هً وحدة 

 : اآلنٌة والتزامنٌة  -2

داللة زمنٌة لؽة ، اإلطار المنهجً والموضوعً  ٌعتبر مبدأ اآلنٌة وهو مصطلح ذو

الذي ٌحدد الحٌز الزمانً والمكانً للظاهرة اللؽوٌة ، كما أنه المفصل األساسً فً عملٌة 

ولو من قبل التصور النظري  -الدرس الثانً عند دوسو سٌر بما ٌتطلبه من ضرورة حصر

نقطة إستفزاز  –ٌقول مارتٌنٌه  العٌنة اللؽوٌة المراد وصفها بإعتبارها كما –اإلفتراضً 

قصٌرة ال وجود لها فً الواقع.
2

 

ولكً ندرس موضوع اللسانٌات ) اللؽة( هنالك طرٌقتان ممكنتان تتقابالن حسب 

سوسٌر فً حالة من حاالت إعتبار اللؽة كنظام قابم بنفسه أو كنظام متنام ، فالطرٌقة األولى 

)وموضوعها حالة التوازن للنظام فً نقطة معٌنة من الزمان ( تؤدي إلى الدراسة اآلنٌة 

والطرٌقة الثانٌة تؤول إلى الدراسة الزمانٌة ) تهتم بالتؽٌرات اللسانٌة( وهً مقابلة ٌصورها 

 سوسٌر فً شكل مقارنة بلعب الشطرنج.

وفً ذلك أٌضا ٌفضل سوسٌر وجها عن وجه من الثنابٌة فالدراسة اآلنٌة ٌجب أن 

ولى ، وما التطور إال عبارة عن ) هً رؤٌة صارت من باب البنٌوٌة ( تنتقل من تكون األ

حالة كالمٌة إلى أخرى.
3

 

اللسان فً نظر دي سوسٌر واقع قابم بذاته من جهة ، وتطور تارٌخً من جهة 

أخرى ، فً ظل هذا التصور للسان ٌمكن لنا التمٌٌز بٌن النسق اللسانً اآلنً ، أي اللسان 

منٌة محددة ، وتارٌخ هذا النسق وتأسٌسا على هذا التصور لحقٌقة اللسان ٌمٌز فً حالة ز

 بٌن منهجٌن فً التعامل مع الظاهرة اللؽوٌة.
                                                           

  1 6679 - 6677سالمة عمر محمد عبد الرحٌم ، المرجع السابق ، ص  -
  2 63فً ضوء المنهج األوربً ، ص  ، نموذجا مقاربة تأصٌلٌة كمال قادري ، كتاب الخصائص إلبن جنً -
21عاشور ، ص كاترٌن فوك ، بٌارلً قةفٌك ، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة ، تعرٌب المنصف  - 3  
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: المنهج التارٌخً ٌهتم هذا المنهج بالتحول المرحلً للسان عبر الحقب  المنهج األول

  الزمنٌة المختلفة.
كما هً علٌه فً  : المنهج الوصفً ، ٌتناول هذا المنهج الظاهرة اللؽوٌة المنهج الثانً 

 الواقع اللؽوي.

 ولذلك فإن اللسانٌات فً نظر دي سوسٌر تتفرغ إلى فرعٌن : 

( وهً : دراسة قابمة Diochromique  / Diochromieلسانٌات تارٌخٌة تطورٌة ) -1

 على تعقب مسار اللؽة التطوري عبر التارٌخ

( وهً :  Synchromic /  Synchromiqueلسانٌات سكونٌة آنٌة ) سانكروتٌة ( )   -2

الدراسة التً تهتم بالنسق اللسانً فً ذاته ومن أجل ذاته فً حالة اللؽة ) اللسان المتداول 

 فً المكان والزمان المحدد ( بمعزل عن التارٌخ.

التشرٌحٌة للنبات فهو ٌرى  ورؼبة منه فً توصٌل حقٌقة الثنابٌة ٌمثل بذلك بالدراسة

نمو األلٌاؾ فً حالة تطوٌرٌة ذا ما قطعنا نبتة قطعا طولٌا ) عمودٌا ( فإننا نالحظ ‘أننا 

، أما إذا قطعناها أفقٌا فإننا فً هذه الحالة نتمكن من مالحظة نمو األلٌاؾ فً تجمعها فقط

لحقابق ال نستطٌع على سطح معٌن وحصر العالقات القابمة بٌنها ، ومن ثمة فإن هذه ا

إدراكها من القطع العمودي.
1

 

إن الذي ٌحدث تؽٌٌر فً اللؽة لٌس هو الزمن ، بل الجماعات البشرٌة التً تمتلك 

قوة التؽٌٌر والتوجٌه والضبط ، لنفرض أن إنسانا ٌعٌش منعزال عن الناس وٌملك لؽة ، فإن 

للقوى اإلجتماعٌة التً تمارس علٌها  هذه اللؽة ال تتؽٌر مهما كان الزمن طوٌال ٌسمح فقط "

بتطوٌر تأثٌراتها " إنه وعاء ٌتم فٌه التؽٌٌر من قوى خارجٌة ال دخل له فً تسٌٌرها أو 

توجٌهها.
2

 

واقع الدرس ولعل هذه الثنابٌة التً أثارها دوسوسٌر من أكثر الثنابٌات اصطالحا 

فقد كان الؽرض لدى دي  اللؽوي العربً القدٌم ، لٌس من ناحٌة األهداؾ والؽاٌات ،

سوسٌر واتباعه من تحدٌد المجال اللؽوي آنٌا ، فً الزمان والمكان هو الحصول على 
                                                           

32أحمد حسانً ، باحث فً اللسانٌات ، ص  - 1  
األداب واللغات ، محمد خٌضر ، دلٌلة مزوز ، ثنائٌات اللغة ، أصول النظرٌة اللسانٌة ، قسم األداب واللغة العربٌة كلٌة  -

9بسكرة ، ص  2  
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أسناه إلى أهداؾ علمٌة محضة إلستكشاؾ نظامه  –ولو افتراضا  –نموذج لؽوي مستقر 

 اللؽوي ، ثم تتبع مظاهر التؽٌٌر فٌه بتعاقب اآلنٌات.

قاتهم متصلة أساسا بأسباب وؼاٌات تتداخل فٌها أما علماء العربٌة فقد كانت منطل 

جملة من العوامل التً أدت إلى نشأة الدرس اللؽوي لدٌهم ، بحٌث مزج فٌها الدٌنً بالعلمً 

فجاء مبدأ الحفاظ على لؽة القرآن الكرٌم بمحاربة اللحن ، وعصمة اللؽة منه ، على راس 

.اولوٌاتهم ، فقد كان الذي أنجزوه ابتكارا وإبداعا
1

 

وإذا رجعنا إلى ابن جنً فً ثنابٌة اآلنٌة والزمانٌة ، فإننا نستخلص موقفه من خالل  

 لؽة اإلحتجاج عنده زمانا ومكانا وفقا لمبدأ السماع.

وقد لفت ابن جنً إلى أهمٌة السماع فً تنمٌة ملكة القوة اللؽوٌة التً ٌكتسبها من 

عضهم وأثره فً انتقال لؽاتهم إلى أفراد مجتمعة ، وذلك حٌث تحدث عن اتصال العرب بب

، ٌجرون مجرى الجماعة فً دار واحدةبعضهم فقال : " إنهم بتجاورهم وتالقٌهم وتزاورهم 

لؽته ، كما ٌراعً ذلك من مهم أمره" فبعضهم ٌالحظ صاحبة وٌراعً أمر 
2

وهكذا تنامى  

 حصٌلة الفرد اللؽوٌة ما دام متصال بؽٌره من الناس.

كما أن ابن جنً قد وقؾ عند ذلك العربً الفصٌح الذي انتقل إلٌها لسانه من لؽته  

إلى لؽة أخرى ووضع لذلك حدا فً األخذ عنه فقال " اعلم أن المعمول علٌه فً نحو هذا 

أن تنظر حال ما انتقل إلٌه لسانه ، فإن كان إنما انتقل من لؽة إلى لؽة أخرى مثلها فصٌحة 

ه التً انتقل إلٌها ، فإن كانت اللؽة التً انتقل إلٌها لسانه فاسدة لم ٌؤخذ وجب أن ٌؤخذ بلؽت

بها وٌؤخذ باألولى حتى كأنه لم ٌزل من أهلها.
3

 

فالمسألة عنده إذا تتعلق بمبدأ النموذج اللؽوي المشروط بخاصٌة الفصاحة ضمن  

قصد النظام اللؽوي النقاد بإستقراء كالم العرب ، وأعتقد هنا أنه ٌ المعاٌٌر التً حددها

للفصحى إذ المطلوب من المتكلم أن ٌجري كالمه على صحاري العرب فً كالمهم وٌحذو 

 حذوهم وٌنتحً سمتهم ، فإذا فعل ذلك كان منهم.

                                                           

64كمال قادري ، المرجع السابق ، ص  - 1  
66ابن جنً ، الخصائص ، ص  - 2  
314ابن جنً ، المصدر السابق ، ص  - 3  
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وقد لخص ذلك فً تعرٌفه للنحو بقوله : هو إنتحاء سمت كالم العرب فً تصرفه 

ها فً الفصاحة ، فٌنطق بها وإن وؼٌره ، لٌلحق من لٌس من أهل العربٌة بأهلمن إعراب 

 لم ٌكن منهم ، وإن شد بعضهم عنها رّد به إلٌها.

لم تكن المسألة لدٌهم إذ تتعلق بمطلب منهجً مجرد ممثل فً عصر اإلحتجاج 

عنده زمانا ومكانا ، كما قد ٌتصور بقدر ما تتعلق بشرط توفر الملكة اللسانٌة لدى والوقوؾ 

المتكلم بما ٌثبت مقدرته اللؽوٌة على احتذاء كالم العرب أداءا.
1

 

كما نستخلص موقفه من القٌاس بإعتبار أن عملٌة إنتاج الكالم ترتبط أساسا بمبدأ  

 وعة.القٌاس على األنماط والنماذج النحوٌة المسم

)  " أال  ٌرى ابن جنً أن ما قٌس على كالم العرب فهو من كالم العرب فهو ٌقول

ترى أنك تسمع أنت وال ؼٌرك اسم كل فاعل وال مفعول وإنما سمعت البعض فقست علٌه 

ؼٌره، فإذا سمعت " قام زٌد" أجزت " ظرؾ بشر" وكرم خالد" (.
2

 

قد أجرته العرب مجرى  وٌؤكد أٌضا على " أن ما أعرب من أجناس األعجمٌة

: أجر ، اٌرسٌم وفرند ، وفٌروزج ، أصول كالمها ، أال تراهم ٌصرفون فً العلم نحو 

وجمٌع ما تدخله الم التعرٌؾ وذلك أنه لما دخلته الالم فً نحو الدٌباج ، والفرند ...أشبه 

أصول كالم العرب أعنً نكرات ، فجرى فً الصرؾ ومنعه مجراه".
3

 

اللؽة ال تؤخذ جمٌعها بالقٌاس فً قوله " معاذ هللا أن ندعً أن  كما أنه ٌرى أن 

جمٌع اللؽة تستدرك باألدلة قٌاسا"
4

 

وخالصة القول من خالل عرض آلٌة عمل األصول النحوٌة خاصة السماع ، 

إلٌه ونادى إلٌه دوسوسٌر فً والقٌاس عند ابن جنً نلحظ أنه ال فرق جوهرٌا بٌن ما ذهب 

 نٌات بإعتبارها علمٌا وصفٌا.تحدٌد طبٌعة اللسا

إذ تمتاز جمٌع اللؽات عموما بعدم استقرار نظمها ، واستمرار تؽٌٌرها ، مما ٌعطً 

لمبدأ اآلنٌة والزمانٌة ، قٌمة حقٌقٌة لرصد حركٌة التؽٌرات التً تطرأ على اللؽة بعقد 

 مقارنة تارٌخٌة بٌن اآلنٌات المتعاقبة.
                                                           

65كمال قادري ، المرجع السابق ، ص  - 1  
  2 436ابن جنً ، المصدر السابق ، ص  -
  3 436ابن جنً ، المصدر السابق ، ص -
  4 446ابن جنً ، المصدر السابق ، ص -
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 العالمة اللسانٌة:  -3
العلمً الذي تبناه دي سو سٌر فً مجال البحث اللسانً إلى إبراز  ٌسعى المنهج

رؤٌة تعاملٌة تمٌل إلى الشًء المحدد والمتجانس فً ذاته ، فكانت النسق اللسانً الذي 

ٌتكون من وحدات أساسٌة متوافقة فٌما بٌنها ، تسمى هذه الوحدات بالعالمات اللسانٌة ) 

Sings  ( )Signes  دي سو سٌر هً وحدة النسق ، فهً  نٌة فً نظر ( فالعالمة اللسا

 Acoustic (Image Acoustiqueالعنصر اللسانً الذي ٌتكون من صورة سمعٌة ) 

Image  ومفهومCompet  هذه رأي الفكرة التً تقترن بالصورة السمعٌة مثل كلمة رجل

ر ج ل (  عالمة لسانٌة ، مكونة من صورة سمعٌة وهو اإلدراك النفسً لتتابع األصوات )

 ومفهوم وهو مجموع السمات الداللٌة  ) حً ، ناطق ، عاقل ، إنسان ، ذكر ، راشد (

وٌمكن لنا تمثٌله بالشكل اآلتً :
1
  

 

 

 مفهوم صورة سمعٌة

 

 

إن الوظٌفة الممٌزة للكالم بالمقابلة مع التفكٌر لٌست خلق وسٌلة صوتٌة مادٌة 

للتعبٌر ، عن األفكار وإنما هً أن تستعمل كواسطة بٌن الفكر والصوت فً ظروؾ معٌنة 

تسمح بترابطها الذي ٌؤدي ضرورة إلى تحدٌدات متبادلة للوحدات وهذه الوحدات اآلساسٌة 

ة ربط بٌن مدلول ) مفهوم(  ودال ) صورة سمعٌة(.للؽة هً العالمات والعالم
2

 

باإلبقاء على مصطلح العالمة للداللة على الكل ، وتعوٌض ثم صرح دي سوسٌر  

(  Signifaint signifier    Signifie)مفهوم( و ) صورة سمعٌة( بلفظتً دال ومدلول 

                                                           

35أحمد حسانً ، المرجع السابق ، ص  - 1  
67كمال قادري ، المرجع السابق ، ص - 2  
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هما ، سواء أ كان هذا وٌرى أن أفضلٌة هذٌن اللفظٌن أنهما ٌدالن على المواجهة التً تفصل

 الفصل فٌما بٌنهما ، أم من الكل الذي ٌجمعهما.

إن العالمة اللسانٌة إنطالقا من هذا التصور ، هً مركب ٌتكون من وجهٌن = دال 

أن  ومدلول ٌستحٌل الفصل بٌنهما ألنهما ٌرتبطان بعالقة تواضعٌة ، وٌرى دي سوسٌر ،

 / Arbitraireهذه العالقة التً تربط بٌن الدال والمدلول هً عالقة إعتباطٌة )

arbitrang.)
1

 

فالعالمة أو الدلٌل اللؽوي عند دي سوسٌر مظاهر وجانبٌن ، هو ال ٌجمع بٌن اسم 

وشًء بل بٌن تصور وصورة ، وال ٌقصد بالصورة الصوتٌة هنا مادة الصوت نفسها 

ا األثر النفسً واإلنطباع الذي ٌتولد فً ذهن السامع حالما تنتقل كحدث فٌزٌابً بحث وإنم

.إلٌه الكلمة من خالل حاسة السمع
2
  

تظهر اإلعتباطٌة فً أن داال معٌنا ٌطابق مدلوال معٌنا فً الواقع ومن ثمة فإن  

العالمة اللسانٌة هً تقسٌم الواقع عن طرٌق التواضع ال ؼٌر ، فهً بمعنى اإلنفاق 

، عكس المفهوم العفوي لدى المتكلم الذي ٌرى العالمة اللسانٌة كأنها اسم  واإلصطالح

 للواقع.

