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يطلققا الققر تور رد ارد سققى ر تلقق  انتقققال النرريققا  ال فريققإ  ققر  سقق  لفققرا ر  يعققر  سقق ر النرريققا    يىت  ققا   ققرا   :ملخــ 
طب ى ا، ينجر تنه حراك ثقايف  لفرا  اسع،  ي تح اجملال   ام رشفاال  تلم إ   نهج قإ تتقترتجم القاال  قر الباقت  التال ق  ينجقر تقر 

ء بني لفرير خمتل ني؛ لالنرريا  ال تولر  ر الىرم ب  تنبثقا  قر رحقي سق افا  لفريقإ وقردل  ال حتق  حقني حتق  تلق   تقاء لقار ،  ذا اللقا
يف الغقر    رد  ب  تضقا  ر  خمقن ف لفقرا  ثققايف سقابا يقرتب  بقه اجملتمقع ارتباطقا ر ح قاا  اللتقان ا  النثق إ تلقي انبثقا  قر ا قو  ا ىقر

تر  طريقه ر  ثقالا  رنتان إ خمتل إا  مل يفر ذلك  قر  حققاب بى قرل؛ لقا تتبع لتقا رل اللتقان ا  النثق إ وقر ا تىقود  رل نا  الرا  ثلما
 .ر  النثف الثاين  ر القرف الىشرير

 االلتان وف الىرب ؛التبين ؛النث إ ؛الرتاث ؛اللتان ا  :يةكلمات مفتاح
Abstract:    

Dr. Edward Said calls for the Transfer of intellectual theories from the intellectual center to the 

"theory of theology" and considers it a natural phenomenon, which gives rise to a wide cultural and 

intellectual movement, and opens the way for scientific and methodological problems that require a 

range of research and analysis that evades this meeting between two different ideas; From 

nothingness, but from the source of specific intellectual contexts, which can not be solved when 

they are resolved on an empty receptacle, but rather are added to a previous intellectual and cultural 

stock to which the society is spiritually connected. Textual linguistics emerged from the Western 

knowledge as we were told by different human cultures. This was not so far away; the follower of 

the process of linguistic linguistics finds it back to the second half of the twentieth century. 
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  :مقدمة .1

ال تولر النرريا   ر الىرم، ب  تنبثقا  قر رحقي سق افا  لفريقإ وقردل،  ال يشقذ اهقور لتقان ا  القن  تقر  قذا         
ا و  ا ىريف الغر    رد رل نا  القرا  ثلمقا تقر  طريققه ر  ثقالقا  رنتقان إ  النا وس ، لاللتان ا  النث إ تلي انبثا  ر

خمتل إا  مل يفر ذلك  ر  حقاب بى رل  لفر ا تتبع لتا رل اللتان ا  النثق إ وقر ا تىقود ر  النثقف الثقاين  قر الققرف 
اجلريققر،  التطب ق ققإ الققف صققا ل  اققاا ا   تىققرد  الباققوث  ا تل ققا  عااققإ  نهققا التمه ريققإ الققف تىرلنققا بالوالققر الىشققريرا

ف الفققر ا   ققع  ققذا يتطب ققا النرريققإ النثقق إ تلقق  النثققومب الىرب ققإ ا تلققف  نواتهققا عااققإ  نهققا النثققومب الشققىريإ  القققر 
االفبال تل   ذا الت ث  جنقر ببقإ  قر اللغقويني ترق   تا رقإ تنرقر ر   قذا الىلقي بىقني الريبقإ  الشقك  ال تقر  ل قه  قا 

غإ غا الىرب إ  حنو غا حنو ا،    برتو   ف اللغإ الىرب إ فر بلغت بناو ا   ستها  ا للغإ الىرب إ؛ رذ  نه امي ليثلح ل
ال حتتاج بىره ر  تغ قا    تىقري ، ل مقا ذ بقت لاقإ ثالثقإ ر  اتتبقار الفثقا  قر  سقم  قذا الىلقي نتاالقا ترب قا  اق ال سقبا 

استشققهر ا تلقق  ذلققك بنمققاذج خمتل ققإ ا  سنتققتىر  يف الباققت نرققرل اللغققويني رل هققا الىلمققاء الىققرب ا تلققف  ثثققا ي   
 الىرب للتان ا  الن   حجإ     نهيا  
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 تفمققر  ة ققإ الباققت يف الفشققف تققر تلقققجم اللتققان ني الىققرب للمنققتظ اللتققاين النثققجم،  راهققار ا مارسققإ اللتققان إ        
 البات مجلإ  ر االشفال ا   ةها: يطرح  النث إ الرتاث إ   قارنتها بنرا ا الغرب إا

  ف تلق  الباحثوف اللغويوف الىرب لتان ا  الن ؟     تقبلو ا تقبال حتنا؟  م نرر ا رل ها تل   هنا تلي دع   تل  
   الرراسا  النث إ ؟   سبا الىرب لىال ر اللغإ الىرب إ؟

  :.الدرس اللساين قبل النصية 9
ت غا بى ر حول اجلملإ حبثقا  تنرقا،ا،   قع  ف الباقت اللتقاين تقر  تغقاا   تطقورا  متر ن  الرراسا  اللتان إ ر   ف

تريرل فادته  ر نرريإ ر   عر  رال  هنا مج ىا ات قت تل   ر نيإ اجلملقإ،   وهنقا   ق   حقرل دالل قإ فابلقإ للرراسقإ، حق  
، ل رهر الل ا تجن اجلملإ تر  وا بقإ  قذا ال فقر ااطرم النقاش بإشفال إ  ا  ا ىىن بت افه  رب   بىاد الرا رل اللغويإ

