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 اإلهـــــــــــــداء

لالتـ  حممتـب ببـذل  لـ   قاسـمني  اجدـد لال ـدأسرتي التـ  إلى   

انشــلالع ها ـــا  ان ــا اـــأ   توــالى أه اوشهـــ ا   ــت  الشـــ ا   اــا  ا ـــب 

  تا البمث.لقد فقدحه اي  اد  إ جازي 

 إلى: هتا الومل بوي  إال أه أهدياكما ال  

اه يــدا حبــا ك  ف ا ــا لأبــي الــتي  ــ أاــي التــ   ا ــب أنيمــ  ح ــ    -

  .الشمو  الت  أهاءت لع   بي ل ا ا اأاأ خشفع لاب أ فؤا ي

 .إلى  ل اإلخش  لاألخشات لاألقرباء لاألصدقاء -

 .إلى أساحتتي التيأ أكأ ل    ل االحترام لالنقدير -

 ل ســــيشاتي الد اســــ   للــــ  إلــــى  ــــل اــــأ حممتــــشني ل افقــــشني خــــا -

 ش بالش  ء القت ل.لهلّع ل  يب تش 

 .يتكر  قتميإلى  ل اأ حشا  قتب  لل   -

  .هتاهملع  ل هؤالء أهدي لإلى                                                         

 



اقدا       
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 بســم هللا الرمحــن الرحيــم                                       

 مقدمة:                                                   

وعظقم سلطانه، ونصلي دا يلق  لجلاهه احلمد ّلله حنمده سبحانه وتعاىل على جزيل عطائه ووافر نعمه مح     

 ونسلم على سقدان حممد خامت األنبقاء واملرسلني وعلى آهه وصحبه األخقار اهطاهرين وبعد: 

هتواصلقة بني  يف بناء شبكة من اهعلائ  ا ، خاصةهامةمكانة  داخل احلقل اهلساين حتتل دراسة املصطلح    

وكذهك اهتنوع اهذي يطبع املستوايت واهطرق اهيت غل بتطوير اهدرس اهلساين احلديث، تشكل املكوانت اهيت ت

وتزايد  وتقدم املعرفة وتشعبها ومع حقققة تطور اهعلوم وتفرعها .خمتلفة تعمل على بنائه داخل قواهب حنوية

يف  يعقد هلا مكانتهااملفاهقم وتواهدها, يكاد املصطلح ميثل اهعنصر اهلغوي األساس اهذي يققم هلغة حقويتها و 

هكذا ، ها اهكامن وألغراض تواصلقة فعلقةكقاهنا, علاوة على عامل االستعمال األدائي هنظامهدد  أي تراجع ي

إثر هذا اهتذكري هبذه اهبديهقة نكون قد أقرران بطريقة عفوية أبن املصطلح ال يزال يشكل موضوعا يف حاجة 

ل إزاءه صطلحات إال ويسجملوضوع ما هه علاقة ابملإلمعان يف خصائصه، فلا أحد يتعرض إىل املزيد من ا

 .وقفات خمتلفة

ورحبت  ،قاة اإلنسانقةيف زمن تطورت فقه أمناط احل هلمرء عنهاأداة ال غىن  -بعامة –هقد ابت املصطلح      

قادين ودقت وتنوعت اختصاصاته، وتعددت وسائل اهتواصل واالتصال بني اهبشر يف خمتلف امل آفاق اهفكر

 بذهك يشكل اهعمود اهفقري ابهنسبة إىل احلقول املعرفقة األخرى.هو و  ،تقنقتها وتعقدت آهتها

من جهة وبني  أصبح يعقش حلقة مفقودة بني وضعه يعاجل هذا اهبحث بني دفتقه هوية املصطلح اهذي      

من جهة، واالنسلاخ عن اهذات أو  يف زمن كثر فقه اهلحن تداوهقته من جهة أخرى. خاصة وحنن اهقوم نعقش
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تعاين أكثر وطنقة أو اهدينقة من جهة أخرى، فأصبحت هغتنا اهقوم هي هغة إتباع ال إبداع، وأصبحت اهلوية اه

 ومن املشاكل اهيت تعاين منها "مشكلة املصطلح". ،مما تنتج

 واضحا كمقا   تراكما   وهو ما وههد   ملموسا ، تطورا   املاضقة اهقلقلة اهعقود خلال املصطلحي اهدرس هقد شهد    

 املصطلحات تناول إىل دارسوان وعمد ومغراب ، مشرقا   املصطلحي املضمار هذا يف املنجزة األحباث لكته عكست

 بني وتداخل اضطراب إىل أدى ما وغاايهتا، وهذا وآهقاهتا حقث مرتكزاهتا من متباينة مبناهج اهلسانقة السقما

مع  تعاملها أو تداوهلا حقث من واهتناقض ابهتباين اتسمت إذ   ؛احلديثة منها وخاصة اهنظرايت اهوافدة خمتلف

فضفاضة  هسانقة عائمة مصطلحات خل  عنه نتج ما وهو خمتلفة، ثقافات من املستقدم اهلساين املصطلح

 تلك تطبق  واملفسرين اهباحثني حماوالت إثر ،تطبقققة إىل اهنظرية املمارسات حتويل يف ضبابقة عنها متمخضة

 أن املصطلحقة، فبعد واهفوضوية اهتأزم من حاهةوهذا ما فجهر اهعربقة  اهساحة على املستحدثة اهوافدة اهنظرايت

 وتذبذب اضطراب حاهة يعقش أصبح اهعربقة اهلغة مواطن يف هساين جذوره اهراسخة مصطلح هكل كان

 واستدراجمفاهقمها  من وإفراغها اهلغة إفقار إىل أفضى ماوهو  واحدة، حاهة على يستقر فلا جنده وتعددية

 غري يف وإنزاهلا هبا نشأت وتربتها اهيت منابتها من املصطلحات انتزاع خلال من اخلطر دائرة إىل اهنصوص

 وهي حتمقة تضعنا أمام اإلشكاهقة اآلتقة:  .أوطاهنا

املصطلحات فنخرجها خترجيا يتواءم وطبقعة اهسقاق املعريف اهذي نعقد اهنظر يف كثري من أمل يئن هنا أن  -

  توقفنا عند علاقة املفاهقم ببقئتها؟فقه؟ وهلاه تسري 

 دراسات عدة اهثقايف نشأت اهراهن أسئلة جتديد حماوالت يف اهتعثر وهذا املصطلحقة اهفوضى هذه ظل ويف 

 على اهضوء وتسلقط اهغربقة اهنظرايت تبسقط حماوهة خلال من ،واهغريب اهعريب اجلانبني بني اهلوة ختفقف حتاول
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 كبرية حركقة عنه اجنر ما وهذا وأبعادها، وأصوهلا خصوصقاهتا رصد مع هسانقة مصطلحات من علقه انبنت ما

 .اهعربقة اهلسانقة اهساحة شهدهتا

تلك اهتبعقة اهعمقاء اهيت اول هبا دفع اهعقول اهعربقة إىل اهتفطن هوهذا ما جعلنا نطرح إشكاهقات أخرى حن    

 ،إجراءاهتا اهعملقة على أوسع نطاقعجلة احلوار مع هذه اهنظرية و  وتفعقل ،تقود أمتنا وهغتنا اهعربقة إىل اهلاوية

ضعف، من  مشهدان اهلغوي اهلساين ما أصاب واهيت قد تدفع هؤالء اهباحثني وحترضهم على حماوهة تدارك

 وهي ،ملنهجي هلمدونة اهلسانقة اهعربقةاهيت ابتت تتموضع يف صلب اإلطار ا على سد اهثغراتك ابهعمل وذه

هتتجلى  ،أو يف خانة اهرتاث اترة أخرى جر علقها يف خانة املعاصرة اترةح   مدونة أصبحت تعج أبعمال

 اإلشكاهقة اهفرعقة يف اآليت:

عند حديثنا عن  املتف  علقها منذ زمنننصاع إىل تلك اهتحديدات ما هو اهسبب اهذي جيعلنا دائما  -

ومتناسني ما يزخر به تراثنا اهعريب من مفاهقم  ، وخاصة منها تلك اهوافدة من اهغرب انسنياملصطلح

ومصطلحات، هت حصر هذه املفاهقم بني مطرقة اهتبعقة، وسندان االنتماء اهذي يرفض استقلاهقة 

 مصطلحاته عن احلقل املعريف اهذي ينتمي إهقه؟.

بعقد يرتبع اترة ما من شك أنه أجلى جتلقات هذه اخلطوة هو ذهكم األف  اهلساين اهذي أضحى منذ أمد       

على نقة االستقلاهقة املطلقة املتحلقة مببدأ اهنسققة، واترة أخرى على نقة تلكم اهشرعقة احلداثقة اهيت جتعل من 

املتلقي هلا ينصاع إىل ضابطها اإلجرائي واملعريف معا، وإذا تعنهت اهنس  بتلك اإلهزامقة وحظي بتلك املكانة 

 فأين هي مكانة اهسقاق من كل ذهك؟ 
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يعد هذا اهبحث حلقة ضمن سلسلة طويلة من اهبحوث اهيت خرجت إىل اهنور يف إطار  دراسة املصطلح       

اهلساين، فلا غروه أنه املصطلحات اهلسانقة حتتاج إىل شروح وضبط وتوحقد أكثر من غريها، وهو ما أحله علقنا 

وهي اإلهزامقة اهيت عرفها املصطلح اهلساين  ،رةهلبحث يف هذا املوضوع ابهذات ومن اهزاوية اهيت اخرتانها ابهضرو 

 ندا هشرعقة االستعمال.

اهيت تفتح أمام اهطاهب  ثل هذه املوضوعاتمل اهكبري ناقلمو  راجع إىل رغبتنا واختقاران هلذا املوضوع

 ومبا أنه درس اهعريب املعاصر، ابعتباره موضوعا هسانقا يشغل اه ال اهواسع هلتوغل إىل عامل اهلغةاهباحث اجمل

املشاركة يف موضوع كهذا فإننا وجدان يف هذه اهدراسة ما يذكي رغبة  ؛اهتمامنا ضمن اهبحوث اهلسانقة

االطلاع واهقراءة اهيت تغذي اهذهن وتزيد شخصقة اهباحث سبل  فرصة تتقح هنا وهي ،يكتسي صبغة اهراهنقة

 .اهدكتوراهذا يف إطار إعداد مذكرة هنقل شهادة وه، وعقا حبقققة اإلشكاالت اهيت تعاين منها منظومتنا اهلسانقة

شعور اهكثريين حباجة املكتبة اهعربقة إىل مثل هذه اهبحوث هتحقني اهدراسات اهلسانقة اهيت من  هذا إىلإضافة 

  اهنظرايت واملناهج وتطبققاهتا. شأهنا أن ترصد املستجدات على مستوى

ه ؤ معضلة املصطلح من حقث انتقا ةاهلسانق وهعل أكرب اهعوائ  اهيت تقف أمام طلاب املعرفة

 وهقس فانطلاقا من صعوبة اهعمل جاء تبّنهي هذا االختقار ه وأبعاده يف ثقافته املرتبطة به،واستكشاف دالهت

، إذ مرد اهصعوبة اضطراب دالهة املصطلحات اهيت تشكل حم  له خلاف بني اهباحثني.ابألمر اهلنيه

واهدارسني، ميكن أن تقوم حجة تقرئ مناذج جملموعة من اهلسانقني وما حبثنا هذا إال معرفة كشفقة تس         

أي  –تنسحب على قطاع واسع من مشهدان اهلساين بعقدا عن االستقراء اهناقص، ذهك أنه اإلشكاهقة 

هذا أنمل أن  املعرفة أو احلل، نصف اهطري  إىل حني تعرب عن اهشعور اهعمق  ابملشكلة قد متثل –إشكاهقة 
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 .هذه اهدراسة املصطلحقة اهلسانقة تكون إشكاهقة هذا اهبحث هي اهباب اهذي ندهف منه هلنظر يف شأن

حماوهني استجلاء أهم امللاحظات حول إشكاهقة املصطلح اهلساين واهفوضى املصطلحقة اهيت عرفها، قصد 

وهعلنا نتمكن هبا من تسخري بعض  ،وهو بعض احللولاهوقوف على عصب هذه اإلشكاهقة وحماوهة إجياد 

 . كله خدمة هلمصطلح اهلساينوهذا   ،حول املصطلح اهلساينوم املعارف وتبقان وهو بعض اإلشكاهقات اهيت حت

وال إىل إقامة حماكمة هلمصطلحي  ،هذه اإلشكاهقة كلها فهذا مستحقل فلا نسعى من وراء ذهك إىل حل    

واهلساين يف هذا اجملال، وإمنا نتوخى إاثرة املوضوع من جديد هبذا اهشأن من جهة واهدفع به إىل اهواجهة ودائرة 

اهدراسة اهلسانقة أثبتت جدواها اهعلمقة يف دراسة ققف اجلماهري من جهة أخرى، ألنه االهتمام كوسقلة هتث

 .ية وحىت اإلجرائقةاهقضااي اهلغوية واحلضار 

اف إىل رصقد املكتبة وما دامت املصطلحات هي مفاتقح مغاهق  اهعلوم أييت حبثنا هقشكل مصنفا يض     

وفهمه فهما صحقحا يربط ماضي املصطلحات  ،منه اهدارسون اهرامون إىل دراسة علم املصطلح اهعربقة يستفقد

 حباضرها.

غري  ،واالستنتاج اهقائم على االستقصاء واهتحلقل اهنقدي اهتحلقلي املنهج اعتمداندراسة ملعاجلة هذه اهو     

 أنهنا يف بعض من املقامات حاوهنا أن أنخذ بعضا من هوازم املناهج األخرى متاشقا وطبقعة اهطرح. 

واهذي محل  ،شكل ومعىنيف اهعنوان اهرئقسي من وال شك أنه هذه اهدراسة حتتاج إىل مسح شامل ملا ورد      

هق  ل ح    بعنوان فرعي مشل عقنة من "املصطلح اللساين بني إلزامية النسق وشرعية االستعمال" مقة اهتاهقة: اهتس

 املصطلحات اهلسانقة اهيت عرفت تباينا واضطرااب كبريا يف وضعها واستعماهلا.
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م اهبحث إىل و  مقدمة متبوعة من أجل تغطقة هذا اجملال من اهدراسة واهوصول إىل األهداف املتوخهاة، ق سهي

مبدخل وأربعة فصول مذيلة خبامتة هي خلاصة رحلة اهبحث، رغبة منها يف اإلحاطة ابملوضوع من خمتلف 

 جوانبه. 

 املقدمة: -

واالشتغال به ابإلضافة إىل عرض عام خلطة  ،جاءت عرضا ملوضوع اهبحث وخلفقات ودوافع اختقاره

 اهعمل.

 ركزان فقه على دور املصطلح وأمهقته. املدخل:  -

 الفصل األول: -

 يف املفاهيم األساسية ملصطلحات الدراسة"."ع ن وين  ب:   

 االستعمال. -اهنس  -اهلسانقات )ملصطلح اهلساين(  –فقه إىل املفاهقم اهتاهقة: املصطلح  وتطرقنا 

 الفصل الثاين: -

حماوهني  ،تعرضنا فقه إىل نسققة اهلغة واهلسان واهكلامو  واستعماال()اهلغة بني اهلسان واهكلام نسقا : عنوانه

 .ت هبا هذه املصطلحات وما حظقت به من استعمالص  تبقان تلك اهنسققة اهيت خ  

من مناذج وتناوهنا فقهما  ،اجلانب اهتطبققي من اهبحث واهفصل اهرابع فقد مشلا ثاهثاهفصل اهأما 

  شكاهقة املكافئ اهعريب هلا.لسانقة  مع دراسة إاه املصطلحات

بعرض قائمة  ههنختم فقها جممل االستنتاجات وأهم اهنتائج املتوصل إهقها دوان   خبامتة وذيهلنا اهبحث     

أملمنا واهيت عمدان إىل ترتقبها ترتقبا أهف ابئقا مغربقا. دون أن ندعي أبنهنا  اهيت اعتمدها اهبحث املصادر واملراجع
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يصعب  ال ميكنه أن يفك رموز موضوع شائكهذا  وأجبنا عن كل اإلشكاالت املطروحة، فبحثنا ابملوضوع

اجلوانب اهيت غابت  حصره أو ضبطه هغرض اهدراسة واهتحلقل، وأنمل أن يتسىن هنا مستقبلا معاجلة املزيد من

 فبحث من هذا اهنوع يف حاجة هلمتابعة واهتطوير واهتهوسع.  ؛يف هذا املنت

 ختلو طري  أي حبث علمي من اهصعوابت اهيت تعق  طريقه وتشكل يف اهوقت نفسه حافزا هلمضي الو      

قدما حنو اهلدف املنشود، وهعل منها ما كان انبعا من طبقعة املوضوع يف حد ذاته "إشكاهقة املصطلح اهلساين" 

اهسقطرة علقه. فاملصطلح  فهو موضوع معضلة نظرا هرتامي أطراف املوضوع وتشعبه واتساعه وابهتايل صعوبة

واإلحاطة به حتتاج إىل دقة متناهقة، وكذهك صعوبة املوضوع  مبحث شغل مسافة عقود من اإلبداع اهلساين

تكمن يف أنهه مشرتك بني علمني مما حيذو ابهباحث أن يكون ملما ابملراجع املختلفة اهعربقة واألجنبقة. إال أن 

ومن املعوقات األخرى اهيت صطلحي اهلساين واقتحام أغواره، هدرس املذهك مل مينع من حماوهة االخنراط يف ا

 اصطدم هبا اهبحث هو إشكاهقة ضبط املصطلحات واملفاهقم.

وتساعدان يف بناء أرضقة معرفقة  سراجا اهتدى هبا اهبحث وهذهك حاوهنا االرتكاز على مرجعقات ع د ت     

وكتاب قفة املقساوي "املصطلح اهلساين وأتسقس املفهوم"، خلتسمح هنا مبعاجلة املوضوع، نذكر منها كتاب 

  ، وغريها كثري."من قضااي املصطلح اهلغوي اهعريبمصطفى طاهر احلقادرة 

إال أن أتقدم أبمسى عبارات اهتقدير واالحرتام هكل من مههد يل  –يف ختام هذه املقدمة  –ال يسعّن      

اهبحث، وإىل كل من أمدين بقد اهعون، وأخص ابهذكر األستاذ اهطري  وساعدين ورافقّن أثناء مسرية هذا 

هذه اهثمرة إىل اهنور، فقد كان هه دور كبري يف خروج  هعملاملشرف خمتار هزعر هقبوهه اإلشراف على هذا ا

 أفادين كثريا بتوجقهاته ونصائحه وإرشاداته ومعارفه، كما منحّن من وقته وخربته اهعلمقة اهكثري، فله مّن أمسىو 



 ةــدمـــالمق                                                                      

 

 ح
 

ويل اهتوفق  واهسداد، كما ال أنسى أن أتقدم ابهشكر اجلزيل   هه اهقبولآايت اهتقدير واالحرتام وأسأل هللا

سائلا اهعلي اهقدير أن جيزيهم  يد املساعدة واهتشجقع واهتحفقز وإىل كل من مده  ،ألعضاء جلنة املناقشة املوقرة

ابهدعاء أبن  مجقعا أحسن اجلزاء، وأن جيعل أعماهلم يف مقزان املقبول، وال يسعّن إال أن أتوجه إىل هللا تعاىل

   وهو ويل اهتوفق .                                                      يت وغفوايت، فإمنا حنن ابهلل وهههنايتجاوز عن هفوايت و 
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 :يف املفاهيم األساسية ملصطلحات البحث 

 املصطلح:  -1

 مفهوم املصطلح: -أ

ختصصه، إال قد تعددت تعاريف املصطلح بتعدد واضعيها وبتعدد االختصاصات، فكل يعرفه حسب ل

ات من املصطلح كلمة أو جمموعة من الكلم»: مشرتكة بني كل التعريفات، ومنها أن  أن هناك مسات جوهرية 

يوجد مورواث أو مقرتضا ويستخدم للتعبري بدقة عن املفاهيم وليدل على  ،...أو تقنية لغة متخصصة علمية

 (1).«أشياء مادية حمددة

مفردة صيغت إن ه املصطلح أو االصطالح هو العرف اخلاص، وهو اتفاق طائفة خمصوصة على وضع الشيء. 

احلاصل للمضمون  وحصلت على اتفاق املختصني. وهو للداللة على ماهية شيء حمدد لغةوفق خصائص ال

املصطلحات » :ومبعىن أخر .تمع املعلومات جموأساس التواصل يف ،وأداة التعامل مع املعرفة ،العلمي يف اللغة

 ،هي عالمات املعرفة ومسات تعرف هبا العلوم, وهي ألوان خمتلفة مفتوحة تنتظم هبا احلياة سكواًن وحركة

 (2).«جيال وتتحاور هبا احلضارات وتتقدم هبا األمموتتعارف هبا األ

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية »أن االصطالح:  (للشريف اجلرجاين)وجاء يف كتاب التعريفات 

وقيل . «وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما ،الشيء ابسم ما ينقل عن موضعه األول

                                         

 . 9ص مكتبة غريب، القاهرة مصر، د ت. األسس اللغوية لعلم املصطلح، حممود فهمي حجازي، -(1)

األردن، عامل الكتب احلديث ، اربد، 1عمار ساسي، املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم إىل أداة الصناعة، ط -(2)
 .5، ص9009للنشر والتوزيع، 
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االصطالح إخراج الشيء عن معىن لغوي إىل ». وقيل «اللفظ إبزاء املعىناالصطالح اتفاق طائفة على وضع »

  (1).«لفظ معني بني قوم معينني». وقيل االصطالح: «معىن آخر لبيان املراد

فريى أن بعضها  (اجلرجاين)عند هذه التعريفات اليت قدمها  (احليادرة)مصطفى طاهر يتوقف الدكتور 

ا فرمبالثالث املتضمنان داللة االتفاق حة الصياغة، ففي التعريفني األول و حيتاج إىل بعض الضوابط لتصبح صحي

واستعمله مث أخذه اآلخرون عنه وحذو حذوه يف داللة املصطلح على  ،قام شخص ما ابختيار مصطلح ما

ولكن ال يعين ذلك االستغناء عن االتفاق، فاالتفاق ضرورة ابلنسبة  ،فهوم وفق ما اختاره واضعه األولامل

التعريفات  أن (احليادرةوانطالقا من هذا جيد ) ،...ال للوضع بل لالستعمال بعد الوضعللمصطلح، ولكن 

وهو االنتقال للداللة  ،تبدو أنسب وذلك أهنا ترتكز على اجلانب األهم (اجلرجاين)الثالثة األخرى اليت يوردها 

  (2)على معىن جديد غري املعىن اللغوي.

: (مصطفى الشهايب األمري)وهو ما نلمسه يف قول  ،يركزون على مسألة االتفاقباحثني إال أن معظم ال

وال جيوز أن يوضع للمعىن العلمي الواحد  ،لماء على املصطلح شرط ال غىن عنهمن الواضح أن اتفاق الع»

أكثر من لفظة اصطالحية واحدة، واختالف املصطلحات العلمية يف البالد العربية داء من أدواء لغتنا 

املصطلح هو لفظ اتفق العلماء »كما قال أيضا:   (3).ما تتخبط فيه أغلب املؤلفات احلديثة ، وهذا«الضادية

                                         

 .44، ص1991، دار الكتاب العريب، بريوت، 4الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات، حتقيق إبراهيم األبياري، ط -( 1)
، 1، ج9002، األردن، 1مصطفى طاهر احليادرة، من قضااي املصطلح اللغوي العريب، عامل الكتب احلديث، ط -(2)

 .15ص

 .29، ص1999حممد طيب، وضع املصطلحات، طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،  -(3)
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وال بد يف كل مصطلح من وجود  ،وهي ال توجد ارجتاال ،اين العلميةعلى اختاذه للتعبري عن معىن من املع

  (1).«مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة كانت كبرية أو صغرية بني مدلوله االصطالحي

هو »فقيل فيه:  ؛وهناك من يرى املصطلح على أنه رمز لغوي يتألف من الشكل اخلارجي والتصور

ن استعماله حمصورا بني يكو  ،اللفظ أو الرمز الذي حيمل مفهوما معينا داخل جمال من جماالت املعرفة

غالبا ما يكون أحادي املعىن ألنه حييل على تصور مقرر سلفا، وإن تعدد معناه فغالبا ما يلحق  املتخصصني

والقائم  م واحدمت بيانه يكون املصطلح هو الرمز اللغوي الضابط ملفهو  ا، وتبعا مل«هذا التعدد ابلتصور الواحد

 (2).على دعامتني: الرمز اللغوي واملفهوم

ويعد املصطلح عند بعض الدارسني "لغة خاصة أو معجم قطاعي يسهم يف تشييد بنائه ورواجه أهل 

ليدل  ؛هو لفظ خاص يوضع من لدن أهل اختصاص معني»االختصاص يف قطاع معريف معني، فكما قيل: 

على معىن مقصود يتبادر إىل الذهن مبجرد إطالق هذا اللفظ، مما يعين أن من خاصيته االندراج ضمن تصور 

نظري حمدود ومضبوط ال ينبغي له أن يربحه، وهو أمر جيعله حمروما من حق االنزايح املباح للكلمات 

  (3).«العادية

                                         

، 1911، 9األمري مصطفى الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ط -(1)
 .2ص

 .9، ص9005، 1، ع9اجمللد موك، أربد األردن، ه، جامعة الري علي توفيق احلمد، املصطلح شروطه وتوحيد -(2)

، 9عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، مناذج تركيبية وداللية، منشورات عويدات، بريوت، ط -(3)
 .29، ص1911
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لتها اللفظية واملعجمية إىل طأطري تصورات وعليه فاملصطلح كلمة أو جمموعة من الكلمات تتجاوز دال

 فكرية تقوى على تشخيص وضبط املفاهيم. 

 :أمهية املصطلح -ب

إن  االهتمام ابملصطلح مل يكن وليد احلاضر فرتاثنا الفكري العريب يزخر بكوكبة اصطالحية ممتدة اجلذور 

هبا اللغة العربية يف إنتاج املصطلح. إذ نعلم يف العلوم املختلفة، ولعل ذلك انبع من الغزارة التوليدية اليت تتمتع 

أن اللغة العربية كانت لغة حضارية أْثرت املعرفة إبسهامها يف تطوير العلوم، فكان هلا ثروة مفرداتية هائلة من 

املصطلحات بكل تراكماهتا املعرفية واليت شقت طريقها بني احلقول املعرفية لتجد مستقرها بني زوااي املنظومة 

الحية. والرتاث الفكري العريب بشموليته احلضارية ال يعدو أن يكون يف جوهره خمزوان معرفيا وثقافيا، االصط

يتبدى لنا يف مدى اهتمام علمائنا العرب القدامى ابلقضية االصطالحية إلقامة العلوم اللغوية خباصة، حيث إن 

فكل علم »ها ويوظفها يف جماالت نشاطه؛ الدرس اللغوي يف الرتاث يتميز بلغته االصطالحية اليت يستند إلي

 (1«.)ينحت لنفسه من اللغة معجما خاصا

واحلديث عن واقع اللغة عموما واللغة العربية خصوصا يرتكز على ازدهارها انطالقا من مناء رصيدها  

لقد أظهرت اللغة »اللغوي، مث قدرهتا على استيعاب اجلديد من املصطلحات، قال أحد املستشرقني الروس: 

                                         

، 1واملناهج(، الرابط، العدد ينظر: علي القامسي، ملاذا أمهل املصطلح الرتاثي، املناظرة )جملة فصلية تعىن ابملفاهيم  – )1(
 . 24،  22، ص 1992
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ها التارخيي وملا اكتسبته من الظواهر العربية قوهتا يف القرون املاضية، وتستطيع هذه اللغة اليوم بفضل ثراء أصل

 ( 1«.)اجلديدة؛ مثل كثرة املصطلحات العلمية والفنية اجلديدة أن تساير التطور يف مجيع مراحله وجماالته

إن  اللغة روح األمة وعنوان من عناوين تقدمها وازدهارها، وهلذا حترص األمم على جتديد منظومتها 

صرية ومزامحة اللغات الوافدة، حيث يؤدي املصطلح العريب إىل إثراء املصطلحية؛ لتواكب املستجدات الع

فكل لغة قادرة على  وازدهار اللغة العربية، وهو يشكل مدخال لغرس املفاهيم اجلديدة يف الذهنية العربية،

صناعة مصطلحها، وكل علم يصطنع لنفسه من اللغة معجما خاصا، فله جمموعة من املصطلحات اليت 

اللغة نفسها واليت تؤدي إىل متي زه عن غريه من العلوم؛ حيث يعمد املعنيون هبذا املفهوم أو ذاك إىل أيخذها من 

وضع لفظ يدل عليه ويعرف به، وهم عادة يلتمسون ذلك اللفظ من ألفاظ لغتهم اليت يستخدموهنا حىت تكون 

، وعن طريقه يتم التفاهم يف قادرة على مواكبة كل جديد؛ ألن املصطلح العلمي هو أداة البحوث العلمية

 (2شؤون املواد العلمية وييسر التواصل الدقيق بني الباحثني.)

كما يْؤثر أن   ″عالمة صحية″وإنتاج املصطلح الذي تشهده اللغة يف أي فرتة من فرتات حياهتا هو

جه بقدم (؛ ألنه دليل على أن تلك اللغة واقعة يف خضم احتكاك احلضارات تواعبد السالم املسدييقول)

                                         

ينظر: عبد السالم املسدي: املصطلح النقدي وآليات صياغته، عالمات ) كتاب نقدي يصدر عن اندي جدة األديب  -(1)
 .55، ص 1992، 01، اجلزء 09الثقايف(، اململكة العربية السعودية، اجمللد 

 . 24،  22لرتاثي، ص علي القامسي، ملاذا أمهل املصطلح ا -(2)
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راسخة حوار الثقافات يف أعمق مدلوالته؛ حيث إن املصطلحات يف كل علم من العلوم هي أوىل قنوات 

 (1االتصال بني جماالت العلوم البشرية.)

لقد اعتىن القدماء العرب ابملصطلح ألنه قضية أساسية يف املوروث اللغوي العريب؛ فأنشؤوا شبكة من       

مفاهيم العلوم وتصنيف ظواهرها. وهلذا فتقدمي املصطلح تقدميا تكوينيا ونظراي  املصطلحات تساعد على ضبط

يوقف الباحث والقارئ العربيني على تضاريس املصطلح وجيعلهما يدركان استيعابه يف حقله املعريف؛ ذلك أن  

..، وهو موضوع كثريا من املصطلحات قد اكتسبت محولتها الفكرية واملفهومية عرب تشكلها يف الزمان واملكان.

حديث أيضا؛ ألن احلاجة إىل املصطلح أصبحت أكثر إحلاحا حني وجد العرب أنفسهم أمام حضارة علمية 

جاءت تغزوهم بعلومها وتتحداهم مبصطلحاهتا؛ فكان على رواد الفكر العريب احلديث أن يبتكروا املصطلح 

وا املفاهيم واملصطلحات العلمية اليت تزخر هبا للتعبري عن مظاهر احلداثة، وكان عليهم يف نفس الوقت أن يرتمج

 (2احلضارة الغربية احلديثة.)

وازدادت أمهيتها مع نشاط احلركة العلمية والفكرية، وبدأ عهد الرتمجة واحتاج املؤلفون واملرتمجون إىل 

املؤلف أو حيدد قصد »ألفاظ تدل بدقة على العلوم والفنون، وأصبح املصطلح مهما يف حتصيل العلوم؛ ألنه 

                                         

 .12عبد السالم املسدي، املصطلح النقدي وآليات صياغته، ص  -(1)
، 1، ج1912حممد علي الفاروقي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، حتقيق الدكتور لطفي عبد البديع، القاهرة،  -(2)

 .1ص
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املرتجم، وأخذ املهتمون ابلعلوم يعنون به كثريا ألن أكثر ما حيتاج به إىل األساتذة هو اشتباه االصطالح؛ فإن 

 (1«.)لكل علم اصطالحا إذ مل يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه إىل االهتداء سبيال وال إىل فهمه دليال

ساسية ودعامة حيوية للممارسة العلمية ذاهتا، وغري خاف على أحد أمهية املصطلح ابعتباره ركيزة أ

فليس هناك علم دون مصطلح، وهلذا السبب أوىل العلماء مبختلف مشارهبم عناية فائقة للمصطلح ابعتباره 

مفتاح العلوم. وهبذا املعىن فإن عملية وضع املصطلح ال ختص كل جمال معريف على حدة وكل عامل يف جمال 

هو علم مشرتك بني اللسانيات، وعلم املنطق، وعلم »علم املصطلح من حيث ختصصه؛ بل هي أيضا موضوع 

 (2«.)الوجود، وعلم املعرفة، والتوثيق، وحقول التخصص العلمي، وينعته الباحثون السوفياتيون أبنه علم العلوم

هي مفاتيح العلوم وهي مثارها القصوى، وهي جممع حقائقها »فاملصطلحات كما قال )اخلوارزمي(: 

عرفية، وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عمن سواه، وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان إىل منطق العلم امل

فحسِب أن  املصطلحات هي خالصات »أو كما قال )الشاهد البوشيخي(: «. غري ألفاظها االصطالحية

لخص العلم وهنا من البحث فيها يف كل عصر ومصر، ببدايتها يبدأ الوجود العلين للعلم، ويف تطورها يت

وموقفه هذا يدعو أن الدراسة «. البديهي أال تفهم تلك الصناعة وال آاثر أولئك القوم إال مبعرفة تلك األلفاظ

                                         

 . 22علي القامسي، ملاذا أمهل املصطلح الرتاثي، ص  -(1)

، 41أي مصطلحات ألي لسانيات؟ جملة اللسان العريب، ع -غلفان، املعجم املوحد ملصطلحات اللسانياتمصطفى -(2)
 .02ص، 1991
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املصطلحية هي األوىل وهي كل ذلك، فالفهم السليم ال بد له من فهم املصطلح، والتعليل السليم واالستنباط 

  (1مي القومي والرتكيب الصحيح ال بد له من ضبط املصطلح.)السليم ال بد له من فقه املصطلح، والتقو 

فاملصطلح ركن أساس يف كل علم؛ إذ به يسهل ويتيسر تبادل اآلراء واألفكار بني علماء األمة الواحدة 

بينهم وبني غريهم من علماء األمم األخرى، ابملصطلح يكون التدوين والتأليف ليتم التعاون بني علماء العامل 

 ( 2اخللف مبجهود السلف، وعلى ذلك يقوم علم املصطلح الذي يعد من أحدث علم اللغة التطبيقي.)لينتفع 

إن ه هبذا املعىن ميثل قامسا مشرتكا بني الثقافات اإلنسانية املختلفة، وهلذا أمجع أهل االختصاص على القول     

ي الذي حيدد احلصن املعريف للعلوم إن املصطلحات "مفاتيح العلوم"، واجلهاز املصطلحي هو الكشف املفهوم

اجلهاز املصطلحي يف  »  ׃( إىل القولعبد السالم املسدياملختلفة؛ ويف هذا يذهب لساين عريب معاصر هو)

كل علم هو مبثابة لغته الصورية؛ بل قل هو رايضياته النوعية، وكل ذلك يفضي جدال إىل اعتبار كل مصطلح 

 ( 3«.)يف أي علم من العلوم ركنا يرتكز عليه البناء املعريف

                                         

، بريوت  9الشاهد البوشيخي، مصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، دار اآلفاق اجلديدة، ط -(1)
 .12، ص1990لبنان، 

 .19اللغوية لعلم املصطلح، صحممود فهمي حجازي، األسس  -(2)

 .99ص ، 1914عبد السالم املسدي، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس/ ليبيا، -(3)
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لتعبريات اجلديدة، حتتل املصطلحات أمهية كبرية يف جمال التنمية اللغوية ورفد اللغة بكثري من األلفاظ وا

وخباصة يف العلوم التطبيقية والتقنية نظرا لالطراد املستمر يف مصطلحاهتا، دون إمهال املفاهيم الكثرية اليت متيز 

 ( 1العلوم اإلنسانية.)

ومن الواضح أنه ال ميكن ختيل تناول مسائل علم من العلوم ابلبحث والدراسة دون استعمال جهازه 

ثل عامل الرايضيات الذي يتناول معادلة رايضية دون استخدام الرموز اليت هي اللغة االصطالحي، مثل ذلك م

الواصفة. كما أن معاجلة القضية املصطلحية العربية املعاصرة يف تعاملها مع املصطلح الرتاثي قد أفضت بنا وحنن 

ة العربية اإلسالمية، على بسط البحث أن حركة وضع املصطلح كانت من اللحظات الركيزية يف بواكري احلضار 

ومن خالله مت تعر ف العرب املسلمني إىل علوم األوائل إذ ابتكروا جهازا مفاهيميا اصطالحيا أكسب اللغة 

العربية ثراًء يف رصيدها االصطالحي، وهو نشاط معلومايت كان املصطلح فيه حوارا شامال جلميع جماالت 

 (2املعرفة.)

معرفة وأداة هلا يف الوقت نفسه، إذ أن منو عامل املصطلح رهن بنمو من هذا املنظور فاملصطلح إفراز لل

عامل املعرفة وإنتاجها، لذلك اكتسى البحث املصطلحي دورا أساسيا يف جمال الفكر الثقايف العاملي؛ وكان أول 

مظهر من مظاهر اكتمال العلوم واستقالهلا وتكامل رصيدها الفين، وبذلك أصبحت املصطلحات مبثابة 

دوات اليت يعمل هبا الفكر حمققا درجة من النمو يف حقل معريف معني؛ إذ ال ميكن أن يتحدث عن العلم األ

                                         

، 1911، 9، ط1911، 1عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط-(1)
 .12ص

 .24ملصطلح الرتاثي، ص علي القامسي، ملاذا أمهل ا -(2)
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بغري جهازه املصطلحي، ذلك أن للمصطلحات أمهية عظمى يف بناء املعارف، وال ميكن قيام معرفة أو علم 

الدارس ال يستطيع أن يفهم دون وجود نسق من املصطلحات املتعالقة تعالقا حمكما مع نسق من املفاهيم، ف

علما من العلوم إذا كان جاهال مبصطلحاته، ألهنا هي القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها البناء املعريف، بل 

ليس من مسلك يتوسل به الباحث إىل أي معرفة من املعارف غري سجله االصطالحي، فيكون املصطلح 

 (1يف متعدد األطراف.)ابلنسبة للباحث نقطة تواصل ثقايف أو حوار ثقا

لقد ازدادت أمهية املصطلح وتعاظم دوره يف اجملتمع املعاصر الذي أصبح يوصف أبنه "جمتمع املعلومات"      

ال معرفة بال »أو "جمتمع املعرفة"، حىت أن الشبكة العاملية للمصطلحات يف فيينا ابلنمسا اختذت شعار

مد على املعرفة خاصة املعرفة العلمية والتقنية، فبفضل ، فعمليات اإلنتاج واخلدمات أصبحت تعت«مصطلح

تكنولوجيا املعلومات واالتصال غريت الشركات أدوات التصميم واإلنتاج؛ فأخذت تصمم النموذج املختربي 

ملنتجاهتا وجتربه ابحلاسوب قبل أن تنفذه يف املصنع...، ونتيجة للثورة التكنولوجية املعاصرة حصل اندماج 

أنواع املعارف والتكنولوجيات املختلفة أدى إىل توليد علوم جديدة، وصناعات جديدة، وخدمات وترابط بني 

جديدة...، واللغة هي وعاء هذه املعرفة واملصطلح هو احلامل للمضمون العلمي يف اللغة، فهو أداة التعامل مع 

 ( 2وره احلاسم يف عملية املعرفة.)املعرفة وأس التواصل يف جمتمع املعلومات، ويف ذلك تكمن أمهيته الكبرية ود

                                         

ينظر: عز الدين البوشيخي، قضية التعريف يف الدراسات املصطلحية احلديثة )يوم دراسي( منشورات كلية اآلداب  -(1)
 .24، ص1991، 1) وجدة(، ط -1 –(  سلسلة ندوات و مناظرات 94والعلوم اإلنسانية رقم )

وطين حول "املصطلح واملصطلحية"، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر، امللتقى ال -(2)
 .41، ص9014ديسمرب  2-9جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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وابلتايل تكمن أمهية الدراسة املصطلحية يف أمور عديدة، أمهها: موضوعها الذي هو املصطلحات، 

منهج الدراسة املصطلحية »وهدفها الذي هو تبيني وبيان مفاهيم املصطلحات، ومنهجها الذي هو: 

ا تتعلق ماضيا ابلذات وحاضرا خبطاب الذات للمصطلحات وضرورهتا احلضارية ابلنسبة إىل الذات، ألهن

 (1«.)ومستقبال ببناء الذات

انطالقا من هذه األمهية اليت اكتسبها املصطلح أصبح البحث يف اجملال املصطلحي ضرورة ملحة من      

جهة، وهو من أهم وأحدث البحوث اللغوية األكثر رواجا على ساحة البحث احلديث من جهة أخرى، وعليه 

ام ابملصطلحات ومعرفة مفاهيمها يعد شرطا أساسيا يف إتقان العلم والدراية به، إذ ليس هناك علم بدون فاإلمل

  قوالب لفظية تعرف به وهي اليت تشكل سجله االصطالحي.

 اللسانيات:  -2

إن  هذا الكون الواسع يزخر ابألسرار اليت حياول اإلنسان منذ وجوده على وجه األرض أن يكشفها 

أقرهبا إلينا هي أسرار هذه األرض اليت نعيش عليها، وال ريب أن من يدب على ظهرها هو اإلنسان ولكن 

واللسان هو إحدى تلك امللكات احلاملة ألهم مظهر من  ،احلامل جملموعة من امللكات الدفينة لتلك األسرار

مظاهر التعبري عن سلوك اإلنسان. وهو ما مسح له ابلظهور يف كثري من الكتب واملصنفات ويف مقدمتها كتابنا 

د ق  ومنها قوله تعاىل يف سورة النحل: }ول   ،املقدس، فقد وردت كلمة "لسان" يف آايت كثرية من القرآن احلكيم

                                         

 .15، ص9009، 1الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، مطبعة أنفوبرينت، ط -(1)
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( وقوله أيضا يف 1نٌي{)بِ  م  يبي ر  اٌن ع  س  ا لِ ذ  ه  أْعج ِمٌي و   يهِ ل  إِ  ي ي  ْلِحد ون  س ان  الذِ ب ش ٌر ل ِ  ا ي  ع لِ م ه  ون  إمنه  ول  ق  هنه م ي   أ   عل م  ن  

ْلن ا مِ سورة إبراهيم: }و   يهش اء  و ه و   ش اء  وي  ْهِدي م نْ يه نيِ   هل  م في ِضل  هللا  م ْن ب  ي   وِمِه لِ بِِلس اِن ق   س وٍل إاِله ن ره م ا أ ْرس 

 (. 2ز  احل ِكْيم {)الع زِي

ه ( يف اآليتني املذكورتني أن اللسان هو اللغة، وقد استأثرت هذه األخرية 511وقد قال الزخمشري )ت 

فهي وسيلة التفكري وقبل أن تكون كذلك هي وسيلة للعقل ومن أجنح  ؛ابهتمام ابلغ منذ القرون الغابرة

ائل اليت مت  كهن اإلنسان من دراستها، وهي مؤسسة تتطلب ممارستها الوعي حبدودها إذ أهنا وسيلة الفرد الوس

للتعبري عن مشاعره وعواطفه وأحاسيسه وما ينشأ يف ذهنه من أفكار، ويعد هذا التعبري من أظهر الفوارق بني 

ليغ األفكار تكلما وكتابة، كما أهنا أداة ال غىن اإلنسان وغريه من األحياء، وكانت وال زالت جهازاً إعالميًا لتب

عنها يف التعامل وموضوع ملختلف الدراسات واألحباث حيث دارت حوهلا منتدايت ومناقشات على اعتبارها 

أداة التواصل، فجاء ميدان دراستها واسعا كبريا، وكان هلا علمها اخلاص هبا أال وهو "علم اللغة"، وتول د عن 

حات متعددة: كعلم اللغة العام وعلم اللسانيات وعلم اللسان واللغوايت واأللسنية واللسانيات هذا العلم مصطل

 (  3وغريها كثري.)

ومصطلح اللسانيات هو املصطلح األكثر حظوظا من بينها ظهورا على سطوح الدراسات وولوجا 

ليت تعين لسان أو لغة وقد شاع " اlinguaألغوار البحوث اللغوية، ويرجع هذا املصطلح إىل األصل الالتيين "

                                         

 (.102سورة النحل، )اآلية  -(1)
 (.04سورة إبراهيم، )اآلية  -(2)
 .105، ص9009، 1ينظر: عبد القادر عبد اجلليل، علم اللسانيات احلديثة، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط -(3)
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استعماهلا يف اللغات األوروبية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، وحتدد معناها بتقدم علم اللغة يف القرن 

( كان Linguistique( إىل أن أول استعمال لكلمة لسانيات )Monnin( ويشري موانن )1العشرين.)

يف  1111سنة  Rainwouard فقد استعملها "رينوار  (Linguisteم، أما كلمة لساين )1122عام 

 (2مؤلفه "خمتارات من أشعار اجلوالة".)

( تسمية حديثة نسبيا ملعرفة قدمية ضاربة يف جذور احلضارة والفكر Linguistiqueإن  اللسانيات ) 

ات يف بناها ابحثة ومستكشفة خصائص اللغ ،اإلنسانيني، فقد ارتبطت ابلتفكري األول يف املسألة اللغوية

الصوتية والصرفية والرتكيبية واملعجمية والداللية والبالغية خدمة ألغراض اجتماعية أو دينية، نلفي ذلك عند 

اهلنود والفراعنة والصينيني واإلغريق والعرب القدماء، مث تطورت هذه املعرفة مكتسبة طرائق منهجية يف التعامل 

جه الشبه وااللتقاء طورا وعن مكامن االنتظام والعقالنية طورا مع ظواهر متعددة يف اللغات، ابحثة عن أو 

( على دراسة التغري اللغوي الذي يعرض Linguistiqueآخر؛ ففي القرن التاسع عشر أطلق مصطلح )

للغة يف مسارها الزمين، وترابط هذا التغري مبثيل له يف لغة أخرى يظن ارتباطهما أبصل واحد، لذا مل يكن 

ن بقدر من القبول واالحرتام لدراسات لغوية ال تتمحور حول التشابه واالنتماء لألصل الواحد، العلماء ينظرو 

إال أن  ،بل ميكن أن ننفي العملية على أية دراسة ال تتوسل التأريخ واملقارنة سبيال للوصول إىل حالة اللغة

                                         

 .9، ص9001، مصر القاهرة، 1حممود عكاشة، علم اللغة مدخل نظري يف اللغة العربية، دار النشر للجامعات، ط -(1)
 .5، ص9005، اجلزائر، 9املطبوعات اجلامعية، طأمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان  -(2)
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 وبداية القرن العشرين اباب جديدا ظروفا اجتماعية وحضارية متعددة فتحت مع هناية القرن التاسع عشر يف أوراب

 (1لعلم لغوي عام عرف ابسم "اللسانيات".)

فكانت البداية من هذه  ؛ومادة هذا العلم هي البحث عن موضوع منسجم متماسك قابل للتصنيف

النقطة ابلذات حيث حاول تصنيف اللسان ضمن الوقائع اللسانية بوصفه واقعة اجتماعية، وشأنه شأن العلوم 

ى تشكل من تراكمات معرفية أسهمت يف بلورته قبل أن أيخذ طريقه إىل االستقاللية مع العامل األخر 

 معامله من خالل جمموعة من الثنائيات حيث رسم حدود هذا العلم وبنيه  ،السويسري )فرديناند دي سوسري(

( ومن املمكن جدا 2ختلفة واملتعاقبة،)املتقابلة اليت كان هلا األثر البالغ يف املدارس اللسانية واملناهج النقدية امل

أبن مثة وجهني خمتلفني لكل شيء يف هذا الكون  »أن يكون هذا العامل قد طأثر ابلنظرية الكالسيكية القائلة: 

 ( 3«.)كالمها يكمل اآلخر

وهي  ،يف صياغة تصوراته اجلديدة للسان» Saussureوانطالقا من هذه اإلجراءات بدأ سوسري 

ته إىل الفصل القاطع بني معطيات اللسان املوضوعية ما يشكل موضوع اللسانيات عنده، األسس اليت قاد

وهو أمر يصعب معه عزل عناصره والتحكم فيها  ،وبني حتققات الكالم املرتبطة ابلفرد وتقلبات أهوائه

                                         

 .12ص، 9002نعمان بوقرة، املدارس اللسانية املعاصرة، مكتبة اآلداب، القاهرة، د ط ، -(1)
 .15، ص9005، يناير/ مارس، 55، جملد 2سعيد بنكراد، السيميائيات )النشأة واملوضوع(، عامل الفكر، ع -(2)
 .114ص ة والتطور،اللسانيات النشأأمحد مومن،  -(3)
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اليت تعد وتصنيفها، وترتب عن ذلك نتائج ابلغة األمهية عرب  عنها سوسري من خالل سلسلة من الثنائيات 

 (1«.)جوهر عمله الرايدي يف جمال اللسانيات احلديثة

 وقد خلهص  هذا العامل  مهمة اللسانيات يف ثالث نقاط:     

 تقدمي وصف جلميع اللغات واترخيها ابإلضافة إىل سرد اتريخ األسر اللغوية وإعادة بناء اللغة األم. -1

وشاملة يف كافة اللغات، واستخالص القوانني العامة اليت تتحكم حتديد القوى الكامنة املؤثرة بطريقة مستمرة  -9

 يف كل الظواهر التارخيية اخلاصة.

 (2حتديد نفسها والتعريف بنفسها.) -2

لقد استثمر اللسانيون وخاصة )دي سوسري( الكشوفات اليت قدمتها العلوم التطبيقية وأصبحت 

بحوث اإلنسانية مركز االستقطاب بال منازع, يف حقل ال»... جهودهم علما أو كادت, فصارت اللسانيات

فكل تلك العلوم أصبحت تلتجئ يف مناهج حبثها ويف تقدير حصيلتها العلمية إىل اللسانيات وإىل ما تتيحه 

وملا كان للسانيات فضل السبق يف هذا املخاض الثقايف  ،من تقديرات علمية وطرائق يف االستخالص...

غدت جسرا أمام بقية العلوم اإلنسانية يعتليه اجلميع بقصد اكتساب األقصى  فقد ؛والفكري واملعريف الواسع

 ( 3«.)من املوضوعية والصرامة

                                         

 .15، صالسيميائيات )النشأة واملوضوع(سعيد بنكراد،  -(1)

 .2، ص9001، 1هيام كرديه، األلسنية الفروع واملبادئ واملصطلحات، اجلامعة اللبنانية، ط -(2)
ر عن جملس النشر تصد 12عبد السالم املسدي، منهج اللسانيات والبدائل املعرفية، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، ع -(3)

 .11، ص9002العلمي، جامعة الكويت، 
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من حيث هو نظام وقدرة ذاتية خالقة  ،إن ه علم يعىن بدراسة اللسان البشري دراسة علمية موضوعية

كام االنطباعية واملعيارية الناجتة يف ضوء حتليل اللغات اخلاصة يف بيئة زمانية ومكانية حمددة بعيدا عن األح

عن تدخل العلوم واملعارف اللغوية يف حماولة تفسري ظاهرة اللغة اجتماعيا ونفسيا وعقداي وفلسفيا، 

فاللسانيات بناء يعيد نفسه ابستمرار فقد يكون هذا العلم قدميا ولكنه ال يعاد طرحه بنفس الصيغة وبنفس 

منا أبساليب ومعطيات ووسائل خمتلفة تتماشى مع الوضع الراهن للظاهرة وإ ،املعطيات وبنفس الوسائل الفنية

 (1العلمية.)

أبهنا العلم الذي يدرس اللغة » :وهذا ما نلمسه يف تعريفها من قبل علماء اللغة يف العصر احلديث

أو دراسة علمية موضوعية للسان البشري بكل تعقيداته، وهو هدفها العام وذلك من خالل دراسة األلسن 

ابلعلمية واملوضوعية  اللغات اخلاصة بكل جمتمع بعيدا عن األحكام املسبقة واملعايري املفرتضة، ويعوزها التمي ز  

 ( 2«.)ولكنها هتتم أساسا ابلدراسة العلمية للغات

أن  اللسانيات تقود من جهتها إىل النتيجة األروع ابلنسبة لكل علم، »وصر ح )غاستون ابري( بقوله: 

 (3«.)ط األجزاء اليت تبدو أكثر جتزيئا ابلكل األعمإهنا رب

                                         

نعمان عبد احلميد بوقرة، الدراسات اللسانية يف اململكة العربية السعودية، دراسة وصفية طأصيلية يف ضوء التلقي العريب -(1)
 .14ص، 9011، 1األردن، ط -للمناهج اللسانية احلديثة، عامل الكتب احلديث، إربد

 .09، ص9009القاهرة،  –، االسكندرية 1حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار املعرفة اجلامعية، ط -(2)
ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت، النظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، ترمجة: حممد الراضي،  -(3)

 .5، ص9019ت، ، بريو 1املنظمة العربية للرتمجة، بيت النهضة، ط
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إن  موضوعها هو نظرية اللغة ومناهج البحث فيها، وهو متعدد األبعاد ولكنها تتناوله ككل وتغطي  

كل أبعاده بشكل جيعله موضوعا خاصا هبا، واألساس النظري فيها هو كون اللغة ظاهرة إنسانية عامة تؤدي 

يف بنيتها من أصوات تنتظم يف كلمات تكوِ ن اجلمل لتؤدي الدالالت املختلفة، وهي تتألف  ،نفس الوظائف

 ،فموضوع علم اللغة ال يقتصر على لسان معني من األلسن اإلنسانية كالفرنسية أو االجنليزية أو العربية أو...

تسمى  وإمنا يتناول اللغة من حيث هي وظيفة إنسانية عامة تبدو يف أشكال نظم إنسانية اجتماعية

من وجهة  ، وهذه األلسن على اختالفها يتناوهلا علم اللغة ابلدراسة املوضوعية وصفا واترخيا، أي"األلسن"

ليصل إىل فهم احلقائق واخلصائص اجلوهرية اليت جتمع بني األلسن مجيعا، ومن هذا  نظر تزامنية أو تعاقبية

نية اللغة وكيفية حتليل هذه البنية إىل عناصرها املنطلق هتدف اللسانيات العامة إىل وضع نظرية شاملة يف ب

اليت جتعل منها وسيلة للتعامل يف اجلماعة اللغوية، وتقوم أيضا برسم األسس املنهجية للتحليل اللغوي من 

 (1جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية.)

املوضوعية للظواهر " فهو يطلق على الدراسة Linguistique généraleوما يسميه الغربيون " 

وذلك من خالل األلسنة اخلاصة بكل قوم. فاأللسنية أو اللسانيات أو علم اللغة أو  ،اللسانية العامة واخلاصة

( هي العلم الذي يتخذ من اللغة اإلنسانية موضوعا لدراسته. وقد la linguistiqueاللسانة أو اللسنيات )

 القرن العشرين على يد العامل السويسري)فرديناند دي سوسري(.ظهرت مفهومات هذا العلم األساسية يف أوائل 

                                         

ينظر: عبد السالم املسدي، اللسانيات من خالل النصوص، مقالة حممود فهمي حجازي، الدار التونسية للنشر،  -(1)
 .125، ص1914
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يدرس هذا العلم اللغة دراسة علمية تقوم على الوصف املوضوعي ومعاينة الظواهر اللغوية بعيدا عن 

إن موضوع علم اللغة الوحيد »النزعة التعليمية واألحكام املعيارية، يقول مؤسس هذا العلم يف حماضراته: 

لتختم أعماله هبذه العبارة املشهورة املتداولة على ألسنة اللسانيني: « اللسان معتربا يف ذاته ولذاتهوالصحيح هو 

 ( langue(.»)1( تتمثل ابأللسن فاأللسنية هي دراسة األلسن )langageومبا أن اللغة اإلنسانية )»

ليت حظيت ابهتمام كبري ولو رجعنا إىل التعريف املشهور للسانيات وفصلنا فيه جند أن تلك العلمية ا

منسوبة إىل العلم وهو بوجه عام املعرفة املوثوقة اليت يتوصل إليها الباحث عن طريق استخدام منهج علمي له 

إجراءاته وقوانينه اخلاصة به كدراسة ظاهرة ما عن طريق تفسريها. لتعىن العلمية ابختصار الدراسة اليت تعتمد يف 

ا للتجربة والتحليل واالستقراء، مث استنتاج القانون أو النظرية مث الظواهر دراستها لظاهرة عن طريق إخضاعه

على منهج علمي له قوانينه وإجراءاته وأساليبه اخلاصة به، فاللسانيات ابعتبارها علما موضوعه األساسي 

 طبعت دائما والوحيد اللغة اإلنسانية تطمح أن تكون دراسة وصفية علمية بعيدة عن االعتبارات املعيارية اليت

 (2الدراسات اللغوية والنحوية منها خاصة.)