وعلى الرؼم من ذلك فإن دي سوسٌر ٌقر بوجود حاالت جزبٌة استثنابٌة تكون فٌها 

 العالقة بٌن الدال والمدلول عالقة ؼٌر اعتباطٌة ، كما ٌالحظ فً الكلمات الطبٌعٌة
(Onamatopées)، جدا ، وأن هذه الحاالت  لكن هذه العالمات تبقى استثنابٌة ومحدودة

ذات إهتمام ثانوي ، ونشأتها هً اآلن محل إختالؾ.
3

 

أما عن موقؾ دي سوسٌر من طبٌعة العالمة اللؽوٌة بٌن الدال والمدلول فنجده 

ألشٌاء معارضا لإلعتقاد القدٌم الذي كان ٌرى أن اللؽة لٌست سوى قابمة أشٌاء مناسبة ل

 ، فالعالقة بٌنهما ما هً إال عالقة إعتباطٌة وٌأتً بالحجج اآلتٌة : الطبٌعٌة 

                                                           

  1 36-35أحمد حسانً ، المرجع السابق ، ص  -
671، دار الكتاب الجدٌد المتحدة ، ص  2163لٌبٌا 6مصطفى   ، اللسانٌات اللبنٌوٌة منهجٌات واتجاهات ، ط - 2  
22كاثرٌن فوك بٌاري قوفٌك، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة ، تعرٌب المنصف عاشور ، ص - 3  
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أوال : إن العالقة بٌن اللؽة والفكر شبٌهة بالورقة وجهها الفكر وظهرها اللؽة ، ومن 

الخطأ أن نقول بأسبقٌة الفكر فً الجدلٌة القابمة بٌنهما ، فال ٌمكن أن نمٌز بٌن األفكار دون 

عانة بالعالمة اللسانٌة ، فال شًء ٌوجد بدون لؽة ، ولذلك لٌس من الالبق التحدث عن اإلست

 أولوٌة أو أفضلٌة أحدهما عن اآلخر.

ثانٌا : اإلفتراض أن العالقة بٌن اإلسم والمسمى عملٌة سهلة وهذا ؼٌر حقٌقً ، 

تصورا بصورة وٌرى دي سوسٌر فً هذا المجال أن العالمة اللسانٌة ال تربط شٌبا باسم بل 

سمعٌة ، وهذه األخٌرة لٌست الصوت المادي ، بل هً الدفع النفسً لهذا الصوت.
1

 

ونستنتج بهذا أن دي سوسٌر ٌضع حاجزا فاصال بٌن العالمة من حٌث هً حقٌقة 

نفسٌة ، والتً تحٌل إلٌه فً الواقع الخارجً أو الموجود فً األعٌان والذي ٌسمى بالمرجع 

 أو المدلول علٌه.

ذهب ابن جنً إلى أبعد من ذلك فٌربط مشكلة اللفظ والمعنى بمسألة نشأة اللؽة وٌ

فالتفكٌر فً أصل اللؽة بٌن الوضع ) اإلصطالح ) وبٌن الوحً ) اإللهام ( هو مقدمة للبحث 

فً طبٌعتها ولذلك كان هذا من أولوٌات البحث اللسانً ، أهم ما ٌمٌز تفكٌره بهذا الشأن هو 

الذي ٌمكن أن ٌنتاب أي باحث عن أصل اللؽة األول فً تارٌخ لؽات التردد والتذبذب 

البشرٌة ، ومو ما حمله على القبول والمزاوجة بٌن الموقفٌن.
2

 

ٌقول ابن  جنً " قد تقدم فً أول الكتاب القول على اللؽة أ تواضع هً أم إلهام ؟ 

إنها البد أن ٌكون وقع فً أول األمرٌن بعضها ثم إحتج  وعلى أي األمرٌن كان إبتداؤها ؟

كان  فٌما بعد إلى الزٌادة علٌه لحضور الداعً ، فزٌد فٌها شٌبا فشٌبا ، إال أنه على قٌاس ما

سبق منهما فً حروفه وتألٌفه ".
3
  

عرض ابن جنً للعالقة بٌن الدال والمدلول فً عدد من مؤلفاته ، ؼٌر أن الجهد 

كز فً الموضوع ، جاء فً كتابه الخصابص، وفٌه توزع العرض لتلك الشامل والمر

 العالقة على محاور متعددة ، تتولى الدراسة التً تناولتها على الشكل التالً : 

 إمساس األلفاظ أشباه المعانً : 
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ولعله من أكثر األبواب إظهارا للعالقة بٌن الدال والمدلول ، وفق فرضٌة ابن جنً 

 على أفكار عدة منها :  فقد انطوى الباب

  :المعنىالبنٌة الصرفٌة وداللتها على  -أ

ومن ذلك بٌبة المضعؾ إذ أنها تدل كما ٌرى ابن جنً على التكرٌر " كما فً 

: استطعم الزعزعة والقلقلة والجرجرة " ومنها بنٌة استفعل ، وتدل على الطلب من مثل 

واستسقى واستوهب ، ومنه أن جعلت العرب تكرٌر العٌن فً المثال دلٌال على تكرٌر الفعل 

 كما فً كّشر ، قّطع ، فّتح " 

 :  مقالة األلفاظ أصواتها من األحداث -ب

" ومن ذلك قول العرب سّد وصّد ، فالسد دون الصد ألن سد الباب ٌسد ، والصد 

، ألن الصاد أقوى بما فٌها وا الصد لألقوى دون السٌن للجبل والوادي والشعب ، فخصص

من اإلستعالء ، ومن ذلك قولهم الوسٌلة والوصٌلة ، فالصاد أقوى صوتا من السٌن ، لما 

فٌها من اإلستعالء أٌضا ، والوصٌلة أقوى معنى من الوسٌلة ، وذلك ألن التوسل لٌس 

ء بالشًء ومماسته له ، وكونه عصمة الوصل والصلة ، بل الصلة أصلها من اتصال الشً

فً أكثر األحوال بعضا له كإتصال األعضاء باإلنسان وهً أبعاضه ، والتوسل معنى 

ٌضعؾ وٌصؽر أن ٌكون المتوسل جزءا أو كالجزء من المتوسل إلٌه ، فجعلوا الصاد 

لقوتها للمعنى األقوى والسٌن لضعفها للمعنى األضعؾ".
1

 

 :  ودسوق الحرف على المعنى المقص -ج

" ومنه قول العرب شد الحبل ونحوه ، فالشٌن بما فٌها من التفشً ، تشبه الصوت أو 

انجذاب الحبل ومنه جّر الشًء ، إذ أنهم قدموا الجٌم ألنها حرؾ شدٌد ، وأول الجر بمشقته 

على الجار والمجرور جمٌعا ، ثم جاءت الراء وهً صوت مكرر لتدل على تكرٌر الجر 

مرة بعد أخرى.
2

 

 :  تسمٌة األشٌاء بأصواتها -د

                                                           

  1 657.  652، ص 2ج السابق،ابن جنً، المصدر  -
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ومنه قولنا : " ؼاق" اسما للؽراب ، محاكاة مّنا للصوت الذي ٌصدره ، ومنه 

الخازبار للذباب إذ سمً بذلك لصوته ، وكذلك سمً البط بذلك لصوته ، ومنه قولهم 

حاحٌت وعاعٌت وهاهٌت إذا قلت حاٍء وعاٍء وهاٍء "
1

 

 :  قترن بحروف معٌنةداللة الحرف على معنى عام إذ ا -هـ 

" ومنه أن الفاء إذا ما اقترنت بالدال والتاء والطاء والراء والالم والنون ، دلت على 

الوهن والضعؾ وعلٌه فإن الدال للشٌخ الضعٌؾ والشًء التالؾ ، والدنق للمرٌض ، ومنه 

الطرق ألن طرق الشًء أضعفه ، والطرق لما أشرؾ خارجا عن البناء ، وهو إلى الضعؾ 

راكب األساس واألصل ، وكذلك فالطنق العٌب ، وهو إلى الضعؾ.ألنه لٌست له قوة ال
2

 

 ونتلخص من أفكار ابن جنً هذه ما ٌلً : 

إن كل زٌادة فً المبنى تلحقها زٌادة فً المعنى وذلك كما فً مبحث البنٌة الصرفٌة  

 وداللتها على المعنى.
إن ثمة أصواتا فً اللؽة تنطوي على معنى محدد ٌلتصق بها وتؤشر علٌه ، وذلك من مثل  

 داللة الراء على التكرار وداللة الفاء على الوهن عند اقترانها ببعض األصوات.

إن ثمة ألفاظا فً اللؽة تحاكً ، فً أصل وضعها أصوات الطبٌعٌة ومن ذلك ألفاظ مثل :  

 الؽاق ، البط .

تتوزع على محورٌن أما األول فٌتمثل فً الحرؾ األقوى ، وأما الثانً  ت اللؽة إن أصوا 

 فٌمثله الحرؾ األضعؾ.

كان التركٌز األول على القٌم الصرفٌة وداللتها ، وذلك أنك تجد المصادر الرباعٌة  

المضعفة تأتً للتكرٌر نحو الزعزعة والقلقلة والجرجرة ، ووحدت الفعلً فً المصادر 

إنما تأتً للسرعة نحو البشكً والحمزي ، ومن ذلك وهو أضع منه أنهم جعلوا  والصفات

استفعل فً أكثر األمر للطلب نحو استسقى واستطعم واستوهب ...فرتبت فً هذا الباب 

 الحروؾ على ترتٌب األفعال.

 : وٌشتمل الباب على محاور متوالٌة لعل أظهرها :  تصاقب األلفاظ لتصاقب المعانً -1

                                                           
1
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 :  تراب األصول لتقارب المعانًإق -أ

" كما فً هز وأّز ، وأّز أقوى ألن الهمزة أقوى من الهاء".
1

 

" ومنه العلب والعلم الشق فً الشفة العلٌا ، والعلب األثر ومنه الؽرب : الدلو العظٌمة ، 

وذلك آلنه ٌؽرق من الماء بها، فذاك من غ ر ب ، وهذا من غ ر ؾ ، ومنه جبر وجبن 

ربها فً موضع واحد وهو اإللتبام والتماسك ، ومنه الجبل لشدته وقوته وجبت إذا وجبر لتقا

استهلك وتوقؾ وتجمع ومنه جبرت العظم ونحوه أي قوٌته".
2
  

 تقلٌب األصول :  -ب

" ومن ذلك كلم وكمل وملك ، فتقاربت الحروؾ لتقارب المعانً ، وقد أطلق ابن جنً على 

 الكبٌر." هذا الضرب من التقلٌب اإلشتقاق 

 المضارعة باألصول الثالثة :  -ج

، ضرب من الحبس ، وذاك من عصر" نحو عصر الشًء وقالوا أزله إذا احتبسه ، الصر 

ٌق وهذا من أزل والعٌن أخت الهمزة ، والصاد أخت الزاي ، والراء أخت الالم وكذلك الس

، ولذلك قالوا والصوب ، ذلك أن السٌؾ ٌوصؾ بأنه ٌرسب فً الضرٌبة لحدته ومضابه 

سٌق رسوب ، وهذا هو معنى صاب ٌصوب ، إذ انحدر".
3

 

 ) ظ بما ٌشاكر أصوتها من األحداثابن جنً عندما ٌتوجه إلى زاوٌة ) مقابلة األلفا 

تؤدٌها فً الكلمة التً تدخل فً  ٌقع فً اللبس وٌنسب إلى األصوات الحروؾ داللة

وهذا مردود ألن قٌمة الرمز اللؽوي : الكلمة الداللٌة عرفٌة بإتفاق إجتماعً متتابع  تركٌبها،

 وال نستطٌع أن ننسب قدرة دالة لكل حرؾ ٌؤلؾ هذه الكلمة.

ذلك أن العبقرٌة العربٌة تجلت فً النضج األبجدي فً أوؼارٌت إذ ؼدت الحروؾ  

ٌبات صرفٌة كثٌرة ، ومنذ ) األصوات( التسعة والعشرون أدوات مجردة تدخل فً ترك

األلؾ الثانً قبل المٌالد استقر هذا النهج اللؽوي.
4
  

 قوة الفظ لقوة المعنى: -2

                                                           

  1 649، ص 2ابن جنً، المصدر السابق، ج
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ومنه خشن واخشوشن ، فمعنى خشن دون اخشوشن لما فٌه من تكرٌر العٌن وزٌادة 

الواو ، وكذلك أعشب المكان ، فإذا أرادوا كثرة العشب فٌه قالوا ، اعشوشب وكذلك األمر 

فً حال واحلولى ، وخلق واخلولق وؼدن واؼدودن".
1

 

هم قدر ، وكذلك قولهم : ومثله فعل وافتعل نحو قدر واقتدر ، فاقتدر أقوى معنى من قول 

رجل جمٌل ووضٌا فإذا أرادوا المبالؽة فً ذلك قالوا وّضاء وجّمال ، فزادوا فً اللفظ 

لزٌادة فً المعنى.
2

 

ومن هذا الباب صٌػ المبالؽة كالعطار وما إلٌه ، ككذاب وسّراؾ ومنه سكٌن ، إنما  

ثٌر المعنى ، العدول عن هو موضوع لكثرة تسكٌن الذاباح به ، ونحو من تكثٌر اللفظ لتك

معتاد حالبه ، وذلك فّعال فً معنى فعٌل ، نحو طّوال فهو أبلػ معنى من طوٌل ، وعّراض 

فإنه أبلػ معنى من عرٌض وكذلك حفّاؾ من حفٌؾ وقالّل من قلٌل ، وسّراع من سرٌع.
3

 

ولعل ابن جنً هنا كان ٌبحث عن هذا الربط العمٌق بٌن اللؽة والفكر حتى وإن لم 

كن ظاهرا فً العالقة العرفٌة اإلجتماعٌة بٌن اللفظ والمعنى ، خالفا للبنٌوٌٌن الذٌن ال ٌ

ٌرون وجوه هذه الصلة ، وأنهم ٌرجعون ذلك إلى اإلعتباطٌة.
4

 

                                                           

 267، ص  2ابن جنً ، المصدر السابق ، ج - 1

  269 – 268المصدر نفسه ، ص  - 2

 271المصدر نفسه ، ص  - 3

 21كمال قادري ، المرجع السابق ، ص  - 4



                                                                    يعنـد ابــن جن اللســانية جـهـود ال                                    :           لثــــانيا لــــالفص
 

52 

 

 المبحث الثاني: الدراسات اللسانية عند ابن جني : 

لم تكن الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة أقل عطاء فً المجال المعرفً من سواها ،    

والنشاط اللؽوي خاصة ، فالدارسون العرب األقدمون لهم من حٌث النشاط الفكري بعامة 

 جهود علمٌة ذات قوة حضورٌة فً بناء الفكر اللؽوي العربً والعالمً.