اجلريققر،   اهققر الباققت يف الىالفققا  الراعل ققإ ا تشققابفإ للققن  حاالققإ  اسققإ ر  تنققا ل اللغققإ تنققا ال  لتققن ا يتىققر  حققر د 
 .اجلملإ

 تح ق ا ق  لقذلك؛ لتقان ا  القن لفانقت  قاربقإ    قت تىقاض فضقايا اللغقإ،  تقر باقتلرهر  ا االقإ  لاقإ ح نقذاك لل
  عرالققت الباققت اللتققاين  ققر ةقق ا اجلملققإ ر  سققىإ الققن ،  سققر  الثغققرا  الققف تانققت  نهققا النرريققا  التققابقإ،  ب نققت

را قت اجلهقود اللغويقإ   فقررع اق تلي اللغإ النررا  الناو التقل را يف الفشقف تقر عثواق إ ا ثقر  ت اتلقه القراعلجم؛ 
ه ر  قائمقققإ يف القققن   دراسقققإ التنرققق ي  الرتت قققل القققراعلجم لقققه  التنبقققيف  قققذا ا قققنهظ اللتقققاين النثقققجم ر  حتق قققا الىالفقققا  ال

 اته  تل  ا نتظ  ا تلقجم  ىا ردراك التماسك الراعلجم للن تالر اب  الف 
  :مهية لسانيات الن أ 0.9

إ، قققر اتتقق  البققاحثوف  ققذه النقلققإ   ثققر  ققر ةققر رل لت لقق   الباققت اللتققاين  ققر اجلمققود الققذا ترلققه لقققر ف  تتال ققل       
 رف االجتاه ر  الن  يىت  لتاا»عولإ طالل االبرا  مجم، يف  اف النقلإ  ر حنو اجلملإ ر  حنو الن : ح ت تذ ر دا

الريرا يف تاريخ اللتان ا  ا ريثإ بالنرر لفونه التاقول ا عقا  نقه  عرالهقا هنائ قا  قر  قتاق الرراسقا  البن ويقإ الرت  ب قإ 
ا  ا تت   يف  الم الباحثقإ يتقتنتظ تجقن 1«ىاد الرا رل اللغويإ البن وا الراليل الترا يلالف تجن  يف الرب  بني خمتلف  ب

 فثور الرراسا  الف ترتفن تل  اجلملقإ  وحقرل لغويقإ  ق   تقر القارال اجلوانقل ا  تل قإ  قر الرقوا ر اللغويقإ نرقرا لىقرم 
سققإ الوحققرل اللغويققإ دراسققإ بنائ ققإ  اقق  إ،  التىويقق  ا تما هققا بتنرمققإ اللغققإ يف سقق افا  االتثققال، يف اقق  تر  ن ققا تلقق  درا

تل ها يف استنباط ا حفام الناويإ بى را تر اجلانل الوا  جم الترا يل التواالجما  فر  بر    ثقر  قر باحقت تقرم رةقاه 
 تر ة ا  ور ديإ الال الرراسإ اللغويإ ا تتمإ بالتقط ع  التجنئإ،  دتوا ر  توس ع  نرور تلك الرراسا 

اعتل ققت ااراء حقول   ل  ققر اق  لققواء  قذا الىلققي للىققرب،  :حملـة تارييــة عــن انتقــاا لســانيات الـن     العــرب 9.9ا
لفقر كفقر ا ققريت تقر   ائق   ققر  جلقوا  قذا البققاب  قر   ثقال الققر تور سقى ر الباقاا  دا سققى ر يقطقني رذ  الةقا يت ققر 



 
 بوعمراين نسرين

                        

 

90 

ا غقا 0291 يرالىقوف ذلقك لتقنإ  "،ع  االعتثااقا تىرله تل   ذا الىلي  ر عالل  تاب  تلقي القن   قرع   تقرا
  .20292 ف داسى ر البااا يىود ل ت ر يف  حر راراراته  ف برايا  تىرله تل   ذا الىلي تىود ر  

الباحثني ر  اتتبار البرايا  ا    هلذا الىلي تىود لألستاذ القر تور سقىر  ثقلوح يف حبثقه   ر ىريرالل ما يذ ل        
بالفويقت، الباقت القذا  رد ةقمر  تقاب لألسقتاذ تبقر  0221  ر حنقو اجلملقإ ر  حنقو القن   الثقادر سقنإ  بق ا وسوم

التالم  ار ف  ىلما   تل ا  وققا،   جم الموتإ حبوث  هرال ر  ا ستاذ تبر الرار  ار ف،  اجلرير بالذ ر  ف الرتول 
 تلقوا جم مقا   رد ا سقتاذ داحقالمس ريقات ل ،3يف تملني سابقني فر  رد لريه ار  االنتقال  ر حنو اجلملإ ر  حنو الن 

،  وسقو إ  بنرريقإ حتل ق  القن   قر عقالل 0299بتقاريخ  ا قالقإ للقر تور تبقر القرار بقودرر  اقرر   4يف رحر   قاالتقه
 ا اول اللتان إ ا 

تققاح الققن  الر ائققجم الققذا اققرر  غققا  ف   ل الباققوث الىرب ققإ ا  ىلققإ  د ا  تلققي لغققإ الققن  جنققر ا يف حبققت ان        
رسالإ  االتقتا فقر ها ا سقتاذ ومقر  تل  ر سهايف الرار الب ضاءا  تر الرسائ   ا طر حا   0292طبىته ا    سنإ 