 نظري يفسر الظواهر ويبني  القوانني اليت حتكمها. -والعلم نوعان:      

 وتطبيقي يطبق القوانني النظرية على احلاالت اجلزئية. -                

 ة: ومن اخلصائص العلمية واملقاييس اليت تتأسس عليها الدراسة العلمي     

                                         

 .24، ص9001لبنان،  –، بريوت 1هيام كريديه، أضواء على األلسنية، ط -(1)
، 1992امعية، الساحة املركزية، بن عكنون اجلزائر، أمحد حساين، مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلينظر:  -(2)

 .15ص
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 املالحظة. -1

 التجريب. -9

 االستقرار املستمر. -2

 االستدالل الفعلي. -4

 والعمليات االفرتاضية واالستنتاجية. -5

 (1استعمال النماذج والعالقات الرايضية.) -1

أما عن الشق اآلخر من التعريف فقد محل مصطلح املوضوعية: نسبة إىل املوضوعي وهو مشتق من 

عند مجيع الدارسني رغم اختالف الزوااي اليت يتناوهلا من خالل  املوضوع، واملوضوعي كل ما تتساوى حاالته

 (2املوضوع.)

ومل ا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية ذات طابع جتريدي صار البحث عن البديل ضرورة منهجية تتطلبها 

ن ذلك الدراسة اإلجرائية ويفرضها املنهج العلمي التطبيقي، فكانت اجلملة املمثل الشرعي للغة بصفتها جزءا م

النظام العام الذي هو اللغة. ومل تستقر اللسانيات على مفاهيمها ومناهجها إال بعد أن قطعت شوطا كبريا من 

تنقية البحوث اللغوية مما علق هبا من شوائب املنطق والفلسفة والتاريخ وغريها من املعارف اليت عملت على 

                                         

، دار السالم احلديثة، 1السعيد شنوقة، مدخل إىل املدارس اللسانية، املكتبة األزهرية للرتاث، اجلزيرة للنشر والتوزيع، ط-(1)
 .29ص، 9001القاهرة، 

 .21صاملرجع نفسه،  -(2)
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على العلوم اللغوية من حيث الصعوبة يف التفسري  إخضاع اللغة ملعايريها ومناهجها، فكانت النتائج سلبية

 (1واملعيارية يف التقنني واالرتكاز يف االستدالل على التخمني.)

وبذلك فإن اهلدف املباشر للسانيات هو الوصف العلمي للقواعد اليت يستخدمها املتكلم خالل التواصل 

للساين الوصف أمكن استعمال نتائج حبثه يف شىت ابللغة مع غريه من أفراد العشرية اللغوية، حىت إذا استوىف ا

احلقول ملختلف األغراض ومنها تعليم اللغة. ويكون حتصيل امللكة اللغوية بواسطة القواعد اليت وضعها اللساين 

 (2هدفا غري مباشر للسانيات الوصفية.)

 وعليه فالدراسات اللسانية تتوخى حتقيق الغاايت التالية:

 ابعتباره ظاهرة إنسانية عامة يف الوجود البشري.معرفة أسرار اللسان  -1

 كشف القوانني اليت تتحكم يف بنيته اجلوهرية. -9

 البحث عن السمات الصوتية والرتكيبية والداللية اخلاصة لوضع قواعد كلية. -2

 (3حتديد خصائص عملية التلفظ وحصر العوائق العضوية واالجتماعية اليت تعوق سبيلها.) -4

                                         

عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، )د  -(1)
 .190ص، 1911ط(، أوت 

حممد األوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، الدار العربية للعلوم انشرون، منشورات االختالف، دار األمان،  -(2)
 .1، ص9010ابط، ، الر 1ط

 .29صمدخل إىل املدارس اللسانية، السعيد شنوقة،  -(3)
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األساسي الذي أرق )دي سوسري( وهو البحث عن وحدة منسجمة متناغمة،  ومن هنا برز اإلشكال

ختتصر كل تغريات الكالم وتؤطرها حبيث ال تتأثر بكل ما يتعلق ابألفراد من تنوعات وتقلبات يف األفكار 

ت، واألهواء. ليطلق سوسري على هذه الوحدة املنسجمة ب "اللسان" واعتربها املوضوع الوحيد واملباشر للسانيا

لذا كان علينا التمييز بينه وبني "اللغة" منهجيا، إذ ال ميكن للكالم أن يكون موضوعا للسانيات كونه فرداي 

متنوعا، وينسحب هذا على اللغة أيضا كوهنا فردية ومجاعية متعددة األشكال يصعب تصنيفها ضمن الوقائع 

نفسية... ليبقى اللسان وحده كال متكامال يف ذاته اإلنسانية حيث تتقامسها علوم متعددة: فيزايئية، فيزيولوجية و 

 ( 1ومبدأً قابال للتصنيف مما يرشحه ألن يكون موضوعا مباشرا وعمليا.)

لقد حدد سوسري موضوع اللسانيات أبنه دراسة اللغة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا، وهذا إعالن عن قطيعة 

ا وحاولت وصفها وتفسريها. من هنا كان توظيف اللغة خلدمة معرفية بني اللغة وكثري من املعارف والعلوم اليت تبنته

وهكذا ستكف اللسانيات عن أن تكون اتبعة للمعارف »نفسها األساس الذي انبنت عليه جل املدارس اللسانية 

 ( 2«.)البشرية املوازية هلا، لتصبح تدرجييا متبوعة هبا حاملة للرايدة املنهجية واألصولية

دي سوسري وتالمذته من أعالم البنيوية الشكلية خباصة "لويس يلمسليف" صفة واكتسبت مع فرديناند 

املثولية واالستقاللية عن سائر العلوم األخرى، فغدت علما واصفا للنسق اللساين ابعتباره معطى بشري خارج عن 

                                         

 .21 -95ينظر: فرديناند دي سوسري، دروس يف األلسنية العامة، ص -(1)

 .190ص وأسسها املعرفية، عبد السالم املسدي، اللسانيات -(2)
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هو ما حدد ابلضبط عرف التاريخ وحتميته، ميكن جتزئته إىل وحداته األساسية الدالة وغري الدالة، وهذا التصور 

 (General Linguistics(.)1مبصطلح اللسانيات العامة أو النظرية )

احتل  مصطلح اللسانيات اليوم مكانة مرموقة ومتميزة يف سلم العلوم اإلنسانية واالجتماعية والدقيقة أيضا، 

سنية من دون جدال. ولعل إذ صنف هذا العلم يف صدارة الدراسات اللغوية يف العامل، وهلذا عد  عصران عصر األل

أهم العوامل اليت تؤكد هذه األمهية ارتباطها أبهم موضوع يف حياة اإلنسان ووجوده، أال وهو موضوع اللغة، وت  ر د  

أمهية هذا املوضوع إىل احلاجة القصوى لدى اإلنسان للتعبري والتبليغ بوساطة الكلمات عن األفكار واألحاسيس، 

يف جتسيد العامل املثايل واملمكن يف الوقع اإلنساين بكل متظهراته املادية والروحية، ومن  –أي اللغة  –فهي املسؤولة 

انحية أخرى شكلت اللسانيات يف احلقبة األخرية وحتديدا منذ بداايت القرن العشرين ثورة كوبرنيقية ومنهجية على 

ا فعاال لنقل اخلربة العلمية وإعالتها ماداي مث صعيد النظر إىل الظاهرة اللغوية وكيفية التعامل معه، ابعتبارها وسيط

 (2تطوير آفاق البحث فيها.)

 به االنطالق على روادها  جيمع قطعته والذي الذي الزمين املتكامل رغم قصر املسار حد العلم اآلن بلغتو 

 به، اخلاص اكتمال العلم إفرازه لثبته االصطالحي مظاهر من مظهر ،وأول"دو سوسري من دروس "فرديناند

حىت يتسىن  واجملاز ابالقتباس ابلوضع وبعضها الفنية بعضها املصطلحات تولد انفكت ما اللسانية والبحوث

 (3طأسيس القواميس اللسانية املتخصصة.)

                                         

 .15السعودية، صنعمان عبد احلميد بوقرة، الدراسات اللسانية يف اململكة العربية  -(1)
 .5نعمان عبد احلميد بوقرة، املدارس اللسانية املعاصرة، ص -(2)

 .99عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص -(3)
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( عندما أشار Claude Levi Straussص د ق  حدس األنثروبولوجي الفرنسي )كلود ليفي سرتوس و

إىل أن اللسانيات حبكم توجهها العلمي ستصبح جسرا ت  ْعرب  ه  مجيع العلوم اإلنسانية "علم االجتماع والتاريخ 

 والفلسفة واألدب..." يف حماولة لتحصني مواقعها ونتائجها.

نفسها هذا ما حصل ابلفعل يف الغرب فقد غدت اللسانيات رائدة العلوم اإلنسانية إبطالق وهي حتقق ل

فضول القول لدى ذوي العلم والرجحان أن يتحدث املرء »طابع الشمول والتفرد واخلصوصية، حىت أصبح من 

اليوم عن منزلة اللسانيات ووجاهة شأهنا، فلو فعل لكان شأنه لديهم شأن من ينوه ابلرايضيات احلديثة بني أهل 

وبذلك «. كشوف األشعة يف حقل العلوم الطبيةالعلوم الدقيقة، أو شأن من ميتدح قيمة التحاليل العضوية و 

أربكت اللسانيات حساابت وافرتاضات الرافضني لعملية العلوم اإلنسانية، بل وأعادت النظر يف الكثري من 

 ( 1املفاهيم املتداولة، ومن ذلك مفهوم العلم وشروط حتققه.)

احلركة التأسيسية يف املعرفة اإلنسانية  فاللسانيات اليوم موكول هلا مقود»يف هذه األمهية يقول )املسدي(: 

من حيث طأصيل املناهج وتنظري طرق إخصاهبا وليس هذا فحسب ولكن أيضا من حيث أهنا تعكف على دراسة 

اللسان فتتخذ اللغة مادة هلا وموضوعا، وال يتميز اإلنسان بشيء مت  ي  ز ٌه ابلكالم، وقد حده احلكماء منذ القدمي أبنه 

، وهذه اخلصوصية املطلقة هي اليت أضفت على اللسانيات من جهة أخرى صبغة اجلاذبية  احليوان الناطق

واإلشعاع يف نفس الوقت. فاللغة عنصر قار يف العلم واملعرفة، سواء ما كان منها علما دقيقا أو معرفة نسبيا أو 

ة ما وراء اللغة، ولكننا ابللغة تفكريا جمردا، فباللغة نتحدث عن األشياء وابللغة نتحدث عن اللغة وتلك هي وظيف

                                         

علوي، اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، دراسة حتليلية نقدية يف قضااي التلقي وإشكاالته، دار حافظ امساعيلي -(1)
 .55ص، 9009، بريوت لبنان، 1كتاب اجلديد املتحدة، طال
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 نتحدث عن عالقة الفكر إذ يفكر ابللغة –بعد هذا وذاك  –أيضا نتحدث عن حديثنا عن اللغة، بل إننا ابللغة 

( وعلى الرغم من 1«.)من حيث هي تقول ما تقول، فكان طبيعيا أن تستحيل اللسانيات مولدا لشىت املعارف

لبحث اللساين إال أنه يظل حمتاجا إىل إعادة التأسيس. أي أن الدرس اللساين التحوالت املتسارعة اليت يشهدها ا

 مطالب ابلعمل على تتميم قوانينه واستعادة أدواته من كافة احلقول املعرفية األخرى. 

واملتأمل واملتتبع خلريطة البحث اللساين يف اجملال التداويل العريب يالحظ أن اللسانيات يف ثقافتنا ال تزال 

ملعرفة موقفنا من  –ولو فضولية–لك اجملهول الذي يثري فينا ريبا وشكا، وتوجسا وخوفا، أكثر مما يثري فينا نزعة ذ»

واقع الثقافة والعلم واملعرفة يف العامل. فعلم اللسانيات مل حيظ بعد ابألمهية اليت حظي هبا يف الغرب، إذ على الرغم 

فيه وتدريسه يف اجلامعات العربية، مازال علما غريبا على مجهور  من مرور قرون على معرفته والعلم به والبحث

ال  –املثقفني يف الوطن العريب، انهيك جبمع غفري من القائمني على تعليم اللغة العربية يف املدارس واملعاهد وتلك 

 (2«.)آفة من آفات انفصال اجلامعات العربية عن جمتمعها –شك

للسانية احلديثة معها زمخا هائال من املصطلحات اجلديدة, نتيجة لقد جلبت هذه البحوث والدراسات ا

بروزها كعلم جديد يف مواطن أورواب، واستطاعت أن تفرض وجودها على كل ميادين املعرفة اإلنسانية ألهنا تبحث 

ئية كما يريدها يف آلية اإلنتاج العلمي وهي اللغة, إال أهنا مل تتطور التطور الالزم لنضجها ومل تكتمل صورهتا النها

ال يزال يف أفقه الكثري من املسائل األساسية اليت اقرتحها بعض علمائها لبحثها, ورسم »هلا أصحاهبا، فهذا العلم 

( واملصطلح اللساين واحدا من 3«)طرائق حبثها, ولكنها تنتظر زمنا وجهدا لتجليتها والوصول فيها إىل كلمة "علم"

                                         

 .15عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، املرجع السابق، ص -(1)
 .55صاللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، ينظر: حافظ امساعيلي علوي،  -(2)
 .99، ص1990، القاهرة مصر، 9السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، دار الفكر العريب، ط حممود -(3)
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الباحثني واللغويني يف امليادين اللسانية املختلفة, ابعتباره مصطلحا قرين تلك املصطلحات اليت شغلت اهتمام 

 (1التجديد واالبتكار واباب من أبواب الكشوف العلمية.)

 النسق: -3

 تعريف النسق: -أ

، على ن ْسٍق وِنظ امٍ الكالم ن ْسقاً: عطفت  بعضه على بعض، ورتبته ، وقْد "ت  ن اس ق " كالمه : جاء  ن س ْقت       

على نظام  ويقال: كالم نسق: متالئم ،"ى طريقٍة ونظاٍم واحٍد من كل شيءمن كلِ  شيٍء: ما كان عل "النهس ق  و

 كان ما اللغة يف التنظيم، فالنسق والتنسيق ...تنسيقا وقد نسقته (2)واحد/ على نسق واحد/ على منط واحد.

جمموعة من العناصر يرتبط  بعض ها ببعٍض حبيث تكون كالًّ  إن ه» (3)،األشياء يف عام واحد نظام طريقة على

"إن ه جمموعة متماسكة من  (4)والنسق اللفظي: الرتتيب النحوي للكلمات يف اجلملة أو العبارة.، «منظماً 

 (5)التصورات واألفكار واملبادئ املرتابطة منطقيا واحملرتمة يف تسلسلها".

                                         

، اربد األردن، 1مصطفى طاهر احليادرة، من قضااي املصطلح اللغوي العريب، )الكتاب األول(، عامل الكتب احلديث، ط -(1)
 .5، ص9002

 -ه  1491لبنان  –، بريوت 1، دار النفائس، ط9أمحد أبو حاقة ومجاعة من املختصني، معجم النفائس الكبري، ج  -(2)
 .1919م، ص9005

، دار العلم 4إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ج -(3)
 .1551ص م،1990لبنان  –، بريوت 4اليني، طللم

 .9904م، ص9001 -ه  1499، القاهرة، 1، عامل الكتب، ط2أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ج -(4)

 .111ك أوريكيويين، تر: حممد نظيف، يف التداولية املعاصرة والتواصل، املرجع السابق، ص –ك زيلتمان  –أ.  مولز  -(5)
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 Jean-Pierre ا ما أملح إليه )جان بيار فراننوهذ إن مفهوم النسق هو مفهوم فلسفي األصل

Fernand) فلكي حتل الفلسفة » قة للنسقالذي يرى أن فالسفة اليوانن أول من تصوروا حمايثة دقي

وعملت على إبداع مفاهيمها وبناء منطقها  ليت تواجهها اصطنعت لغة خاصة هباالصعوابت النظرية ا

  (1).«وعقالنيتها اخلاصة

ولعل  حماوالت تفاوتت يف دقتها ووضوحها،أغلب احملاوالت لتعريف النسق هي ن  سبق أنلحظ مما 

فيما  الذي يتكون من أجزاء متداخلةذلك الكل ق النسيرى أن  الذي  التعريف كأفضل هذه التعاريف هو ذا

 بعض.بينها ومعتمدة على بعضها ب

 النسق عند النقاد العرب: -ب

 امهية كبرية عندهم وكان ذلك جليأب وحظي إىل مفهوم النسقلقد تطرق معظم النقاد واألدابء القدامى  

من خالل حديثهم عن االنسجام والرتابط يف الكالم، كما أن معظم كتبهم البالغية حتدثت عن الكيفية 

 . ببعض بطريقة منسقة ومنظمةوالطريقة اليت يتبعها الناظم للكالم سواء شعرا أو نثرا يف ربطه الكالم بعضه 

حيث جعل فيه  النسق ويعترب كتاب "سر الفصاحة" ل)ابن سنان اخلفاجي( أول كتاب تناول مفهوم

الكالم عندان ما انتظم من احلروف، أي من حرفني »فصال يتحدث عن الكالم املنتظم واملنسق، إذ يقول: 

مل يكن الكالم منظم ومنسق على طريقة واحدة ال يصح رتط هنا االنتظام يف الكالم، فإن فأكثر، وهو يش

                                         

، ترمجة سليم حداد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، جان بيار فرانن، أصول الفكر اليوانين -(1)
 . 111، ص1915
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ن له أمهية عند بعض الدارسني العرب وهذا بعدما كامفهوم النسق  ليتداول بعد ذلك (1).«وصفه أبنه كالم

 ابلغة عند الغرب.

مساه جعل فصال من كتابه هذا و  "جدلية اخلفاء والتجلي")كمال أبو ديب( يف كتابه  حتدث عنه وقد 

 من خالل هذا الفصل أن دراسة األنساق احتلت مكانة ابرزة يف بنيه و  ،"اإلنساينق البنيوية يف الفكر األنسا"

أما يف الدراسات العربية فإن مفهوم النسق  النقد البنيوي وكذلك الشكالنيون النقد الغريب احلديث خاصة

 (2)ودوره يف تشكيل بنية العمل األديب مازال شبه غائب كما قال )أبو ديب(.

هو جمموعة القوانني والقواعد العامة اليت حتكم اإلنتاج الفردي للنوع » :قولهويعرفه )عبد العزيز محودة( ب

ومتكنه من الداللة، وملا كان النسق تشرتك يف إنتاجه الظروف والقوى االجتماعية والثقافية من انحية واإلنتاج 

ومتغري يتكيف  وجامدا، إنه ذايت التنظيم من جهةالنسق ليس نظاما اثبتا  الفردي من انحية أخرى )...( فإن

ولكنه يعرتف  دد هلذا املصطلح تعريفا حييط به، وقد حاول أن يضبط وحي«مع الظروف اجلديدة من جهة اثنية

  (3)أبن تعريف النسق بسيط ومراوغ يف نفس الوقت.

ابعتباره أحد   أن التباين واضح يف تعريفها لهإالورغم أن العديد من الدراسات تناولت هذا املصطلح 

ويربطه مبفهوم القراءة  يوسف( يعرفه أهم املفاهيم اليت دخلت ميدان الدراسات األدبية واللغوية، فها هو )أمحد

                                         

 .91، ص9001، عمان،  1اخلفاجي، سر الفصاحة، دار الفكر، ط -( 1)

 .101، ص1959، 1كمال أبو ديب، جدلية اخلفاء والتجلي، دار العلم للنشر، ط  -(2)

من البنيوية إىل التفكيك، عامل املعرفة يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، عبد العزيز محودة، املرااي احملدبة  -(3)
 .192، ص929الكويت، العدد 



 في المفاهيم األساسية لمصطلحات البحث           الفصل األول            

 

 
 
29 

 

القراءة يف عمومها ليست منهجا نقداي حمددا إمنا هي طرح مفتوح أمام كل املقارابت اليت يعتمل فيها » قائال:

. كما «النقدي من أجل البحث عن مقولة النسق انطالقا من الداخل أو من اخلارج الداخلي للنص الوعي

 لقارئ جذور هذا املفهوم وجتلياتهاملرجعيات اليت استقى منها مفهوم النسق حىت يتبني ل هذا األخري وضح

وقد استقينا مفهوم النسق حتديدا من »ونلمس ذلك من خالل قوله:  ،يعته اليت مل يرتكها حمل طأويالتحمددا طب

 (1).«املرجعية الفلسفية واللسانية قصد الوقوف على أوجه التباين والتشاكل بني القراءتني السياقية والنسقية

قبليا ومفهوما جاهزا، بل هو متصور يتم بناؤه حسب قدرات  النسق هنا ليس معطىً »عن طبيعته:  اضيفم

  (2).«واته النقدية ووعيه املتقدمالقارئ وإمكاانته املعرفية وأد

على أنه جمموعة نظرايت مرتابطة متشابكة متكاملة »حتديد معىن النسق من املنظور الفلسفي  لقد مت  

بعض مشكلة مجلة العناصر املرتبطة بعضها ب»، وهو «اآلخر هابعضلف كال عضواي يفسر بعض أجزائها تؤ 

الحظ من خالل هذا التعريف األخري أن املو  (3)«الداخليةوحدة حمددة أو كيان فكري مستقل من العالقات 

مفهوم النسق من املنظور الفلسفي يطابق مفهومه من املنظور العام ليخدم كل احلقول املعرفية على سواء 

 الفلسفية واللغوية واللسانية وغريها.

 النسق عند العلماء احملدثني: -ت

                                         

 .10، ص9005، 1أمحد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة، الدار العربية للعلوم، ط -(1)

 .201، صنفسهاملرجع  -(2)

، 20اجمللد  -معة دمشقهوم النسق يف الفلسفة )النسق: اإلشكاالت واخلصائص(، جملة جاسليمان أمحد الظاهر، مف -(3)
 .250، ص9014، 4+ 2العدد 
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حياول اللغوي تطبيقها على كل نظرايت و  املركزية فيهاحد يعد املقولة يبىن النسق على مفهوم رئيس و 

النسق، وتشتق منه مفاهيم ومقوالت أخرى ذات دالالت متحولة تضبط النسق أبكمله عرب توظيفها يف 

ا، ميتلك مكوانت ليس بسيطا بل مركب»( Dulloz نظرايت حمددة. فاملفهوم الرئيس يف النسق حبسب )دولوز

ينمو ويتسع ويتشعب من تطبيق املفهوم الرئيسي على خمتلف النظرايت داخل النسق،  إنه وعناصر حيدد هبا،

. أي «فماهية النسق تكمن يف إمكانية رده إىل وحدة التفسري اليت ترتكز إىل املفهوم الرئيس الذي حيكم النسق

تضايف" مبعىن  أنه جمموعة من العناصر املتداخلة تشكل كال موحدا، والسمة النوعية له: هي وجود "صالت

قا موحدا للنص, له فيما بينها نس ةشكلم ا خاصية التبادل مع بعضهاهذه العناصر هي أنساق متجاورة هل أن  

معطية صيغة حيوية للتحليل العلمي واملعريف، وهذا ما تبنته املعاجم واملوسوعات الفلسفية من  خاصية التكامل

  (1).«الكل املركب من األجزاء»ا تعين ( أبهنsystemaخالل تعريف لفظة نسق اليواننية )

 ،ويربط بعضها ببعض ية ومستوايهتاالنسق هو ذلك الربط الذي حيكم العالقة بني العناصر اللسانإن  

وهو يشري أيضا إىل  وازنه. إن ه مرادف ملصطلح البنيةوأي اختالل يف هذا الربط بني العناصر يفقد النسق ت

 (2)جمموعة من القواعد اليت ترتبط فيما بينها.

خاصة مع جميء عامل اللغة السويسري )فرديناند ثني، عند احملد العشرين كثر استعماله ومع بداية القرن 

حيث تردد مصطلح النسق يف حماضراته بكثرة مقصودا  د أكثر اللسانيني اهتماما ابلنسقدي سوسري( الذي يع

                                         

ينظر: املوسوعة الفلسفية، وضع جلنة من العلماء واألكادمييني السوفيات، إبشراف، م. روزنتال وي بودين، ترمجة: مسري   -(1)
 .591، بريوت، ص 1910-9، ط 1954-1ي، دار الطليعة، طكرم، مراجعة صادق جالل العظم وجورج طرابيش

 .190صالقراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة، أمحد يوسف،  -(2)
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ق ال ذاته وبديال ملصطلح البنية يف أحايني أخرى، فهو ميثل احملور األساسي يف نظريته، واللغة يف تصوره نسيف 

ليتبعه كثري من البنيويني يف  يائي يقوم على اعتباطية العالمات،وهي نسق سيم يعرف إال طبيعة نظامه اخلاص

  (1)يل النسق".هذا االهتمام ابلنسق حىت أطلق )ميشال فوكو( على جيله اسم "ج

ند دي سوسري( اللغوية "نظرية جزءا مهما من أعمال )فريدينا -لحكمصط  –لقد شكلت قضية النسق  

النسق اللغوي" اليت يرى فيها أن النسق هو "تلك العناصر اللسانية اليت تكتسب قيمتها بعالقاهتا فيما بينها ال 

(  Troisième cours de linguistique généraleيف ) استعملهوقد ... امستقلة عن بعضه

ْي الكتاب مل يؤيداه يف غري أن انِشره  ة نسقا من الدوال"كعنوان فصل خصصه للحديث عن الداللة "اللغ

رب صيغ واحلال أن مفهوم النسق يتنوع ع .طبيعة الداللة اللغوية"واحتفظا عند النشر بعبارة " عنواناقرتاحه هذا ال

 (2)ضمن مالحظات متعلقة مبوضوعات أخرى.وترد  صارت معروفة غاية املعرفة

حيث كان يسعى لتحديده طوال حياته كما يقول  من أكثر اللسانيني شغفا ابلنسق كان هذا الع امل  

( الذي كان بدوره ينظر إىل اللغة على أهنا نسق مركب من أدوات Antoine Mayet هييا)أنطوان م

التعبري، فمن الصعب تصور النسق اللساين خارج إطار الكلية واالنسجام. هلذا ظهرت النزعة العدائية للفلسفة 

طاب ومعىن هذا أن العناصر اللسانية اليت تكون اخل (3)الذرية من قبل القراءة النسقية بعامة والبنوية خباصة.

هي يف عالقات جتاور وانسجام ومتاسك لكي تعطي داللتها املقصودة واملتميزة يف النص, هذه الداللة 
                                         

 .115صأمحد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة،  -(1)
ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت، النظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، ترمجة: حممد الراضي،  -(2)

 .191ص، 9019، بريوت، 1املنظمة العربية للرتمجة، بيت النهضة، ط
 .115صالقراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة، أمحد يوسف،  -(3)
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, وعموما فإن املقصودة اليت نعتقد أهنا حمملة بشحنة إيديولوجية من أجل استكمال معىن اخلطاب الكامل

 (1).«النسق عقالين وعقالنيته غري قصدية»

وأخذت على عاتقها  ت املقارابت البنوية أمهية النسقاللسانيني أدركوبفضل )دي سوسري( وخنبة من 

مهمة البحث عن مواصفاته مسلمة أبنه مجلة من القوانني اليت حتكم بنية الظواهر. فمن املعلوم أن بنية البىن ال 

مثل يستقيم عودها إن هي افتقرت لوجود نسق ترتكز عليه، وهذا النسق خيضع بدوره إىل شروط موضوعية تت

يف اجلوانب خمتلفة من اجتماعية وثقافية وغريها. وإذا كان النسق حمكوما بتلك الشروط املوضوعية فهذا حيتم 

سوسري( بتصرحيه أبن النسق اللساين جوهره  ما أكده )دي قا وسكونه مغلقا، وهذاعليه أال يكون ثباته مطل

أبن ما يبدو لنا تناقضا يف الظاهر »ي( القائل: التباين واالختالف، ليوافق هذا أيضا هوى )جالل الدين الروم

. وهكذا تتطابق النظرة الصوفية مع النظرة العلمية والفلسفية يف مسألة خفاء «هو يف احلقيقة انسجام خفي

  (2)النسق وجتليه.

( Troptzky   ة براغ وعلى رأسهم )تروبتزكويوقد شاع مصطلح النسق عند أصحاب حلق

ث تناوال مفهوم النسق، وقد أخذ أصحاب هذه املدرسة عن الشكالنيني ( حيJacobson )ايكبسونو

النسق وطورت مفاهيمهم وحتدثوا عن بنية النسق اللساين العام ألنه أساس يف الدراسات الصوتية، وهكذا صار 

فهوم مبعىن مسة من مسات التفكري البنيوي، وبذلك استطاع البنيويون الوصول إىل م الفونولوجي مبدأ البنيويني

                                         

، اجلزائر، 1النسق إىل الذات، قراءات يف الفكر الغريب املعاصر، منشورات االختالف، طعمر مهيبل، من  -(1)
 .11، ص 9000

 .199ص القراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة، ينظر: أمحد يوسف،  -(2)
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النسق الذي جاء به )دي سوسري(، غري أن هناك اختالف وتباين بني لسانيات براغ ولسانيات )دي 

 (1)سوسري(.

النسق يعين يف أبسط معانيه العالئقية أو االرتباط أو التساند، وحينما تؤثر جمموعة وحدات وظيفية  إن  

عناصر أو من األجزاء ويتكون النسق من جمموعة من ال فإنه ميكن القول أهنا تؤلف "نسقا" بعضها يف بعض

بعضها ببعض مع وجود متميز أو مميزات بني كل عنصر وآخر، واعتمادا على هذا ميكن استخالص اليت يرتبط 

 (2:)عدة خصائص للنسق

 أن كل شيء مكون من عناصر مشرتكة وخمتلفة فهو نسق. -

 له بنية داخلية ظاهرة. -

 تقرار يتعرف عليها الباحثون.له حدود مستقرة بعض االس -

ويف عصارة ملا سبق من شروط وخصائص للنسق نت  ب ني   أن النسق جمموعة من األجزاء تكون متماسكة      

من  كائن يتنفس وحيي حضوراي ووظيفيا  ارتباطا ومتكاملة حركيا ومتكافئة وظيفيا ومتناغمة إيقاعيا، فالنسق

 موقف على منها واحدة كل  حتتوي نظرايت من يتألف تماسكة. إنهخالل تكامل وظائف أجزائه املتكاملة امل

 (3)البناء. ومتكاملة مرتابطة كلها  هنظرايت تكون إذ معينة؛ مشكلة من معني

                                         

 .199صأمحد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة،  -(1)
حممد مفتاح، التشابه واالختالف )حنو منهاجية مشولية(، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب، املركز الثقايف العريب،  -(2)

 .151، ص1991لبنان،  –، بريوت 1ط

 .115، 10ص أمحد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة،ينظر:  -(3)
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 يف ببعض بعضها أفكاره يربط الذي الفكري اإلطار مبعىنمعني  علم عند النسق عن احلديث وميكن 

ق اإلشارة إىل البيئة من دون أن ت  غ ي ب  يف فكرة النس، تقاطع أو تناقض حتتوي أن دون من عضوية وحدة

وتنطوي هذه البيئة على أقصى درجات التفاعل والتداخل بني خمتلف عناصر ومكوانت النسق،  احمليطة به

والنسق يف ضوء  والتأثر،وكذلك تثري مسألة البيئة ومشكلة احليز الذي حييط به النسق ويتبادل معه التأثري 

انفتاحه على مكون اللغة يؤسس نظاما من العالقات املرجعية اخلاصة واالحتماالت االنتشارية الالهنائية حيث 

تضحى العالقة بني الدال واملدلول عالقة اعتباطية ال حد هلا، فاللغة تعد ميزة يتحدد هبا مفهوم النسق، وما 

بكفاءة عالية وبطريقة منتظمة إال حينما تنزله من النظرية إىل ميكن اإلشارة إليه أن مفهوم النسق ال يعمل 

 (1)التطبيق.

 االستعمال اللغوي: -4

 الستنباط عليها مث القياس ومن ، السماع طريق عن العربية القبائل من أخذت اليت املادة هو االستعمال

 حسب اتساعا أو ضيقا رقعتها ختتلف واملكانية، وقد الزمانية للمعايري تباعا استقرؤوها اليت اللغة قواعد

كبري، وهو  بشكل النحو والتفسري والبالغة كتب يف وقد دارت هذه املفردة .واختياراهتم الدارسني األشخاص

 إذ اللغوية احلقيقة عن احلديث عند ذكره ( وقد2العادة".) مرادف التهانوي يعرفه بقوله: "االستعمال ما جعل

                                         

 .591ص وضع جلنة من العلماء واألكادمييني السوفيات، ينظر: املوسوعة الفلسفية،  -(1)
حتقيق علي دحروج وزمالؤه، مكتبة لبنان،  1عة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، طبعة موسو  التهانوي. حممد علي، -(2)

 .1/119ص ،1991
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 الكلمة وهي مفردة  قسمان: وهي التخاطب، به وضع أي له؛ فيما وضع املستعمل اللفظ قال: "هي

 ( 1له.) وضع فيما املستعمل املركب وهي ومركبة له، فيما وضعت املستعملة

وإذا ما نظران إىل علوم تراثنا العريب من حنو وبالغة وفقه وأصول وتفسري وقراءات بعدِ ها وحدة متكاملة 

هتا ما يهتم بوجه استعمال اللغة، وما يتصل هبا من قرائن غري لفظية، يف دراسة اللغة، ميكن أن منيز من اجتاها

حنو: منزلة املتكلم وعالقته ابلسامع، وحالة كل  منها النفسية، واالجتماعية، واألدائية )حركة، صمت، ظروف 

 (2التواصل الزمانية واملكانية...( وغريها.)

ر إىل أحوال االستعمال املختلفة، حيث اهتم مبسائل ومل يكن علم النحو ليتناول البنية اللغوية دون النظ

ه منتج اخلطاب، مما يظهر أثره على البنية ذاهتا، وكذلك السامع ونص اخلطاب، وذلك أن   مرتبطة ابملتكلم بعدِ 

 (3اللغة وهي موضوع النحو تقوم على مفاهيم االستعمال والتداول.)

من مظان وضع األلفاظ واملصطلحات أن تستعمل الستعمال يف حقيقته مرحلة الحقة للوضع؛ فإن  ا 

وجتري على األلسن وتسده حاجات التواصل والكتابة العلمية املتخصصة، غري أن  كل ذلك حمكوم بضوابط 

 (.sociolinguistiqueلسانية وسوسيولسانية )

                                         

 .191/ 1ص حممد علي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  ،التهانوي – (1)
بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة طأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، خليفة  -( 2)

 .152، ص9009، 1ردمك، ط
 .915، صاملرجع نفسه -( 3)
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العدد األكرب من " جمموعة قواعد اللغة املثبتة نسبيا واليت يستخدمها l’ussageومفاد االستعمال أو "

( وقدميا احتكم املتقدمون العرب يف مسألة املستعمل 1املتكلمني يف حلظة معينة ويف مكان اجتماعي حمدهد".)

وا منها يف استعماهلم ما خفه  واملهمل من األلفاظ إىل مقاييس معي نة يف معرفة خلوص اللفظ العريب، فتخري 

ه ( يف حديثه عن الر ابعي واخلماسي ما 155د الفراهيدي )تعلى اللسان وقلت حروفه، يذكر اخلليل بن أمح

وال يكون يف تلك  ،نص ه: "فإن وردت عليك كلمة رابعية أو مخاسية معراة من حروف الذ لق أو الشفوية

الكلمة من هذه احلروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك؛ فاعلم أن  تلك الكلمة حمدثة مبتدعة  ليست من  

وكذا قول "بن دريد" أن  أول ما حيتاج إليه الناظر يف هذا الكتاب ليحيط علمه مببلغ عدد  (2كالم العرب".)

أبنيتهم املستعملة واملهملة، أن يعرف احلروف املعجمة اليت هي قطب الكالم وحبر جنمه مبخارجها ومدارجها 

 (  3وتباعدها وتقارهبا وما أيتلف منها وال أيتلف".)

لغوي العريب القدمي أن ه يقوم على دراسة اللغة أثناء االستعمال منذ بدايته، إن  أهم ما مييز الدرس ال

ا تؤخذ استعماال ال قاعدة، وجعل خمرج كتابه )االقرتاح يف علم  ومثال ذلك ما يذكره "السيوطي" يف اللغة أهن 

ه األصل يف كل ظاهرة، يقول: "إذا أاتك القياس إ ىل شيء ما، مث أصول الفقه( هو ما نطقت به العرب بعدِ 

                                         

 . 251ينظر: بيجوان هنري، وتوران فيليب، املعىن يف علم املصطلحات، تر: ريتا خاطر: ص -( 1)
 .25/ 01العني، ينظر: الفراهيدي،  -( 2)
 .04/04ينظر: ابن دريد، مجهرة اللغة،  -( 3)
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مسعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غريه، فدع ما كنت عليه"، ويظهر من خالل ذلك قيمة 

 (1االستعمال وما تتداوله العرب يف اللغة وأمهيته يف حتديد أساليبها وطرق آدائها.)

اويتني أوالمها: النظر إىل ومل يهمل القدماء استعمال اللغة يف الرتاث اللغوي العريب، بل التفتوا له عرب ز 

االستعمال بوصفه سابقا على التنظري؛ فكان منطلقهم يف استخراج القواعد اللغوية. وأخرامها هي إبرازهم 

لبعض االستعماالت اللغوية املرتبطة ابلسياق. أما الزاوية األخرى، فقد نظر العلماء إىل استعماالت اللغة يف 

جها املستعملون من أجل إجناز أعمال ال تنجز إال يف اللغة وابللغة. واهتم السياق من خالل اخلطاابت اليت ينت

هذا الصنف بوصف استعمال اللغة من خالل التطبيق على نصوص عربية، ومن أبرزهم علماء اللغة والبالغة 

 (2واألصول، مثل اجلرجاين والسكاكي والغزايل.)

ت إنتاج الكالم وسبكه يف عبارات تركيبية تعرب واللغة يف حاضرها ليست بداية استعمالية جديدة آلليا

عن مراد املتداولني هلا، بل هي استمرار  ملاض ما على حنو ما، وتفاعل مع حاضر على حنو ما أيضا، هلذا 

 (3تقد م التداولية تفسريا الستمرار املتبقي اللغوي.)

                                         

 .152ص خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة طأصيلية يف الدرس العريب القدمي، -( 1)

وت ، بري 1عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط -(2)
 .95ص، 9004لبنان، 

،  ص )ح من 9015حسن مخيس املالخ وآخرون، التداولية ظالل املفهوم وآفاقه، عامل الكتب احلديث، اربد األردن،  -( 3)
 املقدمة(.
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ذه الثقافة اليت ميكن حتليلها حبصر إن  اللغة ظاهرة اجتماعية، مرتبطة أشد االرتباط بثقافة مستعمليها، ه

املواقف االجتماعية املختلفة واملسماة سياقات مقامية، ففكرة املقام هذه هي األساس الذي ينبين عليه الشق 

أو الوجه االجتماعي للغة، وهو الوجه الذي تتمثل فيه األحداث والظروف والعالقات اليت تسود ساعة 

 (1االستعمال.)

ال شك فيه أن  اللغة املنطوقة هي األصل، واللغة املكتوبة أو املدونة اتبعة هلا؛ فاملدونة العربية مثال  ومما

قامت على مجع املسموع من أفواه العرب يف شبه اجلزيرة العربية، مثه دوِ ن هذا الكالم ليصبح مدونة لالحتجاج. 

ي املتجانس، ومن هنا ميكن أن منيز بني وضع اللغة إن  اللغة تتكون من مدلوالت تواضع عليها اجملتمع اللغو 

واستعماهلا. فالوضع لفظ يعين جعله ملعىن مع قصد أن يصبح متواطأ عليه..."، وهذا يعين أن ه إذا مل يكن هناك 

وضع يتواطأ عليه كل اجملتمع؛ فلن حيصل الفهم واإلفهام، ألن  االستعمال هو توظيف املتواضع عليه، وهذا 

من اختصاص الفرد، أي "كيفية أدائه يف اخلطاب، وهذا راجع إىل الفرد  وجيوز أن ال يشرتك يف االستعمال 

هذا األداء شخصان اثنان"، وهذا الوضع الذي جيوز أن يشرتك فيه شخصان، هو الذي كانت تسميه العرب 

وهي لفظ ومعىن، مث علينا  قدميا: الشاذ اللغات. إذ اللغات نظام من األدلة تواضع عليها أفراد اجملتمع اللغوي،

 (2أن نقف عند هذا اللفظ اللغوي واالستعمال. )

                                         

رضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية يف البنية والتصور، تقدمي: إدريس مقبول، عامل الكتب احلديث،  -( 1)
 .  9، ص9011إربد األردن، 

إبراهيم أسيكار وآخرون، تداولية املعىن يف الرتاث اللغوي العريب، أسئلة التأصيل وآفاق التحديث، سلسلة الرتمجة  -( 2)
 . 15، ص9019، عامل الكتب احلديث، إربد األردن، 19واملعرفة العدد 
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إن  أحباث هذا العمل تنساب يف جمرى معريف لساين حديث، يشق طريقه بني فروع اللسانيات احلديثة 

 مبنحنيات عالئقية مجيلة، ترسم عالقاته املتعددة مع فروع اللسانيات انطالقا من هويته اخلاصة املشكلة من

االستعمال احلقيقي الناجز للغة يف مستوايهتا كلها بني الناطقني هبا، مهما حصل بينهم من تباين هلجي على 

مستوى األداء الصويت ألصوات اللغة،  أو اختيار متداول لكلمة هنا تقابلها كلمة أخرى هناك ضمن اللسان 

لغة، لكنها قد تضيق حد  دراسة االستعمال الضيق الواحد، فتتسع التداولية يف رؤيتها حد  اللسان العام ألبناء ال

احملدود للغة، أو حد  دراسة مستوى من مستوايت اللغة، لكنها يف األحوال كلها تبقى لصيقة مببدأ االستعمال 

ة عن اللغة يف حاضرها.)  (.1االجتماعي الناجز للغة، فهي الصورة العلمية املعرب 

اللساين، فبما أن مفهوم اللغة يف النظرايت الوظيفية يتسع  يرتبط حتديد مفهوم اللغة مبيدان البحث

ليشمل دورها يف التواصل، فإن ميدان البحث اللساين أصبح يشمل ال القدرة النحوية فقط، بل القدرة 

التداولية أيضا، وجيد هذا املوقف سنده لدى عدد من فالسفة اللغة عرفوا "مبنظري التواصل" أمثال سورل 

ن". وكلهم جيمعون على أن التواصل هو الوظيفة األوىل للغة، وعلى عدم ورود الفصل يف وكرايس وشرتاوس

دراستها بني البنية والوظيفية. فكما أن وظيفة القلب هي ضخ الدم؛ فإن وظيفة اللغة هي التواصل. ويف كلتا 

يكون منحرفا وبال احلالتني يقول سورل ابإلمكان دراسة البنية يف استقالل عن الوظيفة. ولكن فعل ذلك س

 (2أساس، طاملا أنه من البديهي وجود تفاعل بني البنية والوظيفة.)

                                         

 ص )ح من املقدمة(.  وآفاقه،ل املفهوم حسن مخيس املالخ وآخرون، التداولية ظال -( 1)

مقاربة لسانية وظيفية )حنو منوذج ملستعملي اللغات الطبيعية(، مكتبة لبنان  -عزالدين البوشيخي، التواصل اللغوي -(2)
 .29ص، 9019، بريوت لبنان، 1انشرون. ط
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واللسانيات كعلم قائم بذاته قد منت مصطلحيته وتعاظمت يف الدرس الغريب، وهو ما صار يطرح يف 

احل تطورها من متنقلة عرب مر  العربية إشكالية االستعمال يف الكتابة اللسانية العربية املرتبطة أساسا ابلوضع،

العناية ابلدراسة الصوتية والصرفية إىل العناية ابلرتكيب مث ابلداللة، ويف كل مرحلة كانت تنكشف مظاهر 

جديدة تساهم إىل جانب املظاهر األخرى يف بنينة اللغة. وكان على اللسانيات أن تتابع تطورها يف اجتاه حبث 

كجهود مدرسة براغ وكذا فورت   –ا، السيما أن جهودا سابقة العالقة بني بنية اللغة وبني خمتلف استعماالهت

اليت احنرفت عن  –كانت مهدت وسامهت يف حبث هذا املوضوع. ومع أن النظرية التوليدية   -وابيك وغريهم

هيمنت بقوة على ميدان اللسانيات، إال أنه سرعان ما أصبح يتضح لعدد متزايد من  –هذا االجتاه يف البحث 

أن دراسة اجلمل مبعزل عن سياقها الطبيعي وعن متكلميها اختيار منهجي  –ما يقر بذلك كيفونك  -اللسانيني

استنفذت احلاجة منه، ومل يعد من الالئق العمل به، ذلك ألن عزل اجلمل عن سياقها يثري شكوكا خبصوص 

ى؛ فاللغة اليت تصل واقعيتها من جهة، ويتجاهل دور السياق التواصلي يف حتديد بنية هذه اجلمل من جهة أخر 

فطبيعي أن يكون ( 1) إىل يد اللساين وينصرف إليها ابلوصف والتفسري ليست لغة بريئة من االستعمال.

ا هو االستعمال، وأن يكون املعيار  األصل يف منظور عامل الل سان عند تعامله مع موضوع علمه وهو اللغة إمن 

ن ضربني: أصل ية ابلز من وأصلي ة ابالعتبار، فأصلية الز من فرعا عليه، وهذه "األصلية" اليت لالستعمال هي م

أاي  كان الل سان  –ترتبط أبصل النشأة املعرفية إذ من بديهي ات األمور أن  الشيء يف الوجود سابق لعلمه، واللغة 

فالن اس اللغة"،  –قد وجدت قبل أن يعقلها العقل فيضع هلا علما هو علمها ألن ه " علم  –ال ذي تتشك ل فيه 

                                         

 .91ص ،التواصل اللغوي عزالدين البوشيخي، -( 1)
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يتكل مون قبل أن ينربي منهم من يستنبطون قوانني كالمهم، وهذا معناه أن  االستعمال من حيث الن شأة يف 

 (1الوجود يسبق املعيار.)

اللغة الطبيعية تعد عمود أنظمة العالمات اليت يستعملها اإلنسان لتجسيد قصده وحتقيق هدفه، أي و 

انب، وحتقيق ما يصبوا إليه هو من جانب آخر. بيد أن  أمهيتها لتحقيق اإلفهام والفهم بني أطرافه من ج

ا هي األداة األهم؛ فال يقتصر دورها على وظيفة نقل اخلرب أو وصف الواقع، بل ينجز  تتجاوز ذلك إىل أهن 

التواصلية، اإلنسان هبا أعماال ال يستطيع إجنازها من دوهنا، "ومبا أن  اللغة هي الشفرة الرمزية املهيمنة يف العملية 

 ( 2فإنه قد يكون من املفيد أن تدرس العمليات التواصلية من وجهة نظر تداولية".)

ومن املصطلحات املهمة يف الدراسات التداولية مصطلح "علم االستعمال"، "وهو دراسة لغوية تركز 

على املستعملني للغة، وسياق استعماهلا يف عملية التفسري اللغوي جبوانبها املتنوعة، وينقسم هذا العلم إىل عدة 

لنسبة جلملة يف مناسبة معينة فروع، يبحث الفرع األول: كيف حيتاج السياق املعىن القضوي الواحد اب

الستعمال هذه اجلملة، ونظرية الفعل الكالمي هي الفرع الثاين من علم االستعمال، والفرع الثالث هو نظرية 

 (3التخاطب أو نظرية االقتضاء".)

                                         

سها املعرفية، املكتبة الفلسفية، الدار التونسية للنشر تونس، املؤسسة الوطنية عبد السالم املسدي، اللسانيات وأس -( 1)
 29، ص1911للكتاب اجلزائر، 

 .95عبد اهلادي بن ظافر الشهريي، اسرتاتيجيات اخلطاب، ص -( 2)
 .91ص، 9014، القاهرة، 1عبد هللا جاد الكرمي، التداولية يف الدراسات النحوية، مكتبة اآلداب، ط-(3)
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لها إن  نظرية أفعال الكالم  تقوم على التحليل املنطقي للعبارة واللغة بصورة عامة، ومت  االرتكاز يف حتلي

على "قواعد االستعمال للغة العادية"، أي القواعد اليت حتكم استعمال هذه العبارة أو تلك حتت ظرف معني، 

وهذا يدل على مدى ارهتان اللغة بسياق احلال الذي تنتج فيه، و"االستعمال" هنا هو الذي خيرج اللغة من 

هلا، إذ يربم هبا اتفاقاته ويقدم هبا هتانيه، صوريتها ويدخلها إىل اإلجراء، فتصبح جزءا من الفرد املستعمل 

ويعتذر هبا إن ارتكب أخطاء وغري ذلك، ولكن دائما يف ظروف استعمالية معينة، ومن هنا تظهر اللغة ضمن 

 (1هذا الصنف من االستعمال.)

 ومن مهام علم "استعمال اللغة" أو "التداولية" )أو التخاطبية( أن يدرس اللغة يف حي ز االستعمال

متجاوزا حدود الوضع األصلي وإن كان يبىن عليه، ذلك ألن  مقاصد املتخاطبني ال ميثلها الوضع اللغوي اجملرد 

فقط، وال ميكن الوصول إليها من خالل فهم اللغة يف سياق االستعمال املتجدد بتجدد مقاصد املتكلمني، إذ 

قاصدهم وأغراضهم الداللية. لذا ينبغي عدم يستند فيه املتخاطبون إىل الوضع اللغوي، ويتجاوزونه تلبية مل

 ( pragmatisme(.)2خلطها "ابلنفعية" )

وابلرغم من أن  اللغة الطبيعية هي مادة اخلطاب يف الغالب، إال أن  استعماهلا هو الذي خيرجها من حالة 

ىن من اخلارج، السكون، فما يتم التبادل به ليس اللغة وفق مصطلح "سوسور"، بل اخلطاب الذي يستلهم املع

أي من السوق اللغوي، وابلتايل يكتسب هذا اخلطاب قيمة رمزية تنبع من التجارب الفردية، ومن التضمني 

                                         

سامية بن ايمنة، تداولية سياق احلال يف الفعل الكالمي، دراسة حتليلية تطبيقية، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، ينظر:  –( 1)
 .19،  ص9019، 1ردمك، عمان، ط

 .2إبراهيم أسيكار وآخرون، تداولية املعىن يف الرتاث اللغوي العريب، ص -( 2)
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واإلحياء. حينئذ يبىن التواصل بني املتحدثني كوهنم املمثلني االجتماعيني على مبدأ احلوارية وتعدد األصوات". 

وذج واحد، فأنواعها كثرية ومناذجها متعددة. ويعد إبداع ومناذج االستعمال اللغوي ال تنحصر يف نوع أو من

العالقات االجتماعية من األهداف النفعية لالستعمال اللغوي، فكثريا ما تتبلور عالقات الناس من خالل 

إجنازهم ألفعاهلم اللغوية إذ يتقاربون ويتباعدون، وكل ذلك يتم عرب استعمال اللغة، ومن خالل ذلك الدور 

 (  1القوة اليت يتمتع هبا اخلطاب اللغوي من خالل االستعمال.)ندرك مدى 

أن  أي دراسة جادة الستعماالت الناس اللغة ينبغي أن نطرح معها مسألة وهذا يستدعي التأكيد على 

اجلمل اليت يستعملها املتكلمون يف نقل رسائلهم، وهي رسائل يتم إبالغها يف الغالب بطريقة ضمنية بدال من 

بطريقة صرحية حىت قبل طرح مسألة طأويل اخلطاب، هلذا فما جيب أن تقوم به دراسة استعمال اللغة إبالغها 

وطأويل اجلمل املستعملة، هو تفسري كيف تتم عملية طأويل املخاطبني ملثل هذه اجلمل بنجاح. عالوة على 

: ت فسِ ر كيف نؤول اجلمل ذلك ينبغي هلذه الدراسة أن تفسر سوء الفهم املمكن، أي جيب يف اآلن نفسه أن  

إذ يتأثر شكل اخلطاب اللغوي  (2املستعملة، وكيف حيدث وأن يتوج هذا التأويل ابلنجاح يف غالب احلاالت.)

ومعناه ابلتلفظ، وهو ما يعطي للتلفظ دوره يف اخلطاب، فتصبح امللفوظات هي األساس يف استعمال اللغة، 

                                         

 .95اسرتاتيجيات اخلطاب، صعبد اهلادي بن ظافر الشهريي،  -( 1)
آن روبول وجاك موشالر، تر: حلسن بوتكالي، تداولية اخلطاب من طأويل امللفوظ إىل طأويل اخلطاب، املرجع السابق، -(2)

 . 10ص



 في المفاهيم األساسية لمصطلحات البحث           الفصل األول            

 

 
 
44 

 

دة، وال يبعد أن تكون داللة امللفوظ مع أن  هذا ال يبعد أهنا قد تتجلى من النه  احية الرتكيبية يف أشكال متعدِ 

 ( 1احلرفية هي الداللة املناسبة للسياق.)