الذي نشأ وترعرع فً ظل التحول  –إذا ما إلتفتنا إلى التراث الفكري العربً    

بشكل عام نجده  الحضاري العمٌق الذي أحدثه القرآن الكرٌم فً المجتمع العربً واإلنسانً

ٌزخر برصٌد معرفً له حضور فً تشكل الفكر اللسانً المعاصر ، ذلك الرصٌد الذي 

ٌملك الشرعٌة المعرفٌة والحضارٌة لكً ٌعتمد فً إكتمال المرتكزات العلمٌة للنظرٌة 

اللسانٌة العالمٌة.
1

 

وفً هذا المبحث سنقؾ عند المحطات الكبرى المتمٌزة لهذا الرصٌد ، ونعمق 

 طٌاته المعرفٌة والمنهجٌة فٌما ٌأتً من مباحث صوتٌة وداللٌة.مع

 :  علم األصوات-أ
نشأت الدراسة اللؽوٌة العربٌة فً رحاب التحول الفكري والحضاري الذي أحدثه 

القرآن الكرٌم فً البٌبة العربٌة انطبلقا من الشعور بمعجزة البناء اللؽوي على المستوٌٌن 

التركٌبً والداللً ، وتأسٌسا على ذلك بدأ التفكٌر فً النسق الترمٌزي من ناحٌة ، وذلك كله 

المستمع المثالً للسان العربً فً البٌبة اللؽوٌة العربٌة  –كفاٌة المتكلم حسب ما تقتضٌه 

 المتجانسة.

لقد حظً الجانب الصوتً بإهتمام خاص لدى الدارسٌن األقدمٌن على إختبلؾ 

توجهاتهم العلمٌة : القراء والنحاة وعلماء األصول والفبلسفة وأحسن دلٌل على ذلك 

ن األساس األولً المعول علٌه فً وضع المعاٌٌر التأسٌسٌة اإلهتمام بالظاهرة الصوتٌة هو أ

للنحو العربً كان الصوت من حٌث هو ظاهرة قابلة للمبلحظة المباشرة.
2

 

                                                           

، كلٌة الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة ، دبً ،  2102 – 2أحمد حسانً ، مباحث فً اللسانٌات ، دار النشر البلد ، ط - 1
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علم األصوات ، هو مصطلح استعمله العرب القدامى وهو مصطلح عربً أصٌل ، 

ه تعلق ٌقول ابن جنً " ولكن هذا القلٌل من هذا العلم أعنى علم األصوات والحروؾ ل

ومشاركة للموسٌقى ما فٌه من صنعة األصوات والنؽم ".
1

 

وهو كذلك علم لؽوي فً المقام األول وهو دراسة أصوات اللؽة حٌث ٌنظر هذا العلم 

فً األصوات فً حد ذاتها من حٌث إخراجها ، بل وحتى من حٌث سماعها ، لكن بعض 

ت التً تحدث فً أصوات اللؽة اللؽوٌٌن ٌطلقونه وٌرٌدون به دراسة التؽٌٌرات والتحوال

نتٌجة تطورها.
2

 

نستنتج أن علم األصوات فً بداٌته كان مصطلحا عربٌا أصٌبل إذ عرفه أبرز 

وعلم األصوات ٌعنى بدراسة األصوات فً حد ذاتها ،  العلماء العرب منهم ابن جنً ،

وهناك من العلماء من كان ٌربطه بدراسة التؽٌرات والتحوالت التً تحدث فً أصوات 

 اللؽة.

ٌعد ابن جنً أول من سمى البحث فً األصوات العربٌة علما ، فٌتحدث عن علم  -

ات والنؽم وهو ٌسوي األصوات والحروؾ ومشاركته الموسٌقى لما فٌه من صنعة األصو

 بٌن الصنعة والعلم.

وعندما ٌطلق مصطلح علم األصوات ٌطلقه بلفظ واضح وصرٌح وذلك قل 

الدراسات الؽربٌة بقرون وهو ٌقصد دراسة األصوات والبحث فً مشكبلتها المختلفة فهو ال 

ٌبتعد عن مصطلح الدراسات الصوتٌة الحدٌثة وٌدرك أن علم األصوات علم قابم بذاته، 

وهذه إشارة واضحة على أن الدراسة الصوتٌة فً عهده فً القرن الرابع الهجري كانت 

تلقً العناٌة البلبقة فأخذ ٌنظر إلٌها على أنها دراسة مستقلة ال تقل شأنا عن النحو والصرؾ 

والببلؼة.
3

 

 وكتاب ابن جنً " سر صناعة األعراب" هو أول كتاب مستقل ٌؤلؾ فً هذا العلم وهو  -

                                                           

 00، ص  0مصر ، ط –حسام البهنساوي ، علم األصوات ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة ، القاهرة  - 1

 – 0، ج 0ابن جنً ، سر صناعة اإلعراب ، تحقٌق مصطفى الصفا وآخرون ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ط - 2
 9 -0، ص  0991

محمد بلقاسم ، الدرس الصوتً ومصطلحاتهن خبلل مدخل سر صناعة اإلعراب " إلبن جنً" ، مجلة األداب واللؽات  - 3
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 الدراسات الصوتٌة السابقة التً بدأت عند الخلٌل وتلمٌذه "سٌبوٌه" ثم تطورت إلى أنٌجمع 

وصلت عند ابن جنً فً هذا الكتاب.
1

 

وتظهر عبقرٌة ابن جنً فً هذا المجال عند وصفه جهاز النطق عند اإلنسان حٌث  -

وت ٌخرج " شبه بعضهم الحلق والفم بالناي ، فإن الص ٌقول فً كتابه سر صناعة اإلعراب

فٌه مستطٌبل أملس ساذجا كما ٌجري الصوت فً األلؾ ؼفبل ٌؽٌر صنعة ، فإذا وضع 

الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة ، وراح بٌن أنامله ، اختلفت األصوات، وسمع 

لكل َخرق منها صوت ال ٌشبه صاحبه، فكذلك إنا قطع الصوت فً الحلق والفم بإعتماد 

سبب استماعنا هذه األصوات المختلفة ، ونظٌر ذلك أٌضا وتر على جهات مختلفة كان 

، سمعت له صوت آخر فإن أدناها قلٌبل رسل م  العمود ، فإن الضارب إذا ضربه وهو 

سمعت له ؼٌر اإلثنٌن ، ثم كذلك كلما أدنى أصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة 

جده باإلضافة إلى ما أداه وهو إال أن الصوت الذي ٌؤدٌه الوتر ؼفبل ؼٌر محصور ت

مضؽوط محصورا ، أملس مهتزا وٌختلؾ ذلك بقدر قوة الوتر وصبلبته ، وضعفه 

ورخاوته فالوتر فً هذا التمثٌل كالحلق ، والخفة بالمضراب علٌه كأول الصوت من أقصى 

فل ؼٌر محصور كجرٌان الصوت فً األلؾ الساكنة ، وما ؼ  الحلق ، وجرٌان الصوت فٌه 

ٌعترضه من الضؽط والحصر باألصابع كالذي ٌعرض للصوت فً مخارج الحروؾ من 

المقاطع وإختبلؾ األصوات هناك كإختبلفها هنا".
2

 

نستنتج أن ابن جنً شبه جهاز النطق بالناي ، وبٌن اتجاه تٌار الهواء المندفع من الفم 

لناي إلى منتهاه ، مشبها الخروق بالمواضع المختلفة التً ٌتؽٌر الصوت تبعا الزامر عبر ا

هذا العالم من الداخل إلى للمخرج الذي تخرج منه حٌث أن ترتٌب دراسة هذه األعضاء عند 

، ابتداءا من أقصى الحلق إلى الخٌشوم ، وابن جنً عندما شبه لهذا الجهاز بالناي الخارج

 .رتبها من الداخل إلى الخارج  اذكر الحلق ثم الفم ألنه

 :  واالصطالحاتتأسيس المفاهيم  - أ

                                                           

،  2101-0فً اللسانٌات العربٌة ) الصوابت عند فخر الدٌن الرازي( ، عالم الكتب الحدٌثة ، األردن ط خٌثر عٌسى ، - 1

 20ص

 9، ص 0989 -0ج ، دار القلم ، دمشق ط 2ابن جنً ، سر صناعة اإلعراب ، تحقٌق الدكتور حسن هنداوي  - 2
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أحد هو أن ابن جنً كان مولعا اٌبلعا شدٌدا بوضع الحدود مما ال ٌؽرب عن 

والتعرٌفات ، تلك سمة بادٌة فً منهجه اللؽوي ، لذلك نلقٌه فً هذا السبٌل الذي نحن بشأنه 

ٌحرص حرصا شدٌد على تحدٌد المفاهٌم.
1

 

عرض ٌخرج من النفس مستطٌبل ٌقول فً سٌاق تعرٌفه الصوت" اعلم أن الصوت 

، حتى ٌعرض له فً الحلق والفم والشفتٌن مقاطع تثنٌه عن إمداد واستطالته ، متصبل

فٌسمى المقطع أٌنما عرض له حرفا ، وتختلؾ أجراس الحروؾ، بحسب إختبلؾ مقاطعها 

، أال ترى أنك تبتدئ الصوت من أقصى حلقك  ، وإذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك

ا عنه ، أو متجاوزا له ، ثم تبلػ به أي المقاطع شبت ، فتجد له جرسا ، فإن انتقلت منه راجع

، أحسست عند ذلك صدى ؼٌر الصدى األول ، وذلك نحو الكاؾ فإنك ، إذا ، ثم قطعت

، وإن جزت إلى  قطعت بها سمعت هناك صدى ما ، فإذا رجعت إلى القاؾ سمعت ؼٌره

الجٌم سمعت ؼٌر ذٌنك األولٌن".
2

 

المعجم حروفا وذلك أن الحرؾ حّد وٌقول بشأن حد الحرؾ " سمٌت حروؾ  -

منقطع الصوت وؼاٌته وطرقه كحرؾ الجٌل ونحوه ، وٌجوز أن تكون سمٌت حروفا ،ألنها 

 جهات للكلم، ونواح كحروؾ الشًء وجهاته المحدقة به" 

ا السٌاق عن اللحظة التً ٌتشكل فٌها الصدى المنبعث من ٌعتبر الحرؾ فً هذ -

إلى  الحنجرة ، أول النفس المتصاعد فً مسالكه العضوٌة ) الممرات والتجاوٌؾ( فٌستحٌل

هٌبة لها أثر سمعً تتحد كمٌتها الصوتٌة فً الحٌز أو المخرج أو المحبس حسب 

الذي ٌختلؾ عن الصوت اصطلحات األقدمٌة، فالحرؾ عند ابن جنً هو الصوت اللؽوي 

الطبٌعً أو الصدى.
3

 

كما اهتم ابن جنً بالصوابت ) الحركات ( فالحركات عنده هً :" أبعاض حروؾ  -

المد واللٌن ، وهً األلؾ والٌاء والواو ، فكما أن هذه الحروؾ ثبلثة ، فكذلك الحركات 

                                                           

 071أحمد حسانً ، المرجع السابق ، ص - 1

 6، ص السابق صدرابن جنً الم - 2

 07المصدر السابق ، ص  - 3
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ض الٌاء ، ثبلث ، وهً الفتحة والكسرة والضمة ، فالفتحة بعض األلؾ ، والكسرة بع

والضمة بعض الواو...(
1

 

نستنتج من هذا القول أن الحركات فً العربٌة ثبلث أساسٌة وهً الفتحة والكسرة  -

والضمة وأن الحركات تكون قصٌرة وطوٌلة إذ ٌقول " أال ترى أن األلؾ والٌاء والواو 

قد تجدهن فً بعض األحوال أطول وأتم منهن فً بعض ،  اللواتً هن حروؾ توام كوامل

وذلك قولك ٌخاؾ وٌنام ، وٌسٌر وٌطٌر ، وٌقوم وٌسوم ، فتجد فٌهن إمتدادا وإستطالة ما ، 

فإذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرؾ المدؼم ازددن طوال وإمتدادا وذلك نحو ٌشاء وٌداء 

".وٌسوء وٌهوء، وٌحًء وٌقًء
2
، واأللؾ  ُ    ُ    ُ  لقصٌرة هً : ورموز الحركات ا  

 والٌاء والواو للحركات الطوٌلة.

نظر ابن جنً إلى مراتب الصوابت فً النسٌج المقطعً للسان العربً من حٌث هً 

لواحق للكمٌة الصوتٌة تتبع الصوت الصامت بوصفه حامبل مادٌا لها ، ٌقول ابن جنً فً 

ال تخلو أن تكون فً المرتبة قبله أو معه  هذا السٌاق " اعلم أن الحركة التً ٌتحملها الحرؾ

أو بعده ، فمحال أن تكون الحركة فً المرتبة قبل الحرؾ ، وذلك أن الحرؾ كالمحل 

للحركة وهً كالعرض فٌه ، فهً لذلك محتاجة إلٌه ، فبل ٌجوز وجودها قبل وجوده".
3

 

 ترتٌب األصوات عند ابن جنً :  -ب

ؾ المعجم ، ٌقول " اعلم أن أصول حروؾ ٌسٌر ابن جنً فً البدء إلى عدد حرو

خرها الٌاء ، على المشهور من آالمعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفا ، فأولهما األلؾ ،

 تركٌب حروؾ المعجم" 

سلك ابن جنً مسلكا خاصا فً ترتٌب األصوات ) الحروؾ( إذ خالؾ الخلٌل فً 

الهمزة واأللؾ والهاء والعٌن  ترتٌبه ، فاألصوات على مراتبها فً اإلطراد عنده هً "

والحاء والؽٌن والخاء والقاؾ والكاؾ والجٌم والشٌن والٌاء والضاد والبلم والراء والنون 

والطاء والدال والتاء والصاد والزاي ، والسٌن والطاء والذال والثاء والؽاء والباء والمٌم 
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والواو"
1

لن ذلك بصرٌح العبارة قابل الذي اعتمده هو الصحٌح ، ٌعٌقر ابن جنً أن الترتٌب 

وهو الصحٌح ، فأمر ترتٌبها فً كتاب  : " فهذا هو ترتٌب الحروؾ على مذاقها وتصعدها.

وتبله أصحابه علٌه  بويهيسالعٌن ففٌه خطل واضطراب ، ومخالفة لما قدمناه آنفا مما رتبه 

وهو الصواب الذي ٌشهد التأمل له بصحته".
2

 

 :  مخارج األصوات عند ابن جنً -ج

المخارج التً ذكرها ابن جنً للحروؾ ستة عشر مخرجا وهو بهذا متابع لسٌبوٌه قال" 

واعلم أن مخارج هذه الحروؾ ستة عشر مخرجا ، ثبلثة منها فً الحلق فأولها من أسفله 

مخرج الهمزة واأللؾ والهاء".وأقصاها 
3

 ثبلثة منها فً الحلق :   

واأللؾ والهاء وٌبلحظ أن الهاء عنده بعد األلؾ  أولها من أسفلها وأقصاه مخرج الهمزة -0

وهو كلما ذكر مذهب سٌبوٌه وذكر أن األخفش ٌراها مع األلؾ ال قبلها وال بعدها ، ونقض 

رأي األخفش بأن األلؾ إذ تحركت اعتمد بها على أقرب الحروؾ منها إلى أسفل فقلبت 

رب همزة دل هذا على أنها بعد همزة ولو صح أن الهاء معها لقلبت هاء ، فلما قلبتها الع

 الهمزة وقبل الهاء ال معها والذي علٌه الدراسة الحدٌثة أن األلؾ صابت مجهور ٌحدث

نتٌجة اندفاع الهواء فً مجراه المستمر خبلل الحلق والفم دون أن ٌعترضه مقطع ٌثنٌه أو 

رضٌن على ٌضٌؾ مجراه أو كما عبر ابن جنً " تجد الحلق والفم معها منفتحٌن ؼٌر معت

الصوت بضبط أو حصر " ومن ثم ال ٌجوز أن ٌجعل من حروؾ الحلق ألنه لٌس له مقطع 

 فً الحلق أو ؼٌره.