  فر نالت نث با  الرا  ر اال تمام  الرراسإ  ر الباحثنيا 0299عطا   وسو إ   را ر انتجام اخلطاب  سنإ 
 ق  انتققال ر   سق  الريقر يطقرح  شقا   تلم قإ  نهاال قإ  ابتقت مولوال إ » قر االتقرتا   ف  ال بقر لنقا :أزمة التلقـي.3

نقلهقا  تبادهلقا   قرا  ؛  اوالقل تلقك ا شقا   يثقبح اسقتنبا  النرريقا   ا لفقار    5«تتتاا الطقرح  التال ق   ا رارسقإ
والققرل  ا تقبلقققإ؛ رذ  قققر شققتف فنقققوا  التقبققق   ف  ىقققرا، بقققالنرر ر  ا البتقققا  الققف حتقققف تمل قققإ  االلتقققاء بقققني الثققققالتني ال

تشف  ا ىرلإ تل  حنو راا انته  ر  ا اغتها ا اغإ   ارفإ هل اإ تشفلها ا   ،  ف استثمار ا يف  قام الرير يطىمها 
  اقتضقاه يىقر  بر اسبه، مث رف فنوا  تلقجم ا ىرلإ  واولإ بالتنر ا ىرل إ الف ترتسخ يف اجملتمع  لت تح للمىرلإ  لا تقب

ال  ققر ا حققوال لثقق  النرريققا  تققر حقق ال كفننققا بققتا ، 6تققر تلققك ا ىرلققإ    يقبقق  تل هققا،  يتققارر رل هققا    صققرتا  نهققا
عققذ تلققك التقق افا  بىققني االتتبققار مث وا لققإ تطويققع  نتجتهققا،  ال بققر بققرال  ققر ذلققك  هنققا  ل ققرل الرققر   الققف سقق افا ا  

 إ ا تتقبلإاالب ا ىط ا  النرريا  لتوائي 
ا؛ لهققجم مل تتققتطع  ف جتققر سققب ال    يل ققإ ناالىققإ لضققماف انتقققال ذ بققتت قق  لنشققاط  ققذه النقلققإ يثققرم بتذغققا  ف ا       

سققلم هلقققذا الباقققت كربفقققر  ققر سققق   غقققواره  لهمقققه لهمقققا  ال ققا لالباحقققت الىقققر  وقققر ن تققه يف  واالهقققإ  قققوج  قققتالطي  قققر 
  نقطإ  انت متث  ا نته ، رال ل جر ن ته ال ينال بى را تقر شقاط ، ل نتهقجم الباوث اجلريرل    يوم، لال يفاد يث  ر

  .ا  ر بفثا  نهي بتف يغرفوا فب   ف يق وا تل   ر  البإ
  ذا  ا يث ه االستاذ نىماف بوفرل حقني يققف تلق  ا قال ال فريقإ القف يى شقها الباحقت الىقر  اللتقاين يف الا تقه        

  هلمققا  تاثققنإ يف فلىققإ الققرتاث اللغققوا  ثان همققا » ا طققرا   يققرا ي يف ذلققك  نقتققمني ر  طققائ تني:ل فققر غققر   رتا ققجم 
 قبلإ  تتتلمإ استتال ا تا ا للمنا ظ اللتان إ الغرب إ حتقا ل تبثقا  لقوج تقامل ا راثقإ ال فريقإ د ف  ف تتقتقر تلق  فقرار، 

تبثققا؛ رذ  لمققا اتتقققر  يف ن تققها اسققتفمال يل ققا   سقققطت يف  ققول  ىرل ققإ سققا قإ ر  حققر  بققا،   ققجم حتققا ل اخلققر ج
الت فقققا اللتقققاين اهرثقققإ اهقققر  يل قققا    طر حقققا  الريقققرل، لقققال فر اللغقققوا الغقققر  ا تجقققرد  ا تفقققاثر يضقققىهي يف حقققال 
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ا ل نبهنقا الباحقت ر  رشقفال إ  بقال تتمثق  يف تجقن البقاحثني  7« نهج إ  لفريإ ترد    ا  مهي  شتتت  ثقطلاا ي
ب تققر  وا بققإ التطقققور الر  ققل الققذا تىرلقققه الىلققوم ا نتققان إ بشقققف  تققام  الىلققوم اللتقققان إ بشققف  عققامب يف البلقققراف الىققر 

ا تطورلا تلك ا شفال إ الف ترت نا دائما يف حالإ  تتبع ال ت حبثا تر يعر اخل   القذا ال جنقره  بقرا عااقإ  قع القوتال 
 .مجإ تنر الىربالبط اإ  غا ا نرمإ  ال ا نتقإ لىمل إ الرت 

ا شقققفلإ رذف ل تقققت يف رلقققا اللتقققان ا  ب ر تهقققا لقققق ،  لفقققر حققق  ا قبلقققوف تل هقققا ال كلفقققوف ا د ا  الالا قققإ        
  .الستنبا ا يف ب اتنا الىرب إ؛  ا لنقلها  لتطوير ا لبلو   رحلإ التتا  ؛ بناء لتان ا  ترب إ  ىاارل

ا ت  لها تثل يف بوتقإ النهضإ بقال فر اللتقاين الىقر  لفقر ا شقفال إ تطق  ال يشف  تنور النماذج  شفلإ  اد       
بر سققها تنققر ا تتثققادم  ققذه ا ثققبا   ينفققر بىضققها بىضققا،   ققو  ققا حققرث للبققاحثني الىققرب الققذير انقتققموا ر  ت قققارير  