وحري  التأكيد على أن  ميدان استعمال اللغة هو اخلطاب، وأنهه ال يتبلور االستعمال إاله من خالل 

شاط الرئيس الذي مينح استعمال اللغة طابعها عملية قولية تسمى عملية التلفظ ابخلطاب، فالتلفظ هو الن  

التداويل، بوصفه نقطة التحول ابملمارسة الفعلية هلا مما يبلور عناصر السياق يف اخلطاب: من مرسل ومرسل 

إليه، كما أنهه يتحدد به القصد واهلدف، وهذا ما نلمسه عند النحاة، مثال عند التمثيل على قواعدهم وذلك 

 (2ة التلفظ.)ابإلحالة على عملي

إن  األلسنة البشرية ال تتوق ف عن الت غري إال  إذا انقطعت عن االستعمال؛ فعدهت ألسنة مي تة تدرس  

كحقائق اترخيية "أثرية" شأن عديد الل غات اليت نعرفها اليوم ابلد راسة املختصة ال ابملمارسة، غري أن  هذا 

ثافته حبسب عوامل عديدة، ولكن ه خيتلف أساسا حبسب "التغري" الذي تذعن له أللسنة خيتلف يف درجته وك

انتقاهلا من الوجود الطبيعي إىل الوجود املعقلن، فمادام الن اس يتحدثون ابللغة على فطرهتم فإن  حركة التغري  

اللغوي  تبقى هي األخرى على سجي تها فال حيد ها حاجز؛ فإذا أدركوا من احلضارة ما به تنشأ لديهم العلوم 

نائع ظهرت املؤسسات املعرفي ة، وانبثقت بينها مؤسسة الن حو من حيث هو العلم ال ذي يقبض على أزمة والص  

املؤسسة اللغوي ة، وعندئذ يظهر "املعيار" بعد أن كان نواميس  خفي ة تتحك م يف اللغة فيذعن هلا املستعملون دون 

ر من الوجود ابلقو ة إىل الوجود ابلفعل؛ أي وعي هلا وال إدراك، فوظيفة الن حو إذن هي اخلروج عن املعيا

                                         

 .91عبد اهلادي بن ظافر الشهريي، اسرتاتيجيات اخلطاب، ص -(1)
 .95صاملرجع نفسه،   -(2)
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بتحويله من وضع الك مون إىل وضع الت حق ق، وعندئذ يصبح املعيار ح ك ما على االستعمال له، عليه حق 

الت وجيه واالعرتاض مث  التقومي والزجر؛ فاالستعمال انموس يستمد  قو ته من عامل الز من، واملعيار يستمد ها من 

 (    1من، وكذا كان الشأن يف اتريخ اللغة العربية.)قيم تتجاوز الز  

ا اللغة تتوقف عن كل تبد ل، وهذا يصدق  فاملعيار يضغط بثقله على حركة الت غري  فيشد ها حىت  لكأهن 

آخر ازداد الض غط، وتباطأت حركة التغري  كال ذي حصل يف  على كل األلسنة، فإذا إنضاف إىل ثقل املعيار ثال

اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية عندما تضافرت على املؤسسة الن حوية قيم املؤسسة الدينية، ولكن مبدأ 

الصريورة ال ينقطع حبكم انضوائه حتت سنة املآل، وال ذي حيكمه وميسك مبقوده االستعمال، ومهما ضؤلت 

إذعانه حتت صولة املعيار؛ فإن ه فاعل فعله على املدى البعيد. وهنا على وجه الت حديد يت ضح خط  طاقته وبدا 

الفصل بني الل سانيات وعلم النحو؛ فتلك تقر  لالستعمال حبق  مراجعة املعيار وذاك يقبض على االستعمال 

 (  2أنفاسه حتت وطأة املعيار ال ذي هو يف أصله وليد االستعمال.)

بحث اللساين احلديث بين على فكرة كون اللغة اجتماعية من جهة، وكوهنا كال بنيواي من جهة إن  ال

أخرى، وهو ما يؤدي إىل فهم التحول الرباغمايت يف علم اللغة على أن ه انعكاس حلاجات جمتمعية متغرية مهمته 

صحاب هذا االجتاه إىل اللغة اجتماعية بوجه عام. وتعهدت نظرايت لسانية وظيفية الصفة الداللية، إذ نظر أ

                                         

وأسسها املعرفية، املكتبة الفلسفية، الدار التونسية للنشر تونس، املؤسسة الوطنية  عبد السالم املسدي، اللسانيات -( 1)
 29، ص1911للكتاب اجلزائر، 

 .41صاملرجع نفسه، -(2)
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ا بنيات حتدد خصائصها ظروف استعماهلا يف إطار وظيفتها األساسية، وهي الوظيفة التواصلية، إذ ال  على أهن 

 (1ميكن أن تصلح بنية ما إال الستعمال معني، وتعد  التداولية منوذجا حي ا هلذه النظرايت.)

لوظيفية، وتعمل مبقتضى مبدإ عام يعترب البنية اللغوية وعلى هذه القاعدة الفلسفية تقوم كل األحناء ا

( أن فهم بنية 1911انعكاسا للكيفية اليت يتم هبا استعمال الكالم يف التفاعل االجتماعي. ويعتقد )ديك 

اللغة فهما عميقا يتوقف على ربطها مبختلف األهداف التداولية اليت تستعمل من أجلها، وأن موضوع 

هو القدرة التواصلية، تلك القدرة اليت متكن املتكلم من التفاعل االجتماعي بواسطة اللغة.  اللسانيات الوظيفية

وبناء عليه؛ فإن دراسة النسق اللغوي ينبغي أن يتم داخل إطار االستعمال اللغوي، على الرغم من اإلقرار 

 (2بتمايز النسق عن االستعمال.)

حدود "العلم" وإبعادة ترسيمها املستمر، انطالقا من فرضية أن  احليز  وقد بدأت الثورة اللسانية برتسيم

اخلارجي لعلم ما، أكثر وأقل امتالء مما نظن  كما يقول "ميشال فوكو"، مبعىن أن  ما كان يقذف به إىل خارج 

اليت العلم يف زمن معني قد يتم استدعاؤه ليكون من صلب العلم يف زمن آخر، وهو ما حصل مع التداوليات 

 (3أعادت احلياة ملا هو خارج لساين حىت يكون له دور يف فهم ما هو لساين.)

وبذلك فقد استطاعت النظرية التداولية أن تعيد النظر يف جمموعة من القضااي اليت كان يرتكز عليها 

بار، البحث اللساين، وهي من بني هذه املناهج اليت نبهت على ضرورة أخذ االستعمال اللغوي بعني االعت

                                         

 .11إبراهيم أسيكار وآخرون، تداولية املعىن يف الرتاث اللغوي العريب، ص -( 1)
 .29التواصل اللغوي، ص عزالدين البوشيخي، -( 2)

 .1رضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية يف البنية والتصور، ص -(3)
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وبعبارة أخرى أرادت جتاوز القدرة على االجناز، أي جتاوز البنية الصورية إىل الكالم يف كل حيويته وعفويته، 

 (1وإىل املتكلم بكل ماله من اعتقادات ونوااي معرفية، وإىل املخاطب بكل ما له من فهم وقدرة على التأويل.)

ألساسية هلذا البحث، خاصة ما ارتبط منها لقد حاولنا يف هذا الفصل تقدمي حملة عن املفاهيم ا

ابإلشكال احملوري املتعلق ابملصطلح اللساين وضعا واستعماال. وهذا العمل  ما هو إال متهيد نقدم من خالله 

وهي مطروحة يف ثنااي هذا  أهم املالحظات إلانرة بعض جوانب املعضلة اليت شغلت الكثري من الباحثني

وهو   -علم املصطلح، اللسانيات والرتمجة -ومتشعب بسبب ارتباطه بعدة علوم ، فهذا املوضوع معقد البحث

 ما توجب علينا أن منهد هلذه املفاهيم تسهيال للولوج إىل أغواره.

 

   

                                         

 .10صرضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية يف البنية والتصور،  -( 1)
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 اللغة نسق: -1

طّ ّإنّ 
ُ
ّأنَّامل ّإىل ّتشري ّأقواال ّجيد ّاحلديثة ّاملعاجم ّعلى ّاملنطوقة»ّ:اللغةِّلَع ّالعالمات ّمن ختصّّ،نظام

ّبينهمّ،عنّأغراضهمّمكوانّمنّأفرادّيستعملونّهذهّالعالماتّللتعبريّ،جمتمعاّانطقا  إهناّ.«والتواصلّفيما

ةّوّ،وتراثه وهوي ته ثقافته مرآة فهيّ،وفكره اإلنسان جوهر تكشفّ،عالمي لسانّ  نظام  أغراضه عن املعّب 

ّاملخّ،وتطلعاته ّالتحديد ّولكن ّابلقول: ّأفراد...»صص ّمن ّمكوان ّانطقا ّإىلّّ«جمتمعا ّالقصد ّمنه يفهم

 (1)الّإىلّ"اللغة"ّحبسبّتقسيماتّاحملدثنيّوهذاّتقييدّللمعىن.ّ،"اللسان"

ّكانتّاللغةّّنظاما كوانهتاّاألساسيةّإالّمنّالعالماتّّحتكمهاّأنساقّمعينة،ّفإنهّالّميكنّفهمّمّوإذا

إالّأنّحتديدّاللغةّابملعيارّالعلميّقدّبدأّّدالالتّمفرداهتاّضمنّتراكيبّخاصةّوسياقاتّحمددة.إذاّحللناّ

ميكنّدراستهاّاملاديةّاليتّباّخمتلطاّمنّجمموعةّمنّالوحداتّمعّ)ديّسوسري(ّيفّتصورهّأنّاللغةّليستّمرك

ّكامن أيّأنّاللغةّعندهّملّّنسقّأوّنظامّمنّالقيمّاملتقابلة؛ّبلّهيّ،بشكلّجتزيئي،ّوالّهيّشيءّداخلي

إذّرأىّيفّّأنّيدرسّاللغةّمستقلةّعنّاإلنسان؛ولعلّالدافعّاألكّبّهلذاّاملنحىّأنهّأرادّّ،تكنّسوىّ)صورة(

ّإنسانية ّنزعة ّكل ّمن ّخالص ّحمض ّعلمي ّأساس ّعلى ّللدراسة ّصاحلا ّميداان ّجيعلها ّما ّاالستقالل ،ّذلك

تمعّاالجتماعيةّوترتبطّاللغةّارتباطاّوثيقاّابلتفكريّاإلنسانّواملظهرّالسلوكيّاليومي،ّوهيّتعّبّعنّنظمّاجمل

 ّ(2).الواقعّانطالقاّمنهّويرتبهّبناءّعليهّنّألفرادهّالتصورّللعاملّفيصنفوتكو ِّّ،والثقافيةّوغريها

                                         

 .43صملاذاّأمهلّاملصطلحّالرتاثي،ّعليّالقامسي،ّّ-(1)

 .43غالبّاملطليب،ّاملوسوعةّالصغريةّيفّعلمّاللغة،ّدارّالشؤونّالثقافيةّالعامة،ّالعراقّبغداد،ّصّ-(2)
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ّكلماتّ فكلّلغةّهلاّنظامّيفّّ،ومجلّوفقّنظامّحمددكماّأنّاألصواتّاليتّتتألفّمنهاّاللغةّأتتلفّيف

وألفتّضرابّمنّّ،أصواتُّقطعتّضرابّمنّالتقطيع»بان(ّذهذهّالصفةّللغةّيفّقوله:ّتركيبها،ّوصرحّ)ابنّاجل

  (1).«وهيّيفّكلّأمةّحبسبّاصطالحهم»)ابنّخلدون(:ّ،ّويشريّإليهاّقولّ«التأليف

علىّأهناّنظامّمنّالرموزّالصوتيةّ»وهوّاآلخرّعاملُّاللغةّالسويسريّ)فرديناندّديّسوسري(ّعر فّاللغةّ

ذلكّالنظامّأوهيّ (2)«حتققّالتواصلّبينهمّويكتسبهاّالفردّمساعاّمنّمجاعتهّ،االصطالحيةّاجلماعيةّاللغوية

 .ّختلفةّاليتّيتفاهمّذهاّبينّالبشرالرموزّاملاملعهودّمنّ

سواءّعلىّاملستوىّالفونولوجيّّ،يتمّمبوجبهّربطّالعناصرّاللغويةّيرىّأنّاللغةّنظامّذهينهذاّالَعاملُّّإنّ 

ّكان النظامّليسّّأوّالصريفّأوّالنحوي.ّويرىّأنّهذاّالنظامّهوّالذيّحيددّالقيمةّالوظيفيةّللكلمات،ّوإن

بدليلّأنناّإذاّمسعناّلغةّأجنبيةّملّنعرفهاّمنّقبلّّ،وإمناّيضافّإليهّالتخالفّأيضاّ،وحدهّالذيّيقومّبذلك

ّالكلماتّيفّداخلّاجلملة ّمتييز ّسيكونّمنّالصعبّعلينا ّيفّداخلّالفقرةّ،سنستنتجّأنه ّاجلملة ّمتييز ّ،أو

ةّهوّولذلكّفأولّعملّيفّتعلمّلغةّأجنبيّمعىنّهلا،ّىّأصواتّغريّخمتلفةّوالوسنرىّأنّالذيّمسعناهّليسّسّو

والذيّيوضحّلناّأنّاللغةّنظامّيؤديّإىلّربطّالعناصرّاملختلفةّعلىّاملستوىّّأنّنسيطرّعلىّنظامهاّالصويت،

ّّّ(3)الفونولوجيّوالنحويّهوّدراسةّهذينّاملستويني.

                                         

ّ.10،ّص5002،ّعمان،1ّغامنّقدوريّاحلمد،ّأحباثّيفّالعربيةّالفصحى،ّدارّعمار،ّطّ-(1)

ّ.34املرجعّنفسه،ّصّّ-(2)
،1ّصالحّالدينّصاحلّحسنني،ّدراساتّيفّعلمّاللغةّالوصفيّوالتارخييّواملقارن،ّدارّالعلومّللطباعةّوالنشر،ط -(3)

 .42ص،1893ّ



 نسقية اللغة واللسان والكالم والالمحدودية االستعمال            الفصل الثاني

 

 
 
05 

 

منّعدةّّبلّنظامّمعقدّمؤلفلقدّذهبّديّسوسريّوأصحابهّيفّتعريفهمّللغةّأبهناّنظامّأوّنسق،ّ

ّّ(1)لتخرجّعليناّذهذاّاألثرّالذيّنعرفهّحتتّمصطلحّ"الكالم".ّ،أنظمةّتتجانسّفيماّبينها

 علىّالنواحيّاآلتية:ّأكدوقدّ

 اللغةّظاهرةّحية. -

خالفاّّية،جتمعّاللغةّبنيّعدةّأنظمةّمتماسكةّهي:ّاألنظمةّالصوتيةّوالصرفيةّوالنحويةّوالدالل -

ّاألنظمة ّهذه ّبني ّتعزل ّكانت ّاليت ّالسابقة ّبقيةّّ،لالجتاهات ّعن ّالصويت ّالنظام ّعزل وخاصة

 األنظمةّاألخرى.

 اللغةّظاهرةّاجتماعية.ّ -

 (2)أسبقيةّاملنطوقّعلىّاملكتوب:ّإذّأعطىّديّسوسريّاألسبقيةّللمنطوقّمنّاللغة.ّ -

أنّالّيتمّاعتبارّوحداتّاللغةّإالّّّ-سانكرونيةوكذاّتبينّاملقاربةّالّ-يقتضيّتعريفّاللغةّبوصفهاّنسقا

كلّواقعةّلغويةّتتكونّمنّعالقةّوالّشيءّغريّالعالقة.ّومفهومّ»ّيفّالعالقاتّاليتّتقيمهاّيفّماّبينها،ّإذّإنّ 

(ّ ّيطلقّعليهّسوسورّ"الكياانتّاللسانية" ّلتحليلّما ّاملنظم ّبتشكيلّاملبدأ ّهوّمنّسيقوم entitésّّالقيمة

linguistique)».(3) 

ّ صويتّوالصريفّوالرتكييبّوالداليل:لكلّلغةّنسقهاّاخلاصّعلىّاملستوىّالّإنّ ّ
                                         

 .32صمّاللغة،ّاملوسوعةّالصغريةّيفّعلغالبّاملطليب،ّّ-(1)

 .43صدراساتّيفّعلمّاللغةّالوصفيّوالتارخييّواملقارن،ّصالحّالدينّصاحلّحسنني،ّ -(2)
 .145صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّّ-(3)
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ّوأخرىّّعلى املستوى الصويت: -أ ّلغة ّكل ّأصوات ّبني ّواضحا ّتباينا ّهناك ّنسقهاّّ؛أن ّلغة فلكل

ّذها ّاخلاص ّصوتيةّّ،الصويت ّصور ّوجود ّإىل ّابإلضافة ّحمددة، ّبصورة ّ)فونيم( ّصوت ّكل ّنطق من

ّاملختلفةّللصوتّالواحد.ّ،فونيم(حدّ)للصوتّالوا ومنّّمثلّالتفخيمّوالرتقيقّيفّالعربيةّودرجاهتما

ّلتكوينّّ،وأتليفّاألصواتّ)فونيميا(ّحةّعلىّتلكّالصورّالصوتيةّاخلاصةاألمثلةّالواض معّبعضها

ّمنّتنافرّ ّجندّيفّالعربية ّعلىّحنوّما ّالنسقّالصويتّاخلاصّبكلّلغة، ّأيضا ّفيه الكلماتّيتحكم

 ّروفّوصعوبةّاجتماعهاّمتواليةّيفّكلمةّواحدةّمثل:ّ)ذ،ّ،،ّث(.بعضّاحل

ّالكلماتلكلّلّأنّ ّجندّ:على املستوى الصريف -ب ّاخلاصّيفّبناء ّنظامها ّمثالّمتيلّإىلّّ؛غة فالعربية

ّكاتبّّ؛االشتقاقّعلىّحنوّماّجندّيفّاملشتقاتّاليتّميكنّاشتقاقهاّمنّمادةّ)كّتّب( فيكونّمنها

،ّيفّحنيّمتيلّاالجنليزيةّإىلّاإللصاقّيفّاشتقاقّالكلماتّعنّطريقّإضافةّ...مكتوبّمكتبّمكتبة

 (1.)(s. ed. ly. Ingأوّإلضافةّاللواحقّمثل:)ّ un-ّreالسوابقّمثل:ّ

كلّلغةّهلاّنسقهاّاخلاصّيفّارتباطّالكلماتّببعضهاّلتكوينّمجلّتؤديّّّ:على املستوى الرتكييب -ت

ّم ّفالعربية ّ"ثالّتعرفّنوعنيّمنّاجلملّمعىن، ّعلىّاجلملةّّ،"واالمسيةالفعلية ّاالجنليزية يفّحنيّتقتصر

ّفقط ّاإلعراب،االمسية ّخباصية ّالعربية ّوتتميز ّأداةّّ، ّجند ّواجلمل ّالكلمات ّبني ّالربط ّأدوات ّيف أيضا

ّكلّمعطوفّعندّتكرارّالعطفّمثل:ّ"أحبّحممداّوأمحدّوإماماّ،العطفّ)و( "ّتستخدمهاّالعربيةّقبل

ّ ّالعطف ّأداة ّوضع ّعلى ّاالجنليزية ّتقتصر ّحني ّفقطandّيف ّاألخري ّاملعطوف  A love)ّقبل

                                         

ّكليةّالرتبيةّجامعةّقناةّالسويس،ّالقاهرة،ّّحممدّحممدّّ-(1)  .40،ّص5001داود،ّالعربيةّوعلمّاللغةّاحلديث،ّدارّغريب،
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mohamed ahmed and emamّ.)ّوعلىّمستوىّالرتاكيبّالصغرى:ّمثلّالرتكيبّاإلضايف

 والصفةّواملوصوفّفكلّلغةّهلاّنسقهاّاخلاصّذهاّ.

ّذهاّعلى املستوى الداليل: -ث ّاخلاص ّنسقها ّلغة ّلكل ّالعّرفالتعبريّ؛جند ّيف ّاملضار  ّيفيدّّابلفعل بية

والتعبريّابجلملةّاالمسيةّيفيدّالثبوتّللمعىنّّ،تعبريّابملاضيّلتأكيدّوقو ّاحلدثوالّ،التجددّواالستمرار

ترتبطّاملعانّبثقافةّاجملتمعّاليتّتشكلّمنطّتفكريهّوسلوكه،ّوماّيعّبّعنهّمنّكماّ،ّّفهوّأقوىّيفّالداللة

 (1)املعانّيفّلغةّبكلمةّواحدةّقدّيعّبّعنهّيفّلغةّأخرىّأبكثرّمنّكلمة.

 اللسان نسق من العالمات: -2

(ّ ّالبشري ّنظاLangueاللسان ّبذاته( ّقائم ّالعالمات ّمن ّتواصلي ّاألفرادّّم ّمن ّمجاعة خيص

ّكلّفردّمتك لهّخصوصياتّثقافيةّّلمّمستمعّينتميّإىلّجمتمعّمتجانسيستعملوهناّمنّأجلّالتعبري،ّوميتلكه

ّوالرتكيبيةّ ّالصوتية ّأبعاده ّالنظام ّوهلذا ّاالتصال، ّعملية ّيف ّأفراده ّكل ّويشارك ّوواحدة، ّمتماثلة وحضارية

 ّ(2)املشرتكةّبنيّأفرادّاجملتمع.والداللية،ّومنّمثةّفهوّالذاكرةّالتواصليةّ

ّ هوّذلكّالتنظيمّاللغويّالتقديريّاملوجودّيفّأذهانّاألفرادّّ،املقصودّ"بنظامّتواصليّقائمّبذاته"إن 

ّواحد ّجمتمع ّإىل ّينتمون ّواحدالذين ّلسان ّاستعمال ّيف ّويشرتكون ّيتكّ،، ّيتكلمهّحبيث ّما ّويفهمون لمونه

                                         

 .40حممدّحممدّداود،ّالعربيةّوعلمّاللغةّاحلديث،ّصّ-(1)
 ،1884أمحدّحسان،ّمباحثّيفّاللسانيات،ّديوانّاملطبوعاتّاجلامعية،ّالساحةّاملركزية،ّبنّعكنونّاجلزائر،ّّ-(2)

ّ.14ص
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ّكلّفردّمنّأفرادّاجملتمعّالواحد،ّومنّّاآلخرون؛ فهوّموجودّأبصواتهّودالالتهّوقوانينهّوأمناطّأداءاتهّيفّذاكرة

ّكلّفرد ّفهوّإذنّيشكلّذاكرهتمّاجلماعية.ّ؛هناّفهوّمبثابةّنظامّموحدّقائمّبذاتهّيفّذاكرة

ّقدّاستطا ّحتدّّ،جنحّسوسريّيفّتقدميّتعريفّتقينّمهمّملصطلحّ"اللسان"ّوبذلك يدّموضو ّكونه

ّكانّ)اللسانّ»اللسانياتّبقوله:ّ اللسانّهوّنسقّمنّالعالماتّيضمرّجممو ّمنّاألفرادّاملتكلمنيّأليّلسان

الفرنسي،ّالعريب،ّالصيين،ّالالتيين...(ّمعرفةّمبجمو ّالعالمات،ّحيثّجتعلهمّهذهّاملعرفةّقادرينّعلىّضمانّ

نسقّلغويّقائمّيفّذاتهّوخاصّبكلّجمتمعّعلىّهوّفّ؛ةّمنتظمةّداخلّاجملموعةّاللسانيةالفهمّبينهمّبصوّر

ّ؛ابملعىنوهناّمتّالرتكيزّعلىّعالقةّاللفظّّ،«نظامّمنّالعالماتّقوامهّاحتادّاملعىنّابملبىن»:ّفهّأبنهوعرّ ّ(1)،حدة

ّّ(2).«بناءّمنّالعالمات»فاللسانّ

عامة،ّأيّاللسانّملكةّعلىّأنهّالقدرةّاللغويةّعندّاإلنسانّبصفةّ»ّ:للسانّاآخّرّايعطيّتعريفكماّ

ّكلّعالمةّختتّ،«نسقّمنّالعالمات»اللسانّأبنهّّوبوصفهّ،«لغويةّميتلكهاّاإلنسانّفقط صّذلكّيوحيّأبن

ّأتخذّهذهّالعالقاتّملمحني:وّبعالقاتّتقيمهاّمعّعالماتّأخرى،

ّ،"قلمّأسود"عالقاتّتركيبيةّختتزلّضمنهاّالعالماتّمبوجبّتسلسلهاّداخلّخطيةّاخلطاب.ّففيّقولناّمثالّ -1

فكلمةّ"أسود"ّتدلّعلىّنوعيةّ)ّ؛ةّ"قلم"ّاليتّترتبطّذهاّداللياجندّأنّالعالمةّأسودّمعرفةّعّبّعالقاهتاّابلعالم

                                         

ّ–،ّسيديّبلعباس1ّماريّنوالّغاريّبريور،ّاملصطلحاتّاملفاتيحّيفّاللسانيات،ّتر:ّعبدّالقادرّفهيمّالشيبان،ّطّ-(1)
 .2،ّص5002اجلزائر،ّ

ّكريديه،ّ -(2) ّ.15صأضواءّعلىّاأللسنية،ّهيام
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فذلكّيستوجبّّ؛ومورفولوجياّ)فلوّوردتّكلمةّ"قلم"ّعلىّصيغةّاجلمعّ"أقالم"ّ،تنطبقّعلىّموضو ّ"القلم"(

ّكلمةّ"أسود"ّعلىّالصيغةّنفسها(  )أسودّهوّصفةّللكلمةّقلم(.ّوتركيبياّ،ورود

ففيّاملثالّالسابقّّ؛اتّاليتّتقامسهاّاخلصوصياتّنفسهاعالقاتّترابطيةّتشرفّعلىّوصلّالعالمةّابلعالم -5

ّكلماتّمتضمنةّملعىنّاللون،ّحيثّميكنّسود"ّأنّترتبطّابلكلماتّ"أزرق"ّوميكنّللكلمةّ"أ "أمحر"ّبوصفها

ّقلمّأمحّ؛وىلأنّتبدلّابأل ّعّبّإمكاانتّارتباطهاّفّ.(؛ر..فنقولّ)قلمّأزرق، ّإذا ّالعالمةّ"أسود"ّمعرفة قيمة

 ّ(1)ابسمّمعنيّمنّجهةّوبتموجدّنعوتّأخرىّللونّداخلّاللسان.

ّالتوافقّحوهلاّ"اللسان"ّإنّ  ّاليتّيتم ّواالصطالحية ّمنّالعالماتّالعرفية ّ،يفّنظرّدوّسوسريّجمموعة

وهوّنتاجّماّهوّّ،مؤسسةّاجتماعيةّإنه»خلاصة.ّليستعملهاّأفرادّاجملتمعّللتعبريّعنّحاجاهتمّاليوميةّالعامةّوا

ّ Collectifّّمجعي ّ)دوركهامي ّالفرنسي ّاالجتما  ّعامل ّيعطيه ّالذي (Emile Durkheimّابملعىن

وإمناّأيخذهّقسراّعنّّ،ّيغريهوالّدخلّللفردّاملتكلمّفيه.ّإنهّالّخيلقهّوالّ،(ّملفهومّاجلمعي1812ّ-1922)

ّاليتّيعيشّفيها ّ«اجلماعة ّيقولّدوّسوسري: ّاملتكلملي». بلّهوّأثرّيسجلهّّ،سّاللسانّمنّوظائفّالفرد

ةّسلبية،ّكماّيتعلمهّبطريقّّ،.ّيتكلمّالفردّلسانّجمتمعهّمنّدونّأنّيكونّلهّدخلّيفّاختياره«بكيفيةّسلبية

ّكبريّأوّجهد،ّيتلقاهّمنإنهّّ،إنهّيفرضّعليهّاجتماعيا ّ)دوّسوسري(ّّدونّتدخل يصفّوهذاّحييلّعلىّأن 

 ّ(2)اللسانّداخلّالعشريةّاالجتماعية.

                                         

 .102صّالشيبان،ماريّنوالّغاريّبريور،ّاملصطلحاتّاملفاتيحّيفّاللسانيات،ّتر:ّعبدّالقادرّفهيمّّ-(1)
،1ّمصطفىّغلفان،ّيفّاللسانياتّالعامة،ّاترخيها،ّطبيعتها،ّموضوعها،ّمفاهيمها،ّدارّالكتابّاجلديدّاملتحدة،ّطّ-(2)

 519،ّص5010بريوتّلبنان،ّ
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 ببعض بعضها يرتبط اليت منّالعناصر جمموعة أنهّيتكونّمنّعلىّسبقّيفّحتديدانّملفهومّالنسقوكماّ

ّبينها.ّّفهوّيشريّإىلّجمموعةّمنّ؛وآخر عنصر لكل مميزات وجود مع فاملالحظّأنّالقواعدّاليتّترتبطّفيما

ّكانّهذاّالنسقّالعامّأضحىّموضوعاّللسانياتّالعامة فإنّّ؛للسانّنسقاّعاماّتتفر ّمنهّأنساقّصغرى،ّوإذا

وعلمّّ،وعلمّاألصواتّالوظيفيةّ،مثل:ّعلمّاألصواتّالعامةّ،األنساقّالصغرىّصارتّمادةّلعلومّلغويةّأخرى

ّّ،النحو ّاملعاجمّ،الصرفوعلم ّالداللة،ّ،وعلم ّكانتّتسعىّمنّأجلّإبرازّخصائصّاألنساقّّوعلم وكلها

ّّ(1)الصغرىّضمنّالنسقّالعام.

ّ"اللسان" ّنسقّسيميائيّخيتلفّعنّاألنساقّاألخرىّيفّتنظيمهّوبنائه،ّوعلىّ"سوسري"يفّمنظورّّإن 

ّاألساسّتعاملتّاللسانياتّ ّمعّهذا ّعلىّأنهّنسقّسيميائياملعاصرة يتجلىّيفّقابليتهّإىلّّ،دالّموضوعها

حيثّحددّاللسانيونّمستوايتّالنسقّاللسانّفيماّّ،فّاألنظمةّالسيميائيةّاألخرىالتقطيعّاملزدوجّعلىّخال

ّيلي:

 الوحدةّالصوتيةّالصغرىّ)الفونيم(. -1

 الوحدةّالصرفيةّالصغرىّ)املورفيم(. -5

 الوحدةّالرتكيبيةّالصغرىّ)السانتكس(.ّ -4

 )اللكسيم(.الوحدةّاملعجميةّالصغرىّ -3

ّّ(2).ضهاّببعضّهوّماّيطلقّعليهّالنسقماّحيكمّالعالقةّبنيّالعناصرّاللسانيةّومستوايهتاّويربطّبعّو

                                         

 .150صالقراءةّالنسقيةّسلطةّالبنيةّووهمّاحملايثة،ّأمحدّيوسف،ّ -(1)
 .150ّ-118صّاملرجعّنفسه،ّّ-(2)
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ّايتّ)صوت/ّصرف/ّتركيب(.ّإنهّوحدةاللسانّشيءّمنتظمّميكنّالتقعيدّلهّوضبطهّيفّخمتلفّاملستّو

ّموضوعا ّيكون ّألن Objectivableّقابل ّوجود ّمع ّاللغة ّأرضية ّعلى ّويقوم ّاجملتمع.ّ، ّهو ّآخر طرف

ّفيهّ ّيوجد ّالذي ّاالجتماعي ّاحمليط ّيف ّاللسان ّمع ّاللغوية ّامللكة ّتكييف ّيف ّأساسيا ّدورا ّيلعب فاجملتمع

ّكانتّاللغةّقدرةّأوّموهبةّأوّاستعداداّبيولوجياّأ وليسّّفإنّاللسانّشيءّمكتسبّوّتكوينيا؛اإلنسان.ّوإذا

ّ(1)للفردّاملتكلمّببلورةّاالستعدادّاللغويّيفّإطارّمجاعيّمشرتك.اجملتمعّيسمحّّظاهرةّغريزيةّمثلّاملشي؛ّإذ

ّكانّمنّنتيجةّاجلهدّوالعناءّالنظرينيّواملنهجينيّاللذينّشغالّكلّتفكريّدوّسوسريّحتديدّ"اللسانّ لقد

صنفا،ّومبدأّمّ،للتجلياتّاللغويةّاّ وتيسريّعمليةّالفصلّبينهاّوفتحّإمكانّاختاذّاللسانّمعياّرّ،واللغةّوالكالم"

الشيءّالذيّسهلّعليهّوضعّاللسانّيفّموقعهّاحلقيقيّضمنّجممو ّالدراسةّاللغوية.ّوبفضلّذلكّ"متوقعتّ

ّكلّالعناصرّاألخرىّللغةّاملكونةّللكالمّاتبعةّمنّتلقاءّذاهتاّهلذّ؛اللسانياتّأبمتها" ّ؛مّاألولاّالعلفأضحت

نّيبقىّكالّمتكامالّهاّالطبيعي،ّووحدهّاللسافكانّمنّنتائجّهذاّالتعلقّأنّوجدتّكلّفرو ّاللسانياتّموقع

ّّ(2).وعملياّمماّيرشحهّألنّيكونّموضوعاّمباشراّ،للتصنيفّقابالّأّ يفّذاتهّومبد

أيّتلكّاجملموعةّاملنتظمةّاملنسجمةّمعّنفسهاّمنّالرموزّوالعالقاتّّ؛اللغةّاملعينةّهناّيقصدّابللسان

هناّاللغاتّاإلنسانيةّّإبتعبريّآخر،ّ،ستعماهلاّمجيعّأفرادّتلكّاجلماعةويشرتكّيفّاّ،اليتّتصطلحّعليهاّاجلماعة

سوسريّ،ّوهيّعلىّحدّتعبريّدوّربيةّوالفرنسيةّواالجنليزية...كالعّّ،املعروفةّاحملددةّاملعاملّاليتّمتثلّدوائرّمغلقة

رصيدّيستود ّيفّاألشخاصّالذينّينتمونّإىلّجمتمعّواحدّبفضلّمباشرهتمّللكالم،ّوهوّنظامّحنويّ»ّ:نفسه

                                         

 .519صّاللسانياتّالعامة،مصطفىّغلفان،ّيفّّ-(1)
 .44،ّص1892املغرب،ّّ-،ّفاس1حنونّمبارك،ّمدخلّإىلّلسانياتّسوسري،ّدارّتوبقالّللنشر،ّطّ-(2)
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ّكلّدماغّأوّعلىّاألصحّيفّأدمغةّاجملمو ّمنّاألشخاص ّكلهّألنّّ،يوجدّوجوداّتقديرايّيف اللسانّالّيوجد

سوسريّإىلّّتنتاجّبديولقدّوصلّهذاّاالسّ،«بلّوجودهّابلتمامّالّحيصلّإالّعندّاجلماعةّعندّأحدّمنهم؛

ّواقعةّاجتماعيةّوليستّفردية ّالنظريةّهيّاليتّجتعلّاللغة ّميكنّدراستهّّ،أنّهذه ّعاما ومنّمثّتصبحّشيئا

 ّ(1)دراسةّعلميةّخالصة.

ّوالعلومّ ّالداللة ّعلم ّأو ّاالجتما  ّعلم ّأو ّالنفس ّعلم ّيدرسه ّما ّهو ّليس ّاللسانيات ّتدرسه ّما إن

ّاللسانياتّووسائل ّوغاية ّليستّأبيّحالّمنّاألحوالّهيّالغاايتّواألهدافّاألخرى. ّاللغة ّيفّدراسة ها

اللسانياتّتدرسّاللسانّمنّحيثّإنهّبنيةّهلاّقواعدهاّوضوابطّاشتغاهلا.ّ»ّ.املتبعةّيفّعلمّمنّالعلومّاألخرى

ّكانتّالبنيةّاللغويةّغريّقابلةّللدراسةّإ تدرسّماّّفإنّاللسانياتّالّالّمنّخاللّأمثلةّملموسةّوواقعية؛وإذا

ّهوّواقعيّمنّالبنية،ّبلّتبحثّعنّصياغةّعامةّللقواعدّاملتحكمةّفيها.ّ

ّ ّاللسانياتّعلىّدراسةّخصائصّنسقّاإلشاراتّأوّالشفرة ّأخرىّتقتصر اليتّميكنcodeّّوبعبارة

ّالرسائل) ّمنّبنية ّانطالقا ّالنسقّاللسانّّ.(messagesوصفها الsystème linguistiqueّّودراسة

وهذاّالّيعينّأنّموضو ّّاصةّأوّوحداتّمنّالكالمّامللموس،إالّمنّخاللّدراسةّاألمثلةّاخلميكنّأنّيتمّ

 (2)«.بلّهوّالنسقّالثاويّوراءّهذهّاحلاالتّامللموسةّلسانياتّهوّهذهّالوحداتّامللموسة؛ال

وهوّالبحثّعنّوحدةّمنسجمةّمتناغمةّختتصرّّّ،ومنّهناّبرزّاإلشكالّالرئيسيّالذيّأرقّسوسري

ّوتؤطرها ّالكالم ّتغريات ّّ،كل ّتتأثر ّال ّحيث ّتنوعاتمن ّمن ّابألفراد ّيتعلق ّما ّاألفكارّّبكل ّيف وتقلبات

                                         

ّ.52صاملوسوعةّالصغريةّيفّعلمّاللغة،ّغالبّاملطليب،ّّ-(1)
ّ.14ينظر:ّمصطفىّغلفان،ّيفّاللسانياتّالعامة،ّصّ-(2)
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ّ،ملوضو ّالوحيدّواملباشرّللسانياتواعتّبهاّاّ،واألهواء.ّأطلقّسوسريّعلىّهذهّالوحدةّاملنسجمةّب)اللسان(

ّكانّعليناّالتمييزّبي ّ(1))اللغة(ّمنهجيا.نهّوبنيلذا

ليسّّهإنّ ّ،سبةّإليناّخيتلفّاللسانّعنّاللغةابلن»جييبّدوّسوسريّقائال:ّّعالقةّهذينّاملصطلحنيويفّ 

ّكظاهرةّعامة.ّإنهّنتاجّمجاعيّللغة وجمموعةّمنّاالصطالحاتّالالزمةّاليتّيكيفهاّّ،سوىّجزءّحمددّمنّاللغة

2ّ.«اجملتمعّليسمحّلألفرادّاملتكلمنيّمبمارسةّهذهّامللكة

لّفهيّتنتميّإىلّاجملاّنّاللسانّيعدّجزءاّمهماّمنّاللغة؛وأّ،يؤكدّعلىّوجهّاالختالفّبينهماّإن هّ

ّكماّإىلّاجلانبّاجلماعي ّكليتهاّّ،الفردي وأهناّأساسّالظاهرةّوالنتاجّاحلاصلّيفّاجملموعة،ّونظرةّإىلّاللغةّيف

ّ،تندرجّضمنّعدةّجماالتHétérogeneّوغريّمتجانسةّّ،multiformesتبنيّأهناّمتعددةّاألشكالّ

ّكماّ ّكوهناّماهيةّالّميكنّالتقعيدّهلا،ّوحيثماّختتلفّاللغةّعنّاللسانفيزايئيةّوفيزيولوجيةّونفسية. يتمّالنظرّّيف

ّفهي:ّفإهناّتقدمّهويةّمزدوجة؛ّإىلّالظاهرةّاللسانية

 فيزيولوجيةّونفسيةّيفّالوقتّذاته. -

ّظاهرةّنفسية - ّإدراكيةّوتصوريةّيفّالوقتّذاته،فهيّظاهّرّ؛اعتبارها ّتقتضيّيفّالوقتّنفسهّ»ّة إهنا

 ّ(3).«سسةّاجتماعيةّراهناّوتطوراّاثبتامّؤ

واجلماعيّّ،الفرديّاخلالصّاملتمثلّيفّالكالمثنائية:ّّعلىّأساسّهذهّاملعطياتّصاغّسوسريّو

ّ ّكونه ّاللسان ّخارجّدائرة ّكانّالكالم ّحبيثّالّميكنّألي ّ–وحدهّ–اخلالصّاملتمثلّيفّاللسان،

                                         

 .121صالقراءةّالنسقيةّسلطةّالبنيةّووهمّاحملايثة،ّأمحدّيوسف،ّّ-(1)
 .519صّاللسانياتّالعامة،ينظر:ّمصطفىّغلفان،ّيفّّ-(2)
 .518ّ-519املرجعّنفسه ،ّصينظر:ّّ-(3)
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ّ ّكلّالعمليةّالكالميةّالواقعةّبنيّطرفنيّعلىّاألقل،ّليتمّالتفاهمّوالتواصلّالذيّينظمّويؤطرّويبننيِ 

ّ ّاللغوية ّاجملموعة ّّالواحدة.بني ّلألفرادّإذ ّتسمح ّاليت ّوالتواضعات ّاالتفاقات ّمن ّمجلة ّاللسان ميثل

ّيساعد ّاجتماعية، ّمنظومة ّداخل ّلغتهمابلكالم ّتنظيم ّعلى ّنصوصهمّ،هم ّكلّّ،وبناء ّعن والتعبري

تّيعّبّعنّ))ّنسقاّمنّالعالماSaussureّأفكارهمّوتصوراهتمّوأحاسيسهم.ّولذلكّيعدهّسوسريّ

ّفّاألفكار. ّهنا ّوأشكالومن ّالرمزية ّوالطقوس ّوالبكم ّالصم ّوألفبائية ّابلكتابة ّشبيه اللياقةّّهو

ّ(1)،ّإنهّأهمّهذهّاألنساقّفقط((.واإلشاراتّاحلربية...

ّ)برجشرتايسرّوّ ّإليه ّأشار ّ"النظاميةBergstrasher ما ّمصطلح ّحتت ّعلىّ-ّ"( ّدرج ّما وهو

نيةّالقائمةّعلىّدورّالعالقاتّيفّنظامّمنّيشكلّجوهرّنظريةّ)سوسري(ّاللساّ-تسميتهّابلبنيةّأوّ"النسق"

ّفالعال ّاللغوية. ّالعالقاتاألنظمة ّهذه ّمن ّجزئيا ّتتألف ّالعالقات.ّّ،مات ّهذه ّمن ّكليا ّتتألف والفونيمات

ّكلياّ ّأو ّجزئيا ّوجودها ّيعتمد ّالصوتية( ّ)الوحدات ّوالفونيمات ّ)الكلمات( ّالعالمات ّأن ّبذلك واملقصود

ّإىلّنظا ّيقرّمّمعني،ّوالّوجودّللعالماتابلتوايلّعلىّانتمائها )برجشرتايسر(ّأوّالفونيماتّخارجه.ّوعندما

فإنهّيرددّالفكرةّاليتّقدمهاّ)سوسري(ّيفّتّبيرهّّإىلّاملعتادّمنّالوجهةّالتارخيية؛الوجهةّالنظاميةّأقربّ»ّ:أبن

ّكونّهذاّاألخريّليسّلهّأيةّقيمةّواقعيةّابلنسبةّّ،هوّآنّعلىّماّهوّاترخييّتعاقيبّألسبقيةّما انطالقاّمن

ّ(2).«للجماهريّاملتكلمةّبلسانّمعني

                                         

 .121صّينظر:ّأمحدّيوسف،ّالقراءةّالنسقيةّسلطةّالبنيةّووهمّاحملايثة،ّ-(1)

،1ّشركةّالنشرّوالتوزيعّاملدارس،ّطّالنشأةّوالتكوين،ّمصطفىّغلفان،ّاللسانياتّيفّالثقافةّالعربيةّاحلديثة،ّحفرايتّ-(2)
 .102صّ،5004ردمك،ّ
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اوزّحيثّميكنّللدراسةّاللسانيةّأنّجتّوصفهّنسقاّإىلّنتائجّمنهجيةّمهمة،تقودّفرضيةّإدراكّاللسانّب

ّالعالماتّ"يفّذاهتا ّموضو ّدراسة ّبنيّالّ،"حدود ّالعالقاتّالقائمة ّتقاربّبنيّإىلّدراسة ّمثة ّإذ عالمات،

ّيستندّإىلّفكرةّ"العالقة"ّ؛مفهومّالنسقّومفهومّالبنية ّماّأنيتّعلىّاخللطّبينهما،ّوأساسّّ،فكالمها وغالبا

ّكونّاملصطلحّاألولّيشريّإىلّمنطّخا اللسانّهوّصّمنّاملوضوعاتّأالّوهوّاللسانّ)االختالفّيكمنّيف

ّ(1)ملوضو ّ)ميتلكّاللسانّبنيةّحمددة(.بينماّيشريّالثانّإىلّخصوصيةّهذاّاّ،نسق(

ّنستخلصّأن:ّّ"نسقّمنّالعالمات"ومنّمجلةّماّتقدمّحولّنعتّاللسانّأبنهّ

وهذاّالّيظهرّإالّمنّخاللّالعالمةّبوصفهاّّ،ائيّدالّلغرضّالتعبريّعنّاألفكاراللسانّنسقّسيمي -

واملفهوم،ّأوّبعبارةّأخرى:ّالدالّواملدلولّحتكمهماّعالقةّغريّمعللةّّحصيلةّالحتادّالصورةّاألكوستية

ّاعتباط ّالعالقة ّالطرفني، ّبني ّالعالقة ّحيفز ّسبب ّأي ّهناك ّليس ّجتذرتحبيث ّالتواضعّّية بفعل

وعلىّأساسّهذاّاملبدأّاستعملّمصطلحّالعالمةّبدلّالرمزّالذيّتتحفزّفيهّالعالقةّبنيّّ،واالصطالح

 الطرفني.

- ّ ّميثل ّكوهناّال ّيف ّمعه ّتشرتك ّأخرى ّأنساق ّهناك ّإمنا ّالوظيفية، ّهذه ّألداء ّالوحيد ّالنسق اللسان

مثل:ّّ،سانعالماتّدالةّلغرضّالتعبريّعنّاألفكار،ّتشتغلّوفقّآلياتّخاصةّخمتلفةّعنّآلياتّالل

تعبريّكونهّميثلّاألمنوذجّاألويلّللّّ،معّالعلمّأنّاللسانّهوّأهمّهذهّاألنساقّأجبديةّالصمّوالبكم...

 وبناءّاألنساقّاألخرى.

                                         

 .102صاملصطلحاتّاملفاتيحّيفّاللسانيات،ّماريّنوالّغاريّبريور،ّ -(1)
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(ّميوضعّاللسانّضمنّنطاقّالعالمة،ّوعليهSaussureّإنّاعتبارّاللسانّنسقاّداالّجعلّ)سوسريّ -

ّالسيميولوجياّّ ّأطلقّعليه ّاالجتماعية ّيفّرحابّاحلياة ّالعالمة ّلعلمّمستقبليّيتوىلّدراسة فتحّأفقا

Sémiologie(1)تعدّاللسانياتّفرعاّمنّهذاّالعلمّالعام.،ّّوّ 

ّّو أغلبّاحلقائقّاليتّمتّبسطهاّسواءّمنّاجلانبّالنظريّأوّمنّاجلانبّالتطبيقيّاملالحظّمنّذلكّأن 

ّومثالّذلك:ّ،فيماّيرىّأنصارّالرتاثّلّالنحاةّواللغوينيّالعربّاألوائلمتّالتنبيهّإليهاّمنّقب

 الوظيفةّاألساسيةّللسانّهيّالتبليغّوالتخاطبّوغريّذلكّهيّفر ّعنها. -1

ّاالستعمالّاللغويّالسليمّإنّ -5 ّاملتمثلةّيفّجممو ّاألصولّواجلذورّاليتّخيضعّهلا القواننيّالتجريدية

 جتعلّللسانّمنطقهّاخلاصّبه.

 منّاألدلةّاملتواضعّعليها.،ّولهّبىنّوجمارّظاهرةّوخفية؛ّفهوّجممو ّاللسانّظاهرةّاجتماعيةّالّفردية -4

ّواملادة -3 ّالصورة ّبني ّاللسان ّخصائص ّّ،تتنو  ّاملضمونّلذلك ّحيث ّومن ّالنظام ّحيث ّمن خيتلف

 املادي.ّ

ّومعىن -2 ّلفظ ّالدوالّّ،اللسان ّمن ّمنسجمة ّجمموعة ّاللغة ّأن ّذلك ّيف ّويعىن ّواستعمال، ّوضع مث

 واملدلوالتّذاتّبنيةّعامةّمثّبىنّجزئيةّتندرجّفيها.

وضعانّّواحلقّأنّالوضعّاللغويّ،للبىنّاللغويةّمستوىّمنّالتحليلّغريّمستوىّالوضعّواالستعمال -4

هوّجعلّاللفظّدليالّعلىّاملعىنّقصدّالتواطؤّعليهّبنيّ،ّفأماّاألولّفاثنانّومها:ّاصطالحيّوبنيوي

                                         

القراءةّالنسقيةّسلطةّوينظر:ّأمحدّيوسف،2ّّص،ّاملصطلحاتّاملفاتيحّيفّاللسانياتينظر:ّماريّنوالّغاريّبريور،ّ-(1)
 .151صالبنيةّووهمّاحملايثة،ّ
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ّكانّدليالّعلىّشيءّآخرّأوّالّيرادفه ّيفّقوم،ّأماّالثانّفهوّجعلّالشيءّعلىّهيئةّخمصوصةّسواء

 (1)البناءّوالرتكيب.

 نسقية اللغة واللسان والكالم:  -3

ّملّتعرّاالهتمامّالكايفّلدراسةّ ّيثريّالدهشةّيفّلسانياتّالنصفّالثانّمنّالقرنّالعشرينّأهنا إنّما

ّكلّعصر،ّمخسّعشرةّسنة،ّرغمّاحلصيلةّاليتّتشهدالتغرياتّإالّمنذّحوايلّ والقابلةّهاّمنّاملعرفةّاللغويةّيف

ّكردّّللتحولّإىلّآلةّمنهجيةّيفّالكثريّمنّاحلقولّاملعرفية، فعلّعلىّغلوّالنماذجّالشكالنيةّحصراّواليتّلتأيت

ّالتدرجييّمنّكانتّمهيمنةّيفّالستينيات،ّ ّالعصرّهوّختلصها ولعلّأهمّميزةّطبعتّاملعرفةّالبشريةّيفّهذا

ُتجّعادةّعنّّوّ،النسقية"ّ"املعرفةّالعادية"ّاملتولدةّعنّاالستعمالّاملباشرّللملكاتّالذهنيةّلفائدةّ"املعرفة اليتّتَ ن ْ

ّكلّابحثّينظرّيفّحقلّمنّاملوضوعاتّّ،أجهزةّمفهوميةّاستعمال تصنعّمسبقاّللتقيدّبتعليماهتاّمنّلدن

ّ(2)املتجانسة.

قدّأضحىّاألفقّاللسانّمنذّأمدّبعيدّيرتبعّاترةّعلىّنيةّاالستقالليةّاملطلقةّاملتحليةّمببدأّالنسقيةّفّ

(Glossématiqueّاليتّالّت).ّكائنّداخلّالبنية اّفليسّمنّصالحيةّأماّماّهوّخارجّعنهّؤمنّإالّمباّهو

                                         

نعمانّعبدّاحلميدّبوقرة،ّالدراساتّاللسانيةّيفّاململكةّالعربيةّالسعودية،ّدراسةّوصفيةّأتصيليةّيفّضوءّالتلقيّالعريبّّّ-(1)
 .53،ّص5011األردن،ّّ-،ّإربد1للمناهجّاللسانيةّاحلديثة،ّعاملّالكتبّاحلديث،ّط

اللسانيات،ّحصيلةّنصفّقرنّمنّاللسانياتّيفّحافظّامساعيليّعلويّووليدّأمحدّالعنايت،ّأسئلةّاللغةّأسئلةّينظر:ّّ-(2)
 .125ص،5008ّ،ّالرابط،1ّالثقافةّالعربية،ّالدارّالعربيةّللعلومّانشرون،ّمنشوراتّاالختالف،ّدارّاألمان،ّط



 نسقية اللغة واللسان والكالم والالمحدودية االستعمال            الفصل الثاني

 

 
 
59 

 

واترةّأخرىّعلىّنيةّتلكمّالصدارةّاحلداثيةّيفّالتعاملّمعّالظواهرّاللغويةّاليتّجتعلّمنّّ،النسقيةّيفّشيء

ّّ(1)املتلقيّهلاّينصا ّإىلّضابطهاّاملعريفّواإلجرائيّمعا،ّحبكمّأهناّسباقةّيفّمثلّهذاّالنو ّمنّالتعامل.

منذّأواخرّالقرنّالتاسعّعشرّوأوائلّالقرنّالعشرينّدونّابقيّالعلومّاإلنسانيةّمتي زّاللغةّّإن هّمنّاملعلومّو

ورثّعنّآلّسوسورّذهنيةّّارتّاللغةّحتتّأنظارّابحثّسويسريمبقاربةّملّتعهدهاّمنّقبل،ّإذّألولّمرةّص

بيعيةّوفيزايئيةّوكيماوية،ّعلميةّالشتغالّأجيالّمنهمّابلعلومّالدقيقةّخاصة،ّمثّتلقىّتكويناّعميقاّيفّعلومّط

ّكلّذلكّ ّداخلّالكثريّمنّاحلقولّالعلمية، ّواالنتشار ّاآلخذّوقتئذّيفّالتبلور ّالنسقيّالعام وتشبعّابلتوجه

يفّإقامةّجهازّمفهوميّقادرّعلىّحلّمشاكلّمعقدةّيفّّ،مكنهّمنّأنّتكونّلهّمشاركةّقويةّيفّميدانّاللغة

ّّ(2)خمتلفّحقولّالعلمّوميادينّالصناعة.

ذلكّاللسانّالذيّّ،ةّأوّاترخييةكانّموضو ّهذهّالنماذجّاللسانّاملصفىّمنّأيةّشوائبّاجتماعيلقدّّ

.ّوحىتّلوّمتّالتسليمّأبنّ"املشهورّ-املستمعّاملثايلّ–حتددهّالقواعدّالتوليديةّالكالسيكيةّبكفاءةّ"ّاملتكلمّ

ّكأنظمةّديناميةّعلىّالنظريةّاللسانيةّالقيامّخبيارتّفمنّشأنّالتجريدّالبحثّ النهائيّحلجبّواقعّاأللسنة

ّوابلذاتّألنّاملفهومنيّال ّابللسان(تبفعلّاالستعمالّاليومي. ّالذاتية ّ)وهيّاملعرفة ّ،شومسكينيّيفّالكفاءة

ّكمفهوميّاللسانّوالكالمّعندّ)سوسري(ّيقابالنّّ،واألداءّ)وهوّاالستعمالّالذيّميكنّمالحظتهّللسان( ومها

دراسةّاملتغرياتّالّتتعارضّأبيّشكلّمنّفّساسّعلمنيّيفّاللسانياتّمتعارضني؛ّأتنيّلواقعّواحدّالصيغ

                                         

،ّالقاهرة،1ّخمتارّلزعر،ّاللسانّاللغةّوالكالمّمنّالتفريطّالسياقيّإىلّاإلفراطّالنسقي،ّدارّالكتابّاحلديث،ّطّ-(1)
 .2ص،5010ّ

 .125صأسئلةّاللغةّأسئلةّاللسانيات،ّحافظّامساعيليّعلويّووليدّأمحدّالعنايت،ّ -(2)
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ّكانّمنّمساتّالنظامّانسجامهّالكليّعلىّاألقلّوتنظيمهّ يفّوحداتّمتميزةّاألشكالّمعّمفهومّالنظام،ّفإن

لكّالّفذّ،ّمثلّالصوتيات؛بعضّعلىّأساسّاالختاللّيفّطبيعتهاّالّيفّدرجتها(بّبعضها)ميكنّمقابلتهاّ

يعينّأنّهذهّالوحداتّاثبتةّالّتتغري،ّفيماّأنّماّحيددهاّهوّاالختالفّابلذاتّميكنّحملتواهاّأنّيتنو ّشرطّ

ّّّّّّ(1)بقاءّهذهّاالختالفات،ّإذّيرتبطّالتغريّمبفهومّالنظامّعلىّالرغمّمماّيبدوّعليهّظاهرّاألمر.