من وسط الحلق : مخرج العٌن والحاء ، وهما عند المحدثٌن حرفان حلقٌان وإن إختلفت  -2

و عبارتهم فً ذلك ، ومخرجها واحد إال أن الحاء ال ٌتحرك معه الوتران الصوتٌان فه

 مهوس ونظٌره المجهور هو العٌن.
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فهً حرفا أدنى الحلق شدة وقد ضم  ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الؽٌن والحاء -2 

إلٌهما بعضهم القاؾ وسمى الثبلثة األحرؾ الهوٌة ، ووصؾ بعضهم مخرج الؽٌن بأنه 

ء . أدنى الحلق إلى الفم والخاءمن مخرجها ؼٌر أن الؽٌن مجهر ونظٌر المهوس الخا

ووصؾ بعضهم الخاء بأنه من حروؾ أقصى الحنك.
1
  

 تللك هً األصوات الحلقٌة ) الهمزة ، األلؾ ، الهاء ، العٌن ، الحاء ، الؽٌن والخاء( -

 ومما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج القاؾ:  -1

 وقد اتفق بعض المحدثٌن مع ابن جنً فً جعل مخرج القاؾ فوق مخرج العٌن والخاء ،

أي أنها أعمق عنده من القاؾ حٌث ذكر مخرجهما من أدنى الحلق إلى الفم ومخرج القاؾ 

 من اللهاة والحلق بأقسامه عنده قبل اللهاة.

 ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاؾ:  -9

وقد أجمع المحدثون على وصؾ الكاؾ بأنه من حروؾ أقصى الحنك وهو ال ٌختلؾ عما 

ً إذ أخذنا بنظر اإلعتبار وصفه لموضع القاؾ ، فقد ربط صفة الكاؾ بها حٌن ذكر ابن جن

 وصفها بأنها أدنى من القاؾ إلى مقدم الفم وهً كذلك.

ومن وسط اللسان بٌنه وبٌن وسط الحنك األعلى مخرج الجٌم والشٌن والٌاء وقد أطلق  -6

حنكٌة بأنها التً تكون من بعض المحدثٌن على الثبلثة الحروؾ األدنى حنكٌة وفسر األدنى 

 وسط اللسان ووسط الحنك األعلى.

ومن أول حافة اللسان وما ٌلٌها من األضراس مخرج الضاد إال أنك إن شبت تكلفها من  -7

 الجانب األٌمن وإن شبت من الجانب األٌسر.

 ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرق اللسان من بٌنها وبٌن ما ٌلٌها من الحنك -8

 األعلى مما فوٌق الضاحك والناب والرباعٌة والثنٌة مخرج البلم.

 ومن طرؾ اللسان بٌنه وبٌن فوٌق الثناٌا مخرج النون . -9

                                                           

الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً ، دراسة الرشد للنشر ، منشورات وزارة الثقافة  حسام سعٌد النعٌمً ، -1
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 ومن مخرج النون ؼٌر أنه أدخل فً ظهر اللسان قلٌل إلنحرافه إلى البلم مخرج الراء. -01

 اء.وما بٌن طرؾ اللسان وأصول الثناٌا مخرج الطاء والدال والت -00

وما بٌن الثناٌا وطرؾ اللسان مخرج الصاد والزاي والسٌن. -02
1
  

وما بٌن طرؾ اللسان وأطرؾ الثناٌا مخرج الظاء والذال والتاء وقد أطلق علٌها  -02

 المحدثون اسم حروؾ ما بٌن األسنان.

ومن باطن الشفة السفلى وأطراؾ الثناٌا العلٌا مخرج الفاء وهو كذلك عند المحدثٌن  -01

 وأطلقوا علٌه وصؾ شفوي أسنانً.

 وما بٌن الشفٌن مخرج الباء والمٌم والواو ، وهً جمٌعا عند المحدثٌن شفوٌة. -09

ومن الخٌاشم مخرج النون الخفٌة وٌقال الخفٌفة أي الساكنة. -06
2

 

ونستنتج أن ابن جنً عد ستة عشرة مخرجا للحروؾ تقاسمها الحلق واللسان   

م رتبها بحسب موقعها فً جهاز النطق ، فرتبها تدرٌجٌا حتى والشفتان والخٌشوم ، ث

الوصول إلى الخٌشوم فمن خبلل هذا التقسٌم ٌشهد لعمل ابن جنً وٌعد رابعا فوصؾ 

فً هذا المخارج ٌدل على قوة المبلحظة والذكاء النادر والنتابج التً توصل إلٌها هذا العالم 

الوقت الذي كان ٌعٌش فٌه تعد فخرا له ولمفكري العرب فً هذا المجال وكذلك نضٌؾ أن 

كل ما توصل إلٌه من حقابق مدهشة كان دون اإلستعانة بأٌة أجهزة أو أالت على البحث 

 كما نفعل نحن الٌوم فقد كان نتٌجة حس وعبقرٌة.

 صفات األصوات عند ابن جنً :  -د

الحروؾ وهو فً ذلك متابع لسٌبوٌه ، فذكر أن الحروؾ ذكر ابن جنً صفات 

حروفا مهموسة وتقابلها الحروؾ المجهورة ، ومنها الشدٌدة وتقابلها الرخوة ، وبٌنهما 

حروؾ توصؾ بأنها بٌن الشدٌدة والرخوة ، ومنها المنطبقة وتقابلها المنفتحة ، ومنها 

الذالقة وتقابلها الحروؾ المصمة ، الحروؾ المستعلٌة وٌقابلها المنخفضة ، ومنها حروؾ 
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ومنها الحروؾ المشربة أو حروؾ القلقلة ومنها الحرؾ المنحرؾ والحرؾ المكرر 

والحرؾ المهتوت.
1
  

 األصوات المهموسة والمجهورة:  -0

الحروؾ المهموسة على ما أورد عشرة هً الهاء والحاء والخاء والكاؾ والشٌن والصاد 

اء ، وقد جعلها فً لفظ ستشحثك خفصة ، والحروؾ الباقٌة والتاء والسٌن والثاء والف

 مجهورة.

حتى جر معه الصوت المهموس فً نظر ابن جنً حرؾ أضعؾ اإلعتماد فً موضعه 

النفس ، وأنت تعتبر بأنه قد ٌمكنك تكرٌر الحرؾ مع جري الصوت نحو سسسس ، كككك ، 

 هههه ولو تكلفت مثل ذلك فً المجهور لما أمكنك.

المجهور فً نظر ابن جنً هو ذلك الصوت ) الحرؾ( الذي أشٌع اإلعتماد فً والصوت  

موضعه ، ومنع النفس أن ٌجري معه حتى ٌنقضً اإلعتماد وٌجري الصوت ، ؼٌر أن 

المٌم والنون من جملة المجهور قد ٌعتمد لهما فً الفم والخٌاشم فتصٌر فٌهما ؼنة فهذه صفة 

عدا األصوات المهموسة وعددها تسعة عشر  المجهور ، فاألصوات المجهورة هً ما

صوتا.
2

 

وواضح من تعرٌؾ ابن جنً للمجهور والمهموس أن ضابط الجهر والهمس أنما هو  

جرٌان النفس مع الحرؾ أو توقفه ، فإذا جرى النفس مع النطق بالحرؾ كان مجهورا ، 

ستمرار فً دفع والطرٌقة التً ذكرها فً التمٌٌز بٌن المجهور والمهموس تعتمد على اإل

الهواء من الربتٌن ومحاولة النطق بالحرؾ بصورة خافتة.
3

 

 األصوات الشدٌدة والرخوة :  -2

 ٌشٌر ابن جنً إلى انقسام آخر لؤلصوات من حٌث الشدة والرخاوة وما بٌنهما.

معنى الشدٌد أنه الحرؾ الذي ٌمنع الصوت من أن ٌجري فٌه ، أن ترى  الصوت الشدٌد : "

أنك لو قلت الحّق والشطَّ ثم رمٌت مّد صوتك فً القاؾ والطاء لكان ذلك ممتنعا )...( 
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فالشدٌد ثمانٌة أحرؾ وهً : الهمزة والقاؾ والكاؾ والجٌم والطاء والدال والثاء والٌاء 

 جدك طابقة(وجمٌعها فً لفظ : ) أجدت طبقك وأ

الصوت الرخو : الرخو هو الذي ٌجري فٌه الصوت أال ترى أنك تقول المّس والرّش 

ٌّن والحاء.  والشّح ونحو ذلك فتمّد الصوت جارٌا مع السٌن والش

بٌن الشّدة والرخاوة : الحروؾ التً بٌن الشدٌدة والرخوة ثمانٌة أٌضا وهً ـ األلؾ  -

ء والمٌم والواو ، وٌجمعها فً اللفظ ) لم ٌرو عّنا( وإن والعٌن والباء والبلم والنون والرا

ٌ َرّوْعناشبت قلت )  ٌَرعوَنا ، وإن شبت قلت ) (  لم  ( وما سوى هذه الحروؾ والتً لم 

قبلها هً الرخوة.
1

 

 اإلطباق واإلنفتاح :  -2

 للحروؾ فً نظر ابن جنً انقسام آخر إلى اإلطباق واإلنفتاح.

ذكر ابن جنً أن الحروؾ المطبقة أربعة هً الضاء والطاء والصاد والظاء ، وقال " 

واإلطباق : أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك ألعلى مطبقا له " ووصؾ ما سوى ذلك من 

الحروؾ بأنه مفتوح.
2

 

 اإلستعبلء واإلنخفاض :  -1

والثبلثة الباقٌة هً  ذكر ابن جنً أن المستعلٌة سبعة أحرؾ أربعة منها حروؾ اإلطباق ،

الخاء والعٌن والقاؾ ، وأما ؼٌر هذه فمنخفض ، وفسر اإلستعبلء بقوله" ومعنى اإلستعبلء 

أن تتصعد فً الحنك األعلى".
3

 

 األصل والزٌادة :  -9

ٌورد ابن جنً فً سٌاق حدٌثه عن صفات األصوات قسمة أخرى تتعلق بثنابٌة األصل 

للحروؾ قسمة أخرى إلى األصل والزٌادة وحروؾ  والزٌادة ، ٌقول فً هذا السبٌل "

الزٌادة عشرة ، وهً الهمزة واأللؾ والٌاء والواو والمٌم والنون والسٌن والتاء والبلم 
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والهاء وٌجمعها فً اللفظ قولك ) الٌوم تنساه( وإن شبت قلت ) هوٌت الّسمان( وإن شبت 

 الزٌادة وقال إنما تأتً منفصلة  وقد أخرج أبو العباس الهاء من حروؾقلت ) سألتمونٌها( 

لبٌان الحركة والتأنٌث.
1

 

  القلقلة:حروؾ  -6

وصؾ ابن جنً القاؾ والجٌم والطاء والدال والباء بأنها حروؾ ) مشربة تحفز فً الوقؾ 

وهً حروؾ القلقلة ألنك ال تستطٌع أن تقؾ علٌها إال بصوت ، وتضؽط عن مواضعها 

 الطلب هً : ألحق ، أذهب ، اخلط ، اخرج.ومثل لها بأربعة أفعال بصٌؽة 

 حروؾ الذالقة :  -7

ستة أحرؾ اطلق علٌها لفظ حروؾ الذالقة وهً : البلم والراء والنون والؽاء والباء والمٌم، 

وقد ذكر ابن جنً أنها سمٌت بذلك )ألنه ٌعتمد علٌها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه(.
2

 

 صفات مفردة : -8

 الحروؾ ما ال ٌكون إال فً حرؾ واحد وذلك:  ذكر ابن جنً من صفات

 المنحرؾ : وهو االم وذلك ألن اللسان ٌنحرؾ نع الصوت -1
 المكرر : وهو الراء وعلل هذا الوصؾ بأن طرؾ اللسان عند الوقؾ على الراء ٌتعثر. -2
 وقال عنه هً ذلك ) لما فٌه من الضؽط والخفاء(الهتوت : فهو الهاء  -3
الهاوي : وهو األلؾ وقد ذكر أنه أحد حروؾ المد واإلستطاعة وهً األلؾ والٌاء والواو  -4

، إال أن األلؾ أشد إمتدادا وأوسع مخرجا.
3 

مما ٌبلحظ على الدرس الصوتً عند ابن جنً أنه بذل جهود كبٌرة فً مجال الدراسة  

الدراسة الصوتٌة القدٌمة إلى تقنٌات التشرٌح الحدٌثة لجهاز  الصوتٌة على الرؼم من إفتقار

 النطق عند اإلنسان.
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وإن منهجه ٌكشؾ عن عمق الفكر الصوتً عند ابن جنً إذ ٌعرض فٌه عصارة 

 تجاربه الصوتٌة دقٌقة منّظمة.

 وتفرغ لبحث أصعب المشكبلت الصوتٌة إذ نهض بأعباء الصوت اللؽوي، إذ تجاوز 

 التأسٌس إلى مرحلة التأصٌل والنظرٌة.مرحلة البناء و

إذا أردنا فً مبحثنا هذا بٌان المبادئ العامة لفكره الصوتً دون الدخول فً 

 الجزبٌات.

 علم الداللة :-ب
علم الداللة فرع من فروع علم اللؽة وهو دراسة معنى األلفاظ والمعنى اللؽوي هو 

العبلقة التً تتحقق باتجاه عنصري العبلقة اللؽوٌة أي الدال والمدلول حٌث وجد بٌنهما 

بورقة ذات وجهٌن أحدها هو الدال واآلخر هو تبلحم وثٌق وقد شبههما دي سوسٌر 

الوجهٌن دون تمزٌق الوجه اآلخر ، أي ال ٌمكن فصل الدال المدلول، فبل ٌمكن تمزٌق أحد 

عن المدلول أو العكس ، إن الموضوع األساسً لعلم الداللة هو المعنى ، وال ٌنكر أحد قٌمة 

 المعنى بالنسبة للؽة ، حتى قال بعضهم اللؽة بأنها : معنى موضوع فً الصوت.
ٌها فبلسفة ومناطقة ، وأصولٌون وتعد قضٌة الداللة من أقدم قضاٌا الفكر ، اسهم ف  

ولؽوٌون وببلؼٌون من العرب وؼٌرهم إلى البحث فً دالالت األلفاظ من أهم ما لفت 

اللؽوٌٌن العرب وأثار إهتمامهم ، وتعد األعمال اللؽوٌة المبكرة عند العرب من مباحث علم 

الداللة.
1 
ٌها مدار حٌاة مجتمعاتهم لقد استقطبت اللؽة اهتمام المفكرٌن منذ أمد بعٌد ، ألن عل  

الفكرٌة واإلجتماعٌة وبها قوام فهم كتبهم المقدسة ، كما كان شأن الهنود قدٌما حٌث كان 

كتابهم الدٌنً ) الفٌدا(منٌع الدراسات اللؽوٌة واأللسنٌة على الخصوص التً قامت حوله ، 

 ة والبحث.ومن ثم ؼدت اللسانٌات اإلطار العام الذي اتخذت فٌه اللؽة مادة للدراس

وبقً اإلهتمام بالمباحث الداللٌة ٌزداد عبر مراحل التارٌخ ، ولم ٌدخر المفكرون أي 

جهد وفً حدود القرن التاسع عشر المٌبلدي ، تشبعت الدراسات اللؽوٌة فلزم ذلك 

 التخصص البحث فً جانب معٌن من اللؽة.
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لبحوث اللؽوٌة وفً الجانب اآلخر من العالم ، كان المفكرون العرب قد خصصوا ا

حٌزا واسعا فً انتاجهم الموسوعً.
1

 

فً القرن الرابع هجري ، ٌنهض ابن جنً عالما لؽوٌا قدم دراسات كانت والزالت 

لى مستوى النظري المنهجً ، أو لها فاعلٌتها فً الثقافة اللؽوٌة والنشاط الفكري ، إن ع

ولذلك ٌعد ابن جنً من أعظم العلماء الذٌن قدموا  المستوى اإلجرابً التطبٌقً ، على

نموذجا مشرقا لمباحث اللؽة فً التراث العربً المعرفً ، فبدت اللؽة العربٌة ، فً 

خصابصه " لؽة ال تدانٌها لؽة لما اشتملت علٌه من سمات حسن تصرٌؾ الكبلم ، وإلبانة 

ً العربٌة ال عهد للناس بها قبله عن المعانً بأحسن وجوه األداء ، كما فتح أبوابا بدٌعة ف

كوضعه ألصول اإلشتقاق بأقسامه ومناسبة األلفاظ للمعانً ، ومنها تصاقب األلفاظ لتصاقب 

المعانً، كما ناقش ابن جنً مسألة نشأة اللؽة التً كانت تشؽل مكانا مهما فً البحوث 

م الحقٌقة ، وما اللؽوٌة آنذاك وأوضح بتعلٌل منطقً أن اللؽة أكثرها مجاز صار فً حك

ٌبرز قدرة ابن جنً على رصد الظواهر اللؽوٌة وتحلٌلها بمنطق علمً ، وهو ما قدمه حول 

التفرٌػ الداللً للفعل فً خصابصه".
2

 

وفٌما ٌلً سنعرض لبعض تلك المسابل عرضا نحاول من خبلله إبراز جهود ابن جنً فً 

 مٌدان الداللة.