 : باير خمتل ني
ر اللتاين يف البات اللغوا الىر ،  الثاين ا  ل  الر بالتجرير الذا الاء  به اللتان ا  ا ريثإ، رالا للتواال       

 . تىل الته نالر  ر    فر ، شغو  باجلريرا  لف   سبابه
  :التيار الرافض للسانيات الن  وأسبابه 0.3

 ا شجمء نتتورد  نهجا غرب ا يف دراسإ اللغقإ  لنقا  نهجنقا اخلقامب ا اق   القذا  ثبقت عقالل  لقف تقام »       
ذا يتتاءل الباحت الىر  الذا ال ور سببا  قنىا وىلقه يتقتورد  نهجقا  النب قا  ىاجلقإ لغقإ ترب قإ  ف«    ينير االح ته؟

 لفققر لغققوا تققر ، مث رف تلققي اللغققإ الىققام عققامب باللغققا  ا  ر ب ققإ الققف تشققرتك يف طب ىتهققا اللغويققإ  تتقققارب يف ار لهققا 
 اسقها تلق  الرراسقا  اللغويقإ يف   ر بقا القف ال ينيقر تمر قا االالتمات إا   ا اللغإ الىرب إ لهجم عارج حقر د  قذا الىلقي،  ف

تر ثالثإ فر ف  الف ل م هلا  ث   ذا الرتاث الىر  ا مىر يف الىرافإ طوال  ترةقا عطقت لقادح ال يفقوف رال تقر الهق     
ت   الرتققه اققر    غلبهققا تلقق  اللغققإ الىرب ققإ  ف اللتققان ا  حبقق ا مث رف اللتققان ا  انطلقققت  ققر دراسققإ اللغققإ 8سققوء لهققي

اللغقا  ا  ر ب ققإ القف  تلققف يف انتمائهقا  تفوينهققا  ب اا قا  شققىو ا ا تفلمقإ  ققا  تتروهقا تققر الىرب قإ  ار لهققا تقر الىرب ققإ 
عققذ  ققذه ا ىط ققا  بىققني االتتبققار فبقق  اجلققنم بوالققود نرريققإ نثقق إ ترب ققإ تراث ققإ     ممققا يتققتوالل  ا 9 ار لهققا اعتاللققا  بققاا

  نث إا رر ااا ح  ا ريت تر 
فقر يفقوف هلقره اها لقإ  قا ي ر قا يف » يف نرر ا شففني يف اللتان ا   فقرر ا تلق  التجقا ب  قع  تطلبقا  اللغقإ الىرب قإ 

اللغا  ا  ر ب قإ،  لفقر رفاا هقا تلق  لغقإ  الىرب قإ  تلقف يف طب ىتهقا  يف ار لهقا التارو قإ  االالتمات قإ اعتاللقا  ساسق ا 
ا  يف  حتقققر ا قققاال  رف مل يىقققر شقققذ ذا لهقققو يىقققر ترلقققا لفريقققا، يثقققف  10«شقققاذ فل ققق  اجلقققر   تقققر  قققذه اللغقققا  بقققرر

 عا ي انا  ذه الرراسإ اجلريرل  بالقلقإ القائمقإ  قا  قر  بنقاء الىرب قإ، يىقر تلقي اللغقإ » داومود التىراف   تالء بقوله: 
ا  حقق   ف  ققر  11«ر لالنغمققاس ل ققه  التطلققع رل ققه   بىققا لر تققه؛  ىلققي ا اققوا  اللغويققإ ترلققا تلم ققا مل صققر ا  اف بىقق

توالتقا ي يف  ققر ا ي  ثلمقا حقرث  قع  داتبقر القرار   الباحثني  ر استشقىر  تقبقا رلقا ا تلققني لباقوثهي، لتقجلوا
  ققا   ققف يتلقققق  النققاس  قققذا » يققوب  الققذا سقققج  توالتققه يف  قر ققإ  تابقققه دراسققا  نقريققإ يف الناقققو الىققر  الققاء ل قققه: 

  قر  سقباب   .12« تلي  قر ا  ف  نهي  ر س ىت ه   رانا بثقالتنا التقل ريإ،  جترصقا لتقل نا اللغقوا الثقاح الفتاب لإين
 :الرلا  يضا الف كفر ا شارل رل ها

 .دتاء القراسإ للغإ الىرب إ نررا الرتباطها بالقريف الفر ا .1
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 . ىرب إالنرر ر  اللتان ا  تل  اهنا تلي غر  دع   تل  اللغإ ال .2
 .ارتباط الررس اللغوا ا ريت باجلهود االستشراف إ ينرر ر   ااا ا بىني الريبإ .3
 .تطر  بىا ا تتشرفني  ر دتال الىا  إ  ثال ا  استبرال ا ر  الىر  با ر  الغر  .4
 .تغ  به حتقا الت ار ا  الف للرتاث الىر     .5
 .لىل إ يف اللغإ الىرب إ هلذه النرريا  اجلريرلالتشف ك يف ا فان إ اواد تطب قا   .6
 .اجله  حب ث ا  ال فر اللتاين الىر  ا ريت  ا ىاار .7
لققإذا اسققتقرينا تققاريخ اللتققان ا  »  ققر  عطققر  ققا  جنققر تققر  ققذا التىلققا بققالرتاث تبققاطت عطققوا  الباققت الىققر  اللتققاين    