أتتىّّ،اّأخذتّاللغةّيفّالعصرّاحلديثّعلىّأهناّنسقّمفتوحّيتفاعلّمعّابقيّاألنساقّاحمليطةّبهمل ّّو

للسانياتّأنّترتقيّإىلّمستوىّالنظريةّابملعىنّالدقيق،ّوعندئذّصارّللمعرفةّاللسانيةّاستعماالتّيفّميادينّ

ّاملوروثةجديدةّ ّليتّجعلتّمنّالتشاكلّالبنيويّبنيفتكونتّاللسانياتّاالجتماعيةّاّ؛غريّامليادينّالتقليدية

ّللدراسة ّموضوعا ّواجملتمع ّحاولّّ،اللغة ّإذ ّالطبيعية، ّالعلوم ّضمن ّنظرية ّالنفسية ّاللسانيات ّيف وصارت

)تشومسكي(ّأنّجيعلّمنّمنوذجهّاللسانّآلةّمنهجيةّللكشفّعنّالرتكيبّالبنيويّللدماغّالبشري،ّوهوّ

دخلتّاملعرفةّ،نسانّاملعاصرّأنّيتواصلّمعّاآللةّابللغةّالطبيعيةّموضو ّخيصّالبيولوجينيّأصال.ّوملاّأرادّاإل

ّكلّ ّيف ّأخذتّاللسانياتّتظهر ّوهكذا ّميدانّاللسانياتّاحلاسوبية. ّوظهر ّاهلندسية اللسانيةّضمنّالعلوم

لعلّحنيّمقرتنةّابسمّامليدانّالذيّتوظفّفيهّحصيلةّاملعرفةّاللغويةّاملقتننصةّابلنظريةّاللسانيةّاملستحدثة.ّّو

ّكافيةّلرسمّفكرةّواضحةّعنّحصيلةّاللسانياتّيفّبيئتهاّالغربية. ّ(2)هذهّالكلماتّاملختصرة

                                         

مسامهةّلسانيةّيفّالعلومّاإلنسانية،ّتر:ّرضوانّظاظا،ّدارّالطليعةّللطباعةّوالنشر،ّّ–كلودّحجاج،ّإنسانّالكالمّّّ-(1)
 .442،ّص1ّ،5004لبنان،ّطّ-بريوت

 .125صأسئلةّاللغةّأسئلةّاللسانيات،ّحافظّامساعيليّعلويّووليدّأمحدّالعنايت،ّّ-(2)
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بذلكّأصبحّالبحثّيفّاللغةّيفّالعصرّاحلديثّحيتلّمكاانّمرموقاّيفّدائرةّاهتمامّالفكرّوالعلم،ّومنّ

 )ظاهرةّاللغة(،ّفمنمثّفقدّتداخلتّعدةّعلومّوتضافرتّيفّسبيلّالكشفّعنّجوانبّتلكّالظاهرةّاملتفردةّ

 جمتمع تصور املعقول غري بلّومن واجملتمعات، األفراد حياة يف أساسيةضروريةّّو ظاهرة تشكل اللغة أن املؤكد

 ما خالل من إال الوجود هذا حتقق أن ميكن اللغةّال فإن مث ومن التواصل، جانب له حتقق لغة دون من ما

 ؛ومكانةّاملعىن أبمهية ن قر وحنيّاللغوية مستوايهتا ضمن حىتّتتأقلمّوالتطور ابحليوية مفعمة دالالت من حتمله

ّ(1)بعامة. والتواصل خباصة ابللغة والظاهرة عالقتهّاخلفية إىل ذلك فمرد

وحىتّيفّاجملموعاتّالبشريةّاألكثرّتوافقاّالّيوجدّشكلّلسانّاثبتّالّيتغريّيفّأساليبّاللفظّأوّيفّ

ّ ّاللغوية ّاملستوايت ّمن ّمنها؛املعروفةمستوى ّالداللية ّوخاصة ّيفّّ، ّالتنو  ّذاك ّالدقيقة ّاملالحظة ُّتْظِهُر إذ

ّكافةّالظروف ففيّالوقتّالذيّيكتسبّفيهّاألطفالّّ،ّسواءّمنّطرفّالفردّأوّاجلماعة؛استخدامّاللسانّيف

ّللسان ّاألساسية ّيفّاّ؛البىن ّيكتسبونّمعها ّاملستوايت؛فإهنم ّالوعيّبتغري ّنفسه ّإذاّ ّلوقت ّالّيتصل فاألمر

ّكياانّمتجانسا،ّبلّيتحققّاأل مرّبواقعهّهيّمبثابةّمبجردّوصفةّذاتّغايةّتزيينيةّملحقةّبتعلمّاللسانّبوصفها

ّ(2)فالتبدلّمنّاخلصائصّالذاتيةّللغة.ّنواةّرئيسية؛

ّبرتالنفيّو ّ)فون ّيد ّعلى ّأتسست ّاليت ّالعامة ّاألنساق ّبنظرية ّمشمولة ّاللغة  Vonّصارت

Bertlanviمنّأجلّاملقارنةّبنيّاألنساقّاحلقيقيةّبفضلّنظرةّ)سوسور(ّّ،ّوهذا(ّيفّمنتصفّالقرنّاملاضي

ّكياانّيتألفّمنّعناصرّمتآزرةّتتحددّمنّاملوقعّالوظيفيّلبعضهاّعندّالبعضّاآلخرّداخلّّّ،إىلّاللغة بوصفها

                                         

 .559صحافظّامساعيليّعلويّووليدّأمحدّالعنايت،ّأسئلةّاللغةّأسئلةّاللسانيات،ّّ-(1)
 .442صمسامهةّلسانيةّيفّالعلومّاإلنسانية،ّّ–إنسانّالكالمّكلودّحجاج،ّ -(2)
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ّتدرسّدراسةّنس ّاملعقدة ّاللغة ّعادتّبفضله ّكما ّواالتساق، ّاالنتظام ّمنّالظواهركلّيفّغاية ّكغريها ّ،قية

ّكماّيفّاللسانياتّالرايضية. ّ(1)ليتأتىّوصفهاّبلغةّرايضية

ّمنّ(ّإىلّاالستفادHjemslevسعتّاملدرسةّالنسقيةّ)املنظوماتية(ّبزعامةّ)هيلمسليفّلقدّ ّكثريا ة

ّتبحثّيفّنظامهاّوقوانينهاّ،وصفيةّيعدّأولّمنّدعاّإىلّدراسةّاللغةّيفّذاهتاّدراسةآراءّ)دوسوسري(ّالذيّ

ّجبوانب ّاالهتمام ّدومنا ّالزمانية؛ ّالتطورية ّالتارخيية ّصوتيةها ّمادية ّآلة ّجمرد ّليست ّنظامّّ،فاللغة ّإهنا بل

(Structure)،ّكنزّلغويّمشرتكّبنيّاجلماعاتّاللغويةّاملنتميةّلرقعّجغرافيةّمتشاذهةّواليتّميكنهاّّّيهّبل

ّاملع ّبينها ّفيما ّتتبادل ّوالأن ّواألفكارارف ّوحركيتهاّوبذلكّ،تجارب ّاللغة ّاستمرارية ّتلكّّ،تتحقق وتتجلى

فهيّّتنتصبّداخلّاللغة»ظريةّالنسقيةّاالستفادةّيفّأتكيدهاّعلىّاستقاللّالبحوثّاللغويةّعنّغريها،ّفالن

ّّّ(2).«اوالّخترجّعنّدائرةّاللغةّاملنظورّإليهاّعلىّأهناّحقلّمغلقّعلىّنفسهّوبنيةّلذاهتّ،تصدرّمنهاّوإليها

ّ الناظرّيفّشأنّمفهومّالنسقيةّيفّالبحثّاللسانّيفّالوجهةّاحلداثيةّيتبنيّلهّأبنّغالبيةّاللسانينيّإن 

ّينطلق ّكانوا ّكلهم ّمعها ّغريّاحملمودةالغربينيّالذينّتعاملوا ّالتبعية ّاألبّّ،ونّمنّمبدأ ّإليه ّأشار منّقبلّما

ّكتابهّاملشهورّ"دروسّيفّاللسانيات  Cours deاأللسنيةّالعامة")"/ّّ"الروحيّللدرسّاللسانّمنّخالل

                                         

 .125صأسئلةّاللغةّأسئلةّاللسانيات،ّينظر:ّحافظّامساعيليّعلويّووليدّأمحدّالعنايت،ّّ-(1)

،5003ّ،ّبريوتّلبنان،1ّشفيقةّالعلوي،ّحماضراتّيفّاملدارسّاللسانيةّاملعاصرة،ّأحباثّللرتمجةّوالنشرّوالتوزيع،ّط -(2)
 .8ص
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Linguistique généraleّّكلماّأرادّأيّابحث (ّواليتّجعلتّمنّمفهومّالنسقّيلتصقّالتصاقاّمباشرا

ّّ(1)دأّاألخريّالّينزاحّعنهّحبال.املبلسانّأنّيتناولّالدرسّاللسانّأنّيطوفّحولّهذاّ

حيثّأغلقتهّعلىّّ،البنيويةّاليتّجعلتّمنّالنصّصنمانظريةّالقراءةّاستطاعتّأنّتتجاوزّالرؤيةّّلكنّ 

ّفالبنيويةّّ ّاخلارجية. ّعلىّالعناصر ّ"النص" ّاليتّاعتمدتّإحالة ّالسياقية ّالقراءة ّلتصادر ّالداللية ّالنحوية بنيته

لتدشنّمنظومتهاّاملعرفيةّمبسمىّجديدّأصلحّعليهّّ؛للقراءةّاملتامخةّحلدودّالنصكانتّمبثابةّمراجعةّأساسيةّ

ّ(2)ابلنسقّأوّالقراءةّالنسقية.

ّمنّمالبساتّاجتماعيةّ ّميكنّأنّيتصلّذها ّما ّخترجّمنّاللغة ّتسهمّيفّّ،إهنا وعملياتّفيزيولوجية

حىتّوإنّتعلقّاألمرّمبادةّاللغةّنفسهاّ)األصوات(.ّفاللغةّّ،إنتاجهاّوتوصيلّالرسالةّوإفهامهاتشكيلّاللغةّّو

ريّأهناّ(ّالذيّيدعمّأتويلّاخلطابّاخلاصّيفّإطارّمجاعةّمعينة،ّغsystèmeحسبّ)سوسري(ّهيّالنظامّ)

ابلنسبةّوهيّّ(3)بلّيرتبطّأمرهاّبتوفرّجمموعةّمنّالعباراتّتيسرّهلاّأنّتنجزّقبلها.ّالّختضعّمباشرةّللمراقبة؛

إهناّيفّالوقتّنفسهّمنتوجّاجتماعيّّ،إالّجزءّحمدودّوجوهريّمنّأجزائهّفماّهيّ؛ّختتلطّمعّاللسانلناّال

                                         

 .2صىلّاإلفراطّالنسقي،ّمنّالتفريطّالسياقيّإّّ-اللسانّاللغةّوالكالمخمتارّلزعر،ّّ-(1)
خمّبّوحدةّالتكوينّّّ-جملةّقراءاتّ-جملةّاملخّبّ اليامنيّبنّتومي،ّالقراءةّوضوابطهاّاملصطلحية،ّجامعةّسطيف،ّ-(2)

 .41،ّص5008والبحثّيفّنظرايتّالقراءةّومناهجها،ّجامعةّبسكرة،ّالعددّاألول،ّ

 .13،ّص1884،ّبريوتّلبنان،1ّاللغة،ّمنشوراتّعويدات،ّطّبيارّأشار،ّتعريب:ّعبدّالوهابّتزو.ّسوسيولوجيا -(3)
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وجممو ّتواضعاتّضروريةّتبناهاّالكيانّاالجتماعيّمنّأجلّالسماحّمبمارسةّتلكّامللكةّعندّّ،مللكةّاللسان

ّّ(1)األفراد.

ّشأنّأيّنظامّاجتماعيّمنوذجيّ ّتوازنوشأهنا ّالديناميآخرّمييلّلصياغة إذّتتكشفّظاهرايّعنّّ؛ه

ّالفونولوجيةّ ّالكليات ّجسد ّتبين ّاليت ّالضمنية ّالقوانني ّوهذه ّالذاتية، ّوالتوجيهية ّالتنظيمية خصائصها

إمناّهيّقواننيّمطمورةّإىلّحدّبعيدّيفّاملنطقّالداخليّللبىنّاللسانيةّّ،لقواعديةّوتؤسسّطوبولوجياّاللغاتوا

ّ(2)اّ"تعليماتّوراثية"خاصة.وليسّمنّالضروريّأهناّتفرضّسلف

ّبكونّاأمّ  ّفقدّآمنوا ّ)هيلمسليف(ّومجاعته ّأوّشكالا ّأوّمادةّللغةّصورة ّأنّّ،ومعىنّالّجوهرا هذا

الوصفّالعلميّالدقيقّينصبّعلىّالشكلّأوّالصورةّماّدامّعاملّالدالالتّأوّاملعانّمشرتكاّبنيّاللغات،ّ

ّكلمةّتكتسيّداللتهاّحبسبّوضعهاّوتفاعلهاّمعّالّمّاالختالفّبينهاّيكمنّيفّالدوال؛وماّدا كلماتّفكل

ّكلماتّمستقلةّبعضهاّعنّاّفاللغةّليستّجوهراّاألخرى؛ ّكانتّأوّّ–فكلّوحدةّلغويةّّ؛لبعضأي صوتية

منطلقاّمنّاعتباطيةّّ(سوسرييفّالنظامّاللغوي،ّوهيّنفسّرؤايّ)إالّوتتحدّقيمتهاّابحمللّالذيّحتتلهّّ-معنوية

(،ّوأهناّتشكلّنظاماSubstanceّ(ّوليستّجوهراّ)Formeدلول(ّليصلّإىلّأنّاللغةّّشكل))الدالّوامل

                                         

 .110صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّّ-(1)

،ّبريوتّرومانّايكوبسون،ّاالجتاهاتّاألساسيةّيفّعلمّاللغة،ّتر:ّعليّحاكمّصاحلّّوحسنّانظم،ّاملركزّالثقايفّالعريبّ-(2)
ّ.81،ّص1ّ،5009الدارّالبيضاء،ّط–
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ّيفّ ّموجودة ّمنّالعناوينّألشياء ّجمموعة ّإهنا ّالداخلية، ّالذاتية ّوروابطه ّاخلاصة ّقواعده ّالذاتّله ّقائم مغلقا

ّّ(1)فاللغةّهيّاليتّتنظمه.ّوّالواقع،ّوهذاّالواقعّليسّمنظمااخلارجّأ

ّكبريةلقدّوقعتّا ّكماّأنّّ؛ملدرسةّالنسقيةّيفّإشكاالت فاللفظةّمفردةّختتلفّعنّاللفظةّيفّالنص،

إمهالّالسياقّالذيّانبثقّمنهّالنصّوأدىّفيهّرسالتهّقتٌلّله،ّألنّهذاّاألخريّليسّجمردّبنيةّحنويةّافرتاضيةّ

بقيّالتجريدّاملنطقيّوالتأويلّميكنّدراستهاّمبعزلّعنّمالبساهتاّالتواصليةّووظائفهاّاخلارجية،ّوقبلّهذاّوذاكّ

ّكانتّاللغةّسلوكاّظاهراّختضعّلقواننيّالسلوكاتّاألخرىّّالفلسفيّحيولّدونّوصفّفعليّلوقائعّاللغة. وملا

فكلّبنيةّقياس.ّودراسةّاللغةّتتمثلّيفّإظهارّجمموعةّّهتاّالصوتيةّوالصرفيةّوالرتكيبية؛وجبّالوقوفّعندّبنيا

أيّّيؤلفّقياساتّتلكّاللغةّاملستعملة؛اليتّيتعاطاهاّأفرادّاجملموعةّاللسانية،ّمماّالعناصرّاملكونةّلتلكّالبنيةّ

ّّ(2)إنّالنحوّعلمّتصنيفيّهدفهّضبطّالصيغّاألساسيةّيفّاللغةّحسبّتواترها.

ّملقاي ّاللغة ّإخضا  ّأن ّابملخاطر؛غري ّمشوب ّأمر ّصرفة ّشكلية ّاملتنوعةّّيس ّأبشكاهلا ّاللغة فدارس

تجددةّيلحظّتراكيبّالّميكنّتفسريهاّإالّبعناصرّأخرى،ّفبعضّالرتاكيبّمستقيمةّحنوايّوالكالمّبتجلياتهّامل

لكنهاّغريّمقبولةّدالليا،ّوكثريّمنّاجلملّالّميكنناّفهمهاّإالّيفّإطارّبنيةّأكّب،ّوأتىبّمجلّأنّتؤديّوظيفتهاّ

ّاستشعرهّبعضّاللسانينيّفح ّما ّإصالحّماّميكنّإالّيفّمواقفّمعينةّوبتدخلّمعطياتّخارجية،ّهذا اولوا

ّمؤشراتّ ّعن ّتكشف ّاملعريف ّالسياق ّهذا ّيف ّالعامة ّاخلطوط ّإىل ّمتعمقة ّنظرة ّأن ّالواضح ّومن إصالحه.

                                         

املصطلحاتّوينظر:ّماريّنوالّغاريّبريور،8ّّصحماضراتّيفّاملدارسّاللسانيةّاملعاصرة،ّينظر:ّشفيقةّالعلوي،ّ-(1)
 .154صاملفاتيحّيفّاللسانيات،ّ

 .133،ّص4189عبدّالسالمّاملسدي،ّاللسانياتّوأسسهاّاملعرفية،ّالدارّالتونسييةّللنشر،ّتونس،ّّ-(2)
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ظهورّواضحةّملركزيةّاللسانياتّوتفاعالهتاّاليتّتنضويّحتتّماّشهدهّالنصفّالثانّمنّالقرنّالعشرينّمنّ

ّّ(1)صاص(.)العلومّاملتداخلةّاالختّموجةّمعرفيةّأطلقّعليهاّموجة

وكانّاألساسّاجلامعّالنبثاقّهذهّاملوجةّهوّوصولّفلسفةّالعلمّإىلّحتولّيكادّيكونّجذرايّيفّنقضهّ

ابلنظرّإليهاّيفّّّلفلسفةّالعلمّالكالسيكيةّاليتّنظرتّإىلّالظواهرّابعتبارهاّذراتّأوّأجزاءّأوّعناصر،ّوليس

ّكوهناّ)نسقا(ّّ،كليتهاّالقائمة ويفّإطارّهذهّالفلسفةّاجلديدةّأصبحتّوحدةّالعلمّّ،Systemأوّمنّمنظور

ّهيّاملثلّاألعلىّاإلجيايبّللروحّالعلميةّاملعاصرة.ّ

"general system theoryّولعلناّيفّهذاّالسياقّنشريّإىلّأنّظهورّالنظريةّالعامةّلألنساقّ"

األمرّالذيّيشخصهّهذاّاألخريّّميثلّعالمةّدالةّعلىّهذاّالتحولّ،النفي(بدأُّمَنِظُرهاّاألشهر)ّفونّبريتاليتّ

ّّ(2)إنّهناكّميالّعاماّحنوّالتكاملّيفّخمتلفّالعلومّالطبيعيةّواالجتماعية.»ّ:بوضوحّعندماّيقول

ّاللغة ّميدان ّيف ّيتموقع ّأن ّللباحث ّينبغي ّاألخرى،ّّ؛وهلذا ّاللسان ّمتظهرات ّجلميع ّمعيارا فيتخذها

ّالثنائيات ّمنّبنيّعديد ّهيّالوحيدة ّمستقالّّوابلفعلّفاللغة ّتعريفا ّأنّهلا ّنقطةّ،اليتّيبدو ّتقدم ّأهنا كما

ّكافيةّللعقل. ّّّ(3)ارتكاز

                                         

املصطلحاتّوينظر:ّماريّنوالّغاريّبريور،8ّّصحماضراتّيفّاملدارسّاللسانيةّاملعاصرة،ّينظر:ّشفيقةّالعلوي،ّّ-(1)
ّ.154صاملفاتيحّيفّاللسانيات،ّ

 .559صأسئلةّاللغةّأسئلةّاللسانيات،ّحافظّامساعيليّعلويّووليدّأمحدّالعنايت،ّ -(2)

 .111صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّّّ-(3)
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ّاجتماعية ّظاهرة ّهيّدراسة ّاللغة ّالباحثّهلذه ّدراسة ّيتوصلّإىلّّ،إن  ّأن ّخاللّدراسته حياولّمن

ّكيّحيكمّأبنّقوماّمنّاألقوامّهلمّلغةّمشرتكةّيتفامهونّذه ّكالمهم يقولّّ(1)ا.السماتّاملشرتكةّبنيّاألفرادّيف

ّفإنناّندرسّصورّوطرائقّتفكريه،ّوعندماّندرسّمفرداهتاّ»:ّ)دونالب( عندماّندرسّبنيةّاللغةّيفّشعبّما

ّبعيدّعنّأنّيكونّ ّزعمناّأبنّاللغةّهيّتبلورّفكرّالشعبّفإنّقولناّهذا فإنناّنكتشفّمناذجّمميزاته،ّفإذا

فالفروقّاملوجودةّبنيّمفرداتّالشعوبّتلقىّبعضّالضوءّّ؛و)دونالب(ّيقدمّلناّهناّحقيقةّ.«خالفّاحلقيقة

ّّ(2)ثقافاهتم.علىّ

إالّأهناّليستّالوحيدةّاليتّّاإلنسانّالكليةّوحىتّلوّشغلتّاللغةّاملكانةّالرئيسةّداخلّشبكةّالتواصل

ّعندّ ّالتواصل ّأنظمة ّمجيع ّبل ّالناطقة، ّغري ّالكائنات ّتستخدمه ّتواصلي ّنظام ّكل ّعن ّجوهرها ّيف ختتلف

ّاألساسية(م ّاللغة ّعلىّوظيفة ّاألنظمة ّ)وتنطويّمجيعّهذه ّّ،ستخدميّاللغة ّكلّنظام تواصليّابلنسبةّألن

ّ(3).للبشرّمالزمّللغة

ّّ ّمعّأنهّجزءّجوهريّّهذهّاألخريةإن  ّنتاجّاجتماعيّفّ-الشك–جزءّحمددّمنّذاكّاللسان، اللغة

لىّوجمموعةّمنّالتقاليدّالضروريةّاليتّتبناهاّجمتمعّماّليساعدّأفرادهّعلىّممارسةّهذهّامللكة،ّوعّ،مللكةّاللسان

                                         

أمحدّعبدّالرمحانّمحاد،ّالعالقةّبنيّاللغةّوالفكر،ّدراسةّللعالقةّاللزوميةّبنيّالفكرّواللغة،ّدارّاملعرفةّاجلامعية،ّّّ-(1)
 .34،ص1892األزاريطةّاإلسكندرية،ّ

 .55،ّصنفسهاملرجعّّ-(2)

 .95صاالجتاهاتّاألساسيةّيفّعلمّاللغة،ّرومانّّايكوبسون،ّ -(3)
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كاجلانبّالفيزايويّّّ–يشتملّعلىّعدةّجوانبّيفّآنّواحدّ–غريّمتجانسّّ،العموم:ّاللسانّمتعددّاجلوانب

ّّ(1)واجلانبّالسايكولوجيّ)النفسي(.ّ،واجلانبّالفسلجيّ)الوظيفي(ّ،)الطبيعي(

ّدراستهاّتشملّقسمني:ّو

ّّ ّاجتماعية ّظاهرة ّوهي ّاللغة ّهدفه ّاألساسي: ّالفردّحمضةالقسم ّعن ّومستقلة ّجوهرها ّالدراسةّّ،يف وهذه

ّ.يفّمجيعّصفاهتانفسيةّ

وهوّجانبّّ،مباّيفّذلكّالعمليةّالصوتيةأيّالكالمّّ؛اثنويّوهدفهّاجلزءّالفرديّمنّاللسانّ:والقسمّاآلخرّ

ّّّ(2)(.Psychophysiqueنفسيّفيزايئي)

ّ ّكليتهّمتعددّالصيغّوغريّمتجانسّويشملّجماالتّعدة:ّفيزايئيةّّوإن  بسيكولوجيةّونفسيةّاللسانّيف

ّكماّأنهّالّيسمحّبتصنيفهّضمنّأيّصنفّمنّّ،يفّالوقتّنفسه وهوّينتميّإىلّاجملالنيّالفرديّواالجتماعي،

ّكيفّنستخرجّوحدتهّ،أصنافّالوقائعّالبشرية ّكلّيفّحدّّ،علىّخالفّذلكّبينماّاللغةّألنناّالّنعرف هي

خاصيتهّاملميزةّّ،((systeme de signesوهذاّالكلّيفّحدّذاتهّهوّ"نسقّدوال"ّ»ومبدأّتصنيف.ّّذاهتا

امّنّنظاألساسيةّهيّاستقالليتهّونظامهّاخلاصّبه،ّومهاّشرطانّضروراينّليكوانّموضوعاّللسانيات:ّوهلذاّفإ

ّّ(3).«منوذجّصارمّلتناولّوقائعّاللسانّاللغةّهوّبشكلّمنّاألشكال

                                         

 .59ص،4ّ،1892ّفرديناندّديّسوسري،ّعلمّاللغةّالعام،ّتر:ّيوئيلّيوسفّعزيز،ّدارّآفاقّعربية،ّبغداد،ّج-(1)

 .49صاملرجعّنفسه،ّّ-(2)
 .110صلكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّالنظرايتّاللسانيةّاماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّّ-(3)
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كماّينطويّعلىّعمليةّّّبتوالّميكنّأنّنتصورّأحدمهاّبغريّاآلخر،ّوينطويّدائماّعلىّوجودّنظامّاث

ّكلّحلظةّنظامّقائمّبذاتهّونتاجّللزمنّاملاضي،ّوقدّيبدوّللوهلةّاألوىلّأنّالتمييزّبنيّالنظاّ؛التطور مّفهوّيف

ّكانّعليهّيفّاملاضيّسهل،ّولكنّاحلقيقةّهيّأنّالشيئنيّيرتبطانّارتباطاّوثيقاّ واترخيهّبنيّماّهوّعليهّوما

ّفصلهما، ّمعها ّنستطيع ّقلما ّدرجة ّإىل ّابآلخر ّمسألةّّأحدمها ّيف ّللسان ّدراستنا ّأن ّنعتقد ّأن ّاخلطأ ومن

ّ(1)مثلّهذاّالتفكريّيؤديّبناّإىلّحلقةّمفرغة.فّعنّمسألةّاملميزاتّالثابتة،ّّواملميزاتّيفّاملراحلّاألوىلّختتل

ّّ ماّجعلّموضو ّاللسانياتّينسبّإىلّاللغةّوليسّاللسان،ّفاللسانّملكةّبشريةّجمالهّأكثرّّهذاإن 

ّكماّوردّيفّ) بينماّاللغةّحددتّّ،«ملكةّمنحتهاّلناّالطبيعة»ّTCLG*)(2)اتساعاّوأقلّمتيزاّمنّاللغة،ّإنه

ّيتيحّوجودهّللفردّممارسةّملكةّاللسانمنتوجاّ»ّفيهّبكوهنا للسانّفإهناّختضعّوهيّعلىّعكسّاّ،اجتماعيا

ّبذاتهّللتصنيف؛ ّقائما ّكياانّموحدا ّاملركزّاألولّبنيّعناصرّاللسانّ،فهيّمتلك وخبصوصّهذهّّ(3).«حمتلة

ّاللسانياتّويقول:ّ ّيصرحّأبو ّوالل»العالقة ّإالّالّينبغيّاخللطّبنيّاللغة ّاللغة ّفما ّمنهسان، ّحمدد بلّّجزء

عنصراّأساسيا،ّوهيّيفّنفسّالوقتّنتاجّاجتماعيّمللكةّاللسان،ّوجمموعةّمنّاملواضيعّالضروريةّاليتّتبناهاّ

ّّ(4).«اجلسمّاالجتماعيّلتمكنيّاألفرادّمنّممارسةّهذهّامللكة

                                         

 .59صّعلمّاللغةّالعام،ّفرديناندّديّسوسري،ّ-(1)
(2)*ّ-ّ(TCLG)ّ:Troisième cours de linguistique générale 

 .110صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّ -(3)

حممدّعجينة،ّالدارّالعربيةّّ-حممدّالشاوشّ–فردينانّديّسوسري،ّدروسّيفّاأللسنيةّالعامة:ّتعريب:ّصاحلّالقرماديّّ-(4)
 .54،ّص1892اجلماهرييةّالعربيةّالليبية،ّّ–للكتاب،ّطرابلسّ
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ّ ّليأيت ّبعدها ّيف ّاألساسية ّاملناقضات ّإلحدى ّ(Cours de linguistique général)مثريا

معتّباّالكالمّنشاطاّتستحيلّممارستهّإالّمنّخاللّّ-التعريفاتّاألكثرّوضوحاّللغةّ-ماملتميزةّعنّالكالّاللغة

أماّاللغةّّ؛لفردّمنّألفا،ّسواءّأفادتّأمّال"هوّماّيصدرّعنّا:ّ"فقولناّماّالكالم؟ّ"الكالمّ(1)إطارّاللغة.

ّواجلماعة ّالفرد ّعن ّتصدر ّاليت ّاأللفا، ّاملع،فهي ّمن ّمعىن ّاألفرادّّ،انمؤدية ّلدى ّلفظي ّسلوك فهي

ّ(2)واجلماعات.

ّنلمسهّيفّتصريحّ"سوسري"ّهذاّوّ ّالفردّالناطق»إذّيقول:ّّما ّنتاجّيسجلهّإمنّ،ليستّاللغةّوظيفة ا

ّسلبية ّبطريقة ّفهوّبعكسّذلكّالفرد ّالكالم ّأما ّمسبقا، ّعقلّّ،وهيّالّتشرتطّتفكريا نشاطّفرديّإلرادة

ّللغةّليطبقه" ّأوّنظاما ،ّفمنّخاللّمتييزهّبنيّاملصطلحاتّالثالثّ«انطق،ّحيثّيستحضرّاملتكلمّدستورا

ّإىل ّاجتماعيةفقدّنظر ّظاهرة ّعلىّأهنا ّكالماّّ،ّاللغة ّفينتج ّالذيّيستعملها ّمستقلّعنّاملتكلم وهيّشيء

ّ(3)فرداي،ّوالكالمّيفّحدّذاتهّجهازّونظامّللغة.

ّالفصلّبينهماّيعينّالفصلّبني:ّو

 ماّهوّاجتماعيّوماّهوّفردي. -1

 ماّهوّجوهريّوماّهوّاثنويّوعرضيّإىلّدرجةّما. -5

                                         

 .14صتعريب:ّعبدّالوهابّتزو.ّسوسيولوجياّاللغة،ّبيارّأشار،ّ -(1)

 .32صقةّبنيّاللغةّوالفكر،ّالعالأمحدّعبدّالرمحانّمحاد،ّّ-(2)
 .99،ّص1899،ّدارّاملعارفّللنشرّوالتوزيع،1ّحممدّجادّالرب،ّعلمّاللغة،ّنشأتهّوتطوره،ّط -(3)
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ّكثرةّاستعمالّعباريتّالكالمّواللغةّيفّمعىنّمتقاربّحىتّولوّوجدانّفرقاّبينهما،ّورمباّماّ وهذاّماّيّبر

ّتّاملخزونةّيفّعقولّمجيعّاألفرادالكلماّجيمعهماّأكثرّمماّيفرقهما،ّفلوّاستطعناّأنّحنصلّعلىّمجيعّصور

هّأفرادّجمتمعّمعنيّعنّطريقّاالستخدامّالذيّيؤلفّاللغة،ّفهوّخمزونّميألُّّالستطعناّأنّمنيزّاجلزءّاالجتماعي

ّحن ّنظام ّوهو ّكلّفردالفعالّللكالم، ّدماغ ّخامدّيف ّوجود ّأبسلوبّويّله ّمنّّأو ّجمموعة أدقّيفّأدمغة

ّّ(1)بلّيَُكملّهوّوجودهاّيفّاجملموعة.ّفاللغةّغريّكاملةّيفّالفردّ؛األفراد

أوّهوّالسلوكّالسويّألغلبيةّعظمىّمنّأبناءّاألمةّّ،النموذجّاالجتماعيّالذيّاستقرتّعليهّاللغةّإن ه

اّالواحدة،ّوذلكّألنّالفردّحينماّيتكلمّفإنهّوالّشكّينحرفّقليالّعنّلسانّقومه،ّوجندّأنّالفردّحياولّدائم

أنّيكونّلسانهّقريباّمنّالفصحىّألهناّالنموذجّاملثايلّالذيّيسعىّإليهّالفرد.ّوجندّأنّلسانّأمةّمنّاألممّ

ّكلّفرديشتملّعلىّعدةّلغات،ّواللغةّيف ّكالم فاللسانّالعريبّمثالّيتضمنّعدةّلغاتّّ؛ّحدّذاهتاّتتألفّمن

ّكانتّهذهّالّختتلفّإالّمنّحيثّاجلزئياتّوالتفاصيل. ّّوإن

إذّنستطيعّأنّمنيزّبنيّلغةّأهلّالشامّعنّّ؛اليومّاللسانّالعريبّلهّمميزاتّحبسبّاألقطارّالعربيةّونرى

ّاإل ّأو ّمنّحيثّاملد ّوهذا ّأهايلّاجلزائر، ّأو ّأهلّمصر ّتعطيشّبعضّاحلروفّ..لغة ّأو ّمنّالفروقّمالة .

ّكقولناّاللغةّالعربيةّوماّّاللهجية ّكلمةّاللغةّويرادّذهاّاللسان، ذلكّإالّعلىّسبيلّإىلّاملختلفةّوأحياانّتطلق

                                         

ّ.45ينظر:ّفرديناندّديّسوسري،ّعلمّاللغةّالعام،ّصّ-(1)
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ّاملق ّوإالّفإن ّرأيناالتوسعّيفّاملعىن، ّكما ّأعم ّمفهوم ّابللسان ّواضعيّاّ،صود ّأن ّمفهومّجند ّعندهم ملعاجم

ّ(1)فيهاّلغات.عندماّيشريونّبصددّشرحّإحدىّاأللفا،ّإىلّأنهّتوجدّّخاصّعنّاللغة

ّومنّمجلةّماُّقِدَمّّميكنّأنّنلخصّخاصياتّاللغةّيفّاآليت:

وميكنّحتديدّموقعهاّيفّّ،ةّللوقائعّاللغويةإنّاللغةّشيءّحمددّحتديداّدقيقاّضمنّالكتلةّغريّاملتجانس -1

معيّاجلزءّاحملددّلدائرةّالكالمّيفّاملكانّالذيّترتبطّفيهّالصورةّالسمعيةّابلفكرة،ّفهيّالقسمّاجملت

للسانّالواقعّخارجّالفردّالذيّالّيستطيعّأبداّخلقهاّأوّتعديلها،ّفالّميكنّتواجدهاّإالّبنو ّمنّ

ّاستخدامّ ّاملرء ّفقد ّفإذا ّجدا، ّمتميز ّشيء ّوهي ّمعينة، ّلغوية ّمجاعة ّأعضاء ّإليه ّيتوصل االتفاق

ّكانّيستطيعّفهمّاإلشاراتّالصوتيةّاليتّيسمعها  (2).الكالمّفإنهّيبقىّحمتفظاّذهاّإذا

ّعدمّ -5 ّرغم ّامليتة ّفاللغات ّمستقال، ّمنفصال ّدراسته ّميكن ّموضو  ّهي ّالكالم ّعن ّاملتميزة ّاللغة إن

ّنستطيعّت ّإالّأننا ّبسهولةاستخدامها ّاللسانّّ،علمّأنظمتها وعلمّاللغةّالّيستغينّعنّابقيّعناصر

 (3)اللسانّاألخرى.ّاألخرىّوحسب،ّبلّإنّوجودهّالّيكونّممكناّإالّبتخلصهّمنّعناصر

ّكماّسبقّالذكرّفمتجانسة؛أّ،اللسانّغريّمتجانس -4 فهيّنسقّدالالتّونظامّمنّاإلشاراتّّماّاللغة

 وكالّطريفّهذهّاإلشارةّسايكولوجي.ّاحتادّاملعىنّابلصورةّالسمعيةجوهرهّالوحيدّ

                                         

 .32صالعالقةّبنيّاللغةّوالفكر،ّينظر:ّأمحدّعبدّالرمحانّمحاد،ّّ-(1)
 .44صّعلمّاللغةّالعام،ّفرديناندّديّسوسري، -(2)
 .114صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّّ-(3)
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ّكوهناّموضوعاّذّ -3 فكالمهاّشيءّّ،اّطبيعةّماديةيفّعنصرّجامعّفإنّاللغةّالّتقلّأمهيةّعنّالكالمّيف

ّكانتّسّموسمل ايكولوجيةّيفّجوهرهاّليستّوهذاّمايساعدّيفّدراسةّاللغة.ّوالدالالتّاللغويةّوإن

واالرتباطاتّذاتّالطابعّاجلماعيّوموافقةّأطرافهاّاليتّمنّجمموعهاّتتألفّاللغةّهيّأشياءّّ،جمردات

 (1).حقيقةّهلاّوجودّيفّالدماغ

ّميكنّتلخيصهاّيفّاجلدولّاآليت:ّوّ،الكالمعد َدّ)سوسري(ّاألمورّاليتّمتيزّاللغةّعنّوقدّ

ّالكالمّاللغةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 اجتماعية. -

 جوهرية. -

 مسجلةّسلبيا. -

 نفسية. -

 جممو ّبصماتّيفّكلّدماغ. -

ّمنوذجّمجاعي. -

ّفردي -

ّاتبعّشبهّعرضي -

ّفعلّإراديّوذكي. -

ّنفسّفيزايئي. -

ّجممو ّماّيقولهّالناس. -

ّغريّمجاعي. -

ّاثلواثّخاصاّبهّيتضمنّتصوراتّثالثّمتكاملة:وهاهوّيفّنظريتهّيصطنعّ

"اللغة"ّهوّاللغةّيفّأوسعّمعانيها،ّأيّاللغةّابعتبارهاle langageّّإنّماّيسميهّ"ديّسوسري"ّ -1

 ظاهرةّإنسانيةّعامة.

                                         

 .44ينظر:ّفرديناندّديّسوسري،ّعلمّاللغةّالعام،ّصّ-(1)
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.ّفهوّيضمّعلىّوجهّاخلصوصّأيّالعربيةّأوّاالجنليزيةّ..ّاللغةّاملعينة:ّ"la langue"إنّماّيدعوهّ -5

أيّهذهّاللغةّأوّتلكّ"langueّ"والنحوّيفّأيّعصرّمنّعصورّاتريخّلغةّمعينة.ّونظامّاملفرداتّ

 عندّديّسوسريّمجاعيةّأوّاجتماعية.

فرديّوهوّواقعّّّ-الكالم–la paroleّ أماّالتصورّالثالثّالذيّيعّبّعنهّ)ديّسوسري(ّبكلمةّ -4

ّالفرد،ّفيعينّبهّإظهارّالفردّللغة)ّ ّعنّطريقّاألصواتّ(ّوحتقيقهّإايla langue حتتّسيطرة ها

 امللفوظةّأوّعنّطريقّالعالماتّاملكتوبة.ّ

فإنناّجندّفرقاّواضحاّبنيّالكالمّواللغةّّ؛أماّيفّاستعمالناّعبارةّاللغةّالعربيةّواليتّتعينّاللسانّالعريب

،ّواللغةParoleّواللسان،ّوذلكّأنّالكالمّيطابقّاملصطلحّالفرنسيّالذيّذكرّعندّ)ديّسوسري(ّ

ّّla langue.(1)ّأماّاللسانّفيطابقّ  langagelaتطابقّ

ّكتابهّ"حماضراتّيفّعلمّاولتوضيحّالفرقّبنيّهذهّاملفاهيمّالثالثةّيقولّ) لدكتورّحنفيّبنّعيسى(ّيف

ّكظاهرةّ»ّ:"النفسّاللغوي ّاللغة ّهو ّيكونّموضوعه ّأن ّفإما ّلسانّقوم ّتصدىّلدراسة ّما ّالباحثّإذا إن

أوّأنّينصرفّإىلّدراسةّالكالم،ّوهوّنو ّّ،وكأداةّيتمّبواسطتهاّالتفاهمّبنيّأبناءّاألمةّالواحدةّ،اجتماعية

ّكلّماّيصدرّعنّالفردّمنّأقوالّملفوظةّأوّمسطورة فالكالمّّ(2).«منّالسلوكّالفرديّويتجلىّعنّطريق

                                         

 .32صالعالقةّبنيّاللغةّوالفكر،ّأمحدّعبدّالرمحانّمحاد،ّ -(1)
،5ّ،ّط1ّ،1821حنفيّبنّعيسى،ّحماضراتّيفّعلمّالنفسّاللغوي،ّالشركةّالوطنيةّللنشرّوالتوزيع،ّاجلزائر،ّطّ-(2)

ّ.20،ّص1890
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ّ،نبّالفرديّمنّالسلوكّاللفظياجلاّواللغةّإذنّمهاّيفّالواقعّجانبانّمتناظرانّلظاهرةّواحدة،ّأماّاألولّفهو

ّّوأماّالثانّفهوّالسلوكّاالجتماعي.

ّكلّمنهماّسابقّللسانّمنّحيثّالنشوءّوبناءّ  يستقرّألنّاللسانّالّّ؛علىّهذاّنقولّأنّالكالمّواللغة

ادّفهوّيتأثرّذهماّألنهّنتاجّكلّماّيصدرّعنّاألفّرّ؛تأثرّابلكالمّواللغةّويؤثرّفيهمايّإالّبعدّمضيّأجيال؛ّفهو

ّأنّيتقنّّ،منّأقوال ّاللغويّمنّاألفرادّواجلماعات،ّويؤثرّفيهماّألنّاملتكلمّحياولّدائما ألنهّيتلقىّرصيده

ّأساليبّالتعبريّويقلدّالبلغاءّإىلّأنّتصبحّلغتهّملكةّراسخةّوأداةّمطواعاّلفكره.

  :بني اللسانيات الداخلية واللسانيات اخلارجية 

ّكلمةّنسقّ ّكلمةّبنية،ّوهوّماّجعلهّيهتمّابلتمييزّبنيّإطارينّلقدّاستعملّ)ديّسوسري( وملّيستعمل

"ّ ّالداخلية ّاللسانيات ّمها: ّاللسانية ّاللغةLinguistiques Internesّللدراسة ّنسق ّتدرس ّاليت "

ّالباطنية ّهيّ؛وقواعدها ّحيث ّمن ّبذاتهّأي ّقائم ّالداخليّنظام ّنظامها ّمنطق ّعليه ّاللسانياتّّ،وما اتركا

اليتّهتتمّابلبحثّيفّعالقةّاللغةّابجلنسّالبشريّوأتثريّالتاريخّ "Linguistiques Externes"ّاخلارجية

ّاللغة ّيف ّواللهجاتّّ،السياسي ّاللغات ّتطور ّدارسة ّإىل ّإضافة ّابللغة، ّاالجتماعية ّوالنظم ّالثقافة وعالقة

ّاجلغرايف،وتوزي ّاللّعها ّوضع ّمن ّأول ّيعد ّفإنه ّالبنيويوهكذا ّاملنهج ّلظهور ّاألوىل ّالذيّذّ،بنة ّاملنهج لك

ّعام ّبراغ ّمؤمتر ّيف ّاملعرفية ّومنطلقاته ّالواضحة ّمعامله ّو)1858ّّحتددت ّ)كارشفسكي( ّمن رومانّمببادرة
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ّمن ّاعتّبوه ّوقد ّو)تروبتسكوي(، ّابكبسون( ّقوانني ّالكتشاف ّصاحلا ّعلميا ّاللغويةّ»هجا ّالنظم بنية

ّّ(1).«وتطورها

ّ ّوالنسق ّالبنية ّمصطلحات ّعرفت ّمؤسسيّ–لقد ّطريق ّ)تروبتزكوي(ّّعن ّرأسهم ّوعلى ّبراغ حلقة

ّيقتنعّّ-و)ايكبسون( ّومل ّواملؤمترات. ّامللتقيات ّمن ّكثري ّيف ّطرحوها ّاليت ّاملقارابت ّتلك ّطريق ّعن شيوعا

ّالتزامن ّملفهوم ّالصورية ّابلنظرة ّ)تروبتزكوي( ّوحىت ّالصوتيةّّ،)ايكبسون( ّالظواهر ّعلى ّمغلقا ّتطبيقا وتطبيقه

واللسانيةّوالوقائعّاألدبية،ّولكنهماّمؤمننيّبوظائفيةّاللسانّونسقيتهّألنهّخزانّمنّاإلجراءاتّالعملية.ّووجهّ

ّأيّأهنمّ ّ"نسقّوظائفي". ّإىلّاللسانّعلىّأنه ّنظروا ّأهنم التباينّبنيّلسانياتّبراغّولسانياتّ)دوسوسري(

ّمعّالل ّتعاملوا ّلقدّظلتّالبنية ّالسكون. منذّّ–حسبّإيكوّ–سانّمنّاملنظورّاحلركيّوليسّمنّاملنظور

ّالفرنسيةّ،وحبوثّحلقةّبراغّوحىتّيفّأنثروبولوجيةّ)سرتاوس(ّ،)دوسوسري( ّالسيميائية وبالّّ،وداخلّاملدرسة

ّّ(2)شكّنسقاّمنّالعالقاتّالذيّميكنّتطبيقهّعلىّظواهرّخمتلفة.

ّ ويقومّهذاّاالرتباطّعلىّأساسّاحتادّاهلوايتّّ،بعضهاّببعضّفيهّمجيعّاألجزاءّتبطنظامّتّرسانّاللإن 

أوّاختالفها.ّفالتباينّأيّالتقابلّبنيّالوحداتّهوّالنظامّالذيّتبىنّعليهّاللغاتّمجيعها،ّفالوحداتّاللسانيةّ

األمرّإالّإذاّ(ّإالّإذاّأمكنّاستبداهلاّأبخرى،ّوالّيتحققّهذاSa Valeurّالّتكتسبّهويتهاّ"قيمتها"ّ)

ّكلّواحدةّمنّاأللفا،ّاألخرى.ّوذهذاّفإنّاللسانّبفضلّ ّكلّلفظةّجمموعةّمنّالصفاتّتقابلّذها اكتسبت

                                         

 .33ّزكرايّإبراهيم،ّمشكلةّالبنية،ّسلسلةّمشكالتّفلسفية،ّدارّمصرّللطباعة،ّدّت،ّص -(1)

 .159صالنسقيةّسلطةّالبنيةّووهمّاحملايثة،ّينظر:ّأمحدّيوسف،ّّ-(2)
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وهيّوظيفةّالتبليغّوالتخاطب.ّوأماّهدفّّ،يؤديّالوظيفةّاليتّوضعّمنّأجلهاّنظامهّالداخليّيستطيعّأن

ّالنظام؛اللسانّف ّكافةّاأللسنةّالبشريةّّقدّابتّالكشفّعنّخواصّهذا أيّاستخراجّالبنيةّاليتّتقومّعليها

ّاملفهومّيفّاحلقلّاللسان ّمنهجاّعلمياّتعتمدهّّ؛علىّاختالفّرقعهاّاجلغرافية،ّومنّهذاّسيطرّهذا إذّغدا

ّ(1)العلومّاالجتماعيةّاإلنسانيةّوالنفسيةّيفّحتليالهتا.

ّ ّكتابهّاملشهورلقدّبني  آخراّمهماّّافةّإىلّالثنائياتّاملشهورةّزوجاإضّّ)ديّسوسري(ّيفّفصلّمنّفصول

وانطالقاّمنّهذهّالثنائياتّحاولّّ،ولسانياتّالكالم"ّ/اصطلحّعليهّبّ"لسانياتّاللسانّ،اتمنّهذهّالثنائي

فاللغةّعندهّهيّلسانّوكالم،ّوقدّحاولّأنّيفرقّبنيّلسانياتّالنصّّأنّيؤسسّملوضو ّاللغةّوهوّاللسان؛

ّويّرولسانياتّال ّشاسعكالم، ّمّ،ىّأنّالفرقّبينهما ّاللسانية ّفرقّبنيّالقواننيّوالقواعد واجنازّّ،نّجهةإنه

ّكانّالكالمّمتغريّحسبّالسياقّواملقامّتلكّالقواننيّلغواي؛ل فإنّقوانينهّّ؛أيّالكالمّمنّجهةّأخرى.ّوإذا

ّّو ّقوانينه ّتتغري ّوال ّيتحرك ّال ّفثابت ّاللسان ّأما ّمتغري، ّاللسان ّنظامه ّأن ّأي ّاملقامّمتغرية، ّبتغري قواعده

واللسانّهوّّ،والسياق،ّومنّهناّاستطا ّ)ديّسوسري(ّأنّيصلّإىلّالنظامّاألساسيّللغة،ّفالنظامّهوّاللسان

ّكانّهذاّخاصّابللسانّفالكالمّنظامهّأيضا،ّوإذاّاستطعناّضبطّاألولّفبالضرورةّنستطيعّضبطّ النظام،ّوإذا

ّ(2)ألنّاألولّعمدةّالثان.ّ،الثان

ّ ّابإلثنولوجياوالواقع ّصالت ّله ّاخلارجية" ّ"اللسانيات ّعبارة ّ)سوسور( ّعليه ّيطلق ّما وابلتاريخّّ،أن

ّكلّنو " ّ"املؤسساتّمن ّيسميه ّومبا ّإهناّّ،السياسي، ّواللهجيات. ّاللغوية ّواجلغرافية ّواملدرسة مثلّالكنيسة

                                         

 .12صحماضراتّيفّاملدارسّاللسانيةّاملعاصرة،ّشفيقةّالعلوي،ّّ-(1)
 .24صّالعامة،ّفرديناندّديّسوسري،ّدروسّيفّاأللسنيةّ-(2)
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وتراكمّاملعلومات،ّلكنهاّالّتقدمّّغةّأنّتقيمهاّمعّماّهوّخارجّعنهالسانياتّتصفّالروابطّاليتّميكنّلل

ّ(1)معلوماتّعنّوظيفتهاّالداخليةّواملستقلة.

ّ ّكثريةعلمّاللغةّاإن  وهيّاألشياءّاليتّختطرّعلىّابلناّحنيّنبدأّبدراسةّّ،خلارجيّيتناولّأشياءّمهمة

ّال ّالّنستطيعّفهم ّولكنّالقولّإننا ّمفيدّجدا، ّاخلارجية ّاللغوية ّالظواهر ّهذه ّودراسة ّاللغويّاللسان، نظام

ّكالمّبعيدّعنّاحلقيقة.ّلنأخذّمثالّاستعارةّالكلماتّمنّ الداخليّمنّغريّدراسةّالظواهرّاخلارجيةّإمناّهو

وهوّماّّ،منّاللغاتلغاتّأجنبيةّنالحظّمنذّالوهلةّاألوىلّأنّاالستعارةّهذهّليستّعامالّاثبتاّيفّحياةّلغةّ

ّتطلبّوأفضلّبرهانّعلىّاحلاجةّإىلّالفّ،ينفيّذلكّالزعم ّكلّواحدةّمنهما صلّبنيّوجهيتّالنظرّهوّأن

أسلوابّمتميزاّيفّالبحث،ّفعلمّاللغةّاخلارجيّيستطيعّأنّجيمعّبنيّتفصيلّوآخرّمنّغريّأنّيقعّيفّقبضةّ

ّكاتبّعلىّسبيلّاملثالّبتصنيفّاحلقائقّإىلّجمموعاتّ ّكل أيّّ؛-ابلطريقةّاليتّيراهاّمناسبة-النظام،ّفيقوم

ّ(2)احلقائقّاليتّتتعلقّابنتشارّاللغةّخارجّبيئتها.

ّكياهناّوعنّنسقها،ّوابختصار:ّعلىّأساسّماّتقدمّيقتضيّتعريفناّللغةّ ّكلّماّهوّغريبّعن إقصاء

(ّ ّاخلارجية" ّ"اللسانيات ّعبارة ّعليه ّيطلق ّما ّكل ّهذهّّ،(Linguistique externeإقصاء ّأبن علما

ّاللغة.ّّ،مهيةاللسانياتّتشتغلّعلىّأمورّذاتّأ ّدراسة ّهيّاليتّحتضرّيفّالذهنّعندّتناولنا ّوأهنا خصوصا

ّكوهناّفرديةّومجاعيةّمتعددةّاألشكال،ّحيثّتتقامسهاّعلومّولكنّ الّميكنّللغةّأنّتكونّموضوعاّللسانيات

                                         

ّ.111صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّّ-(1)
 .30صّعلمّاللغةّالعام،ّينظر:ّفرديناندّديّسوسري،ّ-(2)
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ّكماّيصعبّتصنيفهاّضمنّالوقائعّاإلنسانيةّوهوّالقرارّنفسهّينس حبّمتعددة:ّفيزايئية،ّفيزيولوجية،ّنفسية،

ّكونهّفردايّمتنوعا. ّ(1)علىّالكالم

ّّ ّبنيّاللسانياتّولسانياتّاللغة: ّالضرورية ّابملماثلة ّيقولّصراحة ميكنّاالحتفا،ّيفّاألقلّ»إالّأنه

ّخلطهاّ ّينبغي ّال ّأنه ّإال ّالكالم. ّلسانيات ّعلى ّوالتحدث ّالتخصصني ّهذين ّمن ّلكل ّاللسانيات ابسم

ّالوحيدابللسانياتّاحلقةّتلكّاليتّتعتّبّاللغةّمّو ّكانّالكالمّخارجّدائرةّّ(2).«ضوعها حبيثّالّميكنّألي

ّ ّكونه ّّوّ-وحدهّ–اللسان ّالذيّينظم ّويبننيِ  ّليتمّيؤطر ّبنيّطرفنيّعلىّاألقل، ّالواقعة ّالكالمية ّكلّالعملية

ّالواحدة. ّاللغوية ّاجملموعة ّبني ّوالتواصل ّسوسريّالتفاهم ّ)دي ّحاول ّالوقائعّفقد ّضمن ّاللسان ّتصنيف )

اإلنسانيةّبوصفهّواقعةّاجتماعية،ّومنّهذاّاإلجراءّبدأّيفّصياغةّتصوراتهّاجلديدةّللسان،ّوهيّاألسسّاليتّ

قادتهّإىلّالفصلّالقاطعّبنيّمعطياتّاللسانّاملوضوعيةّماّيشكلّموضو ّاللسانياتّعنده،ّوبنيّحتققاتّ

وسترتتبّّ،زلّعناصرهّوالتحكمّفيهاّوتصنيفها،ّوهوّأمرّيصعبّمعهّعالكالمّاملرتبطةّابلفردّوتعلقاتّأهوائه

ّعنهاّ)سوسري(ّمنّخاللّسلسلةّمنّالثنائياتّاليتّتعدّجوهرّعملهّعلىّهذاّالفصلّنتائجّابلغةّاألمهيةّعّب ّ

ّ(3)الرايديّيفّجمالّاللسانياتّاحلديثة.

ّتفضيل ّالكالم"إن ّ"لسانيات ّحساب ّعلى ّاللسان" ّ"للسانيات ّفصلّّ)سوسري( ّإىل ّوحسب ّيؤد مل

ّكانّعليه بعض،ّفهوّملّيبقّسوىّعلىّقيمّنظامّاللسانّمماّّعنّبعضهماّاالكتفاءّبتمييزمهاّمنظورينّمتضامنني

                                         

ّ.44صمدخلّإىلّلسانياتّسوسري،ّحنونّمبارك،ّ -(1)
 .112صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّّ-(2)
 .12صمدخلّإىلّالسيميائياتّالسردية،ّسعيدّبنكراد،ّّ-(3)
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ّكماّ ّاللبسّخارجّحقلّاملعارف، ّإقصاء ّاملعىنّوتّبير ّوحدانية ّالدفا ّعنّمقولة ّطويلة أاتحّللبنيوينيّوملدة

ّالواقعّالّيعودّعلمهمّاحلذرّالدائمّجتاهّاملعىنّيفّ ّماّدأبناّعلىّهذا واقعّبنائهّضمنّالنشاطّالكالمي.ّفإذا

ّ،وكأهناّحاالتّطارئةّيفّاالشرتاكاتّاللفظيةّ،ابإلمكانّدراسةِّبىَنّاجلملّوالكلماتّعلىّهذاّالواقعّامللتبس

طارائّوإطارّّبلّعلىّأهناّتبدايتّأساسيةّلتعدديةّاملعىن،ّفهناكّمنّجهةّإطارّيعتّبّاالشرتاكّاللفظيّحداث

ّتع ّيرىّيف ّأخرى ّمنّجهة ّقابالّللتحليلآخر ّاملعانّبناء ّبنيّاإلطارينّ،ددية ّالتوفيق ّميكن فالبحثّّ؛وال

ّ(1)سلسلةّمتباينةّمنّاللحظات.