  جني:الجهود الداللية عند ابن  -ج

اللفظ والمعنى: عنً المفكرون فً شتى مجاالت العلم بالعبلقة بٌن اللفظ والمعنى -0

، كمناقشتهم داللة اللفظ على المعنى المدلول ، وأهمٌة اللفظ فً هذه العملٌة اإلنسانٌة 

السرٌعة وأهمٌة المعنى فً كونه األصل الذي تكونت من أجله األلفاظ ، موضوع عبلقة 

رته أبحاث لؽوٌة وفلسفٌة تعرضت للتطور والتقلب على مرور اللفظ بالمعنى الذي ؼم

 العصور.
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كان العلماء المسلمون ٌفضلون الدلٌل اللؽوي على باقً األدلة، بل كان حدٌثهم عن 

العبلمات السٌمٌابٌة ؼٌر لؽوٌة على سبٌل المقارنة والتمثٌل وحسب ، لكن هناك اعتقاد ثار 

ٌة الوجودٌة لئلشارات والحركات على األصوات وراء كل كبلم القدماء ٌتعلق باألسبق

اللسانٌة ، إذ أن اللؽوٌة ، أو على األقل اإلشارة التً تخصص المدلول أثناء المواضعة 

الصوت اللؽوي كان بدٌبل طبٌعٌا عن اإلشارة الحسٌة ، وذلك نظن أن الفكر اللؽوي القدٌم 

ألصوات إال لتعبر عن المعانً كان ٌرى فً اللفظ امتداد طبٌعٌا للمعنى ، إذ لم تكن ا

 واألؼراض المختلفة.
ى المقصود من طرؾ المتكلم فالثابت لدى القدماء أن اللفظ لٌس إال وعاء ٌمؤل بالمعن

، وهذا ٌحٌل على المظهر الثانً العبلقة اإلمتدادٌة المتمثل فً التأصٌل المعنوي العربً

أن كل صٌػ الصرفٌة والحركات اإلعرابٌة  لعوارض التركٌب العربً ، فقدماء اإلعتقاد

واألشكال التحوٌلٌة تحكمها دالالت ثانوٌة فً قدرة المتكلم العربً الفصٌح.
1

   
ٌعبر ابن جنً عن هذا فً كتابه " الخصابص" حٌن ٌقول " فإن العرب فٌما أخذناه 

أوال تعلم أن  عنها وعرفناه عن تصرؾ هذا هبها عناٌتها بمعانٌها أقوى من عناٌتها بألفاظها

إصبلحها ألفاظها وطردها إٌاها على المثل واألحذٌة التً قننتها وقصرتها علٌها ، إنما سبب 

هو لتحصٌن المعنى وتشرٌفه واإلبانة عنه وتصوٌره ، أال ترى أن استمرار رفع الفاعل 

ظ ونصب المفعول إنما هو للفرق بٌن الفاعل والمفعول ، وهذا الفرق أمر معنوي أصلح اللف

وقٌد مقاده ألوفق من أجله ، فقد علم بهذا أن زٌنة األلفاظ وحلٌتها لم ٌقصد بها إال تحصٌن 

المعانً وحٌاطتها ، فالمعنى إذا هو المكرم المخدوم واللفظ هو المبتذل الخادم".
2 

تناول ابن جنً فً كتبه الخصابص عرض ثبلث عبلبق متصلة هً : العبلقة بٌن  

قة بٌن اللفظ واللفظ ثم العبلقة بٌن الحروؾ ببعضها ، وأفرد لذلك اللفظ والمعنى ، والعبل

معانً حٌث عرض فٌه أبوابا من ذلك باب فً تبلقً المعانً على اختبلؾ األصول وال

 اإلشتراك األسماء فً المعنى الواحد ورده لوجود تقارب داللً بٌن تلك األسماء.
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ن حروفها اشتراكا فً الصفات كما قدم ابن جنً تطبٌقات أخرى مست ألفاظا وجد بٌ

الفنولوجٌة ، فأفضى ذلك إلى تقاربها فً الداللة.
1

 

وهذا ما سنتطرق له فً مباحث أخرى تجنبا للتكرار ، ولقد اهتم ابن جنً بالداللة 

 والمعنى وبالشروط اللؽوٌة المساهمة فً تحقٌقها.

فعرض  –المعنى وعوامل تحققه  -لقد كان ابن جنً على إدراك واضح بهذا الجانب 

 له 

أكثر من موضع ، منها ما قرر فٌه أن المعانً قد ال ٌوصل إلٌها إال بالظروؾ التً 

أحاطت بها ومن ثم ال ٌنبؽً أن ٌكتفً اللؽوي بالسماع ، بل ٌنبؽً أن ٌجمع إلٌه الحضور 

وال العرب ووجوهها فً كبلمها أبلػ فأصدق من أي رواٌة أو والمشاهدة ألن معاٌنة أح

حكاٌة جٌبل بعد جٌل ألنه قد ٌطرأ علٌها التؽٌٌر والتزٌٌؾ ألن المعنى محكوم بما تحمله 

 دالالت باإلضافة إلى ما ٌحمله المقام.األلفاظ من 

وذلك أن الدالالت تتولد من الحضور ومعرفة الحال ، فبمجرد رؤٌة وجه الشخص 

طبعا أثناء حدٌثه وهذا ما بٌنه ابن جنً بقوله " أفبل ترى إلى  –هم مقصوده ومراده تف

اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلها دلٌبل على ما فً النفوس ، وعلى ذلك قالوا " رب إشارة 

 أبلػ من عبارة..."

فمبلحظة مبلمح الوجه قد تعبر عما ال ٌعبر عنه الكبلم ، كما أنها قد توصل ما ٌعجز 

 لكبلم عن إٌصاله لتقدم للسامع أو المتلقً معان ال ٌمكنه اإلستؽناء عنها فً فهمه لدالالت.ا

ومن بٌن النقاط األخرى التً تعرض فٌها ابن جنً لموضوع سٌاق الموقؾ ودوره  

نص مدركا العبلقة بٌنهما " وقد حذفت فً تحقٌق الداللة ، مسألة الحذؾ حٌث ٌقول فً 

ا وذلك فٌما حكاه صاحب الكتاب من قولهم سٌر علٌه ولٌل ، وهم الصفة ودلت الحال علٌه

ٌروٌدون كٌل طوٌل ، وكأن هذا إنما حذفت فٌه الصفة لما دل من الحال على موضعها ، 

وذلك أنك تحس فً كبلم القابل لذلك فً التطوٌع والتطرٌح والتفخٌم والتعظٌم ما ٌقوم مقام 

فً نفسك إذا تأملته ، وذلك أن تكون فً مدح  قوله : طوٌل أو نحو ذلك ، وأنت تحس هذا

إنسان والثناء علٌه فتقول : كان وهللا رجبل فتزٌد فً قوة اللفظ بــ " هللا " هذه الكلمة ، 
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فً تمطٌط  البلم وإطالة الصوت بها وعلٌها أي رجبل فاضبل أو شجاعا أو كرٌما وتتمكن 

أو نحو ذلك.
1
  

فإذا فهمت من سٌاق الحال  الحال،نستنتج أن الداللة تفهم من اللفظ أو من سٌاق 

الحال تلك الداللة فبل ٌجوز أن ٌحذؾ اللفظ  وأما إذا لم ٌحمل سٌاق اللفظ،ٌجوز حذؾ 

وفاألخٌر نستنتج أن أراء ابن جنً هذه تدل على شّدة إهتمامه بالمعنى والداللة وشروط 

ت أراؤه طابعا متمٌزا فً معرفة وفهم الداللة ، بل إن الداللة لن تحققها ، وقد اتخذت أتخذ

تكون مفهومة وواضحة إذا لم تقترن بالمقام الذي وردت فٌه ، ولعل الحق معه فً ذلك 

 فتخٌل نفسك تسمع 

إشهارا إعبلنٌا عن نوع من أنواع المأكوالت، وقارنه مع إعبلن مشابه فً التلفاز 

كل كما هو مهما سمعت من األوصاؾ بعكس الثانٌة، وهنا ففً األول ال ٌمكنك تخٌر ش

 ٌظهر الفرق بٌن المخبر والمعاٌن.

وعدا ابن جنً هناك الكثٌر من اللؽوٌٌن الذٌن إهتموا بقضٌة المعنى واللفظ فً 

الدرس اللؽوي العربً القدٌم ، وهً إن دلت عن شًء فإنما تدل على إهتمامهم وإلمامهم 

 بالمعنى وظروؾ تحققه.

 التفرٌػ الداللً للفعل :  -2

تفرٌؽا داللٌا للفعل بضبط سماته الذاتٌة واإلنتقابٌة ، فأبرز معاٌٌر ٌعقد ابن جنً 

تنظٌم وفقها العبلمة اللسانٌة الدالة وقد خص ابن جنً للفعل وكان ٌسمٌه اللفظ بهذا التوزٌع 

دافعة للحركة المتجددة اللكونه " ٌعد القطب الربٌسً فً العملٌة اإلببلؼٌة إذ أنه النواة 

المتوخاة من األحداث المحققة فً الواقع اللؽوي ، ولذلك فإن األفعال كما قال آدم سمٌث 

(A.Smith   نطقة اللؽات " فالفعل ) ٌحمل داللة العامة بنٌته المرفولوجٌة كما ٌقدم لنا

التً تعٌن على تحدٌد قٌمة  سمات الفاعل ومكوناته األساسٌة ، إضافة إلى الداللة الزمانٌة

 الداللة العامة للصٌؽة المعجمٌة.

                                                           

قضاٌا اللسانٌات العربٌة الحدٌثة بٌن األصالة والمعاصرة من خبلل كتابات أحمد مختار عمر أطروحة مقدمة لنٌل  - 1

شهادة دكتوراه العلوم فً علوم اللسان إعداد صورٌة جعبوب أشراؾ عزالدٌن صحراوي ، جامعة فرحات عباس ، 
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ٌقسم ابن جنً الداللة إلى ثبلثة أقسام ، الداللة اللفظٌة والداللة الصناعٌة والداللة 

المعنوٌة ، وٌفاضل بٌنها جاعبل الداللة اللفظٌة على رأس الدالالت الثبلثة ثم تلٌها الداللة 

الصناعٌة فالمعنوٌة.
1

 

 أال ترى إلى الثبلثة،ن جنً " فمنه جمٌع األفعال ففً كل واحد منها األدلة ٌقول اب

قام و ) داللة لفظه على مصدره ( ودالله بناءه على زمانه وداللة معنا ال على فاعله فهذه 

ثبلث دالبل من لفظه وصٌؽته ومعناه (.
2
  

  وٌمكن توضٌح ذلك بالرسم التالً :

 ) المعنى(   الداللة اللفظية                           

 ) الزمن (  الداللة الصناعية                 الداللة التفريغية للعقل                 

 ) الفاعل (   الداللة المعنوية                              

 الداللة اللفظٌة : وهً الداللة المعجمٌة وداللة البنٌة المرفولوجٌة على الحدث ، -0

وقد عّدها ابن جنً على رأس الدالالت الثبلثة ألنها " داللة أساسٌة تعد جوهر المادة اللؽوٌة 

للمشترك فً كل ما  ٌستعمل من اشتقاقاتها وأبنٌتها الصرفٌة".
3

 

 فعل قعد مثبل ٌدل بصٌؽته المعجمٌة على حدث خاص ذي داللة معٌنة وهً المصدر
وأنه متعلق بفاعل تعلقا معنوٌا ومنه اشتقت صٌػ أخرى لها ارتباط بالداللة  القعود" "

قاعدة وما إلى ذلك من الصٌػ وما ٌجدر ذكره أن  –متقاعد  –األساسٌة للفعل منها : مقعد 

قٌمة الداللة األساسٌة للصٌؽة الصرفٌة تعتبر المركز الذي سٌتقطب كل الدالالت المتفرؼة 

 بلبق وظٌفٌة مختلفة وتبقى مشدودة إلى الداللة اللفظٌة للفعل.منه ، بحٌث تدخل فً ع
بنٌة ) اللفظ( المورفولوجٌة على الزمن وهً تلً الداللة الصناعٌة : وهً داللة  -2

الداللة اللفظٌة ألن اللفظ ٌحمل صورة للحدث الداللً المستؽرق لحٌز زمانً
4
، ٌقول ابن  

من المعنوٌة من قبل إنها وإن لم تكن لفظا فإنها  جنً " وإنما كانت الداللة الصناعٌة أقوى
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وٌخرج علٌها وٌستقر على المثال المعتزم بها ، فلما كانت كذلك لحقت  صورة ٌحملها اللفظ

بالمشاهدة". علوممالمنطوق به فدخبل بذلك فً باب ال بحكمه وجرت مجرى اللفظ
1
  

ستلزمها اللفظ فً حكم الداللة فكانت الداللة الصناعٌة مع أنها داللة ؼٌر لفظٌة وإنما 

اللفظٌة التً هً صورة تبلزم الفعل، فأٌن كان هو مشاهدا معلوما كان الزمن المقترن به 

من مسموع اللفظ ، وٌنظر ابن جنً فً هذا المجال إلى المصدر  معلوما بالمشاهدة أٌضا

على أنه مجال مفتوح على األزمنة الثبلثة
2

نفس اللفظ ٌفٌد  ، فٌقول " ولذلك الضرب والقتل

الحدث فٌهما ، ونفس الصٌؽة تفٌد فٌهما صبلحهما لؤلزمنة الثبلثة على ما نقوله_ فً 

المصادر".
3
  

الداللة المعنوٌة : إن الفعل ٌحّدد سمات فاعله الذاتٌة واإلنتقابٌة ، األساسٌة  -2

اعل والعرضٌة ، وذلك من جهة داللته وٌعرؾ ذلك بطرٌق اإلستدالل ، فٌتحدد جنس الف

 –عن الفعل وعدده ، وحاتله ولٌس من الصٌؽة الفونولوجٌة للفعل بل من مؤشرات خارجة 

فعل ) قعد( ٌدل على حادث مقترن بزمن ماضً وقد ٌتعرض مجاله الزمنً إلى اإلتساع 

ٌحمل خصابص تركٌبٌة لٌشمل زمن الحاضر أو المضارع أو المستقبل فً سٌاق لؽوي 

داللته على ) الفاعل( فهً داللة إلزام وداللٌة ومقامٌة معٌنة ، أما
4
، ٌقول ابن جنً "  