 فقر الىلقوا  قر   13«الق  اللتقان ني مل يقتتوا بالتجريقر ا طلقوب القثا جنر  هنا  االهت بال ى  رشفال التجريقرا  لفقر 
 ن تهي  ر ح ت يىلموف    وهلوف سجناء  نا ظ القر اء الذا مل يتمح هلي  ف ين تاوا تل  ا تتجرا  الفثال يف 

 اللتان ا  ا ريثإا
  :وحججه الن التيار املتبين للسانيات  9.3

لق  القررس اللتقاين الغقر  حبثقا  تنرقاا،  شقغ وا بقه  بفق  لر تقه عااقإ اللتقان ا   فب   ثا  ر الباحثني الىرب ت       
النث إ، باتتبار ا  قر  حقرث تلقك ال قر ر،  اتتق  ه لتاقا لغويقا الريقراا تلق  اف  قذا الت قار كفقر تقتق مه  قو اعقر ا  

فققر اسققتااده  تطب قققه تلقق  اللغققإ لاتققني؛   ققا اال   ل اققإ تققت ر بققتف الباققت النثققجم حبققت الريققر غققر  ا اقق   النشققتل، ك
 االىرب إ
   ا ال اإ الثان إ؛ لرت   ف الذ ر اللتان ا  النث إ ترب إ با ت اا،  راحت تبات يف  نوا ا ور ث اللتاين الىر          

تقم ا  تل   ا يثبت ذلكا  ت رل  ف الباحثني الىرب القر اء بلغوا  ر ا برار  ا  فنهي  ر التبشا  ذا الىلي حتت  
تتققتهر  دراسققإ ال فققر اللغققوا الىققر  القققر   ققر ح ققت  نققه تثققورا     ققا  ي  طرائققا حتل قق  يف »  عققر ،   ققذه ال اققإ  

ةوء النرريا  اللتان إ ا ريثإااا  التمإ ا م نل هلذا النور  ر اخلطاب اللتاين الىر  ا ريت  جم سى ه ر  التول ا بني 
ا  يتققتىم   14«قر ققه اللتققان ا  ا ريثققإ  ققر نرريققإ  ئققاذج  رالرائ ققإ  طققرق حتل قق   ضققا ني الققرتاث اللغققوا الىققر    ققا ت

ا  لىق   15الباحثوف يف الرتاث ش  الوسائ  ا ىرل إ لتاق ا  ذا ا تى  يف رطار  ا تر    بقراءل    رتادل فراءل الرتاث 
 ."  الرتاث ذا  ا الى  الباحت اللتاين   ثط   غل اف  يطلا تل ها  ثطلح   لتان ا

 املمارسة النصية عند العلماء العرب القدماء:3.3
اقول ني ال كفر  ف ننفر  القود ممارسقإ لتقان إ نثق إ يف ا تمقال الرتاث قإ الناجتقإ تقر ا تمقام النققاد   البالغ قني  ا 

تققذ فا  لهمققا  ؛إ ا  تققرير  الناققويني بققالن ،  قق   ققر اا يتققه حقق   ةققا  الققرتاث اللغققوا الىققر  غن ققا با مارسققا  النثقق 
الققريف الفققر ،  ؛ حتلق ال  ت تقاا سقواء تلقق   تقتو  التنرقا    التطب ققا   غلبهقا رف مل نقق   لهققا تنطلقا  قر الققن  ا ققرس
تقا  تتبقع   هققوم   لىق  ذلقك  قا الىق  دا نثقر  اقر  بقو ايقر يثقف حضقارل الىقرب حبضقارل القن ا رغقي  نقه لق م  قر ال

  ققجم اقىوبإ ال ترالققع ر  لققر لغققوا    ةقىف نرققرا »يقف  احققر  دف قا  وققرد لقه؛ القن  تنققر الققر اء  ف يثقق  ر  تىر 
 تجققن  نهجققجم تنقققر اللغققويني  النققققاد  البالغ ققني الىققرب، بققق  تىققود ر  ارتبقققاط ا ثققطلح يف  رققإ ثقال قققإ   ىرل ققإ بقققالقريف 

 قإ ا  تل قإ بتيقاء   ثقطلاا  الفر   ا ريت النبوا الشريف  استمر الىرب بتتم إ نتاالقا ي النثق إ   شقفاهلي اخلطاب
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 ا   ثطلح الن   تثال يف ترا له باخلطابني ا قرسني،  لى  ذلك  ا الىلهي يفت وف با شارل ر ذلك ، ل16«  غايرل
يف الققرتاث  داللتققه ا  هو  ققإ د ف حتريققره    ةققبطه اثققطلح  ىققنيا   ققذا  ققا الىقق  الفثققا  ققر البققاحثني يت ققر   ف  ققا الققاء

 ر الوتجم ا تىلا برراسإ النثومب  ا وىلهي  ر ا تستني ا ق ق ني للرراسإ النث إ  ما  قجم تل قه   اللتاين الىر  صم
  ا17الن     لتان ا  الن   حتل   اخلطاب ااف ل ما يتم  بناو

ف لالن تاح تل  الن   تجا اير ح  طقرح يتبر الباس   ف الرر    انت  ه تل   ام تلماء القر  ومر  يت ر دا
الىنايققققإ البالغقققققإ بتسقققققباب النققققن ل  بالتققققق اق الثققققققايف »هنقققققي  مل يفت ققققوا باالتتنقققققاء بقققققالن  لققققق  بققققق  جتقققققا ا ه ر   ققققاريم  