واألمرّخيتلفّّ،نّدونّأنّتشعرّأبهناّمقيدةّبنسقاللسانياتّاخلارجيةّتستطيعّأنّتراكمّاجلزيئاتّمّإنّ 

اللسانّهوّالذيّّوبه،ّ اللغةّنسقّالّيعرفّإالّنظامهّاخلاصّ(،ّإنّ interneالداخليةّ)ابلنسبةّللسانياتّ

ّ(2)يّللغةّليكشفّعنّقوانينهّوأصوله.يهتمّابلنظامّالداخل

ّوالثقافية ّواجلغرافية ّواحلضارية ّالسياسية ّابلعوامل ّاملعرفة ّاثنوية،ّوأما ّفتعد ّتضيفّّللغة ّال ّألهنا ذلك

والّتنقصّشيئاّمنّقيمةّالنظامّاللغوي.ّولقدّأكدّ)ديّسوسري(ّهذاّالطرحّّ،جديداّللدرسّاللسانّالبنيوي

ّكونّهذهّاللعبةّّمنّخاللّلعبةّالشطرنج. فهناّيسهلّالتمييزّنسبياّبنيّماّهوّخارجيّوماّهوّداخلي:ّإن

ّكلّماّيتعلقّابلنسقّوالقواعد.ماّيعتّبّداخانتقلتّمنّبالدّفارسّإىلّأورابّهوّأمرّخارجي،ّبين ّّ(3)ليا

                                         

 .444صمهةّلسانيةّيفّالعلومّاإلنسانية،ّمساّ–إنسانّالكالمّكلودّحجاج،ّّّ-(1)

 .115صالنظرايتّاللسانيةّالكّبىّمنّالنحوّاملقارنّإىلّالذرائعية،ّماريّآنّابفوّوجورجّإلياّسرفايت،ّينظر:ّّ-(2)

 .10صحماضراتّيفّاملدارسّاللسانيةّاملعاصرة،ّشفيقةّالعلوي،ّ -(3)
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ّالعلم ألنّاللغةّنظامّلهّترتيبّخاصّبه،ّّ،فالتنظيمّالعشوائيّيفّعلمّاللغةّالداخليّالّيفيدّيفّهذا

فماّهوّخارجيّيفّالشطرنجّميكنّفصلهّبسهولةّعماّّ،وميكنّتوضيحّذلكّبتشبيهّالنظامّاللغويّابلشطرنج

هوّداخلي،ّفلوّاستخدمناّأجزاءّمنّالشطرنجّمصنوعةّمنّالعاجّبدالّمنّاخلشبّفإنّهذاّالتغيريّالّأثرّلهّ

ّكبريّيفّاللعبة،ّإذنّ يفّنظامّالشطرنج،ّأماّإذاّقللناّمنّأجزاءّالشطرنجّأوّأضفناّإليهاّفإنّهذاّالتغيريّلهّأثر

ّكلّحالةّأنّحيددّطبيعةّالظاهرةّينبغيّلل مرءّأنّمييزّبنيّماّهوّخارجيّوماّهوّداخلي،ّويستطيعّاملرءّيف

 (1)ابستخدامّهذهّالقاعدة،ّفكلّشيءّحيدثّتغيرياّيفّالنظامّأبيّأسلوبّكانّإمناّهوّداخلي.

والّذها،ّوالتقيدّ احرتامها ينبغي وشروط معايري وفق عشوائية،ّوإمنا بصفة يتم ال علمي أيّمصطلح وضع إن

ّوإعطائهّّميكنّأنّيفهم ّوظروفه ّليسّمنّالصحيحّجتريدّاملصطلحّمنّواقعه ّهلذا ّعنّظروفّوقوعه، بعيدا

ّكبنيةّ طابعاّمعيارايّخارجّإطارهّالزمانّواملكان.ّوإخراجّاملصطلحاتّأوّاملفاهيمّمنّإطارهاّالزمكانّيدخلها

وهلذاّوجبّمراعاةّالبيئةّاليتُّوِلَدّفيهاّاملصطلحّأيّّيقّالسيء،بودالالتّيفّعاملّالتشويهّوالفهمّاملغلوطّوالتط

ّالشيو ّ ّهو ّفعال ّاملصطلح ّهذا ّحياة ّحيقق ّما ّأن  ّننسى ّأن  ّدون ّإليها، ّاملنقول ّالبيئة ّإىل ّمنها املنقول

ّواالستعمال.

ّ

                                         

 .30صّعلمّاللغةّالعام،ّفرديناندّديّسوسري،ّ-(1)
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 (وحتليل اخلطاب الصوتيات حقلوإشكالية املكافئ العريب )مصطلحات   املصطلح اللساين: 

أن املصطلحات اللسانية يف كافة مستوايت الدراسة اللغوية: الصوتية والصرفية والرتكيبية واملعجمية  يبدو

والداللية ليست خاضعة للوحدة يف االستخدام، بل يسودها التنوع والتباين ابستعمال مصطلحات متعددة 

الثقافة العربية املعاصرة جبوار املصطلح اللساين الواحد. فأصفى صورة الضطراب مصطلحات اللسانيات يف 

االختالف حول املقابل العريب للمصطلح الواحد يف الثقافة األخرى، إذ نلفي مصطلحات عربية متعددة تتوارد 

ولعل يف استقراء احلقول الداللية يف كل من اللغتني ما لتنوب عن مصطلح أجنيب واحد أو مفاهيم متشاهبة. 

 (1.)االصطالح الذي نلمسه بوضوح يف قطاع العلوم اللسانيةوفوضى  ،جيعلنا نتالىف اضطراب الرتمجة

 املهمة املتعلقة ابإلشكال هذه املسألة معاجلة إىل البحث من هذين الفصلني األخريين يف هلذا سأسعى 

 أن اإلمكان بقدر حاولت وقد ينقله من بيئته األم إىل بيئة أخرى. املتعامل مع املصطلح وهو فيه يقع الذي

 اعتمدت اليت املدونة من انطالقا وهذا ذاك، أو املصطلح هلذا تبنيتها اليت لالختيارات األجوبة بعض أصوغ

املعاصر، وفيما  اللغوي الدرس يف األساسية اللسانية املصطلحات بعض تتضمن الدراسة واليت هذه يف عليها

  يلي عرض لبعض هذه املصطلحات اليت عرفت تباينا كبريا فيما بينها:

 (:phonèmeمصطلح ) -1

 

                                         

، سلسلة الوادي، مكناس 1عز الدين البوشيخي وحممد الوادي، قضااي املصطلح يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، ج -(1)
 .11ص ،0222املغرب، د ط، 
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 املكافئ العريب   املصطلح    

      

  Phonème   

 فونيم. -

  صوتيم. -

 صوتية. -

 مستصوت... -

ذلك الصوت الذي الفونيم يف الصوات هو أصغر وحدة مميزة ميكن عزهلا يف السلسلة الكالمية، فهو 

وميكن أن يكون يؤدي داخل اللسان دور متييز وحدتني مفردتني مبعنيني خمتلفني معرف  بوظيفته التمييزية، 

فهي  للفونيم الواحد حتقيقات صوتية متعددة تسمى بدائل لتمثل  تقليداي حبروف توضع بني خطني مائلني؛

كل لسان( حيث يؤلف ارتباطها وحدات مورفيمية   الوحدات القاعدية للسان )إذ جندها حمدودة العدد داخل

 (1وذلك مبوجب القواعد الفونولوجية.)

من تتبع  أمحد خمتار عمر(ولعل ما أورده ) ،لقد شهد هذا املصطلح األجنيب تعددا يف ترمجاته إىل العربية

)قاموس  فمن مقابالته جند: صومت يف ؛للمقابالت العربية يف املؤلفات اللغوية خري شاهد على ذلك

يم وفونيمية وصوتيم وصوت جمرد وصوت وصومت يف كتاب )دروس يف علم أصوات العربية(، وفون ،اللسانيات(

                                         

 وينظر: 210صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، وجورج إليا سرفايت،  ماري آن ابفوينظر:  -(1)
 .02ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص
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)معجم علم اللغة النظري( وفونيم يف )معجم مصطلحات علم اللغة احلديث( وصوتية يف )املصطلح يف 

 ( 1لفكر العريب(.)اللساين( وصومت يف )مفاتيح األلسنية( ومستصوت وفونيم والفظ يف )جملة ا

اترة  ،" إىل العربيةPhonèmeفقد حاول نقل مصطلح " ؛"صاحل القرماديوهذا ما نلمسه عند "

واترة بكلمة صومت، ومن اجلانب اآلخر فقد ابلغ يف اإلفادة من املصطلحات الرتاثية على حنو  ،بكلمة صوت

جعل القارئ خيلط بني مفهومني خمتلفني، كلمة حرف دالّة يف الرتاث على الرمز املكتوب والصوت املنطوق، 

 Voyelle(.2 )يف مقابل احلركة   Consonneترمجة لكلمة القرمادي(فجعلها )

ومن  ،"Phone" و "Allophone" مصطلحان آخران مها: Phonèmeمبصطلح " وارتبط

ومن مقابالت الثاين: فون،  ،مقابالت األول: صومت تعاملي، ألوفون صويت، بد صوتية )بديلة صوتية(...

 (3صوت، صوت لغوي، كالمي، صوت كالمي...)

 (:Phonétiqueمصطلح ) -2

 املكافئ العريب    املصطلح    

 .الفونيتيك - 

                                         

 .08حممد حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث، ص -(1)
، 0210، لبنان، 1لعلمية، بريوت، طهشام خالدي، صناعة املصطلح الصويت يف اللسان العريب احلديث، دار الكتب ا -(2)

 .121ص

 .02ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(3)
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Phonétique - .أصواتيات 

 صوتيات. -

 .علم األصوات -

إذ تتكون كل لغة من اللغات من عدد حمدود  ؛هو دراسة أصوات اللغةعلم األصوات )الفونتيك(  إنّ 

وتعرب اللغة هبذا العدد احملدود من الوحدات الصوتية عن اجلوانب املتنوعة من احلياة  ،من الوحدات الصوتية

بل تتألف من الوحدات الصوتية مركبة يف  ؛ال تتكون من الوحدات الصوتية مفردةوالفكر. والبنية اللغوية 

فهذا العلم يعد فرعا من علم اللغة العام، ولكنه فرع خيتلف عن الفروع  جذور ويف أبنية خمتلفة، وبذلك

بة مثال، كاللغة املكتو   ،إذ هو ال يعىن إال ابللغة املنطوقة دون أشكال االتصال األخرى املنظمة ؛األخرى

 (1والصوت اإلنساين احلي هو موضوع علم األصوات.)

فهذا العلم ال يهتم إال ابلتعبري اللغوي  أصوات اللغة وخصائصها الفيزايئية؛وهذا الفرع خيوله لدراسة  

أي اجلانب النحوي والداليل للغة. وبذلك جنده يهم  ؛دون املضمون الذي يقوم حتليله على القواعد واملعجم

 (2الت منها: األصواتيات السمعية، واألصواتيات التأليفية، واألصواتيات التارخيية...)عدة جما

لقد عّرب اللسانيون العرب الكثري من املصطلحات اليت شاع استعماهلا يف النظرايت اللسانية الغربية 

أبقاه بعض الدارسني "، فحني دخل هذا املصطلح درسنا اللغوي احلديث Phonétiqueمثل مصطلح "
                                         

 .71، ص1101حامت صاحل الضامن، علم اللغة، طبع مبطابع التعليم العايل، ابملوصل، جامعة بغداد بيت احلكمة،  -(1)

وينظر:  228صايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، النظر ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت، ينظر:  -(2)
 .71حامت صاحل الضامن، علم اللغة، ص
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 وغالبًا ما كان يقرن بكتابته إبحدى اللغتني اإلنكليزية أو الفرنسية، أي ،"فونتيك"دخيال، فقال: 

(Phonetics(أو )Phonétique )( مع شرح ملدلوله ابلعربية، كما ترجم وعرّب عنه ب )علم الصوت

و)الصوتيات(  ،األصوات اللغوية( و)علم ،و)علم األصوات( ،و)علم األصوات العام( ،و)منهج األصوات(

 ( 1و)الصوتية(.)

ووضع هلا  ،لفظة "صوتيات" phonetiqueوها هو الباحث عبد السالم املسدي يضع لكلمة 

فالفونتيك  ؛وهي يف معجم مصطلحات علم اللغة احلديث "الصويت"... ،لفظة "علم األصوات" احلمزاوي()

والفعل الصويت  (،احلروف حبسب نطقها تية( هي رسم احلركة))الكتابة الصو و ،هي أصوات اللغة وفونيماهتا

عند )أوسنت( هو فعل تعبريي تنتج بواسطته سلسلة أصوات تعادل التعبري املقبول يف اللغة بغض النظر عن 

 (2مثال: من ينطق مجلة لغة ما جيهلها دون أن خيطئ يف نطقها.) ،املعرفة املعجمية أو النحوية

( Phonétique) :مها ،احلديث عند األوربيني مصطلحني رئيسيني لقد عرف الدرس الصويت

ومها اللذان كاان مدار اختالف الدارسني منذ مطلع هذا القرن. كما كاان عندما أدخال  ،(Phonologieو)

نجد هلما عددا من التفسريات اليت توقع الدرس الصويت العريب احملدث جماال الختالف اآلراء وتعددها، ف

                                         

 .10، ص0220دمشق،  8/ ط 1111، 1أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر آفاق معرفة متجددة، ط-(1)

 .111، ص1101، 1طأمحد مطلوب، حبوث لغوية، دار الفكر للنشر والتوزيع، بغداد، -(2)
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والبد قبل أن ننتهي إىل ما استقرت عليه اآلراء عامة من أن نلم بشيء من تطور الباحث يف حرية وارتباك، 

 ( 1داللة هذين املصطلحني.)

للداللة على ذلك الفرع من العلم التارخيي الذي  Phonétiqueاللفظ  دي سوسرياستعمل   -

يف  ،حيلل األحداث والتغريات والتطورات عرب السنني، وعده من أجل ذلك جزءا أساسيا من األلسنية

وعده من أجل ذلك علما  ،بدراسة العملية امليكانيكية للنطق Phonologieحني حدد جمال ال 

 مساعدا لأللسنية.

يف عكس ما استعمله فيه دي سوسري،  Phonologieفتستعمل مصطلح  ةاللغويأما مدرسة براغ   -

إذ تريد به ذلك الفرع من األلسنية الذي يعاجل الظواهر الصوتية من انحية وظيفتها اللغوية. لذلك 

جندها تعترب الفنولوجي فرعا من األلسنية. أما "الفوانتكس" فقد أخرجه معظم رجاهلا من األلسنية 

 (2)لصا من علوم الطبيعة يقدم يد املساعدة لأللسنية.واعتربوه علما خا

واستعملت األلسنية األمريكية واالجنليزية مصطلح فونولوجي لعشرات السنني يف معىن "اتريخ  -

وهو حينئذ  دث يف أصوات اللغة نتيجة تطورها،ودراسة التغريات والتحوالت اليت حت ،األصوات"

أما  ،historical phoneticsأو  diachronic phoneticsيكون مرادفا ملا يسمى 

املصطلح "فونتكس" فقد استعمل يف معىن العلم الذي يدرس األصوات الكالمية ويصنفها وحيللها من 

                                         

أمحد  وينظر: 11، ص1101جملة عامل الفكر"األلسنية"، اجمللد العشرون، العدد الثالث، أكتوبر نوفمرب ديسمرب، ينظر:  -(1)
 .11حممد قدور، مبادئ اللسانيات، ص

رتاك للطباعة والنشر فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، دراسة يف النشاط اللساين العريب، اي  -( 2)
 .11جملة عامل الفكر"األلسنية"، ص. و ينظر: 127، ص0222القاهرة،  -، مصر1والتوزيع، ط
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فهو بذلك  وإمنا فقط ابإلشارة إىل كيفية إنتاجها وانتقاهلا واستقباهلا، ،غري إشارة إىل تطورها التارخيي

هذا فالفرعان يعدان من صميم األلسنية، وإن دخل األول حتت وعلى فرع من اللسانيات الوصفية 

 فروع األلسنية التارخيية والثاين حتت فروع األلسنية الوصفية.

معظم األلسنيني يقفون اآلن على ختصيص الفونولوجي للدراسة اليت تصف وتصنف النظام الصويت  -

الكالم مستقلة عن تقابالت فيقصرونه على دراسة أصوات  "فونتكس"للغة معينة. أما املصطلح 

مناذجها وعن جتمعاهتا يف لغة معينة، ودون نظر إىل وظائفها اللغوية أو حىت معرفة اللغة اليت تنتمي 

 إليها.

ألن أحباث كل منهما تعتمد على  ؛لكن دارسني آخرين مل يفرقوا بني )الفونيتيك( و)الفونولوجيا( -

لذلك مجعا معا حتت أحد املصطلحني:  ؛تومها يتناوالن مادة واحدة هي األصوا األخرى،

 )الفونيتيك( أو)الفونولوجيا(.

كبديلني   Phonomatics و  Phonemicsومن أجل هذا اللبس ظهر املصطلحان اجلديدان

اهتما ابلصوتيات الوظيفية واقتصروا لذلك على دراسة الوحدات الصوتية  ،"فونولوجي"للمصطلح 

(Phonémes .بوصفها عناصر لغوية ) لكن معظم اللسانيني جعلوا )الفونيتيك( علما يدرس أصوات

 (1الكالم دون النظر إىل وظائفها اللغوية أو حتديد اللغة اليت تنتمي إليها.)

                                         

 .11أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، ص وينظر: 11جملة عامل الفكر"األلسنية"، صينظر:  -(1)
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فاستعملها األلسنيون العرب كل حسب  ؛لقد انتقل اخلالف يف مفهوم املصطلحني إىل اللغة العربية

فمنهم من  ؛يشمل كيفية التعبري عن مفهوم كل منها ابللغة العربيةدراسته ومدرسته األلسنية. كما امتد اخلالف ل

ومنهم من عرب عنه مبصطلح "الصوتيات" أو "علم  ،أبقى املصطلح "فوانتكس" وعربه إىل "فوانتيك"

األصوات" أو "علم األصوات اللغوي" أو "علم األصوات العام". وحدث نفس الشيء ابلنسبة للمصطلح 

أو "علم  ،ومنهم من عرب عنه ابملصطلح "علم الفونيمات"،أبقاه وعربه إىل "فونولوجيا"  فمنهم من "؛فونولوجي"

أو "علم  ،أو "علم وظائف األصوات" ،أو "علم األصوات التنظيمي" ،أو "علم األصوات التارخيي" ،األصوات"

 ،اموس اللسانياتأو "الصومتية" )دراسة الصوت اللغوي وق ،أو "علم األصوات التشكيل" ،التشكيل الصويت"

نظر اللسانيون العرب إىل العالقة بني و  (1ومعجم مصطلحات علم اللغة احلديث(.) ،ومعجم علم اللغة النظري

"الفونيطيقا والفونولوجيا" على أهنا عالقة تكاملية، أو مبا أهنما مستواين من مستوايت البحث اللساين املعاصر 

أن يتنبه الباحث قبل البداية إىل املستوى الذي يدرس عليه، أهو فمن املقرر دائما : »...)متام حسان(يقول 

ومل يتنبهوا على أن العلمني قد  «.مستوى األصوات )الفونيطيقا( أم مستوى التشكيل الصويت )الفونولوجيا(

فمجال الفونيطيقا  متاما، وأهنما ال يلتقيان منهجيا؛نشآ كالمها يف سياقني منفصلني ويف بيئتني خمتلفتني 

وجمال الفونولوجيا اللغة. لذلك كان فهم اللسانيني للعالقة بني الفونيطيقا والفونولوجيا ميثل أتويلهم  ،الكالم

ويتضح ذلك عند الكثري  ،وهو أتويل ال يعي األساس التارخيي اخلاص بكل علم ،اخلاص هلذه العالقة

 (2منهم.)

                                         

 .11جملة عامل الفكر"األلسنية"، ص -(1)

 .127الدرس اللساين العريب احلديث، صفاطمة اهلامشي بكوش، نشأة  -(2)
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" على أساس التفريق السوسريي بني الكالم واللغة بني "الفونولوجيا والفونييطيقا ) متام حسان(لقد فرق 

الذي يتبناه منذ البداية، وقد مّيز بني الصوت واحلرف متييزا نظراي، وهذا التفريق القائم على أساس من الثنائية 

( يفرق )تروبتسكويويشري يف هذا الصدد إىل نص ل ،)لغة/ كالم( منقول عن تفريق حلقة براغ بني العلمني

الذي  كانتينو(وهو يف ذلك يعتمد رأي ) ،يضيف إىل هذا التفريق تفريقا آخر على أساس وظيفي بينهما، مث

( ليواصل 1«.)والتشكيل الصويت دراسة لوظائف األصوات ،إن األصوات دراسة للظواهر الصوتية»يقول: 

ذلك استقراء  القول إن وصف األصوات وصفا فونوطيقيا هو مرحلة أوىل من مراحل الدراسة الصوتية، ويتبع

وهلذا رمبا كان أدق تعريف  وهي املرحلة الثانية من هذه الدراسة. ،القيم اخلالفية اليت تفرق بني صوت وآخر

أهنا  . واملقصود بكوهنا قيما خالفية«الفونيم صوت ذو قيم خالفية»وظيفي للفونيم هو قول)ايكوبسون(: 

  (2تؤدي إىل ختالف يف املعىن.)

قد فك هنائيا التداخل الذي كان قد قرره يف مناهج البحث يف اللغة بني  فتمام حسانوبذلك 

ويقرر أن الفونولوجيا هي العلم الوحيد الذي ينضوي يف إطار العلوم اللسانية بوصفه  ،"الفونيطيقا والفونولوجيا"

ك خيرج الفونيطيقا من العلم املعين بدراسة النظام الصويت، أحد األنظمة الثالثة اليت تشكل بنية اللغة، وهو بذل

 (3وجيعلها مقدمة غري لسانية يف اللسانيات.) ،دائرة العلوم اللسانية

                                         

فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، دراسة يف النشاط اللساين العريب، ايرتاك للطباعة والنشر   -(1)
 .118ص ،0222القاهرة،  -، مصر1والتوزيع، ط

 .11صاللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج، مسري شريف استيتية،  -(2)
 .110فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، ص -(3)
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 (:phonologieمصطلح ) -3

 املكافئ العريب   املصطلح     

   

   Phonologie 

 علم وظائف األصوات. -

 الصومتية. -

 الصواتة. -

 (1الفونولوجيا.) -

أو علم وظائف األصوات اللغوية يدرس الصوت اإلنساين يف تركيب الكالم ودوره يف  إّن الفونولوجيا

ويف  ،الدراسات الصرفية والنحوية والداللية يف لغة معينة، كدراسة أصوات اللغة العربية ودورها يف الصرف العريب

 (2تراكيب اللغة العربية ودالالهتا.)

على مستوايت أربعة: صوتية وصرفية وحنوية وداللية. أما علم  -عند أغلبهم –فدراسة اللغة تندرج  

األصوات فهو يدرس أصوات اللغة من جوانب كثرية، فإن كان يدرسها دون النظر إىل وظائفها وقيمها فإهنم 

غة فإهنم يطلقون عليه وأما إن كان يدرسها من حيث وظائفها يف الل ،"Phoneticsيطلقون عليه مصطلح "

"Phonologyلتعرف "الصواتة" ( 3أو علم األصوات التنظيمي.) ،" الذي ترجم إىل علم األصوات الوظيفي

                                         

 .11عز الدين البوشيخي وحممد الوادي، قضااي املصطلح يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، ص -(1)
 .02، ص1111، 1، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط-الفونولوجيا-عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية  -(2)
 .02، ص1110عبده الراجحي، فقه اللغة يف الكتب العربية، دار النهضة العربية، بريوت د ط،  -(3)
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وهي خمتلفة عن األصواتيات  ،أو "الفونولوجيا" أبهنا دراسة األصوات اللغوية ابعتبارها عناصر وظيفية للغة ما

 ( 1ياان كمرادف للصواتة.)رغم أن مصطلح األصواتيات الوظيفية استعمل أح

يف العربية تسميات أخرى كثرية منها: علم األصوات  phonogogyوقد شهد "علم النظم الصوتية" 

التشكيلي، وعلم الصومتة، وعلم األصوات النظمي، وعلم الفونولوجيا )إببقاء اللفظ على عجمته(، ويف هذه 

 ة والبنية املصطلحية اجليدة.التسميات وغريها الكثري مما يدرأ عنها أفضلية التسمي

ومن هنا اجته  ،يهدف هذا العلم إىل حتديد السمات العامة اليت تتكون منها هوية الصوت يف لغة ما

وإىل  ،الباحثون يف هذا العلم إىل تقدمي تصورات نظرية ترمي إىل حتديد املالمح والسمات اليت يتميز هبا الصوت

تضى الكتابة الفونيمية اليت تستطيع أن متثل األداءات الصوتية يف أي لغة تفسري التغريات الصوتية وكتابتها مبق

 (2من اللغات متثيال دقيقا إىل حد كبري، ومن أجل ذلك نشأت مسألة متثيل التغريات الصوتية.)

لكن من مظاهر الفوضى االصطالحية اليت يشهدها هذا املصطلح وغريه اقرتاح مقابالت غري واردة وال  

بعلم األصوات،  phoneticsو ،بعلم األصوات الوظيفي phonology، من ذلك ترمجة تؤدي املعىن

وطبعا هناك فنولوجيا وظيفية وفنولوجيا غري وظيفية، كما أن هناك فونيتيك وظيفية. حينها نظطر إىل نقل 

functional phonology  بعلم األصوات الوظيفي غري الوظيفي، وخنلط يف الرتمجة بني

                                         

 .210صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت،  -(1)
 . 11صاللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج، مسري شريف استيتية،  -(2)
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phonology وfunctional phoneticsوكذلك  ،. وهذا يدل على أن الرتمجة مل تراع احلقل الداليل

 (1السياق الذي يرد فيه اللفظ.)

لقد كان هناك رضا من قبل بعض اللغويني يف قبول ترمجة هذا املصطلح إىل "علم وظائف األصوات 

العربية احملدثني مل يتفقوا على ترمجة موحدة اللغوية" مقروان بتعريبه إىل "فونولوجيا" ومقابالت أخرى، ألن علماء 

 له، بل نلمس تباينا واختالفا كبريا يف ترمجته إىل:

وقد تكون هذه الرتمجة أكثر ، حممد أبو الفرج(وهذه ترمجة املرحوم الدكتور )"علم وظائف األصوات"  -

 مقرونة ابملصطلح معراب. وقد أخذان هبا ،توفيقا من بقية الرتمجات، ألهنا خلصْت تعريف "الفونولوجيا"

 .متام حسان("علم التشكيل الصويت" وهي ترمجة الدكتور ) -

 (.كمال بشروهي ترمجة ) ،"علم األصوات التشكيلي"، "علم األصوات التنظيمي" -

"علم الصواتية"، "علم الصوتية"، "علم التصويتية"، "علم الصومتية"، "علم الفونيمات أو الفونيميك"،  -

كما ترجم هذا   ،حممود السعران(وهي ترمجة ) ،"علم األصوات اللغوية الوظيفي""علم األصوات"، 

 (2املصطلح ب"علم األصوات التارخيي" و"علم النطقيات".)

                                         

 .80منظمة األمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة "يونسكو"، ص -(1)
 .07، ص-الفونولوجيا-عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية  -(2)
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، ""التشكيل الصويتاحلمزاوي( "صومتية"، ووضع هلا ) phonologieلكلمة  املسدي(وقد وضع )

علم الفلولوجيا"، ويف معجم "، "الفونيمات "علممحاش( علم األصوات اللغوية الوظيفي"، ووضع هلا )"

 ( 1مصطلحات علم اللغة احلديث "الفونولوجيا دراسة النظام الصويت".)

مل يكن ترمجة بعضهم للفظ "فنولوجيا" بعلم األصوات الوظيفي إال ابلنظر إىل ما كانت حتيل عليه هذه و 

ب أن تكون وظيفية، وطبعا كانت " ومن حذا حذوه يف تصور أن الفنولوجيا جي"مارتيينالصناعة عند 

)تروبتزكوي  الفنولوجيا حني انطلقت عند الروس موزعة بني تيار وظيفي ميكن أن ينسب إىل

Trubetzkoy)، ( 2(.)ايكبسونوتيار شكالين صوري ورائده ) 

قد والذي ة واحدة للمصطلح األجنيب الواحد، يرى الكثري من الباحثني أّن علماءان مل يتفقوا على ترمج

ال يكون موضع اتفاق حىت عند أصحابه الغربيني... لذلك جاءت الرتمجات املختلفة انعكاسا للمناهل 

 املختلفة اليت هنل منها لغويوان وانعكاسا للمناهج املختلفة اليت حتكم تلك املناهل.

 (:Cohérenceمصطلح ) -4

 املكافئ العريب     املصطلح    

 التالحم. -   

                                         

 .111أمحد مطلوب، حبوث لغوية، ص -(1)
وقائع ندوة جهوية أبريل  منظمة األمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة "يونسكو"، تقدم اللسانيات يف األقطار العربية، -(2)

 .82، ص1111، بريوت لبنان ، 1الرابط، دار الغرب اإلسالمي، ط 1101
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Cohérence 

 االتساق. -

 التماسك )املعنوي(. -

 التناسق. -

 االنسجام. -

 الرتابط. -

النصية خاصة  اللسانيات عامة وحقل اللسانيات حقل يف األكثر إجراًء وتداوال من مجلة املصطلحات

 من واسعا قطاعا يغطيان ( اللذانcohérence( واالنسجام )cohésionاالتساق ) جند مصطلحي

 النص تساوي االتساق لسانيات أنّ  عض الدارسني والباحثنيالنصي، حىت حسب ب اللساين وابألخص الدرس

 واالنسجام. 

إن دراسة اتساق وانسجام النص تشكل موضوع اللسانيات النصية اليت تدرس الكيفية اليت مبقتضاها 

تشكل سلسلة من اجلمل وحدة نص، بوجه عام يعتقد أن االتساق ينتج عن تسلسل اجلمل وخطية النص 

linéaritéرتبطة خاصة أن االنسجام يعتمد على االتساق غري أنه يقحم قيودا عامة غري خطية م ، يف حني

حول هذه النقطة هناك غموض حيف ابملصطلحات: هناك بعض اللسانيني من و  ابلسياق ونوع اخلطاب،

بدال مما مسي أعاله ب )االتساق(، بيد أن لسانيني  Connexitéيستخدم مفهوم االتصال/ االرتباط 

تحدثون عن االتساق عندما يتعلق األمر فقط ابلعالقات )اليت تقيمها أدوات الربط/ الوصل بني آخرين ي

اجلمل(. فالتمييز بني الظواهر اليت هي من قبيل االنسجام وتلك اليت هي من قبيل االتساق ليست ابألمر 

ناك أساليب تنظيم نصية السهل إن حنن أردان تفصيل هذا التمييز، غري أن هذا التمييز مع ذلك أساسي، إذ ه
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وسطى ما بني اجلملة األساس والنص منظورا إليه يف مشوليته وهذا حال )املتواليات( و)البىن الفوقية( اليت 

  (1تساهم يف البناء املعماري للنص.)

لقد انل مصطلح "االتساق" اهتماما من علماء النص بتوضيح مفهومه وأدواته ووسائله وإبراز عوامله 

 ال رهيب تنوع أنفسنا أمام فنجد العرب الدارسني عند استعماالته عند الوقوف حاولنا لكن إذا ماوشروطه، 

 يستعمل انسجام اخلطاب" النص مدخل إىل لسانيات"كتابه يفخطايب(  حممد) تفسريا؛ فهذا له جند

 التماسك ذلك ابالتساق عادة يقصد»فيقول: (cohésion) الغرب للمصطلح االتساق" كمقابل "مصطلح

 العناصر بني تصل اللغوية )الشكلية( اليت ابلوسائل فيه ويهتم خطاب ما،/لنص املشكلة األجزاء بني الشديد

 احمللل الواصف يسلك النص/اخلطاب اتساق وصف أجل ومن خطاب برمته، أو من خطاب جلزء املكونة

، بعدية أو قبلية إحالة احمليلة راتالضمائر واإلشا رصدا ،هنايته حىت اخلطاب بداية متدرجة من خطية طريقة

 «.واالستدراك واملقارنة واحلذف كالعطف واالستبدال املتنوعة الربط بوسائل أيضا مهتما

 مصطلح فصول" فيستعمل جملة ضمن الشعري للمعىن أجرومية "حنو :مقالته يف (مصلوح سعدأما )

 (الزاند األزهر) أما ،الربط""لغة النص" مصطلح  كتابه "علم يف حبريي( حسن )سعيد ، ويوظف""السبك

 cohésion(1)).للمصطلح ) كمقابل  "فيفضل مصطلح "التماسك

                                         

، 1ينظر: دومنيك مونقانو، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، تر: حممد حيياتن، منشورات االختالف، ط -(1)
 .10، ص0227
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يبدو لنا »إذ يقول:  ،" ملصطلح االتساق جنده ينعته ابلربطCarterويف حتليلنا لتعريف "كارتر

االتساق انجتا عن العالقات املوجودة بني األشكال النصية، أما املعطيات غري اللسانية )مقامية، تداولية( فال 

 لذلك املكونة للنص، اجلمل بني الرابطة العالقات إدراك من متكننا مثال تدخل إطالقا يف حتديده؛ فدراسته

 ينطلق أن جيب عنه لسطح النص، وحديثنا الشكلية الروابط طبيعة بوصف ابلضرورة ترتبط حتديده فمحاولة

 (2«.)النص منها تشكل اليت الصغرى البنيات إىل حتديد ابلوصول التحليل لنا يسمح حيث هنا من

َِثلم مصطلح   ؛كل األدوات والوسائل اليت هبا يبين اخلطاب تسلسله ويشد مفاصله  (cohésion)ميم

فهو جيمع كل العالقات الرّابطة اليت تكّون اخلطاب أو النّص، ولذلك اعتربت دراسة الرّبط من جماالت حتليل 

هالداي ويرى ) ،(Linguistique textuelleوقد اعتنت به كذلك اللسانيات النصية ) ،اخلطاب

Halday حدث من قبل، مما  الربط يشري إىل جمموعة اإلمكانيات املتوّفرة لربط شيء بشيء آخر»( أّن

فالربط يقوم على مفهوم العالقة اجلامعة بني فهوم العالقة بني عناصر اخلطاب..؛ يعين أن الربط مؤسس على م

وتعترب أدوات الوصل وظروف املكان والزمان وأزمنة األفعال والضمائر أهم مكوانت عملية  ،أجزاء اخلطاب

 «.الربط

                                                                                                                  

ء الصياغة اللغوية، ضمن كتاب قراءة جديدة لرتاثنا النقدي، متام حسان، موقف النقد العريب الرتاثي من دالالت ما ورا -(1)
 .101، ص1100، 0النادي األديب الثقايف، جدة، ج

نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، دراسة معجمية، عامل الكتب احلديث، جدار  -(2)
 .01، ص0221، عمان األردن، 1للكتاب العاملي،ط
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بني مفهومني للرّبط )الربط ابعتباره عالقة يف النظام ( حسن ابكال( و)Halday)هالداي وميّيز  

و)الرّبط ابعتباره إجراء يف النص(، وهلذا يعرفان الّربط على أنه جمموعة من اإلمكاانت اليت توجد يف  ،أبكمله(

ومن شأهنا أن جتعل النص مرتابطا ومتماسكا، وهذه اإلمكاانت ميلكها املتكلم ويتصرف  ،اللغة بصفة عامة

  (1)سب احلاجة إليها.فيها ح

وإمنا يستدعي خصائص لسانية أخرى تكمن يف األلفاظ اجملاورة  ،وال يقتصر الرّبط على الّروابط وحدها

هلا، فارتبط مفهوم الربط ابلعالقة املمكنة بني الوظائف اخلطابية وخصائص الروابط النحوية والداللية 

وهو ما جيعل مفهوم  ،اغم بني الّروابط وامللفوظات اليت تربطهاوالربغماتية. ولذلك يقوم الربط على التناسق والتن

 ،الرّبط مفهوما معقدا ال ميكن حصره يف الروابط وحدها؛ إذ ال بّد من وجود جتانس بني األدوات الرابطة

لسلة الكالمية ن واملقاصد الداللية اليت يقتضيها معىن امللفوظ. وميكن أ ،والقواعد النحوية املتحكمة يف السِّ

فهو ضروري من هذه الناحية  ؛نعترب أن الرّبط شأن بنيوي يهتم بتكوين العالقات الرّابطة بني مكوانت اخلطاب

ولكنه غري كاف، مما جعله يتطلب مفهوما آخر كثريا ما يتداخل معه عند الّدارسني وهو مفهوم الرّتابط 

(Cohérence(.)2) 

 العريب القومي أو ،يف بيئته أوما حييط به الغريب اللساين الدرس يف سواء واحد املفهومي اإلطار أن ورغم

 االتفاق عن يتحدث عموما املرجعي للمصطلح اإلطار أن رغم حيصل مل واحد عريب مقابل على االتفاق أن إال

                                         

، منشورات ضفاف/ منشورات االختالف، -قضااي لسانية -ينظر: خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم  -(1)
 .121، ص0218، 1دار األمان، الرابط، ط

 .121، ص-قضااي لسانية -خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم-(2)
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 وةاهل وتوسيع اخلالف تكريس إال منه ترجى علمية فائدة وال التباين والفجوة احملدثة، هلذا إذاً  والتوافق، فال مربر

 بني املشتغلني على هذا املصطلح.

 (:Cohésionمصطلح ) -5

 املكافئ العريب    املصطلح   

     

  Cohésion 

 الرّتابط. -

 الرّبط. -

 التماسك )الشكلي(. -

وأكثرها شيوعا واستعماال  ،" األجنيب عدة ترمجات ومقابالتCohésionلقد َعَرَف مصطلح "

مصطلح "الرتابط" الذي جاء مقابال هلذا املصطلح يف العديد من املصنفات واملؤلفات ويف مقدمتها املعجم 

املوحد ملصطلحات اللسانيات. فقد أّدت دراسة حتليل اخلطاب إىل الوقوف على أهم مكّوانت ربطه وترابطه، 

ت األساسية يف هذا اجملال فهما مصطلحان توأمان، وكانت كثري من واعترب الرّبط والرّتابط من أهم املكّوان

تينات وبداية الّسبعينات مصطلحا الرّتابط اللساين )  Laالّدراسات ختلط بني املفهومني حني ظهر يف أواخر السِّ

cohérence linguistique)، ( والرتابط الربغمايتLa cohérence pragmatique .) 

هذين املصطلحني واالستعمالني مؤسسا على وجود الّروابط أو عدم وجودها، وقد كان التمييز بني 

مي الرّتابط اللساين هبذه التسمية ألنه حيتوي على روابط حنويّة يف السلسلة الكالمية ي الرتابط  ،فسم ومسمِّ

بط غامضا وال الربغمايت هبذه التسمية ألنه خال من عناصر الرّبط اللسانية، وبقي هذا التمييز بني عناصر الرّ 

يفي حباجة حملل اخلطاب، وقد تطورت الدراسات يف هذا اجملال إىل أن أصبح مصطلحا الربط والرتابط ميثالن 
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( مؤلفا يف هذا الغرض ابكال )حسن( وهالدايومتكاملتني هدفا منذ أن وضع ) ،نظريتني مستقلتني منهجا

فهو يهتّم بتنظيم املعلومات اليت يتطلبها  ،فخّصص مصطلح الرّبط لتنظيم مكّوانت اخلطاب ؛(1111عام )

ص مصطلح الرّتابط ملبدأ أتويل النصوص.) ،خطاب مرتابط  (1وخصِّ

ابط كما يلي:Moschler()1110وموشالر  Robolربول وقد عرَّف )  ( الرتَّ

 ميثل الرّتابط خصوصية حمددة للخطاب. -

   تنظيم الوحدات اخلطابية للخطاب يف لسان ما.  يتحدد الرتابط ابحرتام جمموعة القواعد اليت توّجه -

 ،ليستخلص من مجلة التعريفات السابقة ملسألة الرتابط أن املفهوم بقي مشدودا إىل مفهوم الرّبط

( أن ظاهرة الرّتابط تعود Hatchهاتش ولكن هناك من التعريفات ما يناقض ما سبق؛ إذ اعترب )

 ابتري(وقد أيده يف هذا الرأي ) ،يس إىل جمال "اللسانيات"إىل جمال الربغماتية أوالسيميوطيقا ول

الذي اعترب الرّتابط الربغمايت ظاهرة تؤمنها املعارف العامة املتعلقة ابلكون. وكذلك اعترب كل 

( أن ظاهرة الرتابط ال تعود إىل اللسانيات وإمنا هي خارجة Fren)فرين و (Sibloسبلو من)

الربغماتية اليت تسمح ابملالءمة بني الّنص واالستعمال املمكن،  وتعود إىل جمموع الظواهر ،عنها

فاحلكم على ظاهرة الرتابط خيضع لتجارب املتلفظني ومعارفهم ومقام التلفظ وقدرهتم املعرفية على 

  (2)أتويل اخلطاب.

                                         

 .121، ص-قضااي لسانية -وأتسيس املفهوم خليفة امليساوي، املصطلح اللساينينظر:  -(1)
 17، 12ينظر: جملة اللسان العريب، املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، ص -(2(
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ورغم هذه التعريفات املتعددة والشاملة فإن ظاهرة الرتابط الزالت معقدة ويستعصي ضبطها؛ 

( مبثابة قطعة قماش منقطة حبيث يكون حتديد الصورة انطالقا من جمموع Patryي )ابترربهافاعت

النقاط صعبا جدا، ورغم هذه الصعوبة يف التحديد والتعريف فإن ظاهرة الرتابط أصبحت مميزة ابلنسبة 

قات الرابطة إىل دراسة حتليل اخلطاب أو احملادثة، إذ ال ميكن أن نفهم أي كالم دون التفطن إىل العال

فإن الرّتابط جزء من نظام  ؛فهي اليت توجهنا وتقّيد فهمنا. فإذا كان الربط جزءا من نظام اللغة ؛فيه

العقل، ومها يف عالقة تفاعل دائمة بني املعطى اللساين للخطاب واملعطى املعريف الذي نشأ فيه، وال 

 (1.)ال وفهمه معنايف تنظيم اخلطاب قو  ميكن للمتكلم أن يستغين عن هذا التفاعل

( من خالل ما تقدم cohérenceو cohésionإن املالحظ على املصطلحني األجنبيني)

ذاك التداخل الرهيب بينهما؛ إذ قوبال يف كثري من األحيان وعند العديد من العلماء واخلفي أعظم 

أال وهو مصطلح )الرتابط( متقامسا ساحة االستعمال مع  ،مبصطلح عريب يشمل االثنني معا

 مصطلحات أخرى ليبقى الغموض والتباين سيد هذه الساحة.

 (:Discoursمصطلح ) -6

 املكافئ العريب املصطلح      

      

      Discours    

 خطاب

 حديث

 قول 

                                         

 .121، ص-قضااي لسانية -ينظر: خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم -(1)
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 كالم  

 الشكلية على الصياغة الداللة يف استخدامه احنصر قد املاضي يف اخلطاب مصطلح مدلول كان إذا

 ،عليه طغت جديدة دالالت القرن العشرين من األخرية األربعة العقود يف اكتسبت الكتابة، فقد أو للكالم

 البنيويني لدى اخلطاب فمصطلح البنيوية منها، األلسنية وخاصة الدراسات بروز إىل ذلك يف السبب ويعود

 دراسة: يعين عندهم اخلطاب حتليل كان مث ومن ،مجلة من أكثر فتشمل داليت متت املكتملة اللغوية الوحدة يعين

كتابية. وهذا ما يؤكده مفهوم اخلطاب املصرح  أو شفاهية لغة أية يف اللغوية الوحدات بني العالقات القائمة

 مكتوب أو منطوق شكل يف سواء ،من أفكار نفسه يف خيتلج وما ومقاصده أغراضه عن املتكلم تعبري" أبنه

 (1.)"والنص اخلطاب بني فرقا ترى ال وهنا

الذي  وخاصة مصطلح اجلملة ،ومصطلح "اخلطاب" ال يقل عن املصطلحات اللسانية األخرى إشكاال

يف املفهوم، فقد حدد على أنه يشري إىل كل كالم جتاوز اجلملة الواحدة  عرف تداخال كبريا معه وابلتحديد

سواء أكان مكتواب أو منطوقا. ويف حماضراته "نظام  ،واليت تغدو أثناء حتليله الوحدة الصغرى اليت يتكون منها

( أن اخلطاب شبكة معقدة من النظم االجتماعية Michel Foucaultميشال فوكو اخلطاب" يقرر)

اسية والثقافية اليت تربز فيها الكيفية اليت ينتج فيها الكالم كخطاب، وميثل اخلطاب يف الفعل النقدي فعل والسي

النطق أو فاعلية تقول وتصوغ يف النظام ما يريد املتحدث قوله، فاخلطاب إذن كتلة نقدية هلا طابع الفوضى 

 متاما النص بل فعل يريد أن يقول.  وحرارة النفس ورغبة النطق بشيء ليس هو متاما اجلملة، وليس هو

                                         

هناية القرن الرابع هجري(،عامل الكتب احلديث للنشر هياجنة حممود سليم حممد، اخلطاب الديين يف الشعر العباسي )إىل  -(1)
 .21، ص0220، 1والتوزيع، ط
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الكالم، أما عن حضور املصطلح  هذا واخلطاب عند )التهانوي( توجيه للكالم حنو الغري لإلفهام مث نقل

( ومنه قوله 1يف الرتاث العريب فإننا نسجل استعماله يف القرآن الكرمي بصيغة املصدر والفعل يف اآلايت التالية)

َاِطبْ  ْغَرقموَن()عّز وجّل: )واَل ختم وْا ِإهنَّمم مُّ ْوَن َعَلى 2يِن يف الِذيَن ظََلمم ( وقوله تعاىل أيضا:)َوِعَبادم الرَّمحَاِن الِذيَن مَيشم

مم اجلَاِهلموَن قَالموْا َساَلَما() َما الرَّمَحنم 3اأَلْرِض َهواًن َوإَذا َخاطَبَ هم نَ هم  ( وقوله تعاىل: )رَّبُّ السَماَواِت واأَلْرِض وَما بَ ي ْ

وَن ِمْنهم ِخطَااَب()  (.4اَل مَيِْلكم

 وقد استعمل هذا املصطلح يف اللسانيات بوجهني على األقل:

 ؛بني اللسان بوصفه نسقا من العالمات، واخلطاب بوصفه "إنتاجا للمراسالت" بنفنسيت(يقابل ) -1

فاخلطاب إذاً قريب من الكالم أو التلفظ: وهو حييل داخل اللسان إىل كل ما ال ميكن حتديده خارج 

 مستوى استعمال الفاعل املتكلم هلذا اللسان.

ميكننا أن نعين ابخلطاب كل وحدة تتجاوز حجم اجلملة، فاخلطاب إذًا ميثل جمموع اجلمل املرتابطة  -0

 (5عرب مبادئ خمتلفة لالنسجام.)

                                         

 .12نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، صينظر:  -(1)

 .01سورة املؤمنون، اآلية  -(2)
 .18سورة الفرقان، اآلية  -(3)
 .81سورة النبأ، اآلية -(4)
 .72ي بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، صماري نوال غار  -(5)
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 حتليل يف (Zahlareen ()1170زهلاريني ل ) أّن الرايدة األوربيني على الباحثني كل عجيم

عرَّفًا اخلطاب ،املضمار هذا يف السبق له فقد كان اخلطاب، أو  طويل ملفوظ» :على أنه لساين منظور من مم

 وبشكل، التوزيعية املنهجيةبواسطة  العناصر من سلسلة بنية معاينة خالهلا من ميكن، منغلقة متتالية عن عبارة

 (1«.)حمض لساين جمال يف نظل جيعلنا

إال أن  ،(Heimes)هاميز أما يف األدبيات احلديثة فقد ورد مصطلح اخلطاب ألول مرة عند 

مفهومه قد انله التعدد والتنوع، وذلك بتأثري الدراسات اليت أجراها عليه الباحثون حسب اجتاهي الدراسات 

اللغوية الشكلية والدراسات التواصلية، وهلذا فهو يطلق إمجاال على أحد مفهومني يتفق مع أحدمها فيما ورد 

 الدرس اللغوي احلديث، وهّذان املفهومان مها: قيما عند العرب، أما يف املفهوم اآلخر فيتسم جبدته يف

 األول: أنه ذلك امللفوظ املوّجه إىل الغري إبفهامه قصدا معينا. -

اآلخر: الشكل اللغوي الذي يتجاوز اجلملة، واخلطاب بوصفه ما يتجاوز اجلملة فهو املفهوم الغالب  -

 ( 2يف الدراسات اللغوية احلديثة.)

ديكرو له من قبل أكثر من ابحث وفق املفهوم األول، فها هو )ورغم ذلك إال أنّه قد مت تناو 

Decro(.يعرفه بوصفه تتابعا مللفوظات تتقاسم املقتضيات نفسها )إنّه جمموع امللفوظات ( »1

 (2«.)املنتجة لتحقيق هدف حمدد وفق اسرتاتيجية خاصة

                                         

، 1عبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص، املفهوم العالقة السلطة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط -(1)
 .12، ص0221

، بريوت 1ديد املتحدة، طعبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجل -(2)
 .81، ص0222لبنان، 
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فإذا كان اخلطاب يقبل االختزال،  توافق اللسانيات اسرتاتيجية علمية مغلقة، وهي حالة حتليل اخلطاب أيضا.

فإنّه ليس قابال لالختزال يف اجلمل اليت تؤلفه، ألّن هذه اجلمل ال تؤلف كليا مبقاربة علمية مغلقة. واحلال أّن 

اللسانيات، وهي اليت تعىن بتأويل اجلمل، ليست نسقا مفتوحا. فكان رهان حتليل اخلطاب، أن يفرتض أن 

قت اللسانيات يف تفسريها، ميكن أن تفسر ضمن إطار أوسع، هو إطار مجيع مظاهر اجلمل اليت أخف

اخلطاب. يؤدي هذا إىل تعديل وجهة نظر قدمية سادت يف اللسانيات، ومفادها أّن كل ما له صلة ابللغة 

ميكن تفسريه داخل اللغة )أي أنّنا يف غىن عن املعلومات اخلارجية(، بوجهة نظر تذهب إىل أّن كل ما له صلة 

للغة ميكن تفسريه يف إطار اخلطاب، ومن هنا تنبع أمهية مفهوم اخلطاب ابعتباره وحدة قد تكون هلا قوانينها اب

 ( 3اخلاصة.)

 أو ،بوصفه "حوارا" إايه حمددين، تداولية زاوية من اخلطاب إىل نظر من الباحثني من هناك أن كما

 يف آن واحد أبنه اخلطاب تعريف يذهب إىل (Fandickديك  فانفها هو) كتابيا؛ أو شفواي "منولوجا"

 املرئية. وهذا اإلنتاج هو ما يؤكد ذلك الشق التداويل، وبذلك امللموسة نتيجته أو اإلنتاج اللفظي فعل

 (4أو مقروءا.) مكتواب أكان سواء رمسية طبيعة ذات حمادثة عن عبارة فاخلطاب

                                                                                                                  

 .72ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(1)
 .221صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت،  -(2)
تداولية اخلطاب من أتويل امللفوظ إىل أتويل اخلطاب، نور املعرفة، آن روبول وجاك موشالر، تر: حلسن بوتكالي،   -(3)

 .12، ص0202، 1ط
 .18عبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص، ص -(4)
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 نظم يف وضعت أفكار عبارة عن» اخلطاب فرياي أنّ ( Hurst( و )هريست Engels  هندسأما) 

 (1«.)لذلك النظام نتيجة مبثابة نقدها، حلها( وهي قضااي، )طرح حمددة آلاثر التعاقب منتجة حمددة من

وهنا  نلمس معىن  ،«ما بطريقة التأثري على الثاين األول وهدف ،ومستمعاً  متكلما يفرتض تلفظ إنه»

بوصفه ينسحب على تعريف جماالت النصوص بدل  ،السابقة آخر ملصطلح "اخلطاب" خيتلف عن التعاريف

وهو تصور نلفيه متأصال يف أعمال هذا العامل األخري، إذ يتعلق األمر جبعل "اخلطاب"  ،اجملال الضيق للسانيات

يف حني يطلق  ،مقابال "للمحكي": فاخلطاب يطلق على كل ملفوظ يصور بوضوح حركات التلفظ )أان، أنت(

 (2ي" على كل ملفوظ يصاغ وفق ضمري الغائب )الضمري الثالث(.)اصطالح "احملك

أي اللغة والكالم  ؛(سوسري( فينطلق من الثنائية اليت أصبحت معهودة منذ )Gayum)قيوم أما 

ذلك ليؤكد على ما  ،"Parole" عوض كالم "Discourseاليت تمَكِونم اللسان، ويفضل استعمال كلمة "

 –احلركات اجلسدية  –يكتسبه االجناز اللغوي من أوجه رمبا ال حيويها لفظ كالم مباشرة، مثل: الوجه الكتايب 

 ( 3السياق...)

وأاًي كان تعريف اخلطاب ضمن حدود هذا التصور فإن اللسانيات اخلطابية تقوم على فرضية االعتقاد 

اجلمل، ذلك أن اخلطاب يتأسس يف جوهره على بعض أشكال  إبمكانية صياغة قواعد تتعلق بتسلسل

                                         

 .12صعبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص، -(1)
 .72ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(2)
 . 81اسرتاتيجيات اخلطاب، ص شهري،عبد اهلادي بن ظافر ال -(3)
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( وعليه فقد ورد مفهوم اخلطاب عند 1االنسجام اليت تسمح بتأويل اجلمل املكونة له ضمن عالقاهتا البينية،)

أو بوصفه  ،أو بوصفه استعمال أي وحدة لغوية ،الباحثني بوصفه واحدا من ثالثة: بوصفه أكرب من اجلملة

 (2امللفوظ.)

اللغوية  الدراسات يف اخلطاب بتعدد مدلوالت القول ( إىلMankino)مانكينو لقد ذهب 

حتديدات اخلطاب اليت حتدد   من عدد عرض إىل السياق هذا يف إليه، منتهيا النظر زوااي لتعدد احلديثة، نظرا

 : وأبرزها كحوصلة جملموعة التعاريف السابقة ملفهوم هذا املصطلح

 ."سوسري دي" لدى مبفهومه للكالم مرادف اخلطاب -

 .أو ملفوظا كلية وتصبح مرسلة اجلملة تتعدى اليت اللسانية الوحدة هو اخلطاب -

  هنا ومن هبا، مشروط خطابية حركية نظر وجهة من املعترب امللفوظ هو اخلطاب -

دالليني،  بياضني بني اجلمل املوضوعة من متتالية هو امللفوظ أن وامللفوظ، ابعتبار اخلطاب بني املعارضة تتم

يمِنِه لغواي من ما نص على تلقى نظرة أن يعين وهذا  لشروط لسانية دراسة وأن ملفوظا، جتعل منه وجهة تَ بَ ن ْ

 (3خطااب.) منه جتعل النص هذا إنتاج

 من أهنا أما عن استعماالته فقد وضعت له العديد من املقابالت اعتقادا ،هذا عن مفهوم هذا املصطلح

 .Parole و Messageو Discours حنو:  مشرتكة ذات استعماالت أهنا أو ،املرتادفات

                                         

 .72ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(1)
 .81اسرتاتيجيات اخلطاب، ص عبد اهلادي بن ظافر الشهري، -(2)
 . 11ينظر: عبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص، ص -(3)
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بني اجلملة  ،مثال (التحويلية –وقد متَّت املقابلة داخل النظرايت اللسانية الصورية )النظرية التوليدية 

ي، تركيبية صورية شأهنا يف الصورية شأن املفردة واملركب )االمس -واخلطاب على أساس أن اجلملة مقولة صرفية

ت هبذا التحديد موضوع الوصف والتفسري اللغويني، أما اخلطاب فقد مّيز عن اجلملة يف  ،الّصفي، احلريف( وعمدَّ

ومالبسته خلصائص غري  ،هذا النمط من النظرايت ابعتباره يتسم بسمتني: تعدِّيه للجملة من حيث حجمه

 لغوية داللية وتداولية وسياقية.

 ييز ومِقف من اخلطاب موقفان:وعلى أساس هذا التقابل والتم

ابعتباره يندرج خبالف اجلملة يف حيز "االجناز" أكثر من  ؛أوهلما: إقصاؤه من الدرس اللساين الصرف -

 اندراجه يف حيز "القدرة اللغوية".