 األتراك حٌن تسمع

) ضرب( قد عرفت حدثه وزمانه ثم تنظر فٌها بعد فتقول : هذا فعل وال بد له من  

؟ فتبحث حٌنبذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله ،  فاعل ، فلٌت شعري من هو ؟ وما هو

من موضع آخر ال من وضع مسموح ضرب األقوى أنه ٌصلح أن ٌكون فاعله كل مذكر 

ٌصح منه الفعل مجمبل ؼٌر مفصبل"
5

، إن السمات المعنوٌة التً رصدها ابن جنً فً هذا 

 كوناته الذاتٌة واإلنتقابٌة.المقام ٌمكن على ضوبها وضع نسق تفرٌعً لفبة فعل ٌلزم فاعل م
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 حاله     

 جنسه فعل يلزم فاعل  مكوناته الذاتية واإلنتقائية 

 عدده 

 تعيينه 

 

وٌورد ابن جنً تفرٌعا داللٌا لصٌػ مختلفة من األلفاظ ) األفعال( ٌحدد على            

ضوبها سمات عامة تخص الفعل وصاحبه
1
كشر( ، فنفس ) قّطع( و ) ، فٌقول : " وكذلك  

اللفظ ها هنا ٌفٌد معنى الحدث وصورته تفٌد لشٌبٌن : أحدهما الماضً ، وكون الفعل من 

اثنٌن وبمعناه أّن له فاعبل فتلك أربعة معان ".
2

 

  كالتالً:فالتفرٌع الداللً اإلضافً الذي ٌكمل به ابن جنً تفرٌعه األول ٌمكن توضٌحه  -

 

  

 الداللة اللفظية ) داللة الحدث(                                                         

  الداللة الصناعية )داللة الزمن(                        ) فّعل( ) مضعف العين( على يدل

 (تكبير الفعل الداللة اللفظية )داللة اضافية                                                        

 الداللة المعنوية ) مكونات الفاعل الجوهرية (                                                       

 

إن هذه السمات الداللٌة للفعل وما ٌنضوي تحتها من سمات فرعٌة ، محددة ، هً           

فً جوهرها سمات ممٌزة للفعل ) كشر( الذي له تواد خاص فً سٌاق معٌن ، وٌستلزم 

 فاعبل ٌحمل  مكونات تمٌزٌة جوهرٌة وعرضٌة ، فضبل عما ٌوحٌه ) الفعل( فٌما ٌخص 
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وع أو الرصؾ التً تتحكم فً بنٌة التركٌب وذلك بحسب قواعد الوق) المفعول به( 

 الصحٌح، حٌث ٌستدعً الفعل ، فاعبل معٌنا ، ومفعوال معٌنا أٌضا ...

أما فعل ) ضارب(  وهو ذو لصبؽة مورفولوجٌة مختلفة مختلفة عن ) كشر( ٌمكن  -

 توضٌح سماته على النحو التالً : 

 

                                                          الداللة اللفظية )الحدث(                                                        

  (الماضي الداللة الصناعية )زمن                           على فاعل ( –) ضارب        

 (مكونات الفاعل خاصة العدد) معنويةالداللة ال                                                        

 إضافية المشاركةالداللة المعنوية ) مكونات     
 ( في الحدث                                                                     

 

 

فً جهة التفرٌعات التً أوردها ابن جنً للركن الفعلً تؤكد على أهمٌة ) الفعل( فً 

الموروث اللسانً ، إذ ؼدا حقبل لسنٌا ٌؽطً مفاهٌم مختلفة تخص كل متعلقاته التً ٌحدد 

معها توارا سٌاقٌا صحٌحا وٌمكن أن ٌتخذ ذلك كتصنٌؾ مهم فً حصر السمات الداللٌة 

ي ، فٌصبل فارزا للمداخل المعجمٌة ، وهً المداخل التً وضبطها ضبطا محكما لتؽذ

تكتسب مجالها الداللً من خبلل توافقها أو عدم توافقها مع السمة الممٌزة ، إن تلك األنماط 

الحدٌث حٌث التً عقدها ابن جنً مع تلك السمات ) الممٌزة( المعتمدة فً الدرس الداللً 

ق اللؽوي دورا مهما فً تأمٌن التوارد الصحٌح.تلعب المبلمح المشتركة بٌن وحدات السٌا
1

 

  والمجاز:الحقٌقة  -2

ٌوصؾ الرصٌد اللؽوي بالبلمتناهً بناء على تداخل البنى التعبٌرٌة بٌن حقوله 

الداللٌة وتتراوح هذه البنى عند اإلستعمال فً مد وجزر بٌن المعنى األصلً والمعنى 

ح بوجود هذا التداخل المستمر حتى لتؽدو المجازي ، ذلك أن مرونة النظام اللؽوي تسم

الداللة المجازٌة باإلستعمال المتداول داللة حقٌقٌة تعاٌش الداللة األصلٌة القدٌمة فتخرج من 

 مجالها 
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 " اإلستثنابً " إلى مجال اإلستعمال الحقٌقً.

ذلك تملك اللؽة إذا القدرة على وضع أنظمة إببلؼٌة جدٌدة داخل النظام اللؽوي العام ، و

قابمة بٌن مختلؾ أنظمتها  –مع ذلك  –وتبقى الصلة بوصفها نظاما من العبلبق الداللٌة 

 اللؽوٌة.

 بٌن أولهما فً :  وفً مبحث الحقٌقة والمجاز ٌعقد ابن جنً

 الفرق بٌن الحقٌقة والمجاز ، وثانٌهما فً أن المجاز إذا كثر لحق بالحقٌقة. 

فً الباب األول تناول أبو الفتح بن جنً تعرٌؾ الحقٌقة والمجاز على أساس الوضع 

األول الذي ٌحدد اإلستعمال األصلً للصٌؽة ، أما دواعً انتقال اللفظ من داللته الحقٌقٌة 

 إلى داللة المجاز فقد حصرها ابن جنً فً ثبلث : اإلتساع والتوكٌد والشبٌه.

ازٌعرؾ ابن جنً الحقٌقة والمج
1
، فٌقول : " الحقٌقة ما أقر فً اإلستعمال على  

ل وضعه فً اللؽة ، والمجاز ما كان بضد ىذلك"أص
2
، ثم ٌحده دواعً التحور فٌقول "  

وإنما ٌقع المجاز وٌعدل إلٌه عن الحقٌقة لمعان ثبلثة وهً : اإلتساع والتوكٌد والتشبٌه ، 

فإن عدم هذه األوصاؾ كانت ) الحقٌقة( "
3
توكٌد للمعنى و تشبٌه المعنٌٌن األول  وفً ذلك 

 والثانً.

فؤلن فً البحة المبلمح الحقٌقٌة للدال ٌضاؾ ملمح جدٌد على سبٌل  أما اإلتساع

المجاز ٌقول ابن جنً " وكذلك قول هللا سبحانه " وأدخلناه فً رحمتنا " هذا هو مجاز وفٌه 

األوصاؾ الثبلثة ، أما السعة فؤلنه كما زاد فً أسماء الجهات والمجال اسما هو الرحمة، 

بما ٌجوز دخوله فلذلك وضعها   -وإن لٌم ٌصلح دخولها  –مة وأما التشبٌه فؤلنه  شبه الرح

موضعه ، وأما التوكٌد فؤلنه أخبر عن العرض بما ٌضر به عن الجوهر. وهذا اسعال 

بالعرض وتفخٌم منه إذ ّصٌر إلى حٌز ما ٌشاهد وٌلمس وٌعاٌن"
4
  

تحقق هذه المعانً مرتبط بوجود قرٌنة صارفة من إتٌان المعنى الحقٌقً لفظٌة فً  وإن

 المجاز اللؽوي وعقلٌة فً المجاز المرسل.
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فً الباب الثانً فبعد طول معاٌنة للؽة ، ٌرى ابن جنً أن أكثر كبلم العرب إنما هو 

ة اكتسب سمة الداللة على األلسنة ، بداللته المجازٌ مجاز وذلك ناتج عن كثرة دوران اللفظ

الحقٌقٌة ، وإن تلك التراكٌب اللؽوٌة التً تخالها ذات داللة حقٌقٌة هً فً األصل ذات داللة 

مجازٌة محققة لتلك المانً الثبلثة التً ذكرنا
1
، وٌسوق ابن جنً فً سبٌل أمثلة كثٌرة  

نحو قام زٌد وقعد  ٌقول : " إعلم أن أكثر اللؽة مع تأمله مجاز ال حقٌقة وذلك عامة األفعال

عمر ، وجاء الصٌؾ وانهزم للشتاء..."
2
وٌلمس ابن جنً البحث فً الزمن الطوٌل الؽابر  

عن األصل الذي وظفت لسببه الكلمة وهو محاولة الجمع بٌن التكوٌن اللؽوي للكلمة وداللتها 

رفع  المتداولة آنٌا ، ففً بحثه عن أصل فعل ) ع ق ر ( وداللته على الصوت فً قولنا )

عقٌرته( ٌقول ابن جنً : " أن رجبل قطعت إحدى رجلٌه فرفعها ، ووضعها عن األخرى ثم 

صرخ بأعلى صوته فقال الناس ) رفع عقٌرته("
3
، فكان األصل فً استعمال ) ع ق ر(  

للدالة على الصوت المرتفع كالصراخ ، ولبعدها الزمنً أضحت تدل على من رفع رجله 

 .داللة حقٌقٌة

: ٌنفرد ابن جنً بقوله " إن فً الصامت الذي هو جزء من اللفظ  الصوامتداللة  -4

من المدلول ذاته". ٌجزأشبه 
4

 

 ،بات الشبٌه بٌن الصوامت واألحداثوٌمٌل هذا اإلعتقاد ذروة ما بلؽه ابن جنً فً إث

فهو ٌرى مثبل أن كلمة " بحث" تدل بكل جزء منها على جزء من الحدث ، فالباء لؽلظتها 

تشبه بصوتها مخففة الكؾ على األرض ، والحاء لصلحها تشبه مخالب األسد وبراثن الذبب 

إذا ؼارت فً األرض والثاء للنفث والبث ، ومثال آخر شد الحبل ، فالشٌن بما فٌها من 

أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثم ٌلٌه إحكام الشد والجذب  التفشً تشبه بالصوت
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وتأرٌب العقد ، فٌمر عنه بالدال التً هً أقوى من الشٌن ، ال سٌما وهً مدؼمة ، فهو 

أقوى لصنعتها وأدل على المعنى الذي أرٌد بها.
1

 

  اإلشتقاق والتطور الداللي : -4

اللؽة العربٌة لؽة الجمال والتفرد ، تتمٌز بخصابص منحتها تلك المكانة العالٌة ، 

ومن هذه الخصابص التً تكتسً اللؽة لها نضارة وبهاء وثراء خاصٌة اإلشتقاق ، 

فاإلشتقاق خاصٌة رابعة فً اللؽة العربٌة ، وبفضلها تتمٌز لؽتنا الجمٌلة بالحٌاة والنمو 

 ها ، وٌنتج عن ذلك كله بقاء اللؽة وحفاظها على أصولها وفروعها.المتجدد أللفاظها وداللت

اإلشتقاق لؽة : شقق الكبلم ، وسعه وبٌنه وولّد بعضه من بعض.
2

 

إصطبلحا : نزع لفظ من آخر ، بشرط مناسبتهما معنى وتركٌبا ، ومؽاٌرتهما فً الصٌؽة ، 

ب فً المخرج ، واإلشتقاق وهو نوعان : اإلشتقاق األكبر وهو أن ٌكون بٌن اللفظٌن تناس

التركٌب.واألصؽر : وهو أن ٌكون بٌن اللفظٌن تناسب فً الحروؾ 
3

 

وإصطبلح ) اإلشتقاق ( ٌنصرؾ لدٌنا إلى ضربٌن تحدث عنهما القدماء من علماء  

اللؽة ، أولهما ) الصؽٌر( وهو األكثر تداوال فً الكتب والمصنفات الصرفٌة ، وفٌه نجد ) 

 دات منها تكرار أحد حروؾ األصل  ن المشتقات التً تتشعب منه بزٌاالمصدر( ومجموعة م

أو بزٌادة حرؾ من مجموعة ) سألتمونٌها( فٌكون لدٌنا : الفعل ) الماضً،  –الثبلثً ؼالبا 

المضارع ، األمر( واسم الفاعل ، واسم المفعول والصفة المشبهة ، وإسما الزمان والمكان ، 

ولكل أحكام وطرابق فً الصنع إال أن القاعدة الربٌسٌة هً .واسم األلة ، واسم التفضٌل

 ( والحفاظ على ترتٌبها رؼم تداخل حروؾ حروؾ المصدرثبات األصل ) 

بٌن األصول ) نظر ، نظرا ٌنظر ، ناظرة ، نّظار، منظور ، نظاٌر ، منظور الزٌادة 

 أوال األكبر( وذلك بحسب اجتهاد أصحاب والضرب اآلخر هو اإلشتقاق الكبٌر ) امنظار(
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درس اللؽة بٌن متقّدم ومتأخر ، وابن جنً هو المجلً فٌه ، فقد أورده فً الخصابص وأتى 

بأمثلة عدٌدة علٌه.
1

 

آخر بشرط مناسبتهما معنى وٌعّرؾ ابن جنً اإلشتقاق بقوله " نزع لفظ من 

، وتؽاٌرهما فً الصٌؽة".وتركٌبا
2

 

كما سماه ابن جنً األكبر فٌعرفه بقوله " وأما اإلشتقاق األكبر  أما اإلشتقاق الكبٌر

هو أن تأخذ أصبل من األصول الثبلثٌة فتعقد علٌه وتقالٌبه الستة معنى واحدا ، تجتمع 

التراكٌب الستة وما ٌنصرؾ من كل واحد منها علٌه وإن تباعد شًء من ذلك عنه رد 

بلطؾ الصٌؽة والتأوٌل إلٌه.
3

 

رب على أن معنى عاما مشتركا ٌربط بٌن زمرة من الصٌػ هً نتاج وٌقوم هذا الض

تقالٌب األصل ، وكانت الفكرة مطروحة قبل قرنٌن من الزمن ، ولكن فً مجال آخر هو 

المعجم عندما اهتدى الخلٌل إلٌها فً العٌن.
4

 

ثم ساق ابن جنً أمثلة له فقال : فمن ذلك تقلٌب " ح ب ر " فهً أٌن وقعت للقوة   

العظم والفقٌر إذا قوٌتهما وشددت منهما ، والجبر : الملك لقوته وتقوٌته ، منها جبرت شدةوال

لؽٌره ، ومنها رجل مجرب إذا حرسته األمور ونجذبه ، فقوٌت منته ، واستدت شكٌته ، 

، وإذا حفظ الشًء وروعى اشتد وقوى ، وإذا أؼفل وأهمل ومنه الجراب ألنه ٌحفظ ما فٌه 

ها األبجر والبجرة وهو القوى السرة ، ومنه قول علً صلوات هللا علٌه : تساقط ورذى، ومن