 االالتماتجم؛ لالن  اللغوا يف  ذا ا نرار  دال  مارسإ ال ى  للمتلقجم  جم يتقتج ل  نرو قإ   قر ا  ا قر  النقوا جم القف 
القريف  ف كارسوا الرراسإ النث إ ممارسإ لىل إ  ا لإ يف  ىاجلتهي  ،  ذلك  ا يح لىلماء18«حترد حمس ا ت ر  ر التقو 

ن تقهي  لتجل  ا نهظ النثجم تل   يريهي ب انا ساطىا ااا  جتا ا حر د اجلملقإ ر  اخلطقاب لققر  القر ا  »للقريف الفر 
 ا19«قاربا  الرتاث إي نوا برايإ باتتافه  انتجا ه،   اف لذلك ار  يف  قاربتهي الف اعتل ت تر غا ا  ر ا 

اجلملقإ لفقوف الققريف الفقر    ال ال  حقر د لر  لىلماء القريف الفر  الرر   الف ترلع  قي ر  جتقا ااقر تو رذف ل 
 ين ققتح بىضقه تلقق  بىضققه ااعققر، ممققا  ، يفمق  بىضققه بىضققا ،يققوم تلقق  نرققام اجلمقق  بق  اايققا ، مث  ي تققر بىضققه بىضققا

ف الفققر  ر  ييتققبل علققال،   ققذا  ققا اةققطر ا  تققرير  البققاحثني يف القققر  فققر تققر الفل ققإ اىققنل اجلنئ ققا  وىقق  النرققر ر  
يتث  بىضه ببىا  ال تنفشف الراللإ بني  النائه رال  ،عطابا  نتجما  رتابطا  االنطالق   ال  ر اتتباره  ال  تفا ال  

 ياته  سورها   يبىر حترير الىالفا  ا  تل إ القائمإ تل  نت ظ 
رراسقا  القرين قإ   اقول ال ققه القف فقر ت  نهجقا الاسا  ذا  ا ناق  النثقجم البقارال يف القرتاث الىقر ،   ر الرر 

 القف ال كفقر بلقو   قااقره رال بقالنرر ر   ل تقه  راقر  سقائ    ، تم نا يت ر بالشقمول إ  الفل قإ القف تتقي القن  الققريين
لقريف الفر  ر قا يفمقر يف  البافالين  ثال تل   ف ت رد  سلوب ا  الرب   التماسك ل ه،  فر   ر الرارسوف الىرب القر اء

لذا يتا تل  ئ   تجانم د ئا رعالل    اةطراب    ت ا   بني  النائها   ر الرراسا   القرين إ القف ترفق  ا  سلوبه
 ه(ا200ت وطجم)ه(،  االتقاف يف تلوم القريف لل927ر   تتو  النث إ  تاب ال  اف يف تلوم القريف للنر شجم )

  ا ل ما و  الرراسا  الناويإ، لرغي غ اب  ثطلح القن  يف اتمقاهلي رال  ننقا نالحقمس  ال قح الرراسقإ النثق إ 
 ىققاين القققريف  رترابققه للنالققاج،  رتققراب القققريف 20الققف تتماققور حققول القققريف الفققر   حتققر  ثققال تلقق   ققذا ا ققنهظ  تققاب 

( القذا يىقر   ل  قر  عقرج الناقو  قر نطقاق شقفل ته 790  يقرا اجلرالقاين)ا غا  ف نضوج  ذا ا نهظ  اف تلللبافالين
 ىلقوم  ف لق م القنري رال  ف  »  يا به لقوق اخلاللقا  حقول البنقاء  االتقراب؛ رذ  عضقع الناقو ل فقرل القنري ح قت فقال:

  يف يعقققر لاجلرالقققاين ينرقققر يف ا تقققراب ر   قققا  قققو  تمقققا  قققر ا ر قققا «تلقققي الناقققو يتطلبقققهتضقققع  ال قققك الوةقققع القققذا 
 الفلما  رنه ينرر ر  نري الفلما ؛ رذ يت ر  ف للفلي نرما  ف رتايإ  ذا النري  جم التب   ر  ا بانإا

 وفقف البالغ قني  قاف غقا  وفقف الناقال، لققر انطلققت  باحقت »  ا تر البالغإ لقا  اقباجم ابقرا  ي ال ققجم  ف 
اا  ال ث   الوا   غا ا، بق  رف نرريقإ القنري ن تقها   قر  تريرل يف تلي البالغإ  ر  طلا ا ىاجلإ النث إ  ث  ا و

، ممقا الىق  ا قنهظ النثقجم   ثقر  ةقوحا يف الرراسقا  21« التضام  االتتاق بني الفلمإ ا    الثان إ ر  هنايإ ا ىقىن ا قراد
 شهر تلك الرراسا   ا الاء به التفا جم  اجلاحمسا البالغ إ  نه يف الرراسا  الناويإ،  لى  
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   اللتان ا  ا ريثقإ  ا ىااقرل  الرتاث إ فر رد  ثا  ر الباحثني تل   ذه ال اإ  ل م  ر  نطلا رلا اللتان ا         
ف نثققطلح تلقق  التوالققه   لفققر  ققر  نطلققا رلققا اخللقق  ا نهجققجم  ا ثققطلاجم  ا  ققا  مجم بققني تثققرير خمتل ققني،  كفققر 