مسمّي "لسانيات  ؛اثنيهما: االحتفاظ به لكن على أساس أن يتخذ موضوعا لدرس لساين منفصل -

 (1طاب" يف مقابل "لسانيات اجلملة".)اخلطاب" أو "حتليل اخل

 وميكن تلخيص مفاهيم اخلطاب وأهم خصائصه فيما يلي:

)أقول، كلمات، كالم، عبارات، أحاديث )يف تعارضها مع أفعال ما يقوله شخص ما -أ

 .ووقائع(

 عرض شفوي اجتاه مجهور معني حول موضوع حمّدد. -ب

                                         

العربية دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط، منشورات االختالف، الدار ينظر: أمحد املتوكل، اخلطاب وخصائص اللغة  -(1)
 .00، ص0212، 1العربية للعلوم انشرون، دار األمان، الرابط، ط
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 عرض مكتوب ذو طابع تعليمي: رسالة، حبث، مقالة. -ت

 التعبري الكالمي عن الفكر.  -ث

  (1)أقسام اخلطاب أو أقسام الكالم: هي فئات لكلمات اليت مييزها النحو التقليدي. -ج

إال أنّنا جند أّن الكثري من اللغويني العرب  Discoursورغم التعدد الذي عرفه املصطلح األجنيب 

واختاروا  ،الفهري قد فّصلوا فيه وعلى رأسهم سعد مصلوح وعبد الرمحن احلاج صاحل وعبد القادر الفاسي

 مصطلح "خطاب" مقابال هلذا املصطلح األجنيب.    

 Lexicographie/ Lexicologieمصطلحا:  -7

 املكافئ العريب  املصطلح       

    

      Lexicologie  

  Lexicographie 

 معجميات. -

 قاموسيات -

 علم صناعة املعجم. -

 املعجمية. -

 اللكسيكوغرافيا. -

                                         

ك أوريكيويين، تر: حممد نظيف، يف التداولية املعاصرة والتواصل، افريقيا الشرق، املغرب،  –ك زيلتمان  –أ. مولز   -(1)
 .177، ص0212
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 /Lexicographieمن أمثلة تعدد األلفاظ الدالة على مدلول واحد جند أن ملصطلحي 

Lexicologie املفردات علم صناعة املعجم، املعجمية، اللكسيكوغرافيا، علمنذكر منها:  ،عدة ترمجات 

 .األلفاظ ... علم أو

 علم أو املفردات علم ورغم نسب نفس الرتمجات للمصطلح األجنيب الواحد إال أّن هناك من يفرق بني

 إىل يشري األول ، رائني أّن املصطلح(lexicography)املعجمية  والصناعة (lexicology) األلفاظ

 األساس حيث من املفردات يهتمُّ  اللغات. وأّن علم من عدد يف أو واحدة لغة يف ومعانيها املفردات دراسة

 املعجمية املعاين. أما الصناعة وتعدد االصطالحية واملرتادفات والتعابري ودالالهتا، وأبنيتها األلفاظ ابشتقاق

 لنظام املداخل وترتيبها طبقا واختيار واحلقائق، املعلومات هي: مجع مخس أساسية خطوات على فتشتمل

 (1القاموس.) أو املعجم هو النتاج النهائي، وهذا النتاج نشر املواد، مث وكتابة ،معني

وتقوم على خربات عريقة كثريا ما يتوارثها املعجميون،  ،فصناعة املعاجم تقنية هتدف إىل أتليف املعاجم 

وهذه اخلربات تضع بني أيدينا حقائق ال ميكن جتاهلها عن طبيعة املعجم ومكوانته واليت ميكن حصرها يف عدة 

املعجمية، اختيار املداخل، الشرح عمليات متهيدا إلخراج معجم ونشره، وهي: مجع املادة أو الوحدات 

 ( 2والتعريف، ترتيب املداخل وفق نظام معني، املقدمة واملالحق.)

                                         

اخلطاب الثقايف، تصدر عن مجعية اللهجات والرتاث الشعيب يف جامعة امللك سعود ابلرايض، العدد الثالث خريف  جملة -(1)
وينظر: علي القامسي، املعجم والقاموس، دراسة تطبيقية يف علم  22، رئيس التحرير فاحل بن شبيب العجمي، ص0220

 .71املصطلح، ص 
 . 110، ص1110، 1يث، عامل الكتب، طأمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلد -(2)
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جتمعهما مشكالت لغوية  ت التطبيقية ارتباطا وثيقا، إذوهذا ما جعل صناعة املعاجم ترتبط ابللسانيا

هارمتان لي للغة. وهذا ما يبّينه )واحدة، من بينها مشكلة الرتمجة وتعليم اللغات وكالمها يعاجلان اجلانب العم

Hartman)  :إذا أمكن تفسري علم اللغة التطبيقي على أنّه يقدم حلوال وأطرا ملشكالت اللغة، »يف قوله

، ومن جهة أخرى فإّن «فذلك ينطبق على املعجمية ويصبح املعجمي واحدا من علماء اللغة التطبيقيني

والعلم الذي يساعد على ذلك  ،تعماهلا يف اخلطاب التباديلأتليف معجم يقتضي فكرة عن الكلمة وعن اس»

ونظرايت الداللة  ،هو علم اللغة، لذا فإّن كثريا من الكتاابت املعجمية قد ارتبطت بنظرايت علم اللغة بعامة

 (1«.)املعجمية بوجه خاص

عام يصلح للتطبيق أما علم املعجم فيعد أحد العلوم اللسانية اليت تعاجل قضااي املعجم يف إطار نظري  

على لغة بعينها، مهتمًا بدراسة معجم لغة يف حقبة معينة من اترخيها يف ارتباط بعوامل اجتماعية أخرى لنفس 

م بذلك اللسانيات املعجمية إىل قسمني كبريين كل قسم منهما علم قائم بذاته، أحدمها يدرس  احلقبة. لتقسَّ

اؤها الناطقون هبا ويدرس التطورات اليت أملت هبذه املفردات أو معجم اللغة؛ أي املفردات اليت يستعملها أبن

ويسمى  ،ردات اللغةويدرس املعاين املتعددة للفظ الواحد واملرتادفات واألضداد وغريها من قضااي مف ،بعضها

 Lexicologie(.2)هذا العلم علم املفردات 

                                         

 .11صأمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، -(1)
 .218صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية،  ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت، -(2)
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وكان منهجه غالبا  ،ممن اجتهدوا يف إجياد بدائل عربية للمصطلحات الدخيلة الدكتور وايف(وقد كان )

مث يورد املصطلح بلغته األصلية وهي الفرنسية عنده.  ،يقوم على كتابة املصطلح حبروف عربية )دخيال( كما هو

 Lexicologie(.1)وقد يورد ترمجته إىل العربية مثلما فعل مع مصطلح )ليكسكولوجيا( 

ولكنها ال تؤلف  ،لقد تقاطعت املعجميات مع اللسانيات )طاملا أهنا تعىن بوصف املفرداتية واملعاين(

فرعا من اللسانيات كوهنا تستجيب لغاايت تطبيقية وليس لغاايت علمية. تقوم املعجميات أساسا على مطمح 

على غاية لسانية خالصة بيداغوجي )السماح ملستعملي املعجم ابالستعالم حول معىن الكلمات(، وليس 

وغالبا ما ختضع املعجميات ملتطلبات  هور مستهدف من بني جمموعات أخرى(،)حترير معجم متعلق جبم

 اقتصادية )فاملعاجم تتعلق بوضع السوق(. 

وهلذا ال جيوز اخللط  بني املعجميات والدراسة اللسانية للمفرداتية؛ إذ تعد املفرداتية فرعا من فروع 

حيث تتوىل تعداد الوحدات املفرداتية للسان عرب حتديد خصوصياهتا الفونولوجية، الرتكيبية  ،سانيةالنظرية الل

والداللية. كما ال جيدر بنا أن نكتفي ِبَعد املفرداتية ضمن معناها املتداول بوصفها متثل قائمة من الكلمات 

حمددة عرب وضعها داخل جممل النظرية اللسانية: ذلك أن خصوصيات الوحدات  املعرفة أو املرتمجة. فاملفرداتية

املفرداتية هي مصاغة بطريقة تسمح ابشتغال القواعد املورفولوجية، الرتكيبية والداللية اليت ترتبط يف األساس بني 

 ( 2الوحدات.)

                                         

 .81، ص1111أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق سوراي، -(1)
 .10 -11صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، اري نوال غاري بريور، م -(2)
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بدراسة الثروة اللفظية، كما يعين الدراسة العلمية للمفردات؛ أي هتتم  -كما هو معلوم  -وهذا املصطلح 

تتمثل يف املفردات من حيث مقدارها وتنوعها وعدد الكلمات اليت تستخدم يف جمال دون آخر، والكلمات 

املقرتضة من لغات أخرى والكلمات النشطة احلية اليت يستخدمها املتكلم يف لغة ما، وتلك اليت تعتمد أساسا 

يات املعاصرة، وما تنتجه النظرايت التعليمية وغريها يف ميدان الرتبية على معطيات اللسانيات التارخيية واللسان

فالدارس أول ما يقرأ مصطلح "علم املفردات" فإنّه يفهم مباشرة أنّه علم يدرس املفردات، يف حني  ؛والتعليم

طلح مصطلح معجمية وعلم املعجم قد يقود الباحث املبتدئ إىل فهم املعىن فهما غري واضح كما هو يف مص

 (1)"علم املفردات".

السيما مصطلحي "املعجمية" و"علم املعجم"  ،لقد فاق هذا املصطلح األخري بقية املصطلحات تداوال 

رغم أهنما مراجعني من قبل املتخصصني واللغويني املصطلحيني، مسجلني بذلك أن هذه املقابالت املصطلحية 

 ارسني.مل تكن متداولة من قبل الكثري من املصطلحيني والد

وحتديد طرق  ،فيدرس قضااي الصناعة املعجمية -Lexicographie –أما عن املصطلح اآلخر 

وإعداد التعريفات واحلدود والشروح  ،وكيفية اختيار املداخل وترتيبها ،مجع البياانت اللغوية الالزمة لبناء املعجم

وغري ذلك مما حتتاج إليه صناعة املعجم. ويسمى هذا العلم علم الصناعة 

                                         

ينظر: أمحد حابس، صناعة املعاجم وعلم املفردات )دراسة يف ابستيمولوجيا املصطلح(، جملة اللسانيات واللغة العربية،  -(1)
 .101ص ،0221، 0منشورات خمرب اللسانيات واللغة العربية، عنابة، ع
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وأهّنا  ،يف مرجع آخر ابلقاموسيات ولكن هذا املصطلح األجنيب قوبل Lexicographie(."1)املعجمية"

يها ودالالهتا داخل لغة معينة تعىن إبحصاء الكلمات وتصنيفها وتعريفها وتوضيحها لإلحاطة مبجموع معان

 ( 2هبدف وضع قاموس.)

حصره املعجم املوّحد  ،يشيع هذا املصطلح يف جمال احلديث عن دراسة املفردات وترتيبها يف نسق معنيو 

يف اللسانيات على  واملصطلح ملتبس إذ يدل ،يف أنّه "تقنية إصدار القواميس أو التحليل اللساين هلاته التقنية"

ة املعاجم وعلى واضعي القواميس، ويتبنّي لنا جليا مما تقّدم أّن ما قّدمه املعجم املوحد ملصطلح دراسة صناع

 ( 3"املعجم" جاء متضمنا ومستوفيا ملا أورده القدماء.)

 ،وبني تقنية املعاجم )معجميات( ،ورغم هذا التوضيح إال أنّه جيدر التمييز بني علم املعجم )معجمية(

واختالفا بني الدارسني من مصنف هلا على أهنا علم واحد ومن فاصل بينهما، بل وحىت واليت عرفت تضاراب 

 عند الباحث الواحد ميكن أن جند ذاك االختالف من مصنف له إىل آخر.

املالحظ مما سبق أن معظم املصطلحات اليت اعتمدها الباحثون فيما خيص مصطلح 

"Lexicographie" املقرر من طرف مكتب تنسيق التعريب إىل قريبة من مصطلح "صناعة املعاجم "

                                         

، اربد عمان، جدار للكتاب 1مسري شريف استيتية، اللسانيات )اجملال والوظيفة واملنهج(، عامل الكتب احلديث، ط -(1)
 .011، ص0227العاملي للنشر والتوزيع، 

 .211صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت،  -(2)
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ومكتب تنسيق التعريب: املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات )اجنليزي، فرنسي،  -(3)

 .07، ص0220، 0عريب( مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء املغرب، ط
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 ،جانب عدة مرتادفات أخرى "كاملعجمية"؛ فالالفت لالنتباه أّن الباحثني يتفقون على لفظة "صناعة"

ي( الذي  يقابل رشاد احلمزاووخيتلفون يف اجلزء التابع هلا. وهو ما نلمسه يف مؤلفات ثلة من اللغويني أمثال )

الصناعة املعجمية، أما  علي القامسي(طلح املعجمية/ صناعة املعاجم، ويستعمل )هذا املصطلح األجنيب مبص

صناعة  أمحد عمايرة(يستعمل صناعة القواميس/ صناعة املعاجم، و يستعمل ) حممود سليمان ايقوت()

ليت تشتمل املعجم، فلفظة "صناعة" حتمل معىن الثقة واألمانة العلمية والدقة والتبيني فهي "فن كتابة املعاجم" ا

 (1اخلطوات األساسية يف أتليف املعاجم.) -بال شك –

لقد أاثر مثل هذا الكم من املصطلحات اللسانية عّدة نقاشات على املستوى العريب من أجل تقليص 

هذا التعدد، فعمل الباحثون والدارسون مبكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

ليص هذه املصطلحات وحصرها يف "معجماتية" "صناعة املعاجم"، لكن املالحظ على هذين على تق

 املصطلحني وجود تفاوت بينهما من حيث الشيوع والتداول. 

ومصطلح "معجماتية" مصطلح مهجور يكاد يكون مفقودا من الدراسات اللغوية مقارنة مبصطلح 

من الباحثني إىل جانب مرتادفات أخرى. ومع هذا التباين إال "صناعة املعاجم" الذي جنده متداوال لدى الكثري 

وهو  ،أنّنا جند أّن أغلب املعجميني املغاربة والتونسيني قد اتفقوا على ترمجة هذا املصطلح األجنيب ب"معجمية"

                                         

 .111ينظر: أمحد حابس، صناعة املعاجم وعلم املفردات، ص -(1)
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 ما نلمسه يف معجم )حممد رشاد احلمزاوي( "املعجمية مصطلحاهتا ومفاهيمها"، وأكد ذلك اللغوي عبد العايل

 (1)الودغريي وعلي القامسي وغريهم.

 (:Structuralismeو  Structureمصطلحا ) -8

 (Structureمصطلح ) -أ

 املكافئ العريب      املصطلح           

      

 

 

   Structure  

 البنية. 

 تركيب.

 نظام.

 بناء.

 هيكل...

 متألفة بعالقة تَ َعلقية. إّن البنية يف االصطالح الفلسفي هي نسق؛ أي جمموعة متضامنة عناصرها 

و هي يف االصطالح اللغوي: تنظيم، وترتيب وتنسيق عناصر خمتلفة لكل ملموس أو جمرد، مثال: بنية 

 (2هيئة، بنية الذرة.)

                                         

احلمزاوي، املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية، )حوليات اجلامعة التونسية(، تونس، كلية ينظر: حممد رشاد  -(1)

 ، ص1111، 12اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد 

 .170ك أوريكيويين، تر: حممد نظيف، يف التداولية املعاصرة والتواصل، ص –ك زيلتمان  –أ. مولز  -(2)
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، بل هي امتداد جلملة من املفاهيم املوزعة على حقول معرفية من املؤكد أن البنية ليست طفرة مفهومية  

( John Piaget( يف الرايضيات، الذي يراه )جون بياجيه Groupeخمتلفة، لعل أمهها مفهوم )اجملموعة: 

( يف السيكولوجيا اجلشطلتية Gestaltومفهوم )الشكل: «. أقدم بنية عرفت ودرست...»

(Gestaltisme)، نيات احلديثة ومعها )النقد البنيوي( يف اصطناعها هلذا املفهوم مدينة بينما تبقى اللسا

ومل يكن يصدع مبصطلح البنية  ،(Systèmeلدوسوسري الذي كان يعرب عن ذلك مبصطلح النسق أو النظام )

(Structure ( على حد تقرير )جون بياجيهJohn Piaget)،  ومجهور الدارسني الذين أمجعوا على أن

 (1حلاحه على نظامية االستعمال اللغوي قد مسى )نسقا( ما مساه خلفه )بنية(.)دوسوسري يف إ

 ،إال ثالث مرات Structureولو تتبعنا هذا املصطلح عند هذا العامل جنده مل يستعمل لفظة 

يف كثري من األحيان من حماضراته ب  سوسريمرة، فالبنية ما عرب عنه  Systèmeواستعمل مع ذلك كلمة 

ومل يسمِّ مذهبه ابل  ،)البنية( Structureمل يكن هو الذي أذاع لفظة  سوسريفهذا يدل على أن )النظام(. 

Structuralisme  ألجل استعماله هلذا اللفظ. ويظهر أّن أتباعه كانوا أكثر من استعمله للداللة على ما

وافتنت  مبعىن "بناء"  structureكما أن مرتجم علم اللغة العام لسوسور ترجم لفظة ،  Systèmeيسميه هو 

 (2كل من جاء بعدهم هبذا اللفظ.)
                                         

زائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، إصدرات رابطة إبداع الثقافية، قسنطينة اجلزائر، يوسف وغليسي، النقد اجل -(1)

 .102، ص0220

)من  .118، ص0221عبد الرمحان احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف علوم اللسان، موفم للنشر، اجلزائر، د ط،  -(2)

 اهلامش(.



 حليل الخطاب              مصطلحات حقل الصوتيات وتـــل الثالــث              الفصـــــــــ

 

 
 
999 

 

أن اإلمجاع املطلق على أن دوسوسري مل يكن يصدع  -يف تقدير يوسف وغليسي اخلاص –والواقع 

( Structureمبصطلح البنية، تنفيه حماضرات هذا العامل ذاهتا، إذ تصطنع حبرفية واضحة مصطلحي: البنية )

 (1سياق استثنائي من املؤسف أال ينتبه إليه عامة الباحثني.)( يف Constructionوالبناء)

إّن البنية نظام حتويلي يشتمل على قوانني ويغتين عرب لعبة حتوالته نفسها دون أن تتجاوز هذه 

التحوالت حدوده أو تلتجئ إىل عناصر خارجية، والبد ألي تعديل يف أحد عناصر هذه البنية أن يؤدي 

بقية العناصر األخرى، وهي تشمل على ثالثة طوابع جتلت يف: الكلية  ابلضرورة إىل تعديل يف

 ( 2/التحول/التعديل الذايت، وهي عبارة عن مفهوم جتريدي إلخضاع األشكال إىل طرق استيعاهبا.)

نسق يتحدد العنصر ضمنه » :واستكماال ملفهوم البنية يف بعده االصطالحي جند أهنا تدل على

منظومة من عالقات وقواعد تركيب ومبادلة تربط بني خمتلف حدود اجملموعة »غدو فت ؛«بوضعيات واختالفات

 ( 3«.)حبيث تعني هذه العالقات وهذه القواعد معىن كل عنصر من العناصر ،الواحدة

ويف الواقع قد أقرت هذه  ،معىن: البنية Structureتكّرس عرب االستعمال ترمجة للفظة االجنليزية وقد 

املعاجم العلمية املتخصصة، ورغم هذا اإلقرار إال أنّنا جند تباينا يف هذا املصطلح األجنيب الذي الرتمجة حىت يف 

تقرتب حينا من مفهومه الغريب وتنأى عنه حينا قوبل بعدة مالزمات له يف العديد من املؤلفات واملدوانت، 

                                         

 .102الالنسونية إىل األلسنية، صيوسف وغليسي، النقد اجلزائري املعاصر من  -(1)
 .78، ص1107، 1سعيد علوش، معجم املصطلحات، دار الكتاب اللبناين، بريوت لبنان، ط -(2)
 .102يوسف وغليسي، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، ص -(3)
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 ؛تقع على حميط املفهوم املركزي آخر، لكن املفاهيم ختتلط أكثر ابستحضار بعض املرادفات االصطالحية اليت

 فقد ترجم املصطلح إىل:

 و)معجم مصطلحات علم اللغة احلديث(. ،"تركيب، بنية" )يف معجم علم اللغة النظري( -

 والصاحيب )مدخل إىل نظرية القصة(. ،"هيكل، بنية" لدى )عبد السالم املسدي( -

 "البناء، الرتكيب" لدى )حممد عناين(. -

 الواد(."اهليكل" لدى )حسني  -

 "بنيان" لدى )جوزيف ميشال شرمي(. -

 "تركيب، نظام، بناء" لدى )مبارك مبارك(. -

أما الكتاابت اليت اصطنعت )البنية( وحدها فهي أكرب من أن حتصر، وهكذا فقد ترادفت )البنية، 

أيخذ يف ( بشكل مقلق مل Structureالبناء، اهليكل، الرتكيب، النظم، البنيان...( أمام املصطلح املركزي )

 (1احلسبان مصطلحات اثنوية أخرى.)

فنتحدث مثال عن  ؛إّن البنية متثل جمموع العالقات الشكلية اليت حتدد موضوعا من موضوعات العامل

بنية )الذرة( لتشتمل عبارة )اللسانيات البنيوية( أو)النزعة البنيوية( خمتلف النظرايت اليت تشرتك يف املصادرة 

بنيته أو ببنياته. وقد تطورت هذه النظرايت ابملوازاة مع ذلك، وحتت أشكال خمتلفة يف ابعتبار اللسان معرف ب

ويف أوراب مع بداايت النصف األول من القرن  ،(ليوانرد بلومفيلد، زيلج هاريسالوالايت املتحدة األمريكية )

                                         

 .108ص يوسف وغليسي، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، -(1)
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البنيوية إىل التمييز  (، وتستند النظرايتفرديناند دو سوسري، لويس ايمسليف، نيكوال تربوتسكويالعشرين )

فاللسان يدرك بوصفه ميثل تراتبية من البىن الشكلية اليت تربط بني جوهر األصوات  ؛بني الشكل واجلوهر

وجوهر األفكار. وتعمل النظرية البنيوية على وصف هذه البىن الشكلية ضمن خمتلف مستوايت التحليل 

بنظم  -البنية الرتكيبية -( وخصت هذه األخرية 1بنية الرتكيبية(.)اللساين) البنية املورفولوجية، البنية الداللية، ال

 الكلمات يف وحدات لسانية وترتيب اجلمل وفق نظام لغوي معني.

جند أن  ،ولكن بعد حتليل كل مقابل هلذا املصطلح األجنيب والعودة إىل اشتقاقاته وربطها مبا وضعت له 

وما يزيد قناعة هبذا  ،(Structureح مصطلح )البنية( مقابال ل )املعايري املعجمية والداللية والتداولية ترج

الرتكيب( الذي يبدو أحق ابملصطلح يا، )كاالصطفاء رؤية املصطلحات املوازية األخرى وهي مشغولة دالل

املستعمل يف حقول معرفية  (Armatureو)اهليكل( الذي هو أوىل مبصطلح ) ،(Syntaxeالفرنسي )

، كما أن البناء أوىل مبصطلح (مثال Armature Osseuseمي: )اهليكل العظخمتلفة: 

(Construction(...)2) 

 (:Structuralismeمصطلح ) -ب

 املكافئ العريب       املصطلح   

 البنيوية.   

                                         

 .122ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(1)
 .102يوسف وغليسي، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، ص -(2)
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 Structuralisme   

 النظام.

 الرتكيب.

 اهليكلة.

 الشكل.

وأن أي تغري يطرأ  ،ومكوانت جزئية تقوم البنيوية على أساس نظري مؤداه أن البنية تتألف من عناصر

السويسري ويعد العامل على أي واحد من هذه املكوانت ال بد أن يؤثر يف سائر املكوانت والعناصر األخرى. 

املؤسس األول للتوجه البنيوي يف دراسة اللغة. وعلى الرغم من أنه مل يستعمل كلمة البنية أو  دي سوسري

يف ما أودعه سوسري من  فإن مضمون البنيوية يفصح عن نفسه ؛بعد وفاته البنيوية يف حماضراته اليت نشرت

نظرات يف تفسري الظواهر اللغوية. فهو مل يستعمل هذا املصطلح كما قلنا ولكنه حتدث عن مضمونه، وأول مرة 

ورد . فقد 1101استعمل فيها هذا املصطلح كانت يف البيان الذي أعلنه املؤمتر األول للغويني السالف سنة 

فيه مصطلح البنية مبضمونه املعروف حىت اليوم، وقد دعا املؤمتر إىل تبين منهج جديد يف دراسة اللغة مسوه: 

 (1"املنهج البنيوي".)

                                         

 .111صاللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج، مسري شريف استيتية،  -(1)
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فهي نظرية تصف البنيات، وهو  ؛إّن البنيوية مبدأ عام يصلح أن يمتبىن يف اللغة واالجتماع وغريمها

ويسمح بتجميعات غالبا ما تكون زائغة يف  أيديولوجي أساساً ، وهو مصطلح قليل اإلجرائية نظرا التساعه

 ( 1حقل البحث، فالعمل البنيوي يستهدف أتسيس اتريخ للبنيات املدركة كتاريخ للتحوالت.)

وجعلنا هذا البعد أساسا لتفسري الظواهر االجتماعية تبني لنا مبا ال  ،فإذا أخذان البعد البنيوي للمجتمع

جملتمع وعاداته وقيمه ومعتقداته يربطها مجيعا شيء واحد هو بنية اجملتمع، وأن ما يؤثر يقبل الشك أن ثقافة ا

يف أي واحد من مكوانت هذه البنية يؤثر يف سائرها ابلضرورة، وكما أن هذا املبدأ يصلح لتفسري الظواهر 

 ( 2جا لغواي.)االجتماعية فإنه يصلح لتفسري الظواهر اللغوية، ومن هنا كانت البنيوية اللغوية منه

 نظرية ومنهج يف التحليل يقود إىل اعتبار جمموعة من الوقائع بنية. -أ

مصطلح البنيوية يشري يف األصل إىل مناهج لسانية خمتلفة تشرتك يف اعتبار اللسان جمموعة  -ب

َينة.  (3)ممبَ ن ْ

ذي جيعلها واضحة. وبذلك فالبنيوية املنهجية نظرية تمَكِونم البنية مبوجبها عالقات تطبق على املوضوع ال

 (4( "النظرايت البنيوية" تضمينات ميتافيزيقية غري معلنة تقنع فقد الصوت األصلي.)Derridaويعترب )دريدا 

                                         

 .78سعيد علوش، معجم املصطلحات، ص -(1)
 .111صاللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج، ري شريف استيتية، مس -(2)
 .170ك أوريكيويين، تر: حممد نظيف، يف التداولية املعاصرة والتواصل، املرجع السابق، ص –ك زيلتمان  –أ. مولز  -(3)
 .78سعيد علوش، معجم املصطلحات، ص -(4)



 حليل الخطاب              مصطلحات حقل الصوتيات وتـــل الثالــث              الفصـــــــــ

 

 
 
998 

 

وعلم  ،وقد مّت استعمل مصطلح "البنيوية" من طرف علوم أخرى غري اللسانيات، كعلم االجتماع

ويعرب عن هذا اجلانب من الدراسة الذي ينظر إىل ( 1االقتصاد والكيمياء، واجليولوجيا والرايضيات والفلسفة.)

احلاج ويقابله الربوفيسور) ،" Le structuralismeمبصطلح " ت اللغة بغض الطرف عما حييط هبامستواي

 ،"البنويَّة" من "بنوي" بوعي لغوي كبري، كما استعمل هذا املصطلح كذلك )عدانن بن ذريل(:ب صاحل(

ب"البنيانية"، وقد يكون )رميون طحان( من أقدم  ميشال زكراي() ( ومساها2و)عبد امللك مراتض(.)

مستعمليها، مث استعملها من بعده )ميشال عاصي وإميل بديع يعقوب وبسام بركة وجورج طرابيشي وحممد 

 ( 3معتصم(.)

 وقد قاربت ترمجاته العربية العشرين ترمجة ونورد البعض منها يف اآليت:

 وهي أكثر الرتمجات تواترا وأشيعها استعماال. ،غالبا("البنيوية" )بكسر الباء  -

 البنيوية: بضم الباء وجندها لدى )حممد التوجني(. -

 الِبناوية: لدى )الراجي التهامي اهلامشي(. -

البنائية: وقد جعل منها )صالح فضل( عنواان لكتابه املعروف، ومل يكن صالح أول من استعمل  -

 ه )أمحد كمال زكي( قد سبقه إىل ذلك.بل ميكن القول إن زميل ؛)البنائية(

                                         

 .12ص وحتليل اخلطاب، صنعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات الن -(1)
وينظر: يوسف وغليسي، إشكالية  08ينظر: عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ص -(2)

 .100املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص
زكراي، األلسنية ) علم اللغة احلديث( املبادئ واألعالم، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بريوت  ميشال -(3)

 .100وينظر: يوسف وغليسي، املرجع السابق، ص 011، ص1108، 0، ط1102، 1لبنان، ط
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 وقد استخدمها الدكتور )علي زيعور( يف جماله السيكولوجي. "البنيوانية" -

 وقد استخدمه الدكتور )مجيل صليبا( يف معجمه الفلسفي. "املذهب البنيي" -

و)حسني  ،لدى )توفيق بكار( قليل من الكتاابت التونسية عموما"اهليكلية" وتشيع يف عدد غري  -

وحىت )عبد السالم املسدي(  ،و)حممد رشيد اثبت( ،و)مجيل شاكر( ،و)مسري املرزوقي( ،واد(ال

 الذي يراوح بينها وبني البنيوية.

 "اهليكالنية" وهي استمرار لسابقتها إذ جندها لدى )حسني الواد( و)جنوي الرايحي(... -

" وقد اصطنع هذه الصيغة املعربة الثقيلة )عبد العزيز بنعبد هللا( يف هذا الرتكيب: "السرتوكتورالية -

 " أي الرتكيبية. Structuralisme"السرتوكتورالية" "

كل   –وحدها حينا ومرتادفة مع أحد االستعماالت السابقة حينا آخر–"الرتكيبية" وقد استعملها  -

 بركة( و)عزة آغا(...و)بسام  ،و)حممد علي اخلويل( ،من)جمدي وهبة(

 "املنهج الشكلي" وقد أورده )متام حسان( يف سياق خاص.  -

 (1ويف مثل تلك السياقات اخلاصة مثة من استعمل مصطلح "الوظيفية".)

لكن رغم  ،( تعدد ترمجتها وتباينهاStructuralismeإّن املالحظ على هذه الرتمجات ملصطلح )

 نيوية" ويفضلون هذا االستعمال.ذلك أغلب الدارسني يصطلحون عليه ب "الب

 (:Phraseمصطلح ) -9

                                         

  .182ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،  -(1)
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 املكافئ العريب  املصطلح   

    

 

Phrase 

 اجلملة  -

 ركن. -

 ركنية.  -

 تركيبة.  -

 تكوينة.  -

 تركيب.  -

 (1مركب...)  -

( أن املصطلح اللساين العريب يتجه إىل خارج اللغة العربية؛ أي عبد القادر الفاسي الفهرييرى الدكتور)

والتعريب أكثر مما يتجه إىل التوالد من الداخل، وأرجع فوضى املصطلحات اللسانية إىل عدة إىل الرتمجة 

وعلى رأسها تعدد املقابالت العربية للمصطلح األجنيب الواحد. وذكر عدة  أمثلة، من ذلك ترمجة  ،أسباب

phrase  لفظة عربية أصيلة تليق بركن وركنية وتركيبة وتركيب ومركب، واألوىل أن ترتجم الكلمة مبركب ألهنا

 ( 2ابملعىن املقصود.)

مبركب ألفضليته من خالل محله للمنظور الرتاثي العريب. أما  Phraseترمجة وجاء اختيار وتفضيل 

إال أن النسبة  ،(، وأما تركيبة فتناسب املعىنsyntax)وكذلك  compoundingتركيب فقد يناسب 

                                         

 .80منظمة األمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة "يونسكو"، ص -(1)
 .110أمحد مطلوب، حبوث لغوية، ص -(2)



 حليل الخطاب              مصطلحات حقل الصوتيات وتـــل الثالــث              الفصـــــــــ

 

 
 
999 

 

فيمكن أن  ؛ما يتعلق ابلرتكيبة. وأما إذا كان املقابل هو مركبو  syntacticإليها تؤدي إىل خلط بني ما هو 

 ،بنية تركيبية() syntactics structureبنية مركبية )وهي ختتلف عن  Phrase structureنقول يف 

وأما الصفات  ،قواعد مركبية... phrase structure rulesسامة مركبية ويف  phrase markerويف 

 (1األخرى فال تفي ابملعىن املقصود.)

كل متوالية لغوية من الكلمة إىل اجلملة تتكون من وحدتني   سوسري(يقصد مبصطلح "مركب" عند )

متتاليتني أو أكثر، وذلك خبالف االستعماالت الالحقة هلذا املصطلح اللساين. وشرح الكلمة يعين مصطلح 

جمموعة تشكل وحدة يف التنظيم الرتاتيب  –syntaxeئع يف الرتكيب كما هو شا  –( syntagmesمركب )

 ( 2للجملة، فنقول: "مركب امسي، مركب فعلي ومركب وصفي".)

فقد تعددت  ؛لقد صّنف مصطلح "اجلملة" يف خانة املصطلحات املثرية للجدل يف الدرس اللساين

وجهات نظر الدارسني قدميا وحديثا هلا من حيث هي تكوين لساين دال، وقد برز يف هذا التعدد ما يقارب 

"مئة وأربعني تعريفا" ختتلف يف وجه من وجوه  1181سنة  (Reiserريزر أحصى منها ) ،ثالثة مئة تعريف

لعل أشهر التعريفات اللسانية املعتمدة ما التحديد والرسم، مما ترتب عنه صعوابت يف جمال وصف الرتاكيب، و 

فهي شكل لغوي مستقل ال يدخل عن طريق أي تركيب حنوي يف شكل لغوي أكرب  ؛بشأهنابلومفيلد( قرره )

َب ) على هذا التعريف فعد اجلملة الوحدة الكربى للوصف  (John Linzالينز  جونمنه. وقد عقَّ

                                         

 .80ينظر: منظمة األمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة "يونسكو"، ص -(1)
 .182صذرائعية، النظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت،  -(2)
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مام الداليل فيها مادام املتكلم ال يستطيع يف مجيع األوضاع اللغوي، وقد ابت من غري الضروري اشرتاط الت

 (1)إيضاح ما يعين.

بل يشري إىل كوهنا منطا مهما من أمناط التضام  ؛فال يقدم تعريفا حمددا هلا سوسري(أما ) 

(syntagme( كما يذهب ،) دافيد كرستالDavid Kristall)  إىل ضرورة التمييز بني اجلملة من

واجلملة من حيث هي واقع منتج فعليا يف الكالم، ويف اللسانيات العربية ميكن  ،س عليهحيث هي منط يقا

الذي يراها أقل قدرا من الكالم يفيد السامع معىن مستقال بنفسه سواء  إبراهيم أنيس(االستئناس بتعريف )

)اجلملة النصية  تركب من كلمة أو أكثر، هذا وقد ميز اللسانيون يف إطار حنو النص بني نوعني من اجلمل

( إذ يتعلق األمر هنا مبصطلح يرجع يف األصل إىل التقليد النحوي، بيد أنه يتوجب إدراجه 2ومجلة النظام(.)

كونه حيدد موضوع الرتكيبات ويرسم حدودا للتحليل اللساين الدقيق لوقائع   ؛ضمن املعجم القاعدي للسانيات

 اللسان. 

أكسيوما( كما  تشومسكيجمال اللسانيات )الذي جعل منه ومل حيظ هذا املصطلح بتعريف فعلي يف 

هو احلال يف جمال النحو. ليشري إىل عتبة الوصف لنسق اللسان، إذ مثة قواعد ميكن من خالهلا التنبؤ بكيفيات 

وأخرى ميكننا من خالهلا التنبؤ بكيفيات انتظام املورفيمات لتأليف  ،ارتباط الفونيمات لتأليف املورفيمات

بيد أنه ال وجود لقواعد أو )ألشباه قواعد( ميكننا من خالهلا التنبؤ بكيفيات ارتباط اجلمل لتأليف  اجلمل.

وحدات أكرب، ذلك ألن الرتابط اجلملي يستجيب بقسط وافر للحرية الفردية للفاعل املتكلم حىت إن كان يف 
                                         

 .12نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، ص -(1)
 .17 -12صنعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب،  -(2)
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يف األخري من عد اجلملة بوصفها  مقدوران استنباط بعض مبادئ االنسجام املتعلقة ابخلطاب. وهو ما ميكننا

 (1متثل الوحدة الكربى وحدة تقتضي وجود نظرية لسانية أبكملها تتوىل تفسري انتظاماهتا.)

ذلك ألن أتليفها ووصف القواعد  ،وقد حاول اللسانيون العرب أن يقدموا حتديدا لسانيا حمضا للجملة

الرتكيبية اليت تنتظم عالقاهتا يقع يف صدارة الظواهر اللغوية، وألهنا اصطالح لغوي جيب أن يستقل عن املنطق 

هي اليت حتدد اجلمل يف اللغة. كما جيب على   إبراهيم أنيس(فالعادات اللغوية كما يرى ) ؛العقلي العام

وعلى  ،خذ زاوية نظر وظيفية ابالعتماد على مفهوم امللفوظ األدىن )الكلمة(التحديد اللساين للجملة أن يت

هي الصورة اللفظية الصغرى أو الوحدات »توفر شرط االستقالل مع الرجوع إىل مفهوم اإلسناد. فاجلملة 

أجزارها وهي تبني أن صورة ذهنية كانت قد أتلفت  ،الكتابية الدنيا للقول أو للكالم املوضوع للفهم واإلفهام

  (2)«.يف ذهن املتكلم الذي سعى يف نقلها حسب قواعد معينة وأساليب شائعة إىل ذهن السامع

وعلى الرغم من أن بعض اللسانيني العرب رأوا أن التحديد اللساين للجملة جيب أن يرفض التقسيم 

اللسانيني العرب قرروا أن إال أّن  ،والتقسيم البالغي إىل مسند ومسند إليه ،املنطقي هلا إىل موضوع وحممول

وأييت كل عنصر منها إثر اآلخر يف ترتيب معني فهي ذات  ،اجلملة تتألف من عناصر يرتبط بعضها ببعض

 طبيعة خطية.

                                         

 .02ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(1)
 .101، ص1111حنا وآخرون، معجم اللسانيات احلديثة، بريوت، مكتبة لبنان انشرون،  ينظر: سامي عياد -(2)
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إن هذا التنوع املفهومي ملصطلح اجلملة وكذا التباين يف وضع املقابل العريب يبني عمق االضطراب 

 اجلملة خاصة.احلاصل يف املصطلح اللساين عامة ومصطلح 

 (:synchronieمصطلح )  -11

 املكافئ العريب   املصطلح        

     

 

 

 

  Synchronie 

 املتزامن.  -

 التزامين. -

 الوصفي. -

 الثابت. -

 مستقر. -

 أفقي. -

 املتعاصر. -

 املتواقت. -

 اآلنية. -

 السنكرونية... -

إىل العربية برتمجات عديدة ووضعت له مقابالت كثرية منها:  synchoronicلقد تمرِجم  مصطلح 

متزامن, تزامين, وصفي, متعاصر, متواقت, آين, اثبت, سنكروين, مستقر وأفقي، وعمدَّ هذا التضخم اهلائل من 
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املصطلحات الوافدة وتراكمها املشكلة األوىل اليت تواجه اللسانيني, إذ يعاين املصطلح اللساين اليوم من 

 ( 1ضخم وصعوابت يف الصياغة.)الت

 سائر شأن ذلك يف متواصلة شأهنا داللية تعديل عملية إىل اجلديدة اللسانية لقد خضعت املصطلحات

 املنهج إىل الدايكرونية اآلنية، ومن إىل أو التعاقيب التزامين املنهج إىل السنكرونية املرتمجة، فمن املصطلحات

 كل» أبنه " وعرّفهدو سوسري( إىل "Synchronieويرجع مبدأ التزامن ) الزمانية. إىل التارخيي أو التطوري

 (.2«)لعلمنا الثابت ابجلانب يتعلق ما

 «Tout ce qui se rapporte à l’aspect statique de notre science«.(3)  

يفيد هذا املصطلح ثبات العناصر يف زمن واحد هو زمن نظامها، فإذا كان استمرار النظام يفرتض 

استمرار البنية وثبات نسقها فإن التزامن يرتبط هبذا الثبات الذي يشكل حالة. أي يرتبط مبا هو متكون وليس 

مبا هو يف مرحلة التكون، مبا هو مكتمل وليس مبا يكتمل مبا هو بنية وليس مبا سيصري بنية، فيما يفيد 

ر من عناصرها إىل علل مث ال تلبث مصطلح "التعاقب" استمرار البنية نفسها اليت تتعرض بسبب هتدم عنص

 (4هذه البنية نفسها أن تستعيد نظامها لتستمر به بعد دخول العنصر البديل فيه.)

                                         

-. وينظر: عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية 71ينظر: أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -(1)
 .07، ص-الفونولوجيا

 102فرديناند دي سوسري، دروس يف األلسنية العامة، ص -(2)
(3)-  F. de Saussure, Cours de Linguistique général, p117. 

 .70، 71حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات، ص -الزاوي بغورة، املنهج البنيوي -(4)



 حليل الخطاب              مصطلحات حقل الصوتيات وتـــل الثالــث              الفصـــــــــ

 

 
 
999 

 

 (:diachronieمصطلح ) -11

 املكافئ العريب      املصطلح        

     

 

   Diachronie 

 التطوري.  -

 املتعاقب )تعاقيب(. -

 التارخيي. -

 الزماين. -

 (1الدايكروين.) -

( وهو مصطلح فرنسي عرفه هذا الَعامل أبنه: )دو سوسري( إىل Diachronieمبدأ التعاقب )يرجع 

 "كل ما له صلة ابلتطورات" )ترمجتنا(.

 « Tout se qui a trait aux évolution».(2)  

ربية ( وقد َعَرَف هذا املصطلح يف الع3"إنّه جمموعة الوقائع اليت هتم نسقا لسانيا معينا يف فرتة حمددة".)

عدة ترمجات منها )التطوري، التارخيي، الزمين والتعاقيب والعمودي والدايكرونيي أو اتريخ لغوي... ومن مجلة 

                                         

 .11الدين البوشيخي وحممد الوادي، قضااي املصطلح يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، ص عز -(1)
(2)-Dictionnaire de la poche de la langue française  Etymologique, p233.  

 .  178ك أوريكيويين، تر: حممد نظيف، يف التداولية املعاصرة والتواصل، ص –ك زيلتمان  –أ. مولز  -(3)
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هذه املقابالت العربية متَّ تبين ترمجة مصطلح "الزمانية" ويعود السبب إىل األصل االشتقاقي للمصطلح الفرنسي 

"Diachronie(1فة أوضح واملتمثل يف دراسة اللغة عرب الزمن.)" إذ جنده حييل على املفهوم األصلي بص 

من االضطراب يف داللة املصطلح اللساين ما يعرتي بعض الواضعني من ضعف أثناء ترمجة لكن  

املصطلح األجنيب، فيلجأ إىل التعبري عن املصطلح جبملة أو أكثر بدل أن يضع له كلمة واحدة أو تركيبا إضافيا 

والنتيجة اليت يفضي إليها هذا املسلك هي اإلبقاء على وجود االصطالح األجنيب أو وصفيا أو حنو ذلك، 

أساسا وترسيخه بدل االستغناء عنه ابللفظ العريب أو املعرب. ومن أمثلة العبارات الشارحة اليت تفسر داللة 

م، ما وضع إبزاء املصطلح األجنيب وال هتتم بوضع املقابل العريب ذي الداللة احملددة يف نطاق اللغة والعل

( دراسة اللغة Diachronie( دراسة اللغة يف حالة استقرار و)Synchronieاملصطلحات التالية: وهي )

 (2( دراسة املوجات اللغوية الصوتية.)Acoustiqueيف حالة تطور و)

فوضع لغة ما يشكل يف ظرف زمين حمدد سانكرونية أو حالة آنية، وتتواىل هذه السانكرونيات بشكل  

دايكروين، وهكذا فاملقاربة الدايكرونية هتتم بتاريخ اللغة وتطورها بينما هتتم املقاربة السانكرونية ابللغة عند 

 (3حلظة حمددة يف اترخيها.)

                                         

 .810أمحد العايد وآخرون، معجم اجمليب )فرنسي، عريب(، ص -(1)
 07ص، 1111، 1ار الفكر اللبناين، بريوت، ط، د-الفونولوجيا-عصام نور الدين، علم وظائف األصوات اللغوية  -(2)

 من اهلامش.

 .212صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت،  -(3)
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إّن الواقع العلمي العريب يعيش أزمة مصطلحية لسانية جراء الفوضى العارمة اليت تسود العامل العريب يف الرتمجة 

، فقد وجد العرب أنفسهم أمام صعوابت كبرية يف تعاملهم مع املتصورات الغربية نظرا لغياب والنقل إىل العربية

رتادفات العربية فكان من نتائجها انتشار الفوضى واالختالف بني الباحثني وكثرة امل ؛التنسيق بني املرتمجني

م اهلائل من الذي تفرزه فتشّتتت اجلهود واضطربت اآلراء وضعفت النتائج مقارنة ابلك للمصطلح الواحد؛

مما أدى إىل تردد وتذبذب يف الرتمجات ولن يتم تدارك ذلك األمر إال إبتباع مجلة من احللول  ،اللسانيات الغربية

واملقرتحات اليت حتد من حدة هذا الوضع. ولتحقيق التقدم العلمي اللساين البد من مسايرة التطور العاملي وما 

مع ضرورة االستفادة  واإليديولوجيات اليت متخضت عنها ووجب احلفر يف خلفياهتا ،تفرزه اللسانيات الغربية

 من الرتاث العريب وإعادة إرسائه برؤى فكرية حديثة.



رابعالالفصــــل 
وإشكالية المكافئ العربي المصطلــــــح اللسانــــــــــــي

ة(ـــــــــــــــخمتلف)مصطلحــــــــــــات لسانيـــــة ذات حقــــــول  
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  خمتلفة(:اين وإشكالية املكافئ العريب: )مصطلحات لسانية ذات حقول املصطلح اللس 

 (:Linguistiqueمصطلح ) -1

 املكافئ العريب       املصطلح      

      

      Linguistique 

اللسانيات،علم اللغة، علم اللسان، اللغوايت، علم 

اللغة اللغوايت احلديث، الدراسات اللغوية احلديثة، علم 

  ..، األلسنيات، اللسنية..العام، األلسنية

 

والشك أن اللسانيات واحدة  ،لقد شهدت علوم اللغة يف الدراسات اللغوية الغربية حركات هنوض وجتديد    

, وسلكت مسالك جديدة على الدرس واختذت أشكاال متعددة من تلك العلوم اليت برزت لدى األوربيني

حاملة ملفاهيم اصطالحية وافدة  ىل حقل الدراسات اللغوية العربيةالدراسات الغربية، منتقلة إلغوي السائد يف ال

ة أساسية يف أي جهاز علينا, ليتم االختالف معها حول تسمية هذا العلم مع أهنا أهم وحدة اصطالحي

 (1)اجلهاز. هذا تكو ِّن اليت املصطلحات يبباق األمر تعلق إذا ابلك مفاهيمي خاص، فما

وقد أدرك اللسانيون العرب احملدثون أمهية  ،يد من ضروب الدراسات اللغويةاللسانيات ضرب جدإن  

قومي العمل اللغوي العريب واإلحاطة بنتائجه إحاطة شاملة بغية ت ،رة اإلملام أبسبابه إملاما واسعاوضرو  ،هذا العلم

                                         

 -الرتاكيب النحوية والتداولية -ينظر: عبد احلميد مصطفى السيد، دراسات يف اللسانيات العربية، بنية اجلملة العربية -(1)
 .171، ص4002، عمان، 1علم النحو وعلم املعاين، دار ومكتبة احلامد،ط
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ديد مما اجنر عن هذا االختالف تباين يف ترمجة , فاختلفت املشارب واالجتاهات اليت تبنت هذا العلم اجلالقدمي

 ."linguistique"املصطلح احلامل لعنوان هذا العلم

مما أدى إىل االشتغال بعنوانه أكثر من مضمونه,  ،القائم حول تسميتهعرضة لالختالف مازال والذي 

ما تندرج حتته من دور حول شرح املصطلح أكثر مما ت إذ توجد الكثري من املؤلفات العربية تدور مواضيعها حول

فاملالحظ تباين املقابالت حول مصطلح  واحدة موحدة، ترمجةعلى هذا املصطلح ومل يستقر مفاهيم. 

يف  ( عبد السالم املسدي)( مصطلحا وفق ما أورد42رتمجة )فبلغت املصطلحات املعربة أو امل ؛اللسانيات

 , وهي كاآليت :اللغويون احملدثونخدمها العلماء واليت است س اللسانيات"كتابه "قامو 

 فقه اللغة. -4 الالنغويستيك. -1

 علم اللغة احلديث. -2 علم اللغة.    -2

 علم اللغة العام احلديث. -6 علم اللغة العام. -5

 علم اللغات. -8 علم فقه اللغة. -7

 علوم اللغة. -10 علم اللغة العام. -1

 علم اللسان البشري. -14 علم اللسان. -11

 اللغوية احلديثة. الدراسات -12 علم اللسانة -12

 علم اللغوايت احلديث.   -16 النظر اللغوي        -15

 اللغوايت اجلديدة -18 الدراسات اللغوية املعاصرة -17

 األلسنيات -40 اللغوايت -11
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 اللسنيات -44 األلسنية -41

 /                    (1اللسانيات.) -42

على العلم الذي يدرس اللغة دراسة علمية تعتمد على الدقة والوضوح  "علم اللغة"طلق مصطلح ي  

"علم اللغة، فقه اللغة، والشمول واملنهجية، ويدرس اللغة لذاهتا. وله مسميات عديدة أشهرها وأمهها: 

 اللسانيات، علم اللسان، علم اللسانة، واللسانيات واأللسنية واأللسنيات واللغوايت حماكاة للفظ االجنليزي

Linguistics  والفرنسيLinguistique.(2)  

يف أغلب التصانيف اللسانية املبكرة هو  األجنيب األخري ملصطلحا هلذا أول مصطلح استعمل مقابالو  

وقد ظل هذا املصطلح مستعمال إىل  ،عنواان لكتابه (علي عبد الواحد وايف)، إذ جعله (علم اللغة)مصطلح 

  (3)اليوم يف الكثري منها.

وغريهم، فقد عين  (التهانوي)و (ابن يعقوب املغريب)هذا العلم قدميا بعلم أوضاع املفردات عند ف  رِّ ع  

الة من حيث وضعها ؛أبوضاع اللغة ليخص املفردات وهذا يقتضي أن   ،أي الكلمات أو العناصر األولية الد 

كما   ،(ابن خلدون)ة عند وقد عرف بعلم املوضوعات اللغوي ،كما عندان أيضاعند القدامى  عرف علم اللغة 

لك اللسان، يعاجل مفردات اللسان من حيث ثبوهتا يف ذل ،(الرضي)عرف بعلم األلفاظ املعي نة السماعية عند 

                                         

  .174. وينظر: عبد السالم املسدي، قاموس اللسانيات، ص172أمحد مطلوب، حبوث لغوية، ص -( 1)

 .  84، ص4001حممد حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث، دار غريب، كلية الرتبية جامعة قناة السويس، القاهرة،  -(2)

 .22ص لعريب احلديث،فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين ا  -(3)
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استقراء كالم  اس )ابلنسبة إىل العربيةوثبوت معانيها األصلية والفرعية ابستقراء كالم الن وثبوت صيغها املسموعة

 (1)فهو دراسة استقرائية حتليلية ملادة اللسان وجوهره. ؛العرب الفصحاء(

إن »ابملعىن الغريب احلديث يكاد يكون وليد القرن العشرين يف اللغة العربية.  "علم اللغة"مصطلح أما 

وما له من شحنات مل يعرف هبذا " Science du langage" أو "Linguistique" مفهوم علم اللغة

  (2).«القرن التاسع عشر، ولذلك مل يوضع مصطلح جديد يف ذلك العهدالسياق يف العربية يف 

لشيوع استعماله ووضوح  ت اللغوية املعاصرة مكان الصدارةيحتل مصطلح "علم اللغة" يف الدراسال

منها: اختالطه مع  ،تخدامهك مالحظات لبعض الباحثني حول اسلوله لدى الباحثني، وإن كانت هنامد

غة احلديث، علم اللغة فهناك علم الل الدقيق جملاله، حيث تتعدد أوصافهعدم التحديد مصطلح "فقه اللغة" و 

مثاال  (أمحد خمتار عمر)ولعل يف إشارة  ،الشرخ املوجود يف تعدد التسميات كثر الكالم حول( و 3).العام..

 05وللسانيات عناوين،  10، ولأللسنية عنواان 25من العناوين  "إذ حيصي لتسمية "علم اللغة على ذلك؛

  (4)مثل: علم اللسان، الدراسات اللغوية، البحث اللغوي. وأقل من ذلك لعناوين أخرى عناوين،

                                         

 .46، ص4007موفم للنشر ، اجلزائر،  -1ج –عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  -(1)

، 1مصطفى غلفان، اللسانيات يف الثقافة العربية احلديثة، حفرايت النشأة والتكوين، شركة النشر والتوزيع املدارس، ط -(2)
 .121ص، 4006ردمك، 

 .82حممد حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث، ص -(3)
، 40جملة عامل الفكر، الكويت، دار وزارة اإلعالم، م:  أمحد خمتار عمر، املصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية، -(4)
 .07، ص1181ديسمرب  -نوفمرب -، أكتوبر2ع
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كذا و  ،لم اللغة مقدمة للقارئ العريب"مبصطلح علم اللغة يف كتابه "ع (حممود السعران)وقد متسك 

ألنه أطلق يف القدمي واحلديث على مباحث  ؛ومها يرفضان مصطلح "فقه اللغة" (كمال بشر)لاحلال ابلنسبة 

أوغستني مرمرجي )من طرف " األلسنيةاستخدم مصطلح "ليست من علم اللغة احلديث يف شيء, و 

وكتابه  ،"األلسنية الساميةالعربية على ضوء الثنائية و يف كتابه "املعجمية  1127بفلسطني عام  (الدومينيكي

 (1).1127" وهذا عام ةثنائية ألسني "هل العربية منطقة أحباث

ا ، وقد ظهر هذ"علم اللسان"ظهرت تسميات أخرى من ذلك  "علم اللغة"وإىل جانب مصطلح 

 Antoine أنطوان ماييه)للباحث اللساين الفرنسي  (حممد مندور)املصطلح للمرة األوىل يف ترمجة

Mayet) املعنون ب  Linguistique(حممد مندور) بعلم اللسان، وقد ظهر يف ترمجة حيث ترمجه 

 2(.1126منهج البحث يف األدب واللغة )

 ،تلوان من قطر آلخر ومن بلد آلخر" تنوعا و Linguistiqueهذا املصطلح األجنيب " لقد شهد

وعدم التنسيق بينها إىل جانب تعدد الرتمجات,  البيئات املنشغلة ابلدرس اللغوي وهذا التعدد راجع إىل تعدد

وعدم التواصل بينها يف خمتلف األقطار العربية. ففي سوراي وفلسطني يطلقون عليه )األلسنية( و)علم اللسانة( 

 ،بعنوان األلسنية بلبنان 1176سنة  (رميون طحانوأنيس فرحية )وقد ظهر ذلك عند  ،للداللة على احلرفة

وقد كان ملصطلح علم اللغة أو علم اللغة احلديث أو علم اللغة  ,ر استعماال يف هذا البلدوهو املصطلح األكث

العام انتشارا كبريا وواسعا يف كليات اآلداب مبصر وكذا العراق، كما انتشر مصطلح اللغوايت يف كليات جامعة 

                                         

 .41حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص  -(1)

 22ينظر: فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، ص  -(2)
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علم اللهجات عندما نشر  قاصدا به (صاحل القرمادي)وقد وظفه  ،ويف تونس جند مصطلح "األلسنية" ،األزهر

وكذلك عند  (،1166) "دروس يف علم أصوات العربية" (Jean Cantino جان كانتينو)ترمجته لكتاب 

طلح ألسنيات , وبعد ذلك  ظهر مص1180يف كتابه "األلسنية وعلم اللغة احلديث" سنة  (ميشال زكراي)

لكنه سرعان ما اختفى ليحل حمله مصطلح مصطلح "اللسنيات" وقد ظهر يف املغرب  ،مماثال لصيغة لغوايت

من  ايدة أخذها مصطلح "اللسانيات"إال أن  الر ِّ  ،1116يف اجلزائر سنة  وهو املصطلح املنتشر ،ت""اللسانيا

  (1)ملا يتميز به من خصائص ومميزات. بني كل هذه املصطلحات

أن مصطلح األلسنية يف بداية األمر استعمل مقابال ملصطلح ( حممد رشاد احلمزاوي)رأى 

فلم يظهر مبعىن األلسنية أو اللسانيات إال يف حوايل السبعينات من القرن العشرين  (Dialectologie)؛

ان أخرى وفقا الرتمجات أحياان وتبتعد أحيالتتقارب ، وتطبيقيا   نظراي  ، ومضموان   ليدل على العلم اجلديد فهما  

والكاشف عن  صطلحوثقافته ومدى معرفته لطبيعة احلقل العلمي املخصص له هذا امل ة نظر كل مرتجملوجه

 (2)حدوده وأبعاده.