" إلى هللا أشكو عجزي وٌجري تأوٌله همومً وأحزانً ، وطرٌقه أن العجزة كل عقدة فً 

الجسد فإذا كانت فً البطن والسرة فهً البجرة والبجرة تأوٌله أن السرة ؼلظت ونتأت 

فاشتد مسها وأمرها".
5

 

 وذكر أمثلة أخرى لهذا النوع ، فً الجذر ) ق،س،و( و ) س.ل.م( -
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ثم أخذ ٌبٌن مقداره فً اللؽة فقال : " واعلم أنا ال ندعً أن هذا مستمر فً جمٌع  

اللؽة ، كما ال ندعً لئلشتقاق األصؽر أنه فً جمٌع اللؽة.على إذا كان ذلك الذي هو فً 

طبٌق هذا وإحاطته أصعب مذهٌا وأعز القسمة سدس هذا أو خمسه متعذرا صعبا كما ت

ملتمسا ، بل لوضع من هذا النحو وهذه الصنعة المادة الواحدة تتقلب على ضروب التقلب 

كان ؼرٌبا معجبا ، فكٌؾ وهو ٌكاد ٌساوق اإلشتقاق األصؽر ، وٌجارٌه إلى المدى األبعد.
1
  

ات وما ٌتولد إن المتأمل فً اللؽة العربٌة وما ٌحصل فً بعض كلماتها من تفرٌع

منها منها من ألفاظ مختلفة المبنى متقاربة المعنى لٌدرك بوضوح قٌمة اإلشتقاق وفً هذا 

السٌاق ٌقول ابن جنً " منفعة اإلشتقاق لصاحبه أن ٌسمع الرجل اللفظة ، فٌشك فٌها فإذا 

قاببل لها أنس به ، وزال استٌحاشه منها".رأى اإلشتقاق 
2

 

أداة تطورٌة دابمة للعربٌة وهً تقتضً من أن نحس فهم  وهذا ٌؤكد لنا أن اإلشتقاق

حركتها فً العربٌة الفصحى أوال ، ومن ثم نتمكن من استعمالها ، وأنها تعطٌنا طبقات 

متعددة من الدالالت الممٌزة إال أنها ؼٌر منفصلة ، وال تحجب الواحدة منها األخرٌات عن 

المنبع األول.
3

 

اإلستدالل بهذه اآلٌة بقوله " وهذا ال ٌتناول موضع الخبلؾ وٌرى ابن جنً على     

وذلك أنه قد ٌجوز أن ٌكون تأوٌله : أقدر آدم على أن واضع علٌها ، وهذا المعنى من عند 

هللا سبحانه ال محالة فإذا كان ذلك محتمبل ؼٌر مستنكر سقط اإلستدالل به" 
4

 

لى أنه قد فّسر هذا بأن قٌل أن كما نجد ابن جنً ٌتلمس لهذا الرأي حجة بقوله " ع

هللا سبحانه علّم أدم األسماء جمٌع المخلوقات ، بجمٌع اللؽات العربٌة والفارسٌة والسرٌانٌة 

العبرانٌة والرومٌة وؼٌر ذلك من سابر اللؽات ، فكان آدم وولده ٌتكمون بها ، ثم إن ولده و

علٌه واضمحل عنه ما سواها لٌجد تفرقوا فً الدنٌا وعلق كل منهم بلؽة من اللؽات ، فؽلبت 
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عهدهم بها ، وإذا كان الخبر صحٌح قد ورد بهذا وجب تلقٌه بإعتقاده واإلنطواء على القول 

به".
1

 

وهذا القول من ابن جنً ٌؤكد رأٌه فً القول بالوحً واإللهام " إن اللؽة فٌها أسماء  

ؼٌرها ، مما لٌس  وأفعال وحروؾ ولٌس ٌجوز أن ٌكون المعلّم من ذلك األسماء دون

 بأسماء ، فكٌؾ خص األسماء وحجدها؟"

فٌقول: " اعتمد ذلك من حٌث كانت األسماء وأقوى القبل الثبلثة وال بّد لكّل كبلم 

مفٌد من اإلسم ، وقد تستؽنً الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرؾ والفعل ، فلما كانت 

لى ما ال خفاء به جاز أن ٌكتفً بها مما هو األسماء من القوة واألولٌة فً النفس والرتبة ، ع

تال لها، ومحمول فً الحاجة إلٌه علٌها".
2

 

وبهذا ٌكون ابن جنً قد أوضح عن مذهبه فكان أمٌل إلى القول بعرفٌه الداللة 

اللؽوٌة مقدما تأوٌبل لآلٌة الكرٌمة السابقة الذكر ، ٌكاد ٌجمع علٌه أؼلب العلماء الذٌن قالوا 

ً أن اإلنسان قد ركبت فٌه استعدادات وقواعد ذهنٌة بها ٌستطٌع أن ٌسمً باإلصطبلح ٌعن

األشٌاء.
3

 

 المذهب الثانً : مذهب المواضعة واإلصطبلح

ٌرى أصحاب هذا المذهب أن اللؽة ابتدعت واستحدثت بالتواضع واإلتفاق ، وأن 

وبحسب حاجتها فهو مخترعها وصانعها بفكره الخاص  اإلنسان هو الذي وضع ألفاظ اللؽة.

 فً الحٌاة.

وٌبٌن ابن جنً كٌؾ تكون المواضعة بقوله " كأن ٌجتمع حكٌمان أو ثبلثة فصاعدوا 

فٌحتاجوا إلى اإلبانة عن األشٌاء المعلومات فٌضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا ، إذا ذكر 

فٌكون عرؾ به ما مسماه ، لٌمتاز عن ؼٌره ، ولٌؽتنً بذكره عن احضار إلى مرآة العٌن ، 

ذلك أقرب وأخؾ وأسهل من تكلؾ احضاره لبلوغ الؽرض فً إبانة حاله، بل قد ٌحتاج فً 

كالفانً ، وحال اجتماع الضدٌن كثٌر من األحوال إلى ذكر ما ال ٌمكن إحضاره وال إدناؤه 
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على المحل الواحد ، كٌؾ ٌكون ذلك لو جاز ، وؼٌر هذا مما هو جار فً اإلستحالة والبعد 

أنهم جاءوا إلى واحد من بنً أدم فأومنوا إلٌه وقالوا: إنسان إنسان إنسان ، فأي مجراه ، فك

وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق وإن أرادوا سمة عٌنه أو 

ٌده أشاروا إلى ذلك ، فقالوا ٌد عٌن راس قدم أو نحو ذلك ، فمتى سمعت اللفظة من هذا 

فٌما سوى هذا من األسماء واألفعال والحروؾ.وهلم جرا  عرؾ معنٌها.
1

 

ومن أدلة هذا الرأي عند ابن جنً : قوله " وعلى هذا ما نشاهده اآلن من إختراعات 

الّضاع دالالت صنابعهم من األسماء : كالنّجار والصانع والحانك"
2

 

 ومن هذا القول نستنتج أن اإلنسان بفكره الخاص وحسب حاجته فً الحٌاة ٌضع ألفاظا

 جدٌدة.

وفً المواضعة ال بد من اإلٌماء واإلشارة عند اإلنسان وهذا فً قول ابن جنً "  

قالوا وال بد ألولهما من أن ٌكون متواضعا بالمشاهدة واإلٌماء ، قالوا والقدٌم سبحانه ال 

ٌجوز أن ٌوصؾ بأن ٌواضع أحدا من عباده على شًء ، إذ قد ثبت أن المواضعة ال بد 

وإشارة بالجارحة نحو المومأ إلٌه ، والمشار نحوه ، والقدٌم سبحانه ال معها من إٌماء 

جارحة له ، فٌصح اإلٌماء واإلشارة بها منه ، فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللؽة 

قالوا ولكن ٌجوز أن ٌنقل هللا اللؽة التً قد وقع التواضع بٌن عباده  –منه ، تقدست أسماؤه 

علٌها ، بأن ٌقول الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عّبروا عنه بكذا ، والذي كنتم تسمونه كذا 

سبحانه كجوازه من عباده." –ٌنبؽً أن تسّموه كذا ، وجواز هذا منه 
3

 

وقفا وسطا فقال باإللهام وخبلصة موقؾ ابن جنً من نشأة اللؽة أنه وقؾ م

واإلصطبلح معا ٌقول أبو الفتح موضحا موقفه ومعبرا فً ذات الوقت عن حٌرته بٌن القول 

باإللهام واإلصطبلح " فأقؾ بٌن هتٌن الحالتٌن ) اإللهام والعرؾ( حسٌرا وأكاثرهما فأنكفا 
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ٌفكها( عن مكثورا وإن خطر خاطر فٌما بعد ، ٌعلق الكؾ بإحدى الجهتٌن وٌكفها ) أو 

صاحبتها قلنا به"
1

 

وٌزاوج ابن جنً بٌن عبارتً التواضع واإلصطبلح مقاببل بها لفظً الوحً 

والتوفٌق ، على أنه ٌفّكك مفهوم المواضعة بصفة إستقرابٌة إلى مكوناته الداللٌة جاعبل من 

نٌة الّرحى فً عملٌة التوالد اللؽوي المفضً رأسا إلى تعاقد أفراد المجموعة اللسا قطب

الواحد علٌه ، وبذلك تصبح منظومة اللؽة " شٌبا اصطلحوا علٌه وتراقدوا بخواطرهم ومّواه 

ٌّاها فروعه" حكمهم على عمله وترتٌبه وقسمة أنحابه وتقدٌمهم أصوله وإتباعهم إ
2

 

لم ٌفرد ابن جنً النظرٌة الصوتٌة بالبحث وإنما ذكرها عرضا وهو ٌتكلم عن 

كأن أمر اللؽة عنده فً األصل ال ٌعدو أحد الرأٌٌن ، فأما أن نظرٌة التواضع واإلصطبلح و

تكون اللؽة إلهاما من هللا سبحانه وأما أن تكون من اإلنسان ولٌس مهما بعد ذلك الطرٌقة 

التً تكون بها ، هذه واحدة الثانٌة : أنه لم ٌعز القول بالنشأة الصوتٌة إلى نفسه على أنه 

صاحبه الذي أخذ عنه إنما قال ) وذهب بعضهم( الثالثة :  منمبتكر ذلك الرأي ، ولم ٌذكر 

أنه أبدى رضاه عن هذا المذهب فً نشأة اللؽة بعبارة صرٌحة ) وهذا عندي وجه صالح 

أو زكها بصورة قاطعة ال ومذهب متقبل( الرابعة : أن أورد قاعدة عامة نسبها لؤلخفش 

الرأٌٌن فً نشأة اللؽة ) وكٌؾ نرى فٌها تردده الذي نراه فً كبلمه على المختار من 

 تصرفت الحال وعلى أي األمرٌن كان ابتداؤها فإنها ال بد أن ٌكون وقع أول األمر بعضها 

ثم احتٌج فٌما بعد إلى الزٌادة علٌه لحضور الداعً إلٌه فزٌد فٌها شٌبا فشٌبا ، 

الخامسة : أن ابن جنً قد أبدى استعداده إلسقاط كل رأي سوى اإللهام إذا ورد الخبر 

الصحٌح بذلك ، وعبارته واضحة فً أنه لم ٌقؾ على خبر صحٌح فً نشأة اللؽة وإن لم 

الخبر الصحٌح قد ورد بهذا وجب تلقٌه بإعتقاده واإلنطواء ٌذكر ذلك صراحة ) وإذا كان 

على القول به( ولكنه لم ٌعتقده ولم ٌنطو على القول به.
3
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مجموعة من النتائج مختلفة التصنٌف والتً كانت ثمرة هذه  صنستخل 

المحاولة، حٌث تفٌدنا هذه الدراسة فً تقدٌم الهوٌة الثقافٌة للفكر التراثً اللغوي بشكل 

عام وباألخص لدى ابً الفتح عثمان ابن جنً خالل القرن الرابع للهجري، إذ رصدنا 

التً قدمها الباحثون على اختالف اتجاهاتهم بالدراسة والشرح والتحلٌل فً  المجهودات

أبحاثهم سواء العرب أو الغربٌٌن، وبعد هذا الجهد ٌمكننا أن نلخص أهم النتائج حول 

 هذا البحث فً : 

 الكالم البشري كما ٌبدو من خالل اللغات بدون تمٌٌز.  اللسانٌات العامة موضوعها_

لٌست علما واحدا و إنما علوم مختلفة تفرعت عن الدراسة العلمٌة للغة، إن اللسانٌات  _

ونتٌجة للتقدم الحاصل فً مٌدان اللسانٌات وفروعها المختلفة التً انبثقت عنها تم تقسٌم 

 اللسانٌات إلى لسانٌات نظرٌة و لسانٌات تطبٌقٌة.

 ساسٌة. _ لعبت اللسانٌات بشقٌها النظري والتطبٌقً وبتخصصاتها أدوارا أ

حٌث سعً ولوجها _ إن الكثٌر من علماء العرب قد اهتموا وتأثروا باللسانٌات الغربٌة 

   وإدراجها فً الدراسات العربٌة.

_ لقد القت آراء دي سوسٌر ونظرٌاته فً النصف األول من القرن العشرٌن من النجاح 

 قسطا عظٌما. 

ة العربٌة من الفساد والضٌاع ثانٌا _ كانت خدمة القرآن من الناحٌة اللغوٌة أوال وحماٌ

 هما الدافعٌن الرئٌسٌٌن الذٌن دفعا بالعرب األوائل إلى دراسة اللغة. 

القدماء جهود معتبرة فً الدرس الصوتً تنم عن فهم دقٌق لطبٌعة _ كان للعرب 

الصوت اللغوي، كما تدل على معرفتهم العلمٌة بالجهاز النطقً وأعضائه كما ٌتضح ذلك 

 دمه ابن جنً من تقسٌم ألصوات اللغة وتحدٌد مخارجها. فً ماق

_ أصالة الدراسات العربٌة وعم محاكاتها لدراسات األمم التً سبقتهم وٌتمثل ذلك فً 

 الدراسات الصوتٌة والداللٌة. 

_ إن المناهج اللغوٌة العربٌة الحدٌثة لٌست غرٌبة عن علماء اللغة العرب قدٌما فقد 

ذه المناهج لكنهم خلطوا فٌما بٌنهما فهم معذورون فً ذلك فلم عرف العرب القدماء ه

تكن لدٌهم التقنٌات الحدٌثة وال المعامل التجرٌبٌة المتوفرة فً العصر الحدٌث، فجاءت 



 خاتمة :

 

82 

 

ستقرار، لذا ٌجب أن نثمن ما على الذوق والحس المرهف وعمق اال دراساتهم معتمدة

 ال ٌمكن أن نستغنً عنه .  خلفوه لنا من جهد

_ مازال الفكر اللغوي العربً فكرا متطورا حٌا ٌحاور األفكار اللغوٌة والمناهج النحوٌة 

 والنظرٌات اللسانٌة إلى الٌوم.  

_وضع ابن جنً منذ أزٌد من ألفا سنة أسس وللتراكٌب اللغوٌة العربٌة وأصواتها 

 وداللتها. 

ة على الرغم من اختالف _ قابلٌة هذا الفكر اللغوي لمحاورة األفكار والمناهج الحدٌث

 األطر النظرٌة وبعد الشقة الزمنٌة. 

_ إمكان االفادة من فكر ابن جنً اللغوي فً إطار دراسة لسانٌة موازنة فً أجزاء كثٌرة 

من الوصف اللغوي القدٌم والوصف اللسانً الحدٌث، خاصة فً القضاٌا الغربٌة الكلٌة 

 التً تهم اللغات االنسانٌة. 