 فبلت بشغف تل      نتظ لفرا لتاين غر   تئا يتبىن ذلقك ال فقر   هنا ؛ا  الف للتان ا  الرتاث إ بلتان ا  التبين
 صتضقققنه  يقققت ر ركانقققا تم ققققا بضقققر رل رتقققادل  اقققف اللغقققإ الىرب قققإ  اققق ا  لتقققن ا بى قققرا تقققر  ا  قققور ث لغقققوا  همقققا  قققاف 

  .حضوره
لهقذا ال يىقين  طلققا »ربقا ي اللغويقإ  هلذا لإنه   هما ااد تقريرنا للجهود اجلبارل  اخلالفإ الف اتتي  ا سل نا يف  قا      

ر  ف ا لفققار ا راث ققإ الققف الققاء   ققا اللتققان ا   نققذ برايققإ القققرف الىشققرير  والققودل يف تراثنققا اللغويققإ ارف  شققفلإ  قق   قق
نه مل يتتوتل بىقر    ال  يرتجم رسقاط ا قاربا  اللتان إ تل  ال فر اللغوا الرتاثجم الىر  بشف  تلقائجم  سطاجم  جم 

 لقق م يف  ققذا ، 22« ف يتققتوتل حق قققإ التال قق  اللتققاين ا تمثقق  يف حتل قق  البن ققا  اللغويققإ  لققا ئققوذج نرققرا وققرد يريققر
 لفنه يل ت انتبا نا ر  ال ر ق ا نهج إ يف التال   اللتاين  ،ة إ الرراسا  اللغويإ الرتاث إ الطرح  ا انقامب  ر فرر    

 را الذا رالا الرراسا ابني الىثرير  ةر رل احرتام الت اق ا ضا
رف ال ققرق بققني الققررس اللغققوا الىققر   الغققر  يبققر   ققر حتريققر ا نطلقققا   ا  ققرا  ذلققك  ف ا ىققر   تققر        

الررس اللغوا الىر  ارتباطه الوث ا با رالى إ الرين إ لال ينفر تار  بالثقالإ الىرب إ  ف    تلوم اللغإ انطلقت  ر القريف 
 اسقققت ىابا  تىل مقققا للققي يفقققر الققررس اللغقققوا  قققرلا  نشققودا بققققرر  ققا  ثققق   سققق لإ لتاق ققا  قققر  ديقققين لتثقق  رل قققه لهمققا  

ورد ايتنافا  ذا ا  ر  ع الو ر اللتان ا  الف دالىت تر  طر حإ دراسإ اللغإ لذا ا  بذا ا باتتبار ا  س لإ يف حقر 
 ايقققإ بقققني اللتقققان ا   ال فقققر اللغقققوا الققققر  يف تتجلققق  القط ىقققإ ا»ذا قققا ال  ط قققإ هلقققر  يعقققر  همقققا  قققاف نبققق ال؛   نقققا 

ا تطلبا  النرريإ  ا نهج إ الف طرحتها اللتان ا   ا تىلققإ  ساسقا بتاريقر  وةقور  ةقب  ا  قا  ي  ا د ا  ا الرائ قإ، 
ئظ اهثقق   تفققوير  ثققطلا إ عااققإ  ققا، لضققال تققر الرغبققإ ا نهج ققإ يف اسققتقالل إ اللتققان ا  ذا ققا،  االسققت ادل  ققر النتققا

لال رق اجلقو را بقني الرراسقا  اللغويقإ الىرب قإ   .23«تل ها يف الىلوم ا عر ، سواء   انت تلو ا رنتان إ  م تلو ا دف قإ
  غا ا  ر الرراسا  اللغويإ ا ريثإ  ا ىاارل يفمر   ال يف اعتال  ا نطلقا   ا  را ا

 القر ا قبلقوف تل هقا   لتقان ا  القن  بوالقه عقامب، بواله تام لغرب إبىر  والإ الرلا الف فوبلت  ا اللتان ا  ا         
ن تقققهي  ضقققطرير للقققرلار تقققر تقققوالههي  رد القققتهي القققف  لق قققت تلققق هي  قققر مجلقققإ رد د قققي تلققق  ا شققققففني   قققر الىقققرب 

   :   تطب قها تل  اللغإ الىرب إ نذ ر النقاط التال إتمو ا   الرالضني الستنبا  اللتان ا  الغرب إ
 نطلقققه للتقق جم   رلققه  ن ىقققجم    ققا رلضققه بققرتو   نققه تلققي غققر ، لققال وقققل  ف نتجا قق   ف الىلققي نتققاج ترا مققجم        

لذلك  ر ا تتبىر  ف تتتق  حضارل بى نها بىلي  رئا  و  لك حضارل ا نتاف ا ىاار بى را تر حر د   24 براغمايت 
 .اجلنم، اهلويإ،  الىرق

 ققور ث ال فقرا الىقر  فائمقإ تلقق  لفقرل عاطاقإ  قجم  ف اللتققان ا  ا ريثقإ بقري  تققر رف ال جقول بقني اللتقان ا   ا       
 سقر  قذه ال جقول    ف لتقان ا  القن  رئقا اسقتقر ت للقضقاء تلق  حنقو اجلملقإ التقل قرا، ال فر اللغوا الىر  ا قور ث،