كما هو   يف حقل الدراسات اللغوية مصطلح عريب معروف انية أو األلسنية حبسب املرتمجنيواللس

 -لسانية والسوسيو -وتتميز )اللسانية( احملضة عن السيكو معروف اليوم، وهو دراسة اللغة كنظام عالمات.

فرعا من السيميولوجيا، بينما جيدها " اللسانية" (سوسري)ويعترب  لسانية اببتعادها عن وصف الدالالت.

                                         

وينظر: حممد رشاد احلمزاوي، املصطلحات  22ينظر: فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، ص -(1)
 .156اللغوية احلديثة يف اللغة العربية، ص 

 .41لم املصطلح، ص حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لع -(2)
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وتكون النظام التام الذي ميكنه أن  اللغة تعمل كنمطألن  عكس ذلك (Roland Bart ابرت)روالن 

 (1)يساعد على التأويل.

ضية أو ما ابتدعه دون أن يويل ق عظم الدارسني يفضل ما استعمله هووطبيعي يف هذا الصدد أن جند م

حني فضل مصطلح )األلسنية(  (أمحد خمتار عمر)ولقد مر بنا ما ذهب إليه  الداللة أو الشيوع أي اهتمام،

من املصطلحات على  هو ل أيضا ما استعملهعلى كل ما استعمل من صور مشاهبة. ونشري هنا إىل أنه فض  

غريها، حنو: الفونيم )استعمله يف كتابه دراسة الصوت اللغوي(، واملورفيم )استعمله يف ترمجة كتاب أسس علم 

 Mario Bai.)(2) ابياريو مل اللغة

تؤدي إىل اختالف فهي  نقمة يف جمال املصطلحات العلمية والتقنية، عدقد  ي   ومثل هذه املرتادفات

 من آفة العريب املصطلح يف التشتت ويعد هذالحات اللسانية، الذي يؤثر بشكل خاص على املصطاالستعمال 

ية ؛ ظاهرةو  العلمي البحث آفات  إضاعة يف العلمية للجهود وهدراالدارسني  لدى وإرابكا بلبلة إذ يسبب مرضِّ

 .اجنازه ما مت بتكرار الوقت

إىل جانب  اقتباس الكثري من املصطلحات اللسانية (عبد الواحد وايف)كتاب "علم اللغة" ل  شهد قدل

وعلم  ،وعلم األساليب ،وعلم البنية ،وعلم الداللة ،وعلم املفردات ،كعلم اللهجات  ؛ترمجتها ترمجة صحيحة

إبراهيم )وكذلك فعل  ري ذلك،وعلم اللغة وغ ،وعلم النفس اللغوي ،وعلم االجتماع اللغوي ،أصول الكالم

                                         

، 1185، 1سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة )عرض وتقدمي وترمجة(، دار الكتاب اللبناين بريوت، ط -(1)
 .117املغرب، ص -سوشربيس الدار البيضاء

 .55أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -(2)
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يف كتابه "مناهج البحث يف اللغة" عام  (متام حسان)و ،1127"األصوات اللغوية "عام تابه يف ك (أنيس

تابه "علم يف ك (كمال بشر)كل من و  ،1162"أصوات اللغة" عام  ( يف كتابهعبد الرمحن أيوب), و1155

, 1170م عاوهذا يف كتبه "علم اللغة بني الرتاث واملناهج احلديثة"  (حممود فهمي حجازي)و ،اللغة العام"

  .1178و"مدخل إىل علم اللغة " عام  ،1172 و"علم اللغة العربية" عام

 "السيمانتيك"و "الالنغويستيك"وقد عمد معظم هؤالء الباحثني إىل ذكر املصطلح بلفظه األجنيب حنو 

عام  (ماييه)ليف ترمجته لكتاب "علم اللسان"  (حممد مندور)وغريها. وهذا ما جنده عند  "السانتيكس"و

و"اللغة بني الفرد  ،1150عام  (Vendres فندريس)لوترمجات أخرى ككتاب "اللغة"  ،1126

 "دور الكلمة و، 1151( عام لويس)و"اللغة واجملتمع" ل ،1152عام  (Yaspers ايسربز)لواجملتمع" 

عام  (Cantino كانتينو)ل"دروس يف علم األصوات العربية" و ،1164عام  (Ullmann أوملان)ل

 (1)وغري ذلك. 1166

 ،عد ة مقابالت عربية إال أن ه قد مت  الفصل يف قضيتهكما رأينا   Linguistiqueمصطلح لقد عرف 

وحىت املشارقة الذين تعنتوا يف استعمال تلك املقابالت املتعددة قد شرعوا يف استخدام مصطلح "لسانيات" 

ام الدين ومسري وهو ما نلمسه يف أعمال )حممد صاحل الصيين وكرمي زكي حس ،مقابال هلذا املصطلح األجنيب

 وهو ما مت  رصده يف املعجم املوحد.استيتية وغريهم، 

 : (Pragmatiqueمصطلح ) -2

                                         

 .10، ص 2، ج8للغة العربية، دمشق، مأمحد حممد قدور، اللسانيات واملصطلح، جملة جممع ا -(1)
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 كاف  العريبامل    املصطلح     

      

 

Pragmatique 

 .غماتيةالرب  -

 التداولية. -

 الذرائعية. -

 علم املقاصد. -

 (1).النفعية.. -

هم أحد أ فهي (2،)«...للسانياتإن  الرباغماتية هي قاعدة كل ا» (:Carnapكرانب )يقول "

وردود أفعال  أي الدوافع النفسية للمتكلمني ؛غةتعىن خبصائص استعمال الل جماالت الدراسات اللسانية

مث حتولت فيما  الداللية،اعاة اخلصائص الرتكيبية وذلك مبر  ،نماذج االجتماعية للخطاب وموضوعهاملستقبلني وال

إىل أن امتدت واتسعت لتشمل مناذج  اللغةإىل دراسة أفعال ( J.L.Usti ج. ل. أوسيت)بعد مع 

  (3)االستعمال والتلفظ وشروط الصحة والتحليل احلواري.

داولية نقول إن  ما هو تداولية، وقبل أن نعطي تعريفا للتلقد قد م العديد من الباحثني تعريفات كثرية لل

مالحظ خبصوص مصطلح "التداولية" هو عدم استقرار املصطلح على صيغة واحدة : "تداولية، مقامية، 

فسه وظيفية، سياقية، ذرائيعية، نفعية...اخل". األمر عائد ابألساس إىل عدم استقرارا مفهوم التداولية ن

ناطقة، وتداولية مقاربة لدى اللسانيني، وتداولية تداولية حقيقية لدى امل وموضوعها يف تيار واحد، فنجد
                                         

مسري شريف استيتية، اللسانيات اجملال والوظيفة وينظر:  16خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، ص -(1)
 .481واملنهج، ص

 .66، ص4012، 4األردن، ط –علم استعمال اللغة، عامل الكتب احلديث، إربد  التداولياتحافظ امساعيلي علوي،  -(2)
 .12نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، ص -(3)
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دُّ،  اإلقناع لدى البالغيني... اخل. وإن  هذه الصفة تفتح أمامها رهاانت عديدة، وجتعل تطورها انطالقا ال حي 

 (1وتنوعها غري حمصور، وامتدادها غري حمدود.)

التلفظ ابلعبارات تكون هلا أهنا تدرس كيف أن ضروب "وميكن أن نعرف التداولية على حنو مفيد، 

ج  نظرة تكاملية عن التداولية ضمن برانمآن روبول وجاك موشالر"  " كتاب". ويف  قف معينةادالالت يف مو 

وابختصار فإن  هذا يعين دراسة استعمال اللغة ابعتبارها متمايزة، ولكنها  كلي لدراسة اللغة كنظام تواصلي،

اختصارا أيضا، فإن  النحو )يف كنسق صوري شكلي، وعلى حنو أكثر   متكاملة مع اللغة ذاهتا، منظورا إليها

وهي ترتكز يف منظور "سيرببر وويلسون" على اسرتاتيجية  (2أوسع معانيه( ينبغي أن ينفصل عن التداولية.)

عدد عناصر املقام  parametrageعلمية مفتوحة، وحيق لنا أن نتساءل ما إذا كان يكفي تنصيب 

قوال أبن  انفتاحها يراوح حدوده  تند إىل اسرتاتيجية علمية مفتوحة"لسانيات برانمج حبث يسالتواصلي جلعل ال

 (3)الدنيا.

وتعرف التداولية غالبا بكوهنا دراسة لألقوال يف سياقها، حيث النظر إىل اللغة ابعتبارها نظاما تواصليا، حاواي 

وهي بذلك تبدو متجاوزة  يف حميط إنتاجها،كل ما يربط هبا   لعناصر النسق اللساين الصرف املتداخلة مع

                                         

 . 40،  ص4012، القاهرة، 1عبد هللا جاد الكرمي، التداولية يف الدراسات النحوية، مكتبة اآلداب، ط -(1)

 .5، ص4012، تر: عبد القادر قنيين، مبادئ التداولية، افريقيا الشرق، املغرب، جيوفري ليتس  -(2)
آن روبول وجاك موشالر، تر: حلسن بوتكالي، تداولية اخلطاب من أتويل امللفوظ إىل أتويل اخلطاب، نور املعرفة،   -(3)
 .58، ص4040، 1ط
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الدراسة التقليدية اليت طاملا وقفت عند النسق الشكلي للغة، إىل دراسة نسق االستعمال. إن  اللغة من هذا 

 (  1املنظور نسق عالمات حامل لوظيفة يف سياق حي.)

املتتبع لتطور اللسانيات حبيث يصعب على ، إن  التداولية حقل لساين ملتبس... وتبدو التباساته

ابلتايل حتديد عليه  ويستعصيوبني التداولية.  بني اجملاالت اللسانية املعروفة املعاصرة أن يعرف احلدود الفاصلة

     (2وإبراز مناذجها النظرية، وأجهزهتا اإلجرائية.) موضوع هذه األخرية

( انطالقا Charles Morris )تشارلز موريسإىل الفيلسوف  "التداولية"مصطلح يعود استعمال 

 من عنايته بتحديد اإلطار العام لعلم العالمات أو السيميائية من خالل متييزه بني ثالثة فروع، وهي:

 (: وهو دراسة العالقة الشكلية بني العالمات بعضها ببعض.Syntax)النحو أو الرتاكيب -

اليت تؤول إليها هذه ( وهي: دراسة عالقة العالمات ابألشياء Sémantics) الداللة  -

 العالمات.

 (3)(: وهي دراسة عالقة العالمات مبستعمليها ومبؤوليها.Pragmaticsالتداولية )  -

 ،البعد اإلدراكي و)البعد الرباغمايت( -على املستوى السطحي –كما مييز يف معاجلة اخلطاب السردي 

لى أهنا موضوعات تعرف  لرباغماتية( عانظرا إىل )املوضوعات ا مل هذا األخري كمرجع داخلي لألول،ويستع

                                         

 .11يف البنية والتصور، صرضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية  -(1)
 . 17، ص4012، القاهرة، 1عبد هللا جاد الكرمي، التداولية يف الدراسات النحوية، مكتبة اآلداب، ط -(2)

 .41عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، ص -(3)
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ستخالص شروط التواصل المستنتجا أن  )الرباغماتية( تستهدف ابملفهوم األمريكي ، كقيم وصفية

  (1)ابألساس.

موريس "إن  أغلب التعاريف اليت قدمها الدارسون حول التداولية تتضارب وال تنسجم فيما بينها، فحىت 

Moris"  ا: "دراسة العالقة املوجودة بني العالمات ومستعمليها"، اعتربها جزءا من عند تعريف التداولية أبهن 

السيميائية اليت تعاجل العالقة بني العالمات ومستعملي هذه العالمات". وهذا التعريف واسع وغري حمد د 

 إىل احليواين واآليل، على حد تعبري "فرنسوا للتداولية، إذ يتعدى اجملال اللساين إىل السيميائي، واجملال اإلنساين

 (2)آرمينيكو".

كما أن  هذا التعريف ال حيد د إال األهداف الوصفية للتداولية، إذا ما قارانه بتصور الفلسفة التحليلية، جنده 

زت يضيق جمال البحث، أما هذه الفلسفة فرتى أن  التداولية هي دراسة األغراض اللغوية، فتكون بذلك قد رك

 (3)على جانب االستعمال اللغوي يف اخلطاب.

ات )عالقة إىل إدراج التقابل بني كل من الرتكيبي (شارل موريس)وبذلك فقد عمد السيميائي 

والتداوليات )عالقة  ،حباالت األشياء اليت تدل عليها( والدالليات )عالقة اجلمل ،العالمات داخل اجلملة(

ذلك  والدالليات يف كل األحوال واضحا؛ إذ ال يبدو التمييز بني التداوليات واملؤولني هلا(؛ ملتلفظني هبااجلمل اب

 ته ابملتكلم أو املرسل إليه.ال يستقل عموما عن عالق ألن احملتوى الداليل للجملة

                                         

 .28سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، ص -(1)

 .82ي بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، صينظر: ماري نوال غار   -(2)
 .17رضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية يف البنية والتصور، ص -(3)
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 ،ني )وال حىت ضرورة الفصل بينهما(ال يتفق غالبية علوم اللسان حول معامل احلدود بني هذين الفرعو 

لفوظ بوصفه بيد أنه ميكننا أن نتخذ الوضع اآليت: فإذا ما اعتقدان أبنه على اللسانيات أن تتوىل وصف معىن امل

 كون هذا امللفوظفذلك يعين أن "الدالليات" تتمركز حول دراسة األشكال اليت ت   ؛مسجال ضمن فعل التلفظ

فسه ضمن نطاق موسع. فدراسة معىن اسم يف الوقت الذي تنصب فيه "التداوليات" على دراسة فعل التلفظ ن

اإلشارة مثال تعود يف األصل إىل الدالليات على الرغم من أهنا ال جتري إال ابلنظر إىل عالقة هذا احملدد بفعل 

إىل مبدأ املقابل يستند وصف معىن امللفوظ التلفظ، ذلك ألن أمساء اإلشارة ال متثل سوى أشكال لسانية، يف 

 (1)تداويل.

" يف الدرس اللساين الغريب احلديث، وهو دراسة اللغة Pragmatiqueعلى املفهوم العام ل "أتسيسا 

حال االستعمال، أي حينما تكون متداولة بني مستعمليها، فقد اختار )طه عبد الرمحن( مصطلح 

على مصطلح  1170"، يقول: "وقد وقع اختياران منذ Pragmatique "التداوليات" مقابال ل "

)براغماتيقا(، ألن ه يويف املطلوب حقه، ابعتبار داللته على معنيني داوليات" مقابال للمصطلح الغريب "الت

"االستعمال" و"التفاعل" معا، ولقي منذ ذلك احلني قبوال من لدن الدارسني الذين أخذوا يدرجونه يف 

هتدف إليه التداولية، فيقول:  ( تعريفا  ملاLeitchوعلى هذا األساس يقدم "جيوفريي ليتش" ) (2أحباثهم".)

 (3"التداولية هي دراسة املعىن يف عالقته بظروف الكالم، وحيثيات استعماله حيث اللغة نسق تواصلي".)

                                         

 .82ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(1)
يف الدرس العريب القدمي، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، ردمك،  خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة أتصيلية-(2)
 .151ص، 4001، 1ط

 .17رضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية يف البنية والتصور، ص -(3)
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يف سياق متصل، أحصى "فيليب بالنشيه" عدة تعريفات للتداولية، نذكر منها:  "التداولية هي جمموعة من و 

الدراسة اليت تعىن ابستعمال اللغة، وهتتم بقضية التالؤم بني التعابري البحوث املنطقية اللسانية...، وهي كذلك 

د الرمزية والسياقات املرجعية واملقامية واحلدثية والبشرية املوسوعة الكونية. أيضا: كالتايل: " هي الدراسة أو  دوحت 

الناظم بني هذه  واخليط التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات، ويهتم أكثر ابستعمال اللغة يف التواصل".

التعريفات هو اتفاقها على أن  التداولية تركز على كل ماله عالقة ابستعمال النسق، يف مقابل اللسانيات 

واملنشغلة أساسا بدراسة النسق اللغوي، لذاته ومن أجل ذاته. ومن تبعات  -على اختالفها وتنوعها –البنيوية 

 (1ة التواصل البشري.)املنزع الذي تبنته التداولية، اهتمامها بدراس

( بقوله: Francois Récanti( وفرانسوا ريكانيت" )Anne Marieويعر ِّفها "آن ماري ديري" )

ستنتج من هذا مقدرهتا اخلطابية"؛ لي "التداولية هي دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب، شاهدة يف ذلك على

مع سياق التعبري، كعلم الداللة، وبعض األشكال التعريف أن  التداولية تدرس معىن العبارات من خالل العالقة 

 اللسانية اليت ال تتحدد مضامينها إال من خالل صياغتها التعبريية.

دة يف ذلك على مقدرهتا وتعرفها "فرانسوا أرمينيغو" ب: "أهنا تعىن دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب، شاه

اللغة من جهة استعمالنا ال من جهة معناها أو فالتداولية عندها: هي الدراسة اليت تتناول  اخلطابية"،

 (2)مبناها.

                                         

 . 18، ص4016، 1جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، ردمك، ط -(1)

 .41عبد هللا جاد الكرمي، التداولية يف الدراسات النحوية، ص -(2)
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من املصطلحات اليت جتس د فيها  فهي ؛عرفت التداولية كمفهوم لساين تعددا مصطلحاتيا ومعرفيالقد 

مما جعلها ترتكز يف أصول تسمياهتا على حقول معرفية متنوعة لوضع املصطلح ومفهومه وكذا ضبطه، التعدد، 

 االختبارية، االستبدالية،اتية، الذرائعية، النفعية، التداولية، الرباغم) جند مصطلح ابالتذه املقومن بني ه

ا  (1.)ذلك إىل وماواالستعمال اللغوي  ،واملقامية ،والسياقية الرأسية، اإلحيائية، اجلدولية، دوال متواترة يف إهن 

اليواننية. بيد أن  مصطلح "التداولية" يظل األكثر استعماال  Pragmaticusاللغة العربية يف مقابل كلمة 

وشيوعا بني الباحثني، وهو مصطلح مركب من وحدتني، إحدامها معجمية "تداول" واألخرى "صرفية" )ية( 

 (2دالة على مصدر صناعي.)

ابلفكرة احملورية وهذه التعددية ترتبط ، ع للحقل املعريف الذي انبثقت منهاملصطلحايت راج هذا التعددإن  

ولكن أغلب الباحثني فض ل ترمجة  ويلتقي معظمها يف حقل االستعمال اللغوي. ،اليت تنطلق منها الدراسة

 اعتمديستطع أن يوحدها بني الدارسني م املعجم املوحد مل فحىت ابلتداولية؛ Pragmatiqueمصطلح 

ليشهد هذا املصطلح األجنيب جتاذاب بني  (3)،مقابال هلذا املصطلح األجنيب مصطلحي تداوليات وذرائعيات

 .وخاصة بني تفضيل أحد املقابلني األخريين على اآلخر ،العلماء والباحثني يف اختيار املقابل األنسب له

                                         

 .16ينظر: خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، ص -(1)
 .12، ص4016، 1جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، ردمك، ط -(2)

مسري شريف استيتية، اللسانيات اجملال وينظر:  16طلح اللساين وأتسيس املفهوم، صينظر: خليفة امليساوي، املص -(3)
 .481والوظيفة واملنهج، ص
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وهم يستعملون هذه الكلمة  ،ت بعض اللغويني العرب املعاصرينيف كتاابكثريا تشيع كلمة )التداول(   

فهو يشمل أوال:  ق أن التداول أعم من الربامجاتيةاإلجنليزية. واحل pragmaticsللداللة على مضمون كلمة 

 (1)، ويشمل اثنيا: الدالالت املقامية، ويشمل اثلثا: الدالالت اإلشارية.ستعارة والكنايةاجملاز واال

تعريف بعد استقرائه ملختلف التعاريف اليت تناولت مفهوم التداولية اخلروج ب "بن عيس ازابيط"حياول 

يقرب بني خمتلف هذه التعاريف قائال: "التداولية دراسة لظواهر اخلطاب وتفسري لبنياته يف ضوء االستعمال 

والوظائف". وهو تعريف يليب شروط التكامل بني ظواهر اخلطاب، وتقومي البنيات واملعىن كعناصر داخلية، وبني 

ما يلي شرط التفاعل والتداخل بني هذه العناصر كعناصر خارجية، ك  مال والوظائف واالجناز والسياقاالستع

 (  2املشكلة لألسس التداولية.)

يف كل أحواله هو "منهج يبحث يف االستخدام املتمي ز للغة من خالل  Pragmatiqueمصطلح إن  

فمصطلح "تداولية"  (رابح بوحوش) وحسب وردود أفعاهلم واألمناط االجتماعية. ،الدوافع النفسية للمتكلمني

هو مفهوم فلسفي نشأ وتبلور يف سياق تيار اهتم ابملسائل النفعية، األمر نفسه ابلنسبة ملصطلح "ذرائعية" فهو 

وأن يتخذوا  ،أن يبتعدوا عن الرتمجات الفردية ترمجة ملا كانت له ثقافة فلسفية. وكان األجدر هبؤالء الباحثني

وبزايدة األلف والتاء أضفت عليها نوع من التوسع  هي مجع مفرد "تداولية"لتداوليات فا ترمجة املعجم املوحد؛

                                         

 .481مسري شريف استيتية، اللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج، ص -(1)
 .11رضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية يف البنية والتصور، ص  -(2)
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كما هو احلال يف مصطلح لسانيات   نفسه ابلنسبة ملصطلح "ذرائعيات" والشيء ،واالستمرارية

  (1)وسيميائيات.

ان إىل يشار إىل التداولية غالبا على أهنا دراسة استعمال اللغة يف سياق معني، ومييل علماء اللغة أحيا

يعين أن  التداولية ختتص  –ببساطة  -مباينة التداولية مع علم الداللة الذي بدوره يدرس معىن اجلملة. وهذا 

لغرض تفسري اللفظ ومساعدة السامع على  ؛بتقصي كيفية تفاعل البىن واملكوانت اللغوية مع عوامل السياق

 (2ردم اهلوة اليت حتصل أحياان بني املعىن احلريف للجملة واملعىن الذي قصده املتكلم.)

يف حبثه "املصطلح اللساين" ابلذرائعية أو ابلذرائعيات،  فقد ترمجه (عبد القادر الفاسي الفهري)أما 

وكثري  ،Pragmaticsلداللة والصرف والذريعيات ونلحظ كذلك عدم اهتمام عام مبصطلحات ا»يقول: 

أنه ال جيوز ترمجة ويرى  يف ذلك (قاسم املقداد)ليخالفه  ؛«...Syntaxمن ألفاظ الرتكيب 

Pragmatics وإال اعتقدها القارئ مقابلة للمدرسة الفلسفية املعروفة هبذا االسم  ؛ابلذرائعية

Pragmatisme .غري أنه مل يطرح مصطلحا عربيا هلذا املفهوم 

وعلى الرغم من اختالف وجهات النظر بني الدارسني حول "التداولية"، وتساؤالهتم عن القيمة العلمية  

للبحوث التداولية وتشكيكهم يف جدواها، فإن معظمهم يقرُّ أبن  قضية التداولية هي "إجياد" القوانني الكلية 

جديرة أبن  غوي، وتصري "التداولية" من مثم والتعرف على القدرات اإلنسانية للتواصل الللالستعمال اللغوي 

                                         

بوحوش، البحث االيتيمولوجي وتعريب املصطلحات اللسانية، جمل اللسانيات واللغة العربية، منشورات خمرب  رابح -(1)
 .420. ص4007اللسانيات واللغة العربية ، عنابة، العدد الثالث، جوان، 

، oxford، الدار العربية للعلوم انشرون، ، تر: قصي العت ايبpragmatics، التداولية  george yuleجورج يول -(2)
 .12، ص4010، 1ط
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ا نسق معريف استداليل عام يعاجل امللفوظات  ا "علم استعمال اللغة"، وقد نقول يف تعريفها: أبهن  تعرف أبهن 

 (1ضمن سياقاهتا التلفظية، واخلطاابت ضمن أحواهلا التخاطبية.)

بعض األصوات اخلافتة اليت حتاول الفصل بني هذه  الحت يف األفقاذابت ع كل هذه التجمو 

يف حقل قد نشأت  أو ذرائعية كانت  فاملصطلحات نفعي ة نشأ؛املصطلحات من خالل نسبها إىل حقل امل

ومصطلح علم املقاصد نشأ يف  ،العلوم الفلسفي ة، ومصطلح تداولي ة وبرغماتية نشآ يف حقل العلوم الل سانية

وعدم التمكن من معرفة  املفهوم املصطلحي يف لسان نشأته، وهذا راجع إىل اجلهل بتكوين حتليل اخلطاب.

هو ما جعل املرتجم غافال عنها عند ة اليت نشأ فيها املصطلح األصلي املالبسات السياقي ة واملعرفية والعلمي

املرتجم ف ؛جمرد نقل من لسان إىل لسان آخروبرغماتي ة قبل أن تكون ي ة الرتمجة قدرات معرفعملية الرتمجة. ف

ط شروط ترمجته يف ضبالذي ال يتمكن من ضبط شروط نشأة املصطلح يف لسانه األصلي ال يستطيع أن ي

 (2)اللسان اهلدف.

"املقامية"   من "الربمجاتية" أوإىل "التداولية" بدال pragmaticsفض ل "جورج يول" ترمجة املصطلح  كما

ذ  بعني االعتبار أن ال   pragmaticsوذلك ألن  "التداولية" يف رأي ِّه هي املكاف  األنسب، خصوصا إذا أ خِّ

 (3هي ابألساس دراسة اللغة من منظور "تداوهلا" بني مستعمليها.)

                                         

مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، دار  -(1)
 . 45، ص4008، 1التنوير للنشر والتوزيع، ط

 . 18فهوم، صخليفة امليساوي، املصطلح اللساين وأتسيس امل-(2)
 .15، صpragmatics، التداولية  george yuleجورج يول   -(3)
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أن   ، إذ ذكر"آن ربول وجاك موشالر"  أيضا ومن األصوات اليت تضافرت جهودها لرفع االلتباس عن التداولية

ا دراسة استعمال اللغة، يف مقابل دراسة النسق اللغوي الذي  التداولية ميكن أن تعرف بصفة عامة على أهن 

، فإن  هذا االستعمال وعندما نتحدث عن استعمال اللغة يغة صرحية يف اختصاصات اللسانيات،يدخل بص

 داخل سياقها التلفظي، كما أن  الكلمات فاإلشارايت على سبيل الذكر ال ميكن أن تؤول إال ليس حمايدا؛

العالقة  "آن ربول وجاك موشلر"تدل يف مناسبات كثرية على معان تفوق ما تنوي التعبري عنه، وقد أوضحت 

والتداولية تعين أيضا "دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب"، ودراسة ل النسق، بني دراسة النسق ودراسة استعما

عالوة على ذلك يالحظ أن  التعريفات السالفة  (1)اللغة،ثبتها وظيفتها اخلطابية يف اإلشارات النوعية اليت ت

تسلم أبن  التداولية هتتم بسياق إنتاج اخلطاب، على اعتبار أن  استعمال النسق يفرض النظر يف الظروف 

سواء كانت فيزايئية أم  افة القرب والبعد الفاصلة بينهمااملصاحبة له، من قبيل مقاصد املتخاطبني، ومس

 (  2اجتماعية.)

تعد د االختصاصات واحلقول املعرفي ة يف الل سان اهلدف جعل من ترمجة املصطلح الواحد يف الل سان ن  إ

ميكن أن ترد كذلك أسباب و األصل ترمجات خمتلفة ومتعددة املقاصد حسب زوااي النظر املعرفي ة لكل  مرتجم. 

 بعضهافهي حقول تشتغل منفردة وال يتصل  قول املعرفية اليت هتتم ابملصطلح؛ع احلاالختالف املعرفية إىل تنو  

بعض قصد توحيد املفاهيم وترمجة املصطلحات، وهو ما جعل كل  حقل معريف حيتوي على ترمجات خمتلفة ب

وهو ما استدعى   (3)األعجمي يف حقل علمي آخر. ا جنده من مصطلحات هلا نفس األصلومتضاربة مع م

                                         

 . 16جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، ص-(1)
 . 18ص املرجع نفسه، -(2)
 .18خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، ص -(3)
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لحديث عن "التداولية" وعن "شبكتها املفاهيمية" اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها وبني احلقول املختلفة، ل

ا تشي إبنتمائها إىل حقول مفاهيمية تضم مستوايت متداخلة، كالبنية اللغوية وقواعد التخاطب،  ألهن 

والفهم اللغويني، وعالقة البنية اللغوية بظروف واالستدالالت التداولية، والعمليات الذهنية املتحكمة يف اإلنتاج 

 (1االستعمال.)

ومن الواضح أن  تعريفات التداولية مجيعها ترتبط بفكرة االستعمال اليت رمبا ترد دت يف التعريفات مجيعها 

 بشكل أو آبخر، فالتداولية هي اليت تدرس استعمال اللغة يف السياق، وتوقف شىت مظاهر التأويل اللغوية على

 (2)السياق، فاجلملة الواحدة ميكن أن تعرب ِّ عن معاين خمتلفة أو مقرتحات خمتلفة من سياق إىل سياق".

إن  احلقيقة اليت ال مراء من اإلقرار هبا هي أن  التداولية أضحت ملتقى لعدة ختصصات لسانية فلسفية  

التقليدي، علما يكتفي بوصف وتفسر البىن  وأنرتبولوجية ونفسية،.... وابلتايل "مل تعد علما لغواي حمضا ابملعىن

اللغوية، ويتوقف عند حدودها وأشكاهلا الظاهرة، ولكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية يف جمال 

 (3االستعمال، ويدمج من مثم مشاريع معرفية متعد ِّدة يف دراسة ظاهرة "التواصل اللغوي وتفسريه".)

مل تسلم هي األخرى من هذا التضارب  ملصصطلح "تدوال" قابلت كماملصطلحات اليت وضع وحىت

حظي ابهتمام واسع لدى الدارسني القدامى منهم  ومنها مصطلح "سياق احلال" الذي ،والتباين يف حقوهلا

ليل املعىن من وجهات واحملدثني، فتنوعت التصورات حوله، حيث ظل  النقطة األساس يف املناهج اليت ابتغت حت

رين والنحاة والبالغيني وعلماء األصول واللسانيني احملدثني، ولكنمه  ،نظر متنوعة وقد اتضحت مع جهود املفس ِّ
                                         

 .45مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص -(1)
 .42عبد هللا جاد الكرمي، التداولية يف الدراسات النحوية، ص -(2)
 .11جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، ص -(3)
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( ومن أمثلة مصطلحاته اليت مل توحد "سياق املوقف" 1تبلور أكثر كموضوع خاض ضمن احلقل التداويل.)

هذين املقابلني (؛ فقد اقتصرت اللجنة على Context of Situationو"مقتضى احلال" يف مقابل )

هي: سياق احلال، سياق املوقف، املسرح اللغوي، املاجرايت، الظروف و  ،العربيني من اثين عشر مقابال عربيا

الكالمية، ومقتضى احلال، واألصل التارخيي، واحلدث التارخيي، والداللة التارخيية، والتفسري التارخيي، وشاهد 

 ( 2احلال، واملقام.)

أن  السياق يعترب أحد احملاور األساسية اليت أفضى احلوار بصددها إىل تثوير  ومن هذا األساس  نلحظ

الدراسات اللغوية اليت متخضت، فأجنبت درس التداوليات، الذي ال ميكن اعتباره إال دراسة لألقوال، ابعتبار 

وضرورة  ولذلك فلسياق أمهية كبرية "،وفرانسيس جاك Stalnakerستالناكر "السياق كما يذهب إىل ذلك 

خاصة عندما يتعلق األمر ابلبحث عن الداللة واملعىن، وهبذا فالسياق ميثل خاصية  ال غىن عنها حمللل اخلطاب،

أساس من بني اخلصائص اليت يقوم عليها أي استعمال، ألي لغة طبيعية، ذلك أنه يوجد على األقل يف كل 

 (3موقف تواصلي.)

 يف النقاط اآلتية: هميكن حتديد أهم وظائفيت شهدها املصطلح من خالل مجلة التعريفات والتضارابت ال و

                                         

، تداولية سياق احلال يف الفعل الكالمي، دراسة حتليلية تطبيقية، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، ينظر: سامية بن ايمنة  -(1)
 .     47، ص4011، 1ردمك، عمان، ط

 .72حافظ امساعيلي علوي، التداوليات علم استعمال اللغة، ص -(2)

 .1التصور، صرضوان الرقيب، من البالغة إىل التداولية دراسة حتليلية يف البنية و  -(3)
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دراسة استعمال اللغة، فلم يعد األمر أبدا متعلقا بدراسة البنية اللسانية املنعزلة عن املمارسة، التداولية  -

بل بدراسة اللغة عند استعماهلا يف األوضاع واملقامات املختلفة، أو بعبارة أخرى أصبحت التداولية 

 لالنتقال من دراسة اللسان إىل دراسة الكالم.جسرا 

 االهتمام بدراسة أفعال الكالم ومعرفة األغراض املستهدفة من اجنازها. -

 ( 1دراسة جماالت التواصل بني البنية اللسانية ووظيفتها التداولية.) -

ميكن القول أن  مصطلح التداولية من أكثر املصطلحات اليت عرفت تباينا واضطراب  ذلك كلخالصة ل

له من كل ص ع ب  االختيار بني ثالثة مصطلحات عربية اشتهرت كمقابل يف حقل اللسانيات، هلذا 

 وحىت املعاجم ذرائعية والتداولية والرباغماتية،ويتعلق األمر بني كل من مصطلح: الاملصطلحات األخرى، 

ملصطلح واملعجم املوحد واحد منها، لكن األمر املتخصصة يف هذا اجملال وقعت يف مشكل التعدد حنو هذا ا

    الذي ال ميكن أن ينكره أي ابحث هو أن  التداولية دراسة الستعمال اللغة. 

 :(Symbole) /(signe) امصطلح -3

 املكاف  العريب      املصطلح      

    

           Signe 

       Symbole 

 عالمة. -

 رمز. -

 إشارة. -

                                         

 . 16، ص4015حسن مخيس املالخ وآخرون، التداولية ظالل املفهوم وآفاقه، عامل الكتب احلديث، اربد األردن،  -(1)
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 دليل. -

 .أمارة -

 ...أيقونة -

" تداخال يف وضع املقابالت SYMBOLE" و "SIGNEاملصطلحني األجنبيني " لقد عرف

ا األكثر أتكيدا للتباين احلاصل يف نقل وترمجة املصطلحات من اللغات د  ع  ي   لِّ  العربية هلما وحىت يف استعماهلما،

 العربية، فقد شهدا عدة مقابالت على حنو: رمز، عالمة، إشارة، أمارة، مسة، دليل...األخرى إىل اللغة 

  signeمصطلح  -أ

للداللة على  هيستعمل، و (Signeصطلح )مل مقابلمصطلح "دليل" ك (رشيد بن مالك) لقد اختار

الوحدة اللغوية املتكونة من دال ومدلول، الدال هو اإلدراك النفساين للصورة الصوتية واملدلول هو الفكرة أو 

املصطلح يف قاموسه انطالقا من وجهة نظر  ليقد م هذا الباحث (1)الدال"."جمموعة األفكار اليت تقرتن ب

يائي السوسريي موضحا االختالفات القائمة بني ( يف إطاره السيمSigneسوسريية، وحتدث عن مصطلح )

 (2)الدال واملدلول والعالقات بينهما.

 ؛(عبد املالك مراتض)ا جاء عند ملوفقا  "السمة"" اعتمد يف ترمجة املصطلح بيوسف وغليسيأما "

 ،مجلة من األسبابابالستناد على وذلك  (Signeفقد جعل هذا األخري مصطلح السمة مقابال ملصطلح )

                                         

رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، عريب اجنليزي فرنسي، دار احلكمة، اجلزائر،  -(1)
 .111، ص4000

 .114ص، املرجع نفسه -(2)
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للمصطلح  (وغليسي). كما تعر ض وانسجامها مع السيميائيات ،(Signeمنها االقرتاب الصويت للسمة من )

: الدليل، منها كثرية  قد وجد هلذا املصطلح مقابالتف ؛انطالقا من اختالفات املقابالت العربية هلذا املصطلح

 (رشيد بن مالك)و( يوسف وغليسي)يختلف الباحثان ل (1).العالمةالسمة و  ،ة، الرمز، الرمز اللغوياإلشار 

يف حني يفضل الثاين  ،"السمة"فيختار األول نقله إىل العربية مبصطلح  ؛"Signeيف ترمجتهما ملصطلح "

 ."الدليل"ترمجته ب

 ( من حيث نقله إىل اللغة العربية يف األوساط السيميائيةSigneتراوح استعمال مصطلح )قد ل

بغية اختيار املقابل أ الكثري من الباحثني إىل تعريف العالمة جل وقد لعالمة والدليل.وا بني السمة واللسانية

ا املفهوم يعد من أصعب فيعرتفون أبن  حتديد هذ ؛بنوع من العناية واالحرتاس" Signeاألنسب ملصطلح "

هذه الصعوبة ال تقف عند  وذلك ألمهيته كمفهوم أساسي وقاعدي يف اللسانيات بكاملها، كما أن   ،التعريفات

لألخذ يف احلسبان العالمات غري اللسانية ال  ؛دا يف النظرايت املعاصرة للعالمةبل تتجاوزه لتزداد تعقي هذا احلد

  (2)الكياانت اللسانية لوحدها.

" signيدخل يف حقل "إذ  بل وحىت الغريب الغريب ؛فحسبذا التداخل املصطلحي العريب وليس ه

ولكن سرة االشتقاقية. من نفس األ signifierو signifiedمن جهة، وكذلك "symbolمصطلح "

فاألول  ،symboleأنه خيتلف جذراي عن  بنيم   Signeعن حني حتدث  De Saussureسوسري دو

يف حني ال جند عالقة يف األول.  بني الدال واملدلول ع من العالقةلوجود نو  ؛اعتباطي والثاين ليس كذلك

                                         

 .422 – 422يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص -(1)
ينظر: منظمة األمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة "يونسكو"، تقدم اللسانيات يف األقطار العربية، وقائع ندوة جهوية  -(2)

 .24، بريوت لبنان، ص1111، 1مي، طالرابط، دار الغرب اإلسال 1187أبريل 
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بدليل، ابستعمال نفس املادة املعجمية  signوأن يرتجم  هو الرمز symbolفاألقرب إىل املقصود أن يكون 

 وهلذا نفضل (،significationوالداللة ) ،(signifiedواملدلول ) ،(signifierاليت اشتق منها الدال )

فأقرب  "عالمة"وأما اللسانية.  الدراسات يف "Signe"كمقابل ملصطلح "  لدلي" مصطلح استعمال

  deixis.(1)أو  demonstrative مع مصطلح ، وأما إشارة فتناسبmarque)إىل)

 ؛ فهي مصطلح ذو معىن، وهي قريبة من الرمز؛"دليل"األقرب إىل املقصود أن ترتجم الكلمة بو 

 هام   كان هلا دور  و  برزت أمهية العالمة يف اللسانيات، و "رمزا  "كما قد تستخدم   "عالمة"فالكلمة قد ت ستخدم 

( يف السيميولوجيا، وهناك من TITRE(، والعنوان )CODE(، والكودة )SIGNALمع اإلشارة )

 (2)يرتجم العالمة ب  "الدليل".

 أطلق عليه ب )الدال(،لغوية أو ما مصطلح )الرمز( للداللة على اإلشارة ال (دي سوسري)لقد استعمل 

فمن مميزات  ؛استخدام كلمة )الرمز( ال يتفق مع صفته االعتباطية إن   ...»يف توضيح هذا االستعمال: وقال

الرمز أن ال يكون اعتباطيا على حنو كلي، فهو ليس فارغا إذ هناك جذور رابطة طبيعية بني الدال واملدلول، 

ميي ز بني الرمز ، وما جعله «.باطا رمزا آخر كالعربة مثال..ال به اعتفرمز العدالة )=امليزان( ال ميكن االستبد

ا الرمز فيتسم ابلتعليل ، ذلك أن  العالمة ذات عالقة اعتباطية وعفوية، أمهماوالعالمة هو اختالفهما عن بعض

أن يضع  استطاع قدو ، أن يكون مرادفا هلاتعماله يف مقام العالمة اللسانية أو لذلك فهو يتحاشى اس؛ والتحفيز

 ،من عناصر نسق اللسانتعد العالمة عنصرا إذ  مغايرا لالستعمال العادي للكلمة، هلذا املصطلح تعريفا تقنيا

                                         

 .22 -24صينظر: منظمة األمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة "يونسكو"، تقدم اللسانيات يف األقطار العربية،  -(1)

 .178أمحد مطلوب، حبوث لغوية، ص -(2)
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 على شاكلة وحدة أتيت ال يرتبط ببعد خاص فقد هامفهومو  بعالمات أخرى. وهي أتيت معرفة عرب عالقاهتا

 (1)أكثر. وحدتني أو قوم على ترابطة تأو مركب مفرداتية بسيطة

تباعا ابلدال  "سوسري"موضوعا قابال للتحليل ضمن مستويني يسميهما  العالمة يتضمن مفهومو  

أما املدلول فيحدد وضعية العالمة  ،انطالقا من شكلها ال وضعية العالمة داخل النسقحيدد الد ،واملدلول

بني "الدال"  أن العالمة هي حمصلة ارتباط يف سوسري رؤية. لتتلخص داخل النسق ابلنظر إىل معناها

هذا  يف الوقت الذي تعىن فيه الدالليات بدراسة املدلوالت. حيث هتتم الصوتيات بدراسة الدوال ؛"املدلول"و

 ،فاملصطلح الواحد له غري مفهوم واحد لغري ضرورة» ،وميكن للتعدد أن يظهر على مستوى الدال واملدلول

واملفهوم الواحد له عدة مصطلحات لغري احلاجة، ويف بعض مصطلحاهتم غموض ولبس وخمالفة لطبيعة العربية 

  (2).«وذوق العريب يف بناء اللفظ

وذلك ، متايز العالمة املعرفة هاهنا عن الرمز جملرد كوهنا ال حتتكم ألية عالقة طبيعية بني الدال واملرجعإن  

، ففي اللسان الفرنسي مثال ال ختضع فكرة "احلقيقة" ألية علية خارجية ية العالمةما يطلق عليه مبدأ اعتباط

( يف اللسان االجنليزي. خالفا truoأو مبقطع صويت آخر مغاير متاما ) ،(veriteتربطها ابملقطع الصويت )

يرمز إىل العدالة  لكل ذلك يستند الرمز إىل عالقة جتريبية تعلل اختيار الشكل الرمزي، فإذا كان رسم امليزان

                                         

خمرب اللسانيات  ينظر: عبد هللا أبو هيف: اللغة واإلعالم واعتبارات إنتاج املعرفة، جملة اللسانيات واللغة العربية، منشورات -(1)
 .22، ص4007واللغة العربية، جوان

 .25ص املرجع نفسه، -(2)
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كرة العدالة نفسها فذلك ألن فكرة "العدالة" قد ترتبط بفعل الكيل الصاحل أو ضد طرف معني، وقد نتخيل ف

 (1)إذا ما رمز هلا برمز الشجرة أو برمز القدر. بشيء من اللبس

واملتغايرة أن العالمة تندرج ضمن سلسلة هذه املفاهيم واملصطلحات املرتادفة  علماء كثر استخلصلقد 

 ،(Iconeواأليقونة ) ،(Indiceوالقرينة ) ،(Signalواملتمثلة يف: اإلشارة ) ،اليت جتعلها تفقد جتانسها

لتشرتك هذه املنافسات الرئيسية كلها  ؛(Allégorie)واملثال أو الكتابة التصويرية  ،(Symboleوالرمز )

بيد أن نظرة عجلى إىل داللة هذه  ،القني )طرفني(يف أهنا مجيعها حتيل وابلضرورة إىل عالقة موجودة بني متع

األلفاظ يف الرتاث اللساين العريب هتدي إىل أهنا ختتلف نطقا ومفهوما، فالعالمة مصطلح متعدد السمات غري 

ويعد )الرمز(  على موضوع وتسجله طبقا لقانون ما،وهي حتيل  حيث يستحيل رسم كل مفارق معناه، ،رمستق

 (2)وسيط جتريدي لإلشارة إىل عامل األشياء.

تبدى من خالل استقراء املدونة اللسانية للرتاث العريب بكل حقوله املعرفية أن مفهوم العالمة يشمل و  

إذ أن  يف النظام التواصلي لدى اإلنسان؛ فهذه املفاهيم تعد الوحدات الدالة ،مفهوم اللفظ والكلمة واالسم

الفعلي للكالم ال يعدو أن يكون يف جوهره استخدام عالمات لسانية منطوقة للتعبري عن أغراض األداء 

وينعدم  وقد ينتفي الكالم ابنتفاء وجودهاابعتبار أن الضرورة التواصلية تقتضي وجود عالمات معينة،  ،املتكلم

 (3)بعدمها.

                                         

 .17ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(1)
 .104سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، ص -(2)
، 4007اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، اجمللس األعلى للغة العربية، أمهية الرتمجة وشروط إحيائها، دار  -(3)

 .458ص
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ه ذلك العالمة، وكانوا يعنون بلقد كان العلماء األقدمون على وعي عميق يف استخدامهم ملفهوم 

 هاهنامن  فهي تنوب عن شيء آخر ليس حباضر، أو تلك الوسيلة احلسية احلاضرة والشاهدة اليت الوسيط

والطرف الثاين هو  الدالاقرتان ثنائي بني طرفني متالزمني يقتضي أحدمها وجود اآلخر، الطرف األول هو 

كون الشيء حبالة يلزم من العلم به   –يف نظرهم –الداللة اليت هي حدوث وحيصل عن هذا االقرتان  املدلول،

 حينئذ هي املفهوم املركزي الذي يطغى على ما سواه من املفاهيم األخرى اليت أومأان العالمة العلم بشيء آخر.

بارها إذ أن العالمة هي املصطلح األعم الذي يشمل كل هذه املفاهيم ابعت ؛إليها )األمارة، الدليل، السمة(

عالمات خمصوصة، وقد تبني لنا ذلك أثناء تدارسنا لكل مفهوم على حدة، إذ أن كال منها مشروط بقرينة 

 تالزمه وجتعله ميتاز عن غريه:

 قرينتها الظهور والداللة الظنية. فاألمارة -

 قرينته الداللة على الربهان، والداللة على العالمة اليقني. والدليل -

 ر ظاهر، والعالقة بني داهلا ومدلوهلا عالقة سببية.قرينتها أهنا أث والسمة -

ة فقد ألنه غري مشروط أبي خصوصية، ومن مث واألمشلصطلح األعم هنا فإن مصطلح العالمة هو املاومن ه

 (1)( مبعناه العام.Signeن يكون بديال مقابال ملصطلح )يكتسب الشرعية املعرفية أل

  Le Symbole -ب

هلذا سأحاول التطرق إىل  ؛Le Symboleإن  الرمز هو املصطلح األكثر مقابلة للمصطلح األجنيب 

متطرقا يف نفس الوقت للمصطلحات األخرى  ،مفهوم الرمز وإىل أهم امليزات اليت جتعله حيظى هبذه األفضلية
                                         

 .458اجمللس األعلى للغة العربية، أمهية الرتمجة وشروط إحيائها، ص -(1)
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ة التعاريف املختلفة واليت وجدت مبثوثة يف مجل ،مت لتعرب عن هذا املصطلح األجنيباليت وضعت واستخد

 واملتعددة هلذا املصطلح.

يل  على موضوع وحت ل حمل ه، وهو إشارة تذك ر بشيء  ،ا متعدِّ د السماتالرمز مصطلح يعدُّ  وهو عالمة حت 

( من حيث العالقة بني الدال واملدلول، Signeخيتلف عن العالمة )  (دي سوسري)وهو عند  غري حاضر.

أي قائمة أساسا  على التواضع واالصطالح، على عكس الرمز الذي  ،عالقة اعتباطيةعالقة يف العالمة فهذه ال

وضع هو عالمة عرفية تقتضي ال (Pierce بريس)يقتضي املشاهبة أو السببية بني طرفيه. بينما الرمز عند 

   (1)."األيقونة"مصطلح  (دي سوسري)واالصطالح بني أفراد اجملتمع اللغوي، ويستعمل مقابل الرمز عند 

الرمز إشارة تعود إىل الشيء »: بقوله هذا املصطلح( Charles Pierce بريس شارل)ويعرف

 ،«ة الرمز ابلرجوع إىل هذا الشيءالذي يدل عليه بفعل قانون يتكون عادة من تداع عامل األفكار، وحيدد ترمج

غري معللة، فال يوجد مثة أي  عرفية( arbitraire) إذ العالقة املوجودة بني الدال واملدلول عالقة اعتباطية

 (2)جتاور أو صلة طبيعية.

جلانب وحدة السيميائية األحادية ا» :أبن ه (مسليفلي)مفهوم الرمز عند  (رشيد بن مالك)قد ذكرو 

 (3).«أو تفسريات متعددة اليت ميكن أن تتلقى تفسريا

                                         

وينظر: يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف  421صاجمللس األعلى للغة العربية، أمهية الرتمجة وشروط إحيائها،  -(1)
 .422صاخلطاب النقدي العريب اجلديد، 

 .116نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، ص -(2)
 .411رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص -(3)
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الثالثي للعالمات عند ه للتقسيم مصطلح الرمز من خالل تطرقذكر  فقد (يوسف وغليسي)أما  

فيوضح الباحث على  ح إىل العربية يف األوساط اللغوية، وفيما خيص ترمجة املصطل"أيقونة، قرينة ورمز": س(بري )

( ابلرمز، وأتيت وظيفة الرمز يف هذا التقسيم الثالثي Symboleوجود شبه اتفاق عريب على ترمجة مصطلح )

والقرينة  ،متاثلها مع حقيقة العامل اخلارجيفاأليقونة تتحدد حبسب عالقة » ؛وظيفة كل  من األيقونة والقرينة من

 وع ر ِّف يف معناه االصطالحي ،«بعالقة التالحم الطبيعي، أما الرمز فيؤسس على االتفاق االجتماعي البسيط

 (1)«.العالمةاإلمياء أو اإلشارة و » أبن ه:

على األصح ما الدليل اللغوي أو  اهب وعين ،)= الرمز( Symboleكلمة   الاستعممت  وسبق أن 

فمن مميزات الرمز  ،سيئات من جراء املبدأ الذي مت  تقدميههذه التسمية بعض الولكن يف قبول  ابلدال، يسمى

 ،طبيعي...ه شيء من االرتباط الفإنه ليس فارغا بل فيه بني داله ومدلول ه ال يكون أبدا اعتباطيا ابلتمام،أن

أي اعتباطي ابلنسبة إىل املدلول الذي ال تربطه به  ؛(immotivéمسبب ) ابالعتباطية أن  الدال غري ويعىن

بني الصورة الرمزية وما تدل عليه يف العامل   عن عالقة طبيعيةفالرمز إشارة تعرب (2،)أية عالقة طبيعية يف الواقع

ع عالقة مباشرة أو قابلة ألن تدرك بشكل اخلارجي، وقد تكون العالقة بني الرمز وما يدل عليه يف الواق

 (3)مباشر.

                                         

 .425 -422يوسف وغليسي، املرجع السابق، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،  ص -(1)
 .158، ص4007عبد الرمحان احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف علوم اللسان، موفم للنشر، اجلزائر، د ط،  -(2)

، 1مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة، اترخيها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط -(3)
 .67، ص4010بريوت لبنان، 
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جندها تتكون من عالمات أو رموز، وهلذه الرموز جانبان  "دي سوسري"لو نظران إىل اللغة عند و 

 متصالن غري منفصلني، مها:

 جانب خارجي صويت أو كتايب، وهذا هو اجلانب التعبريي يف الرمز أو العالمة. -1

 وهو التصور الذهين عند املتكلم والسامع. ،معنويجانب داخلي أو  -4

 IMAGEالسمعيةاللغوي شيئني: الصورة الصوتية أو هكذا يتضمن الرمز 

ACOUSTIQUE ، والتصور الذهينConcept أيضا  (دي سوسري)، وقد مسامهاSignifiant ،

Signifié تصور وجود  ميكن كما ال  فال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر ؛بعضهماويرتبط هذان اجلانبان ب

 (1)جبانيب الصحيفة.دي سوسري  ويشبههما ،جانب دون الثاين

 :(Sémantique )/(Signification) امصطلح -4

 

 

 

يف  أما ،(Semanticsأمساء متعددة أشهرها يف اللغة االجنليزية كلمة ) املصطلح على هذا لقد أطلق

دون تسميته  "علم املعىن"وبعضهم يسميه  ،-بفتح الدال وكسرها – "علم الداللةاللغة العربية فبعضهم يسميه "

لكلمة  اابجلمع )علم املعاين( الذي هو فرع من فروع علم البالغة، والبعض يسميه "السيمانتيك" نسبة إىل
                                         

 .100ص، 1188، دار املعارف للنشر والتوزيع، 1ته وتطوره، طحممد جاد الرب، علم اللغة، نشأ -(1)

 املكاف  العريب   املصطلح    

    Signification 

     Sémantique 

 .داللةال  -  

 املعىن. -
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 ذلك الفرع من العلم الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز»ويعرفه البعض أبنه:  االجنليزية أو الفرنسية،

لم مستقل يعد فرعا من فروع ع» :يف تعريفها االصطالحي العام فالداللة ،«حىت يكون قادرا على محل املعىن

 (1).«أو "علم املعىن" ويسمى "علم الداللة" ،دالالت الرموز اللغوية وأنظمتها يهتم بدراسة ،اللغة

يدرس املعاين ومشكالهتا سواء كان مقصورا على دراسة معاين األلفاظ " Semantics"الإن   

 (2)أم دراسة معاين املفردات واجلمل والعبارات. ،املفردة

النظام  استعمال عن الناتج" املعىناللسانية على" الدراسات يف حييلو  مفردا ومؤنثا، وجاء املصطلح 

 اللساين.