الدراسات التراثٌة عند العرب وال  اسات اللغوٌة الحدٌثة قامت على قواعد_ نرى أن الدر

نستبعد أن المحدثٌن من علماء اللغة الغربٌٌن قد اطلعوا على ما خلفه علمائنا من دراسات 

 لغوٌة واستفادوا منها فً دراساتهم الحدٌثة. 
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 :  السيرة الذاتية لفرديناند دي سوسير

  مولده : -1

نوفمبر  71فً جنٌف بسوٌسرا فً   Ferdinend de Sausureفردٌناند دي سوسٌر ولد 

بروستنانٌة ، هاجرت من لوزان خالل الحروب الدٌنٌة انحدر من عائلة فرنسٌة  7581

الفرنسٌة فً أواخر القرن السادس عشر مٌالدي إلى سوٌسرا وشاءت األقدار أن ٌولد هذا 

مؤسس علم النفس الحدٌث   Sigmund Freudالرجل بعد عام من مولد " سٌجموند فروٌد 

علم اإلجتماع الحدٌث ، مؤسس  Emile Durkheimوقبل عام من مولد " إٌمٌل دور كاٌم 

فكان لهذا الثالثً شأن كبٌر فً توجٌه مسار العلوم اإلنسانٌة وإحداث ثورة على المفاهٌم 

 القدٌمة والمناهج الكالسٌكٌة.

 رحالته ومؤلفاته : -2

كتابه المشهور والمعنون  وقد كان فً عنفوان شبابه نشر " دي سوسٌر " 7515فً عام 

االوربٌة " وٌكون  –كاآلتً : مقالة حول " النظام البدائً للمصوتات لدى اللغات الهندٌة 

بهذا العمل قد جدد نظرٌة النحو المقارن حٌث عالج أصعب مشكلة من مشكالتها ، معتمد 

را على على العالقات الداخلٌة أو الوظٌفٌة ومبتعدا عن الوصف الصوتً الذي كان مسٌط

 كل الدراسات المتعلقة بأصوات اللغة.

بعمل ثان أو على األصح برسالة جامعٌة نال بها عن جدارة  7851ثم ٌلحقه سنة  -

واستحقاق وبكل براعة شهادة الدكتوراه بدرجة ممتازة من جامعة " الٌسك " ولقد تعرض 

ا الحاضرٌن ولجنة فٌها دارسا ومحلال إلى رحاله المطلق فً اللغة السنسكرتٌة فأبهر به

اإلمتحان معا ، وخٌر دلٌل على ذلك هو ما جاء فً ثناء صدٌقه فأقر علٌه حٌن قال " لو لم 

 ٌكن متواضعا ألمكنا عكس األدوار بحٌث ٌصبح هو الممتحن وهم الممتحنون" 

بعد نجاحه بزمن قلٌل ٌختار العاصمة الفرنسٌة مستقرا له ، فٌحضر الدروس التً كانت  -

دراسات العلٌا من طرف كل من " بلاير دار مستر " و" هقٌن" لٌعمق دراسته مدرسة ال

ومعارفه حول اللغات الهندٌة واإلٌرانٌة والالتٌنٌة ، ولكن سرعان ما ٌصٌر مدرسا بها ، 
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منصب أستاذ محاضر للقوطٌة واأللمانٌة القدٌمة فً مكان "  7557فٌحتل فً خرٌف 

 مٌشٌل بلاير"

لى جنٌف وإلتحق بجامعتها حٌث أنشأ له منصب كرسً التارٌخ عاد إ 7587وفً سنة  -

، حٌث توارى  7581المقارن للغات الهندوأوربٌة ، وظل ٌشغل هذا الكرسً إلى غاٌة سنة 

 عن األنظار بعد ذلك ودخل فً عزلة تامة وانقطع عنه اإلنتاج.

ي ٌرى أّن " دي حاول بعض اللسانٌٌن تفسٌر هذا اإلنقطاع نذكر منهم " أنطون مً " " الذ

سوسٌر" كان ٌعانً من عقدة نقص شبه مرضٌة هٌمنت على أعماله فً جٌنٌف خالل فترة 

انقطاعه ، وقد فسر هذه العقدة بوسواس الكمال الذي سٌطر على الباحث كان همه تقدٌم 

 القضاٌا بشكل كامل ونهائً.

إنهار أمام إحساسه بعدم ن ٌعتقدان أن " دي سوسٌر" قد كذا " بنفٌست " و " دومورو" اللذاو

 فهم الناس ألفكاره الثورٌة.

وهناك تفسٌر ثالث ٌرى فٌه بعض الباحثٌن أن سبب اإلنقطاع هو وقوع مشاكل فً حٌاته 

 الخاصة منعته من مواصلة التدرٌس.

، ٌعود التدرٌس بعد إلحاح شدٌد من تالمٌذه ، حٌث ظل ٌدرس مبادئه  7811وفً سنة  -

 العامة. الجدٌدة فً اللسانٌات

دون أن ٌنجز مشروعه الذي كان ٌنوي القٌام به ،  7871توفى فردٌناند دي سوسٌر سنة 

 وهو تسجٌل أفكاره ومالحظاته التجدٌدٌة الثائرة فً اللسانٌات.

  Albertألبٌر سٌشها "  " وCharles Bally فقرر إثنان من تالمذته وهما " تشالزبالً 

Sechehayes  "تحرٌرها ونشرها ، فهما اللذان صمما على بحث جمع تلك المحاضرات و

مجمل أعماله العلمٌة من جدٌد ، ومع أنهما لم ٌكونا من تالمٌذه المباشرٌن بل ولم تكن فً 

حوزتهما حتى مسوداته أو مخطوطاته الشخصٌة إال أن تظافر الجهود وكرارٌس بعض 

لى حسب مكان ٌخلد الطالب السوٌسرٌٌن هً التً أتاحت لها إخراج دروسه وتنسٌقها ع

 تلك الدروس فً اللسانٌات العامة. 7871صاحبها ، وهكذا تخرج إلى الوجود سنة 
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وعلى الرغم من أنها نشرت فً ظروف خاصة فال سرعان ما أصبحت مفتاح التأمالت 

حول اللغة ، وصارت عنصر إلهام أساس لكل األعمال اللسانٌة التً انطلقت من أواخر 

 العشرٌن. الثلث األول من القرن

 ر المطبوعة والمخطوطة : بعض أعمال سوسٌ

دروس فً اللسانٌات العامة ، نشرها " تشالزبالً " وألبٌر سٌشها بالتعاون مع ألبٌر  -

 7871رٌدلٌنجر ، لوزان وبارٌس ماٌو 

ولوزان ثم بارٌس  سونورمجموع المنشورات العلمٌة ، جنٌف  7811 – 7811سوسور  -

 صفحة. 147جنٌف مجلد واحد من 

سوسور علم العروض ) دروس فً علم العروض الفرنسً ( مكتبة جنٌف ، مخطوطات  -

  85-7أف 1 811فرنسٌة 

، غودٌل روبٌر ذكرٌات عن فردٌناند دو سوسٌر تخص شبابه  7811سوسٌر ، غودٌل  -

 . 18 -71،  7811-71ودراساته ، دفاتر فردٌناند دي سوسٌر 

كتاب فردٌناند دوسوسٌر كتابات فً اللسانٌات العامة ، نصوص جمعها سٌمون بوكٌه ،  -

 صفحة.  181مجلد فً  – 1111ورودولف إنكلٌترا ، بارٌس ، غالٌمار 

 السيرة الذاتية إلبن جني : 

 :إسمه وصفته  -1

فهد األزدي ، وكان هو أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً ، كان أبوه مملوكا لسلٌمان بن 

رومٌا وضبطوا اسمه بكسر الجٌم وتشدٌد النون المكسورة وسكون الٌاء ، قالوا وهو معرب 

) كنً ( بالرومٌة ومعناها : كرٌم ، نبٌل ، جٌد التفكٌر ، عبقري ، مخلص وقد نقل عن ابن 

إال  شٌئاجنً أنه قال عن معنى اسم أبٌه أنه فاضل بالرومٌة ولم ٌزٌدوا على ذكر نسبه هذا 

 أن آدم متز ذكر أن أمه كانت جارٌة رومٌة.

 حياته: -2
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هــ وفٌها نشأ فً عصر ظهر فٌه عدد من  111ولد ابن جنً فً الموصل حوالً سنة 

النوابغ فً الفنون واألداب والعلوم ، وساهمت فٌه الثقافة العربٌة اإلسالمٌة فً الحضارة 

الذكاء والبراعة واإلستقصاء ن جنً حظ عظٌما من اإلنسانٌة وقد وهب هللا تعالى أبا الفتح اب

واإلستنباط والجدل والرغبة فً التحصٌل والعلم ودفعه طموحه إلى أن ٌتصدر للتدرٌس 

 . ة على التدرٌسرمبكرا لما أحس فً نفسه الملكة والقد

فحاول أن ٌجلس مجلس األساتذة فً الجامع فمر به أبو علً الفارس وهو ٌقرأ النحو  -

فسأله عن مسألة فً التصرٌف فقصر فٌها ابن جنً فقال له ابو علً زبٌب فأثار فضوله 

من الموصل والشام وسأل فنه ثم لزمه ٌأخذ عنه العلم أكثر من أربعٌن سنة ، تنقل خاللها 

هــ تصدر ابن جنً مكانه للتدرٌس فً  111توفى أبو علً سنة  وحلب وبغداد ، وعندما

هــ ، تاركا من الولد ثالثة هم علً وعال وعالم ، وكلهم أدباء  181بغداد حتى توفً سنة 

فضالء ، ولم ٌذكر بٌن أوالده من اسمة الفتح وٌبدو أنها كانت كنٌته من قبل أن ٌولد له ولم 

 ٌسم أحدا من ولده بها.

 أثاره : -3

ترك ابن جنً لألجٌال بعده من مصنفاته ما بلغ سبعة وستٌن على ما أحصاه الدكتور 

السامرائً ، بٌن وجٌز ووسٌط وبسٌط منها ما هو مطبوع ، ومنها ما ذكر المفهرسون 

وطات وال ٌعنً هذا فقدان القسم الثالث، مكان وجوده ، ما ال نجد له ذكرا فً فهارس المخط

ٌة تزخر بنوادر المخطوطات ، وقد طبع من كتبه بعد تألٌف فمازالت المكتبات الشخص

 المخطوط منها والمطبوع. كتاب ابن جنً النحوي الذي تناول الكالم على مصنفاته

كما أثر ابن جنً فً كتب المتقدمٌن تناوله الدكتور فاضل السامرائً بما ٌغنً عن اإلعادة  -

وكتب أصول النحو وكتب التصرٌف بعد أن قال " من ٌطلع على المعجمات وكتب اللغة 

 ٌجد أثر ابن جنً واضحا فٌها ، وكأن كتبه كانت المعٌن لها" 

وأما أثره فً كتب المحدثٌن إكتفى بالقول هنا أننا ال نكاد نجد كتابا حدٌثا فً القراءات أو  -

 اللغة أو اللهجات أو األصوات ٌخلو من ذكر ابن جنً وأرائه.

 لمثال ال الحصر بعض كتب ابن جنً: ونذكر ها هنا على سبٌل ا -
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تفسٌر أرجوزة أبً نواس فً تقرٌظ الفضل بٌن الربٌع وزٌر الرشٌد واألمٌن تحقٌق  -7

 م  7811هـ  7151األستاذ محمد بهجة األثري ط دمشق 

التنبٌه على شرح مشكالت الحماسة تحقٌق عبد المحسن خلوصً . ط على اآللة الكاتبة  -1

 رسالة ماجستر(  م ) 7814بغداد 

األزهر  –، تحقٌق أحمد رشٌد سعٌد ط ، على اآللة الكاتبة  1سر صناعة اإلعراب ج -1

 ) رسالة ماجستر (م  7818هـ . 7188

 م.7811 -هــ  7181 – 7العروض تحقٌق د. حسن شاذلً فرهود ، ط -4

ة العدد الثانً علل التثنٌة : تحقٌق عبد القادر مهدي ، نشر فً حولٌات الجامعة التونسٌ -8

 م.7818

 7811الفتح الوهبً على مشكالت المتنبً ، تحقٌق محسن عٌاض ط بغداد  -1

، تحقٌق د. صفاء خلوصً ط  7الفسر ) دٌوان أبً الطٌب المتنبً شرح ابن جنً ( ج -1

 م. 7811هـ ،  7181بغداد 

ستاذ علً ، تحقٌق األ 1المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنها ، ج -5

هـ ،  7151النجدي ناص . د . عبد الحلٌم النجار ، د . عبد الفتاح اسماعٌل ط . القاهرة 

تحقٌق األستاذ علً النجدي ناصف ، عبد الفتاح اسماعٌل ط القاهرة  1م ، ج7811

 م. 7818هـ، 7158

    م . 7818هــ  7188مختصر القوافً ، تحقٌق د. حسن الشادلً فرهود ، ط   -8
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  ملخص :

إن التفكٌر اللسانً فً عمومه هو الحضارة اإلنسانٌة فً عالم اللغات منذ القدم ومنبع 

 العطاء العلمً المعرفً فً عالم اللغات الحدٌثة. 

لقد تطلعنا فً بحثنا هذا على مقومات الفكر اللسانً بالوقوف على مدارسه ومناهجه 

نبذة عن الدراسات الغربٌة وقد كان هذا  بعنوان:ونظرٌاته حٌث أدرجنا هذا فً المدخل 

تمهٌدا الستبٌان األثر اللسانً الغربً فً اللسانٌات العربٌة وهذا التوغل المعرفً والمنهجً 

فً دائرة اللسانٌات العربٌة تلقى ردة فعل كبٌرة لتعتلً الساحة اللغوٌة العربٌة وهذا ما 

دٌثة والتفكٌر اللسانً العربً، ثم كان أشرنا إلٌه فً الفصل األول بعنوان: اللسانٌات الح

الفصل الثانً الغاٌة فٌه قراءة الفكر اللسانً من خالل نموذج لسانً تمثل فس ابن جنً 

 وكان عنوانه: الجهود اللسانٌة عند ابن جنً. 

 وعلٌه نستنتج نتائج الجهود المبذولة فً هذا البحث فٌما ٌلً: 

تفرعت عن الدراسة العلمٌة للغة،  علوم مختلفة_ إن اللسانٌات لٌست علما واحدا وإنما 

ونتٌجة للتقدم الحاصل فً مٌدان اللسانٌات وفروعها المختلفة التً انبثقت عنها تم تقسٌم 

 اللسانٌات إلى لسانٌات نظرٌة و لسانٌات تطبٌقٌة.

_ إن الكثٌر من علماء العرب قد اهتموا وتأثروا باللسانٌات الغربٌة حٌث سعً ولوجها 

 اجها فً الدراسات العربٌة. وإدر

_وضع ابن جنً منذ أزٌد من ألف سنة أسس وللتراكٌب اللغوٌة العربٌة وأصواتها  

 وداللتها. 

_ إمكان االفادة من فكر ابن جنً اللغوي فً إطار دراسة لسانٌة موازنة فً أجزاء كثٌرة 

غربٌة الكلٌة التً من الوصف اللغوي القدٌم والوصف اللسانً الحدٌث، خاصة فً القضاٌا ال

 تهم اللغات االنسانٌة.

اعتمدنا على عدة مصادر ومراجع منها: الخصائص البن جنً، علم اللغة العام لفردٌناند 

 دي سوسٌر، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها للسٌوطً. 

وهكذا كان بحثنا بوصف وتحلٌل ألهم ما ورد من جهود لسانٌة عند ابن جنً 

  لسانً المعرفً والمنهجً بما ٌفٌد اللسان العربً .  للوقوف على الحراك ال
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