هنقا تلقي شقف    قنهظ   سقلوب اللتان ا  تلي اريا لف  الرراسقا  اللغويقإ تلق  خمتلقف لغا قا؛  »يفوف بتوة ح  ف 
 طريقإ  ىاجلإ  حبت،  ل تقت بالضقر رل ا تم قإ لفقرا الريقرا، لهقجم  قتا  دال حضقاريإ يتقتىملها البشقر  قر غقا الت فقا 
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ب فر اانىها  ث  الت ارل     ا يلإ  عقر ،   قذا يىقين  ف اللتقان ا  ل تقت بقريال تقر الناقو الىت قر  ال الثقر  التل قر 
، بقق  كفققر  ف متثقق  رةققالإ نوت ققإ  ققرم  ققذه اللغققإ  تلمققع  اةقق ها  جتىلققه لفققرا  تجققردا  تناسققبا  ققع  25« ال ا ىجققي اجمل ققر

الىثققر لهققجم رف دعلققت  ققذه الىلققوم  تققاد  تنتقق قها  حتققريثها، لت ققرج بثققوب الريققر لفنققه ال يلغققجم ا اققول الثققا اإ ، 
وا الىقر  بققرج شقا خ فققر  صتقاج ر   هربققاء ا قور ث اللغقق  يققرب القر تور حتققر ا لقخ   ققذه ال فقرل اثقق  يضقربه باتتبققار 

رف  شر  قا يربتعقذ ا  26 تضجمء براعله ، لوف ين و به،  تغ ا بىا النوالذ  حتوير بىا ا رالا  الغر  لفجم يبق  اا را
إ  ف تل  اللتان ا  النث إ تنر الىرب ا ا ها بتهنا ترير وو الناو الىر  الذا  تىودنقا تل قه حق   قرنا نقرسقه،  ا ق قق

اللغقققإ ال كفقققر  ف تتقققتغين تقققر فقققانوف يضقققبطها، غقققا  ف التىقققريال     رةقققالا  ال متنقققع الناقققو  لفقققر جتىلقققه يتقققاير ر ح 
 ف اللغإ ح إ  نتم ها  ذلك مث نف ر بناو حجم؟تالىثر لف ف نت ر ب

   ىهقي تققو  بققو ي  تضقىف تت اتق ،مث ال بر  ر الت ريا بني اللغإ  تلو ها، اللغإ ح إ حب ال   لها ا تفلمني  قا       
لفققر تلققي اللغققإ  دال تتققتىم  للفشققف تققر حقققائا اللغققإ لواقق ها  لت تققا ا  ، تبقققجم  ققا بقققجم   لهققا ،بضققى هي  تققراالىهي

 لت تققا تىلمهققا،   ققذه اال ققا  كفققر  ف تتغققا  تتققتبرل بققتعر   لمققا اسققترتت ا االققإ ر  ذلققك   ققذا التاققريت وققرم 
 االلغإ  ال يضر ا

 عققذ تلقق  لتققان ا  الققن   ققذلك تىققرد  ققرعال ا  تنققور  شققار ا   ثثققا ا   ققذا  ققا وىقق   ققر تطب قهققا ا    ممققا       
وا لإ ت ى لها ر انا اقىبا،   نقا نتتقاءل  قاذا ر ينقا يف يف  قذا التنقور ترفقإ بقرال  قر  ف نقر  ل قه ثقراء،  عثقوبإ ت قتح يلافقا 

 الريرل   ام الررس اللغوا الىر   حتل   النثومبا 
          :خامتة .4

 :كفر تل  ثها يف النقاط التال إ ذا البات الف توا  رل ها  برا النتائظ  رف
 ا ر الن ر لتان ا  الن  تلي غر  النشتل   التطور،  فر استقرم ر  الىرب فب   ا يقارب نثف فرف

،   قذه لاقإ تلق  النثقومب الىرب قإ   تطب ققهرهلقذا الوالقر اجلريقر  هلق  لقه، سقار  اللتان وف الىقرب بقني  تقنانقتي 
 تنرر رل ه تل   نه  تن م الرير للررس اللتاين الىر ،  خمل  له  ر اجلمود الذا  ثقله  حقاب طويلإا 

 لاققإ ثان ققإ تققر  يف  ققذا الوالققر تشققويها للنثققومب الىرب ققإ الققف ال يل ققا  ققا رال حنو ققا الىققر  التقل ققرا الققذا سققاةت 
قاب  ر الن ر يف نتقجه ل تناسقل  قع عثواق إ اللغقإ الىرب قإ، يف حقني  ف حنقو القن   ربالقر الهود الىلماء الىرب ت   ح
 ل تناسل  ع لغإ غا الغرب إا

   قققا ال اقققإ الثالثقققإ لقققال تقققر  يف  قققذا الوالقققر  ا الريقققر يقققذ ر  رئقققا  قققجم بضقققاتتنا  فقققر رد  رل نقققا يف ثقققوب فشققق ل، 
واول ر  النتائظ ذا ا الف يتبنا ا تلي الن ،  قع االتقرتا  ةقمن ا  يت ننوف يف حتل   الرتاث الىر   رثبا   سبق ته يف ال

 اف الىرب مل يتموا  ذه النرريإ  مل يتطر  ا يف رطار  اةح  تتق ا
كثلقه المقع  ،تنتهظ يشف  فطيب  وحقر ،     ا ي تقر رل ه ال فر اللتاين الىر   و س اسإ  ط ط إ لغويإ سل مإ 

يف حني تثبح اجلا ىا  يف ش  ا فطار لر تا  ا ترادا  له  خمابر تلم إ  الت ط    التقريرلتاين تر  يتو   تت ل إ ا
 نافشإ ا شقفال ا   ؛ل تتا    فتبإ     تث جم  تثنف  تنري ا لتق ا  الف   ؛تغذيه اا تث  رل ه تقول الباحثني

 الف توااله الباحثني اللتان ني الىربا

  :اإلحاالت. قائمة 5
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