 « Le «sens» résultant de la mise en oeuvre du système 

linguistique».(3)  

وحيلل الداللة من حيث عالقتها ابلبنية اللغوية وتطور الداللة  ،الطبيعة الرمزية للغة "علم الداللةيدرس"

داللة أحد املكوانت اللسانية األساسية تعد الو  (4)وله عدة فروع. ،والعالقات الداللية بني الكلمات ،وتنوعها

فاملوضوع  (1).«علم دراسة املعىن»: نهوهلذا ع ر ِّف  أب (5)تم بدراسة املعىنوهت ،إىل جانب الرتكيب والصرافة...()

                                         

، 4014، 1ينظر: ميشال عازار خمايل، اهتمامات علم الداللة يف النظرية والتطبيق، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، ط -(1)
 .11ص

 .40عبده الراجحي، املرجع السابق، ص -(2)
(3)-  Jean Dubois, Dictionnaire de la linguistique, larousse,  paris, 2001, p433. 

 .142نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، ص -(4)
 .208صالنظرايت اللسانية الكربى من النحو املقارن إىل الذرائعية، ماري آن ابفو وجورج إليا سرفايت،  -(5)
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إنه بغري املعىن »حىت قال بعضهم:  د قيمة املعىن ابلنسبة إىل اللغةاألساسي هلذا العلم هو املعىن، وال ينكر أح

 (2).«معىن موضوع يف صوت»وعرف بعضهم اللغة أبهنا:  ،«كن أن تكون هناك لغةال مي

وبالغيون من وأصوليون ولغويون قضية الداللة من أقدم قضااي الفكر، أسهم فيها فالسفة  دمتلقد ع  

فمعظم األعمال اللغوية املبكرة عند  ؛السبق يف هذا النوع من الدراسات وكان للعرب فضل أجناس خمتلفة،

مثل: تسجيل معاين الغريب يف القرآن الكرمي، واحلديث عن جماز القرآن،  ،العرب تعد من مباحث الداللة

لشكل يعد يف حقيقته عمال والتأليف يف الوجوه والنظائر يف القرآن، وإنتاج املعاجم. وحىت ضبط املصحف اب

كون الشيء حلالة يلزم من »عند األصوليني  وجاء هذا العلم، ىل تغيري املعىنألن تغيري الضبط يؤدى إ ؛دالليا

والثاين هو املدلول، وكيفية داللة اللفظ على املعىن  شيء آخر، والشيء األول هو الدالبالعلم  العلم به

كون اللفظ »أما اللغويون فيعرفون الداللة اللفظية أبهنا ، «حمصورة يف عبارة النص األصولابصطالح علماء 

  (3).«أو ختيل فهم منه معناه للعلم بوضعهلق وأحس مىت أط

ا  عنده يشري مصطلح الداللةإذ  ؛السوسرييضمن الطرح نلمسها نظرة مجعت بني الدال واملدلول  إهن 

واعتمادا عليه ميكن  ،فهو العلم الذي يدرس معاين الرموز اللغوية وفق سياقاهتا إىل عالقة دال العالمة مبدلوهلا،

فهو معني على فهم العالقة بني  ؛فق حقول حتقق الرتابط بني الكلمات ودالالهتادات ومعانيها وِّ توزيع املفر 

ويف هذا  وقد أييت أحياان مكافئا له، عىنيستعمل هذا املصطلح عادة يف مقابل مصطلح املو الدوال ومدلوالهتا. 

                                                                                                                  

 .11م، ص 1118، 5أمحد خمتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط -(1)
 .76حامت صاحل الضامن، علم اللغة، ص -(2)
حممد اهلادي بوطان وآخرون، املصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية، انطالقا من الرتاث العريب ومن  -(3)

 .5، ص4010اجلزائر،  -دراريةالدراسات احلديثة، دار الكتاب احلديث، 
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 طار النظري الذي جنده فيهيكفي أن ننبه لضرورة مراعاة اإلو  ،الصدد قد يستحيل طرح تعريف عام وجممل

 (1)"اإلحالة" من جهة أخرى.وبني "الداللة" و ،الداللة" من جهة"دي اخللط احملتمل بني "املعىن" ووتفا

والبالغة هتتم ابملعىن، وهلذا  م الداللة، فاملعجم يهتم ابملعىنلكن هذا املعىن ال يعطي الوظيفة احلقيقة لعل

وهذه التباينات يف هذا احلقل »فنقول:  ،ظيفة احلقيقية هلذا العلمإن األنسب أن نصيغ تعريف ا يتفق مع الو ف

خاصة بعد  ،جعلت الدراسات اللسانية احلديثة تشهد انتشار جمموعة من املصطلحات ذات الصبغة الداللية

وضعت الداللية فيه منعطفا جديدا، إذ  النصف الثاين من القرن التاسع عشر حيث شهدت الدراسات

تعدد ا بذاته. لتتعدد تعاريف الداللة بقائميف حمدد املعامل مما جعلها علما البحوث الداللية يف إطار معر 

 االختصاصات وزوااي االهتمام.

 لايبر) يف حبث اللغوي الفرنسي 1882سنة  أول مرة ظهر مصطلح )علم الداللة( يف العصر احلديث

Bryal)،  اهتم فيه بدالالت الكلمات يف لغات الفصيلة اهلندية األوروبية. وقد شاع هذا املصطلح ابسم

ليقابل علم  ؛ليعرب عن فرع من علم اللغة العام يعىن بدراسة املعىن هو )علم الدالالت( ؛"السيمانتيك"

هذا  ويعد ،م ا قائم ا بذاتهليصبح بعدها املستوى الداليل عل ؛)الصوتيات( الذي يعىن بدراسة األصوات اللغوية

وذلك ملا يعطيه للغة اإلنسانية من حيوية ترتبط ابإلنسان وبفهم  ،مِّ  الدراسات اللسانية التطبيقيةمن أه العلم

 (2).الوجود والكون

                                         

 .18ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(1)
 . 76حامت صاحل الضامن، علم اللغة، ص -(2)
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رى مع املستوايت اللغوية األخ توعلم الداللة علم فسيح األرجاء متداخل األجزاء متسع العالقا

والفقه وعلم الكالم  كالفلسفة  ،م ومعارف إنسانية كثريةبعلو  ه، زايدة على عالقاتلرتكيبيةالصوتية والبنائية وا

  (1).االشتباك به ةبعضها شديدوغريها من العلوم اليت يبدو  ...،والتاريخ واجلغرافية وعلم االجتماع

والرتكيب، ه يف ذلك شأن األصوات شأن ثالعلم قطاع من قطاعات الدرس اللساين احلدييعد هذا 

 مجال هذا العلم دراسة املعىن اللغوي على صعيدي املفردات والرتاكيب، وإن كان املفهوم السائد هو اقتصارف

 (2)وما يتعلق هبا من مسائل. علم الداللة على دراسة املفردات

( بؤرة Semanticsوهو ما جعل كثري من الدارسني قدميا وحديثا يتفقون على عد  "علم الداللة" )

ووصف آلية عملها يف التواصل، فحىت األنظار  ركز الوصول يف حتليل ظاهرة اللغةوم ،التفكري اللساين احلديث

تتوفر فيه األدوات وية الشكلية رأت أنه ال ميكن عزل املعىن عن الدراسة العلمية للسان إال ابلقدر الذي يالبن

 ه.يتحقق بوصف الشكل الذي يرتبط ب ولعل وصفه ،الستكمال وصفه

نظراهتم حول أمهية  فقد اتفقت ؛وابلرغم من اختالف رؤى اللغويني وغريهم من العلماء املهتمني ابملعىن 

وحتليل جوانب تشكله وتطوره وتغريه عن األلفاظ اليت حتمله يف السياقات التواصلية املختلفة،  ،دراسة املعىن

مثل: النظرية  ،ة يف الفكر اللساين احلديثفظهرت نظرايت داللية خمتلف ؛بينما اختلفت أدواهتم ومناهجهم

 (3)والنظرية السلوكية وغريها. ،ونظرية احلقول الداللية ،ونظرية السمات املعجمية ،والنظرية اإلشارية ،التصورية

                                         

 .17، ص4007، األردن، 1هادي هنر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، دار األمل للنشر والتوزيع، ط -(1)

 .227مبادئ اللسانيات، صأمحد حممد قدور،  -(2)
 . 152صنعمان عبد احلميد بوقرة، الدراسات اللسانية يف اململكة العربية السعودية،  -(3)
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 :وألن علم الداللة خمتص بدراسة املعىن الذي تدل عليه الكلمة أو العبارة أو اجلملة اليت حتمله بوصفه

م الداللة( أو أو )عل ر هناك منذ القدمي بني )الداللة(صا ،«التقنية املستعملة لإلشارة إىل دراسة املعىناللفظة »

الف خاصة على )علم املعىن( تداخال حينا  وترادف حينا  آخر، وانصب اخل)نظرية الداللة( و)املعىن( أو

نية املعىن أو املعاين بكوهنا "الصور الذه ويتضح هذا الرتادف أكثر حني يعر ِّفون )املعىن(.مصطلحي )الداللة( و

 فاظ".من حيث وضع ابزائها األل

، ومنهم من "الداللة واملعىن"فمنهم من ذهب إىل القول برتادف مصطلحي:  أما احملدثون فكانوا فرقاء 

فالداللة  ملفردة، وعد  آخرون األمر معكوساالقتصار األخري على اللفظة ا عىن أوسع من الداللةرأى أن  امل

وليس كل معىن يتضمن داللة فبينهما عموم  وعندهم أن  كل داللة تتضمن معىن ،عندهم أوسع من املعىن

 وخصوص.

إذ يدخل ضمن الداللة  ؛"املعىن"عندان أوسع وأمشل من مصطلح  "الداللة"وعلى الرغم من أن  مصطلح 

( والعالمات Semiology) ت والرموزكاإلشارا  ،االتصال أدواتوغريها من  "األلفاظ"الرموز اللغوية 

(Semiotics)، (1)الداللة وواضعو املناهج. ما يهتم به دارسوا هي إال أن  هذه الفروق بينه 

علم "بعبارة " األجنيب Semantics" مصطلح مقابلةعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات وقد اقرتح امل

وواضح أن عبارة علم املعاين حتيل يف الثقافة العربية لعلم املعاين كرديف للبيان  "،علم الداللة"عوض  "املعاين

ت انوع من التناسق واالنسجام يف صوغ عبار  Sémantiqueعن مقابلة معىن  وقد نتج والبديع.

 ،اصطالحية أخرى تنتمي لنفس احلقل املفهومي، غري أن عبارات أخرى كشفت عن النقص يف هذا االختيار

                                         

 .17هادي هنر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص -(1)
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علم املعاين "و ،"املثلث الداليل للمعىن"اليت قوبلت ب   Triangle sémantiqueق األمر ابملداخل ويتعل

 الذي قوبل بعلم املعاين Sémantique linguistiqueو ،الذي أردف بعلم داللة املعاين "العام

 (1)اللغوي.

يف معجم متخصص، فلماذا مت استدعاء الداللة جمددا   إن مثل هذا الصوغ ال ينسجم والدقة املتوخاة

نظرية “و ،”"ثنائي الداللةو  ،و"حقل داليل" ،”نظرية احلقول الداللية“عندما اقرتح املعجم عبارات مثل 

؟ ففي هذه وحتول داليل ،”تطور شبه داليل“و "،و"جمال صريف داليل ،أحادية الداللة"“و ،”ثنائية الداللة

" ابلداللة هي Sémantique بوضوح أن مقابلة "مما يبني   ،مكان استعمال لفظة "معىن"املداخل كان ابإل

وهذا هو األساس يف وضع املصطلح  ،أكثر ألفة وشيوعا  وانسجاما  من حيث صوغ املصطلح اشتقاقا  ونسبة

 (2)العلمي.

فيلجؤون إىل اجلذر الذي يتضمن  للمعىن العام الذي يفيده املصطلح؛وكثريا ما يت فق املرتمجون الواضعون 

ومن  (3)الداللة العامة. ولكن املصطلحات ختتلف بعد ذلك يف البنية اليت توضع عليها هذه املصطلحات.

 (املسدي)فيختار له  (؛Signifiance)املصطلح األجنيباألمثلة على ذلك ما اختاره املرتمجون يف مقابل 

                                         

اللسان العريب، ينظر:  مصطفى غلفان، املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، أي مصطلحات ألي لسانيات، جملة  -(1)
 .7.ص1118، 26ع
 .8- 7ص، املرجع نفسه -(2)

، 4002، اربد األردن، عامل الكتب احلديث، 1، ط4مصطفى طاهر احليادرة، "من قضااي املصطلح اللغوي العريب" ك -(3)
 .50-21ص 
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معىن فيختار له مقابلني مها ) ؛(Meaningح )اخلويل مبصطلويساويه  (1)،يف قاموس اللسانيات )إدالل(

 ؛(Significationعجم املوحد ابملصطلح األجنيب )املويساويه مكتب تنسيق التعريب يف  (2)داللة(و 

 (سعيد علوشرتمجة )الشبيهة ب)التدالل( ويرتمجه آخرون ب (3)،الداللة، املعىن، املدلول(يختار هلما )ف

وغري  التمعين(،مصطلح ) بعضهموخيرج بعضهم على هذا اجلذر إىل لفظة املعىن، فيختار له  (4))التدليل(.

 واخلروج عن هذا اجلذر إىل متولدات أخرى. ،هذه املقابالت كثري تراوح بني التنويع يف صيغة )داللة(

( Sémantiqueإىل معرفة املصري العريب ملصطلح )( يوسف وغليسي)لقد قاد الفضول ابلباحث 

عبد )عند  "ومتحيض هذا املقابل اثنيا للسيميوتيكا، فألفى "علم املعىن ،بعد جتريده من مقابله "علم الداللة"

 ، و"علم املعاين" يف املعجم(املسدي)عند و"الداللية" ،(مسري حجازي)وعلم الدالالت عند  ،(الكرمي حي

وهذا يوحي بعدمية املقدرة على ، (مبارك مبارك) املوحد ملصطلحات اللسانيات، وهو نفس املقابل عند

 (5استعمل من طرف البعض دون األكثر.)استبداله ابملصطلح املعرب الذي 

جعله  -(عبد السالم املسدي)كما يقول   –منو علم الداللة احلديث وتشعب مقارابته املنهجية  إن  

لذلك ابت علم الداللة  عن نظرية اإلدراك وفلسفة املعىن، مما ال ينفصل ،قطب الدوران يف كل حبث لغوي

 أوسع جماال من أي علم آخر يدرس املفردات أو املعجم أو املصطلح.

                                         

 .174عبد السالم املسدي، قاموس اللسانيات، ص  -(1)
 .17، ص 1182النظري، )عريب اجنليزي و اجنليزي عريب(، مكتبة لبنان، بريوت، حممد علي اخلويل، معجم علم اللغة  -(2)
 .7، ص1181املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، تونس، مكتب تنسيق التعريب، د ط،  -(3)
 .174سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ص  -(4)
 .425النقدي العريب اجلديد، صينظر: يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب  -(5)
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والدراسة  ،(La Lexicographieما ميت إىل علم صناعة املعجم ) ن  واستنادا إىل ما تقدم فإ

 Laواملصطلحية ) ،(La néologieوإىل علم املصطلح ) ،(La Lexicologieاملعجمية )

terminologie)، أي دراسة للغة ال بد أن تسعى إىل و  عا حتت مصطلح علم الداللة احلديث،نضوي مجيي

والنتيجة القصد من إنتاج املتكلم للسلسلة الكالمية بدءا من األصوات  ،الوقوف على املعىن الذي هو يف املآل

طيات "املقام" ابملعجم، مرورا ابلبناء الصريف وقواعد الرتكيب، وما يضاف إىل ذلك كله من مع وانتهاء  

 (1)االجتماعية والثقافية.

لة بني املعاين والدالالت اليت تتقاسم العالقة بني الدال والتفسري لبيان املفارقة واملفاض إن  خالصة الشرح

وصلت إىل أن  العلم الذي يبحث يف هذه العالقة هو  وإاثرة متبادلة ،لول ابعتبارها عالقة تداع مستمرةواملد

سواء أكان الدال لغواي أم غري لغوي، يف حني أن العلم الذي يبحث يف  ،Sémiologieالسيميولوجيا 

 Laأحدث فروع شجرة اللسانيات احلديثة  Sémantiqueعالقة الدال اللغوي مبدلوله هو علم الداللة 

Linguistique moderne، اكل خالل مساره التارخيي والعلميوأكثر الفروع مواجهة للصعوابت واملش 

 (2)وتوضحت نظرايته. ،وتعددت وحتدد جماله،أن تبلورت مصطلحاته  إىل

      (:Arbitraireمصطلح ) -5

 كاف  العريبامل    املصطلح     

 اعتباطي.  

                                         

 .227أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -(1)
 .6حممد اهلادي بوطان وآخرون، املصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية، ص -(2)
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 Arbitraire 

 تعسفي.

 اختياري.

 حتكمي...

راسات اللغوية أول من أدخل هذا املصطلح يف الد ي سوسري مؤسس علم اللغة احلديثردانند دفيعد 

الرابط الذي جيمع بني الدال واملدلول »يف الدراسات اللسانية للداللة على أن  هوقد استعمل وجاء مذكرا مفردا،

 . «اعتباطي

« Le lien unissant la signifiant au signifié est arbitraire».)1(      

هي ترادف عند ف (2)بل هي عالقة تواضعية صرفة. ؛أي أن العالقة بني الدال واملدلول ليست طبيعية

فاالعتباطية تعرف  ؛العالمة متيز العالقة بني الدال واملدلول يف سبق اإلشارة هي كماف" العرف، "سوسري

مثال: العالمة املثلثة الصفراء بنقطة يف أسفلها  ،عرف اجتماعي ال على عالقة طبيعيةبعرفيتها ألهنا تقوم على 

  (3)واليت تعلن عن أسبقية املرور.

هذه الكلمة »وقد شرح ذلك بقوله:  ،حيتاج إىل توضيح دي سوسريعند  " االعتباطية"كلمةإن مفهوم  

)حيث سنرى أن الفرد ال يستطيع أن يغري اإلشارة بعد أن  ،ال تعين أنه أمر اختيار الدال مرتوك للمتكلم كليا

تبط بدافع، أي أهنا اعتباطية ألهنا ليس هلا تستقر هذه اإلشارة يف اجملتمع اللغوي(، بل أعين االعتباطية أهنا ال تر 

                                         

(1)-  F. de Saussure, Cours de Linguistique général, ibid,  p100. 
 .202يت، املرجع السابق، صماري آن ابفو وجورج إليا سرفا -(2)
 .127سعيد علوش، املرجع السابق، ص -(3)
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 Georges)جورج موانن"فكما جاء يف قاموس اللسانيات ل" (1).«صلة طبيعية ابملدلول

Mounin:) « املدلول( ليست وما حييل عليه  ،فالعالقة بني الشكل الصويت )الدال( لسوسريفبالنسبة(

وتسمى هذه اخلاصية العارضة من الدليل اللساين ابعتباطية الدليل، فالشكل الصويت  ،ضرورية أو طبيعية

/FEVAL يدل على نوع معني من العشبيات الرابعية ليس إال نتيجة الصطالح ضمين وافق عليه /

  «.املتكلمون

 « Pour Saussure, la relation entre une forme phonique (signifié) n’a 

rien de nécessaire ou de naturel. Ce caractère contingent du signe 

linguistique est appelé arbitraire du signe: que la forme phonique 

/feval/ dénote un certaine quadrupède herbivore n’est que le résultat 

d’une convention tacitement acceptée par les locuteurs ».(2) 

فكما  ؛من املقابالت العربية " املصطلح األجنيب الواحد مبجموعةArbitraireقوبل مصطلح "لقد 

اِّدي، حت  ك مِّي، اْختِّي ارِّيورد  ، ت  ع سُّفِّي، اْستِّْيد    (3)...يف قاموس "اجمليب" وضعت له املقابالت التالية: اْعتِّب اطِّي 

                                         

علي زوين، منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالم،  -(1)
 .181، ص1186، 1ط

(2)-Georges Mounin, Dictionnaire de Linguistique, Quadrige, Dicos Poche, 
Puf, 2006,  p37. 

 .60، ص4007أمحد العايد وعبد القادر بلعيد وهشام حسان، معجم اجمليب )فرنسي، عريب(، دار اليمامة، تونس،  -(3)
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والرتمجات العربية اليت  ،معجم "اجمليب"كل من   نستخلص أن   واستنادا عليها كل هذه املقابالتغم  ر و 

عبد القادر الفاسي )و (عبد الرمحن احلاج صاحل) :مثل ،تخصصني يف هذا اجملالوضعها خمتلف الباحثني امل

ح تفضل مقابلة هذا املصطل ...ومعجم املوحد (رمزي منري البعلبكي)و (عبد السالم املسدي)و (الفهري

ومع هذا فقد لعب هذا  ،يعترب مصطلحا غري دقيق يف اللسانيات العامة الذياألجنيب مبصطلح "االعتباطية" 

 املفهوم دورا اترخييا هاما يف استقاللية اللغة واعتبارها شكال.

 (:Sémiologieمصطلح ) -6

 املكاف  العريب املصطلح       

                

             Sémiologie  

 

 .سيميائيات -

  سيميولوجيا. -

 علم العالمات...  -

 عالمة "،Sémeion " ملصطلح اإلغريقي املفهوم إىل استعادة بنا ينتقل سيميائيةمبصطلح  إن  القول

 ( 1رسم جمازي.) بصمة، أو مكتوبة، منقوشة مسة دليل، مؤشرة، مسة قرينة، )خصوصية(، أثر، مميزة

لعربية مرادفات خمتلفة وعرف نقله إىل اللغة ا ،ابهتمام كبري من لدن الدارسني حصطلحظي هذا امل وقد

السيميائية  فيه تتداخللا يف األوساط العلمية العربية استعماله ارتباكا واسع شهدومتعددة، كما 

(Sémiotique( ابلسيميولوجيا )Sémiologie ،تداخال مريعا يف الكتاابت الغربية والعربية ) يوحي وهو

ة اليت تفصل هذه عن تلك. ويتجاهل الفروق اجلوهرية اليسري  ،ملفهوم واحد أبهنما حدان –األحواليف أكثر  –
                                         

يوسف وغليسي، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، إصدرات رابطة إبداع الثقافية، قسنطينة اجلزائر،  -(1)
 . 121، ص4004
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يف قاموسهما  األخريين هذين املفهومنييقدمان  (Decro)ديكرو و(  Todorov تودوروففها هو )

وهي الصيغة اليت  ،«السيميولوجيا( هي علم العالمات)السيميائية أو »املوسوعي بصيغة العطف والتخيري: 

ة مع إضافة تعريف (Sheffer شيفر(و (Decro ديكرو))القاموس املوسوعي اجلديد...( ل حيتفظ هبا

ورات السيميولوجيا( هي دراسة العالمات والسري أو)السيميائية »يطة ال تالمس الفارق يف اجلوهر: بس

  (1).«التأويلية

إذ يشري إىل أن   ؛مييز قليال بني املصطلحني (George Monan إال أن  قاموس )جورج موانن

ملتحدة األمريكية بصفة خاصة عند ينتمي إىل الوالايت ا ،للسيميولوجيا –ابملصادفة  –عادل م»السيميائية 

لى نظام من للداللة ع -بدقة أكرب –مثال، ويستعمل أحياان  (Charles Morris )شارل موريس

  (2).«كإشارات املرور  العالمات غري اللغوية

وحىت  بني مصطلحي)السيميولوجيا والسيميوتيك( غامضا عند علماء الغربلقد بقي أمر الفصل 

التزاما منهم  "السيميولوجيا"األوروبيون مفردة »ففضل  مما أوقع بعض املؤلفني يف إرابك وتداخل، ،العرب

واستعملت عند الغربيني يف البداية عند  ،"السيميوطيقا"ريكيون فيفضلون كلمة ابلتسمية السوسريية، أما األم

حني حددها أبهنا معرفة العالمات، وهو  1610( سنة 1624-1702)(John Lock لوك جون)

، أما العرب خاصة املعىن الذي كانت تدل عليه الكلمة يف العصر اليوانين تقريبا "ترتيب عالمات يف الفكر"

، وها هي (3)«يمياء" حماولة منهم يف تعريب املصطلح"السب العريب فقد دعوا إىل ترمجتها بأهل املغر 

                                         

 447يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص  -(1)
 .448صاملرجع نفسه،  -(2)
 .65مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة، ص -(3)
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 عتباره منهجية للعلوم اإلنسانيةللدرس السيميائي امتداده األقصى ابتعطي ومجاعة "تيل كيل"  )كريستفا(

 (1)اترخيية وأنظمة دالة. –وتطبيقات سوسيو 

سيميولوجيا ما جعل الدارسني يسعون للتفريق بني مصطلحي:  هو ذا التداخل والتباينهإن  

(Semiology( ويسموهنا علم العالمات، والسيميوتيك )Semioticويسموهنا العالمية )فيعرفون األول  ؛

يبحث يف دالئل نظام  ويذهبون إىل أن الثاين اإلشارات واألنظمة اإلشارية عامةأبنه العِّلم الذي يبحث يف 

يعنيان  "Sémiotique"و "Sémiologie"( أن املصطلحني Pierce بريس)وارأتى  إشاري معني.

بينما يتمسك  وروبيون يسلمون ابلتسمية األوىلفاأل والكلمتان تغطيان املضمار نفسه؛ ،"السيمياء"

 (2)األنكلوسكسونيون ابلثانية.

( بوصفه مصطلحا مستمدا من تقاليد الفكر sémiotiqueوعادة ما يستعمل مصطلح السيميائية ) 

ويف هذا الصدد كثريا ما يصر البعض على  ،(sémiologie) ح السيميولوجيامريكي بدال عن مصطلاأل

  (3)الفصل بني املصطلحني، إذ ينبغي االنتباه إىل السياق الذي يرد فيه املصطلحني.

 السيميائية»يقول: إذ  ؛منه لتوضيح الفرق بني املصطلحني يف حماولة( يوسف وغليسي)وهذا ما يؤكده 

 لغوية، بينما السيميولوجيا معطى معطى ثقايف أمريكي أساسا حييل على مفاهيم فلسفية شاملة وعالمات غري

منه إىل أي جمال آخر، فكأن األوىل أعتق  ال األلسين عموماواجمل يب هو أدىن إىل العالمات اللغويةثقايف أورو 

 –ى أن علماء العالمات عل ...جغرافية التداولاترخيا وأوسع موضوعا من الثانية فضال على تباينهما يف جمال 

                                         

 .118سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ص -(1)
 .448اجلديد، صيوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب  -(2)
 .15ماري نوال غاري بريور، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ص -(3)
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وال يتقيدون مبا بينهما  ،ساهلون يف استبدال أحدمها ابآلخركثريا ما يرادفون بني املصطلحني، ويت  يف جمملهم

 (1).«من فروق

 :"La Sémiologie" مصطلح السيميولوجيا -أ

والتزود على  ،عاده الدالليةأب كتناهإل إليها  العودة ابلباحث حري خلفيات معرفية مصطلح لكل إن  

 ،حللمصطل احلرفية الداللة حتمله مما ليبوح أبكثر عربها ومراودته ،الفكرية محولته فك على يساعد مبا ضوئها

 انصهرت اليت اخللفيات والظروف على هذه ابالرتكاز إال يتم وضمان استمراريتها ال نظرية فكرة أي وتقدمي

 ميكن ال علمية النظرايت فأشد» وأتص لها فيه منوها اجلذري ضوء يف أهدافها لتحديد للوجود، وأخرجتها فيها

  (2).«هتاوغااي ومقاصدها بناءها حتكم بصمات إيديولوجية وجود من تسلم أن

يرى الكثريون أن  الفضل األول يف االنتشار املعاصر هلذه الدراسة يف الساحة األوروبية وغريها يعود إىل 

 Ferdinand de Saussure) فرديناند دي سوسريالعامل اللغوي السويسري الفرنسي اللسان 

  ( يفLa Sémiologieالذي تطلع إىل ضرورة إجياد علم أطلق عليه اسم السيميولوجيا ) (1857/1112

، ونبه إىل أنه العلم الذي يدرس حياة العالمات ضمن احلياة االجتماعية ،"العامة كتابه "دروس يف األلسنية

 يعىن ابلبحث يف إواليات تشكل العالمة ويف القوانني اليت حتكمها داخل احلياة االجتماعية، حيث يقول:و 

وابلتايل من علم  ،اجملتمع سيشكل جزءا من علم النفسميكننا أن نتصور علما يدرس حياة العالمات داخل »

 (3).«أي إشارة (  sémeion)من الكلمة اليواننية النفس العام سنسميه السيميولوجيا

                                         

 .448يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص -(1)
 .06، ص4004، منشورات االختالف، اجلزائر، 4سعيد بن كراد، مدخل إىل السيميائيات السردية، ط -(2)
 .64طفى غلفان، يف اللسانيات العامة، صينظر: مص  -(3)
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 اللسانيات بوصفها دراسة علمية للغة ليست سوى جزء من السيميولوجيا أن  » سوسري وقد اعترب 

وابلتايل فإن  العام،ابعتبارها دراسة العالمات والرموز بصفة عامة، وما اللسانيات إال فرع من فروع هذا العلم 

فيكون بذلك للسانيات  ؛ولوجيا ستطلق أيضا على اللسانياتالقوانني العلمية اليت ستكشف عنها السيمي

ل اللسانيات تعد طيلة احلقب البنيوية وهو ما جع (1).«مكاهنا احملدد والواضح يف حقل املعرفة البشرية

رف إىل العالمات طاملا أنه يسهل التع ،م( األمنوذج الذي انبنت حوله السيميائيات40)منتصف القرن 

 (2)خالفا لتلك اليت تنتمي إىل أمناط أخرى. اللسانية ووصفها

، وهي تلك حمددة ابلسيميولوجيا من دراسته اللسانية القائمة على مفاهيم سوسريلقد جاء اهتمام 

اللسان والكالم والدال واملدلول واإلعتباطية والتوزيع  :ابألنساق الدالة من قبيل املفاهيم اليت تتعلق

ري وهي املفاهيم ذاهتا اليت استند عليها يف تصوره للسيميولوجيا كعلم يضطلع بدراسة العالمة غ ،واالستبدال...

اليت ختلت عن وظيفتها األصلية لتكون حامال ماداي لدالالت هي وليدة املمارسة اإلنسانية وثقافة اللسانية 

انني تنطبق يف جمال هي قو  ومن بينها مبدأ احملايثة انني اليت ستكتشفها السيميولوجيايرى أن القو و اجملتمع، 

  (3)سألة سيميولوجية يف األساس.دود مذلك ألن املسألة اللسانية هي أوال وإىل أقصى احل السيميولوجيا،

بوصفه ميثل "علما للعالمات" ما يقود إىل اعتبار اللسانيات بوصفها  ف هذا العلم يف تصورهوقد عر ِّ 

فرع من السيميائيات وأهنا جزء منه، حيث تؤلف عالمات اللسان جزءا من اهتماماهتا، فالسيميولوجيا حركة 

                                         

 . 64صمصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة،  -(1)
 .15عبد احلميد مصطفى السيد، دراسات يف اللسانيات العربية، ص -(2)
وينظر: عبد احلميد مصطفى السيد، دراسات يف اللسانيات  64ينظر: مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة، ص  -(3)

 .15صالعربية، 
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وهو يهتم بدراسة اإلشارات  ،ولكنه جزء من علم االجتماع غةأو صوت أو صورة..، وهو أوسع من علم الل

ويسعى إىل الكشف عن القوانني املادية والنفسية اليت حتكمها وتتيح  ،والعالمات من حيث كنهها وطبيعتها

ومن حياول أن يكتشف الطبيعة احلقيقية للمنظومات اللغوية عليه أن ينظر إمكانية متفصلها داخل الرتاكيب. 

مما يلقي ذلك الضوء  ،لنسقية اليت تنتمي إىل ذات النوعالقواسم املشرتكة بني املنظومات واملنظومات ا أوال يف

 (1)عل اللسانيات وغريها.

 عن " السيميولوجيا": دي سوسريومن خالصة ما قاله      

إن هذا العلم سيكون جزءا من علم النفس االجتماعي، وسيكون تبعا هلذا جزءا من علم النفس  -

 العام.

والقوانني اليت حتكمها. وملا كان ذلك العلم  ناصر اليت تتكون منها "العالمات"لعابهذا العلم سيعرفنا  -

ولكنه علم له احلق يف الوجود. وما "علم اللغة" إال  ،عد فال نستطيع أن نقول كيف سيكونمل يوجد ب

كتشف عنها السيميولوجيا ستيولوجيا(، وإن "القوانني" اليت السيموهو)جزء من ذلك العلم األعم 

ديد يف جمموع ستصدق على علم اللغة، وسيكون علم اللغة يف هذا احلال موصوال مبيدان واضح التح

إن حتديد الوضع احلق للسيميولوجيا يقع على عاتق عامل :»دي سوسريوقال  الظواهر اإلنسانية.

حيدد ما جيعل من اللغة نظاما خاصا يف النفس. أما واجب عامل اللغة ابلنسبة إىل هذا العامل فهو أن 

 (2).«جمموعة الظواهر السميولوجية

                                         

 .15ينظر: عبد احلميد مصطفى السيد، دراسات يف اللسانيات العربية، ص -)1)
 .66حممود السعران، علم اللغة )مقدمة للقارئ العريب(، دار النهضة العربية، بريوت، د ت، ص -(2)
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لتشمل حتليل أحداث الدالالت  "السيمولوجيا"استعمل  (R.Barthesروالن ابرت )وهو اآلخر

، وهي جزء يتكفل ابلوحدات الداللية الكربى للخطاب. وقد عكس االجتماعية واإليديولوجية يف امليثولوجيا

 ن السيميولوجيا جزء من اللسانياتمعتربا أ ،بني اللسانيات والسيميولوجيا "سوسري"العالقة اليت أشار إليها 

. وعلى هذا األساس فإن املطبخ Langageألن كل نظام تواصلي غري لغوي ال ميكنه أن يكون إال لغة 

روالن )واإلشهار والسينما أنظمة ال ميكن التعبري عن طبيعتها السيميولوجية إال بواسطة اللغة. يقول واألزايء 

، لى )شيء ما( وهذا ما تفعله بكثرةمن املؤكد أن األشياء والصور والسلوكات ميكنها أن تدل ع»: (ابرت

ديد من األنظمة فالع ؛للغةولكن ليس ذلك أبدا بشكل مستقل. إن كل نسق سيميولوجي ميتزج اب

ومن الصعب أن نتصور نظاما من الصور  ،إىل مستوى األنساق مرورا ابللسانالسيميولوجية ال ميكنها أن ترقى 

يوما  سوسريأو األشياء ميكن ملدلوالهتا أن توجد خارج اللغة. جيب أن نتقبل منذ اآلن إمكانية عكس اقرتاح 

لم العالمات العام. إن السيميولوجيا هي اجلزء من اللسانيات إن اللسانيات ليست جزءا ولو كان متميزا لع ما:

  (1).«الذي يتكفل ابلوحدات الكربى الدالة يف اخلطاب

 ":sémiotiqueمصطلح السيميائية " -ب

ال الطب العالجي أو م يف جم1154ألول مرة سنة  "sémiotiqueلقد ظهر مصطلح السيميائية "

وهو دراسة عالمات املرضى وأعراضهم اجلسدية ومازال إىل يومنا هذا يدرس يف جمال الطب،  ،الطب النفسي

وقد حققت السيميائية  ،(F. De sausure)أما يف جمال اللسانيات احلديثة عند الغربيني فقد ظهر مع 

 شارلاألمريكي)ضل دراسات الفيلسوف استقالليتها يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، وذلك بف

                                         

 .64مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة، ص -(1)
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( ألنه حاول أن يكون األول يف تكوين علم مستقل خاص هبذا املنهج، 1121 -1112) (بريس ساندرس

وذلك من خالل الدرس الذي ألقاه العامل اللساين الفرنسي  ية السيميائية مع بداية الستيناتمث تبلورت النظر 

 ( 1)...(غرمياس)

يف قاموس اللسانيات إىل أن أول من استعمل مصطلح السيميائية من خالل  (جون ديبوا) أشار وقد

 -1872) (C.S.Peirceبريس  ساندرز تشارلزإعادة إحيائه هو الفيلسوف والرايضي األمريكي )

المات أو وعرفها أبهنا نظرية للع ،على "علم العالمات" Semiotic( الذي أطلق مصطلح سيمياء 1112

علم العالمات الذي يدرس خمتلف خصائص العالمات اليت يستعملها »وهي يف عرفه  ،يلالنظرية العامة للتمث

 (2«.)وينتجها العقل اإلنساين عرب مسريته العلمية

وهي التعاليم شبه الضرورية أو  ،إن املنطق يف معناه العام ليس إال امسا للسيميائية: »هذا األخري ويصرح 

 Sémiologieهي مقابل اللفظ الفرنسي  Semioticمية االجنليزية وابلتايل فإن التس ،الصورية للعالمات

إهنا نظرية شبه  آخر للسيميوطيقا، إال امسا )بريس( وليس املنطق مبفهومه العام عند ،سوسري(الذي وضعه )

 (3«.)تقوم عنده برصد طبيعة العالمات بكيفية جمردة وعامةعالمات ضرورية أو نظرية شكلية لل

 استخدمه الذي (Semiology) أحدمها تعبريان اإلجنليزية اللغة يف يتقامسه السيميائية مصطلح إن  

 به جاء الذي Semiotices)هو ) واآلخر العامة، يف األلسنية دروس كتابه يف (دوسوسور فرديناند)

                                         

 .140النص وحتليل اخلطاب، صنعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات  -(1)
وينظر: نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص  65ينظر: مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة، ص -(2)

 .140وحتليل اخلطاب، ص
 .65مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة، ص -(3)
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 الصويت يف التعريب تتمثل املرتمجني بعضهبا  قام اليت األوىل واخلطوة ،(بريس شارل )الفيلسوف األمريكي

 " والسيميوتيك"و"السيمية" ...السيميولوجية" و"السيميائية" و"السيميوطيقا  :مصطلح فوجدان ؛للمصطلحني

 "العالمات علم" ،"اإلشاراتية "،"اإلشارات علمجديدة منها: " مقابالت أضافت الالحقة الرتمجة عملية أن إال

  (1)..و"الرمزية" وسواها. "و"الدالئلية "األدلة علم" العالماتية،

تسمية )السيميولوجيا(، العلم هبذه ال هذا تسمية إىل السوسريي أتباع االجتاه احنازالتعدد  لنفس ورمبا

يف  (سوسري وبريس)لتلتقي سيميائيات  السيميوطيقابتسمية  (بريس ساندرس شارل) مريدي بينما أخذ

 مبدأين أساسيني مها:

 لسانية اليت تقوم بنقل هذا هناك فكر بدون عالمات، أي بدون مساعدة العالمات ال ليس

 وبدون العالمات لن يكون مبقدوران أن منيز بني فكرتني بكيفية واضحة واثبتة.الفكر، 

  القول أبن ليس يف اللغة إال االختالفDifférenceفالعالمة القائمة بنفسها أو املستقلة  ؛

وهذا املبدأ ميكن أن  ابلقياس على غريها مما يوجد معها،بنفسها غري موجودة، وإمنا هي موجودة 

 Pragmatisme.(2) يطلق عليه مبدأ النفعية

( إىل اللغة العربية يف األوساط السيميائية Sémiotiqueيعرف نقل مصطلح )فأما يف احلقل العريب 

ربية اختالفات عديدة بني النقاد، حيث جنده يتأرجح بني: اإلشارية والسيميوتيكا، والسيميوتيكية، الع

                                         

وينظر: إبراهيم صالح السيد  448يب اجلديد، صينظر: يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العر  -(1)
 .41صاهلدهد، تغريب املصطلحات البالغية والنقدية، مشكالت التواصل ووأد االنتماء، د ط، د ت، 

 .65مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة، ص -(2)
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يتوضح من خالل ل ؛السيميائياتسيمائيات والسيميائية و العها والسيميولوجيا، والسيميوطيقا و السيمائية ومج

 Sémiotique."(1)االصطالحي الذي يعيشه مصطلح " لتباينهذا ا

رغم وجود املصطلح املتفق عليه من قبل  لة على هذا املصطلح من ابحث آلخراملرادفات الداتعددت 

وقد مت   بني سيمياء وعلم السيمياء،غالبا وحسب ما قدمنا اجملامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب، فرتاوحت 

 ات املتداولة لدى أغلبو من املصطلحمصطلح "علم السيمياء" هو  ،لقرآن الكرمي وأبشكال خمتلفةورودها يف ا

وهذا راجع  ،الباحثني واللغويني يف الوطن العريب، ولقد اقرتنت "السيمياء" ب "علم" لتضمنها مصطلح "علم"

ومع  ظمة السيميائية مبا فيها األدبية،الصطباغ الدرس السيميائي ابلصبغة العلمية اليت تقوم على دراسة األن

ألن  مصطلح السيمياء قريب  ؛"Sémiotique"ت األنسب ل:السيمياء والسيميائياذلك يبقى مصطلح 

.  تمراريةإىل الشجرة املعجمية، وبزايدة األلف والتاء يف هناية السيميائيات أضفت عليه نوعا من التوسع واالس

 ( 2).«ع والتفتح املستمر يف ذات العلوماأللف والتاء يفيدان التوس» :(عمار ساسي)كما يقول 

مبحثا كامال يف كتابه للحديث عن إشكالية مصطلح  (وغليسي يوسف)قد م هو اآلخر كما 

مث االرتباك االصطالحي  ،قع يف استعمال املصطلح عند الغرب"سيميائيات"، فعمل على تتبع اخللط الوا

احلاصل يف النقد العريب املعاصر، حيث أحصى الباحث أكثر من ستة وثالثون مصطلحا كمقابالت عربية 

حول مصطلح "سيميائيات"، فقد مجع بني  (وغليسي)هذه رؤية  ية وسيميولوجية".سيميائ"ملصطلحي 

                                         

، املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم .  وينظر: عمار ساسي65ص ،مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامةينظر:  -(1)
 . 121إىل أداة الصناعة، ص 

 .121عمار ساسي، املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم إىل أداة الصناعة، ص  -(2)
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وقد اعتمد الباحث مصطلح  ح لنا االرتباك االصطالحي العريبمصطلحي" سيميائية" و"سيميولوجية" ليوض

 ( 1)"السيميائية".

هذا ألخري ورأى  ،هذا االختالفانقشا  (مراتض امللك عبد)و املسدي( السالم عبد)ومها اآلخران 

وأن  االختالف يف ترمجته يعود إىل جذوره  الية يف املفهومإشك( عاىن اضطرااب و Sémiologieمصطلح ) أن  

وإىل أصوله النظرية الغربية قصد تيسري استعماله لدى الباحثني والنقاد يف دراساهتم النقدية،  ،يف اللغة العربية

ده عند اللغويني العرب املعاصرين، ألن هذا اللفظ ذلك أن مصطلح )السيميائية( عرف اختالفا يف حتدي

 يف اللغة العربية، هي: السيمياء ال يوجد من أصله إال ثالثة أمثلةيائية( كان طويال إىل درجة أنه )السيم

 (2)والكيمياء والفيزايء.

"سيميائية" ويعاجل كل  منهما على حدة، بني مصطلحي "سيميولوجيا" و (مالك بن رشيد)وفصل  

فيبدأ يف البداية بعرض مبسط لكلمة "سيميائية" يف اللغة االجنليزية والفرنسية والعربية مستعينا ابملعاجم 

ومصطلح "السيمائية" عنده كلمة يف  ،""كورتيس" وغرمياس" ومعجم "روبريمنها معجم " ،السيميائية األجنبية

من حيث األصل  ا يف اللغة الفرنسيةمتاثل صورهت فهي Sémanticesاللغة االجنليزية تكتب هبذا الشكل 

ويندرج ضمنه  ،ب "علم السيمياء" خلدونوختالفها يف الالحقة، ويقابل الكلمة االجنليزية عربيا يف مقدمة ابن 

                                         

 .421 -447يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص -(1)
 .420ص أمهية الرتمجة وشروط إحيائها، اجمللس األعلى للغة العربية، -(2)
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منوذجها  يائية يف احلديث أكثر عن موضوعها"علم أسرار احلروف" ويغوص "بن مالك" بعد التعريف ابلسيم

 ( 1)ضة.ونظريتها من وجهة نظر غربية حم

 والسيمية السيمياء "للمصطلح يف دالة أصوات ستة من يقرب ما (فاخوري عادل) لنا وحيصر

 التعددية وعلى "السيمياء" الدال على لديه األمر مث يستقر ،"والرموزية والسميولوجيا والسيميوطيقا والسيميائية

 ألحدهم غريبة ترمجة ويورد" Semiotic"ل دوال مثانية من أكثر وجود على (الزهراين معجب) يؤكدو  ،هتاذا

 (2))األعراضية(. ب

لذي نفضله ترمجة للمصطلح ويبلغ عجب املرء مداه حني يرى أن كتااب يف السيمياء وهو املصطلح ا

( بعنوان: Pierre Guiraud) بيار جريو() م( ملؤلفه1182ترجم عام ) "Semiologie"الفرنسي

مع أنه ال حيتاج إىل ترمجة تصدى لرتمجة الكتاب جمددا  –(منذر عياشي) وهو –الكن مرتمجا آخر  ،"السيمياء"

وللقارئ أن يالحظ  ،(بيري جريو)ل "السيميولوجياو علم اإلشارة "ونشره بعنوان:  فالرتمجة األوىل جيدة ؛جديدة

الفروق يف العناوين فقط )فالسيمياء( املصطلح العريب ذو الكلمة الواحدة صار أو عاد )سيميولوجيا وعلم 

 (3)اإلشارة(.

 املدارس تعدد مذاهب عنه نتج ما هوالسيمياء" " لفظة عليها حتيل اليت املصطلحات تعدد لعل

السيمياء، كما يدل هذا  حقل يف منهم ويوظفه واحد كل يتبناه الذي للمصطلح تبعا العلم، هذا يف والباحثني

                                         

 .185 -172صقاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، رشيد بن مالك،  -(1)
 .10، ص4010خالد البلتاجي، آليات التشكيل وسيميائيات التأويل، نشر املؤلف مبصر،  -(2)
 .55ي للنصوص، صأمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، قاموس مصطلحات التحليل السيميائ -(3)
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على ختبط املصطلح العريب يف أوحال الرتمجة غري الدقيقة، وما يفرزه أتثري الثقافات الغربية يف عقلية الباحث 

 والدارس يف جمتمعاتنا النامية فاملغلوب مولع إبتباع الغالب.

غىن املشهد اللساين املعاصر سواء من حيث العلوم اليت  ال خيفى على متتبع مسار  املصطلح اللساين

حيث توالت  أو اليت ظهرت مع تقدم العلم، انبثقت عنه تباعا منذ ظهور كتاب "حماضرات يف علم اللغة"،

، morphologie، وصرافة syntaxe، وتركيب phonologieالدراسات املتخصصة من فونولوجيا 

، وغريها من التخصصات اليت أثرت اللسانيات pragmatique، وتداولية sémantiqueوداللة 

 ومكنت من حتليل وتتبع املادة األلسنية بشكل دقيق.  

وما ذكر من مناذج مصطلحية لسانية ما هو إال عينة من املصطلحات اليت عرفت تباينا كبريا يف وضع 

ا من وجهة نظره اخلاصة، وهذا التعدد مقابلها واستعماهلا، فكل ابحث إال واستعمل املصطلح الذي يراه مناسب

 واالختالف يف املصطلحات ما هو إال دليل على غياب اتفاق عريب حول املصطلحات اللسانية املتداولة.

 



خاحم        
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 امتة:ـــــــــــــــــــخ               

 اليت ومفاتيحها العلوم خدم ، فاملصطلحاتع املصطلحات يكتسي أمهية ابلغةالبحث يف موضو إّن 

 للغرض وحتقيقه املصطلح بقضية واالهتمام العلم، نشوء مع تنشأ فهي مفهوماهتا وتعيني فهمها على تعني

لذا كان حظه من  .العلم ذلك يف البحث نشوء يَ ْعُقبُ  حيملها الذي العلم نقل على املراد وقدرته العلمي

الدراسة وافرا منذ القدمي سواء عند العرب أو الغرب على حدِّ سواء. وأصبح علمًا قائما بذاته له منطلقاته 

نشر وأصوله اليت يرتكز عليها كغريه من العلوم، ومن هنا قد محل لنا يف ثناايه علما كونه عامال من عوامل 

طلحات متعددة وهو ما جعل درجة ربية من مصا الثقافة الغالعلوم. ويظهر لنا هذا من خالل ما محلته لن

والكفة السفلى للمصطلحات  ،كوهنا املتعامل به حاليا يف الساحة اللسانية العربية  يف الكفة العليا امصطلحاهت

 املقابل العريب للمصطلح األجنيب، إال إلجيادالعربية كوهنا أصبحت اتبعة ال مبدعة وأصبح جمهودها ال يرقى 

 -وهذا مما جعل عمل األمة العربية عامال معيقا وجعلنا نتوقف يف العقبة، ومن خالل هذا التوقف وقعنا يف

يف العصر  إذ عرف نقله حيث أصبح املصطلح الوافد )املرتجم( مظطراب على املتلقي -إشكالية املصطلح

تعثرا كبريا وأصبح يتصف ابلتعددية والفوضى ليُ َقاَبَل املصطلح اللساين األجنيب احلديث وخاصة اللساين منه 

بية ومما زاد يف معاانة املشتغلني ابملصطلح التأخر يف وضع املصطلحات العر  ،الواحد أبكثر من مصطلح عريب

مسايرة التطور وعدم التغطية الشاملة هلذه املصطلحات األخرية وابلتايل  ،املكافئة للمصطلحات األجنبية

َقَدمة من املصطلحات اللسانية تعكس لنا التعدد  واكبته فاملصطلحات يف تدفق مستمر،العلمي وم
ُ
والنماذج امل

واملصطلح العلمي املتخصص ال يقبل مثل هذا الرتادف فشرط املصطلح  .املصطلحايت ملصطلحات اللسانيات

مبصطلحات عدة مرتادفة يؤدي به يف أغلب  ألّن اصطدام متلقي العلم ،الصحيح أن يكون متميزا عن غريه

على املستويني الرتبوي مع ما يف ذلك من انعكاسات سلبية  ،األحيان إىل االعتقاد إبحالتها إىل مفاهيم خمتلفة
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يف العالقة كوهنا من املشكالت اليت يواجهها املصطلح اللساين العريب يف املستوى الداليل ابلتحديد   والتواصلي

 القائمة بني اللفظ واملعىن. 

 ابلرغم العربية اللغة يف اإلشكالية من هذه نعاين مازلنا املصطلح إال أنّنا توحيد يف املبذولة اجلهود رغمو 

 العلمي التحري إىل ترق مل اليت الفردية اجلهود وهذا االضطراب راجع إىل اللفظية، هتاوثرو  هتاإمكانيا من

 لتأسيس الوحيد احلل تعد واليت ،املختلفة العربية واجملامع املختصة اهليئات خمتلف بني التنسيق اجلماعي وغياب

التعدد  كما أّن هذا  الباحثني، بني اهلوة أن تعمق هناشأ من اليت االختالفات كل إثره على تذوب علمي حوار

 .واالختالف يف املصطلحات ما هو إال دليل على غياب اتفاق عريب حول املصطلحات اللسانية املتداولة

 توحيد املصطلحات إىل اللجوء جيب ،العربية اللغة يف سلبا يؤثر شك دون من الذي التعدد هذا وحملاربة

 .العلمية العربية حبوثنا توحيد والتشتت وابلتايل املصطلحية الفوضى ملواجهة

عن كل اإلشكاالت  ا أجبناتفصيال يف القضااي املطروحة وأنّن فّصلنا وال ندعي يف هناية هذا البحث أننا

وهذا العمل  ما هو املبسوطة خاصة ما ارتبط ابإلشكال احملوري املتعلق ابملصطلح اللساين وضعا واستعماال. 

إلانرة بعض جوانب املعضلة اليت شغلت الكثري من  الستجالء أهم املالحظات املنوطة به إال حماولة منا

ولكن  الباحثني فهذا املوضوع معقد ومتشعب بسبب ارتباطه بعدة علوم )علم املصطلح، اللسانيات والرتمجة(

فمن ُعْرفِّ كل حبث أن خيرج  ،إليها بعد الدراسة والتحليل من اخلروج جبملة من النتائج توصلنا هذا ال مينعنا

 حصرها يف اآليت: ردها حبسب حيثيات البحث، و ميكننااهلامة نس الستنتاجات واملالحظاتمبجموعة من ا

 ،هباوالتقيد  احرتامها ينبغي وشروط معايري وفق وإمنا عشوائية، بصفة يتم ال علمي مصطلح وضع إن -

وأّن ما  سائل تساهم يف وضع هذه املصطلحاتآليات ووسائل توليد املصطلحات العلمية ما هي إال و و 
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حيقق حياة املصطلح فعال هو الشيوع واالستعمال وهذا ينطبق مع الشعار القائل: "ال تبحث عن 

فاملصطلح ال يكون صناعة إال إذا اشرتكت فيه صنيعة وتداول من  مستعملها"، الكلمة بل احبث على

ي يتغذى روح طرف مبدعيه ومتلقيه. والتداول الفكري واملصطلحي ابألخص جيعل من املصطلح العلم

مبدعيه بعسل يطيب يف فم متلقيه كونه يرمى إىل املتلقني وهم الذين يتحكمون فيه. ويستحسن اإلشارة 

إىل وجود اختيار األلفاظ املناسبة للمفاهيم املناسبة واملقصودة ألن األمور ال جتري بصفة تعسفية بل 

ها الكلمات للداللة عليها وبني املعاين البد من وجود عالئق تشابه بني املعاين اللغوية اليت وضعت ل 

االصطالحية اليت يراد حتميلها ل هذه الكلمات، وهبذا املعىن جيب استعمال اللفظ املناسب للمفهوم 

املناسب مع مراعاة عنصر االتفاق لدى أهل االختصاص حىت ال حيدث للمفهوم الواحد عدة ألفاظ أو 

 عدة مفاهيم.

اللساين  عة من املفاهيم واملصطلحات اخلاصة به وملا كان املصطلحيتوفر كل حقل معريف على جممو  -

ينتمي إىل املنظومة الفكرية للمحيط الذي ينشأ فيه، فقد وجب أن ينفرد كل نوع معريف خبصوصيته يف 

ل هذه مصطلحاته اللسانية ومفاهيمه اليت متيزه عن غريه وتبعده من أن خيتلط بسواه، ومن هنا فإن متث  

االصطالحية من خالل حقوهلا العلمية يساعد على منو املعرفة يف ذلك احلقل وتطورها املفاهيم 

 واستقرارها.

كثرة تعدد ترمجات املصطلح الوافد جتعل الباحث يتيه يف زمحة الرتمجات وهذه املصطلحات الوافدة  -

نها مع ضرورة متهمة حىت تثبت براءهتا وهلذا جيب احلفر يف خلفياهتا واإليديولوجيات اليت متخضت ع

 االستفادة من الرتاث العريب وإعادة إرسائه برؤى فكرية حديثة.
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إّن البحث يف جمال املصطلحات عموما واملصطلح اللساين خصوصا استدعاان للحفر يف جذوره اليت   -

كانت قد مهدت لوالدته، فنجد أّن أغلب املصطلحات املتناولة هلا جذور يف الدرس اللغوي العريب 

ال إىل حداثته ومعاصرته حاليا واستطاعت أن جتعل نفسها مسافرة حتمل عناء السفر بروح القدمي وصو 

فكرية. ورغم كل االرجتاجات اليت صادفتها إال أهنا بقيت صلدة يف جماهبة كل املناهج والرتمجات اليت 

 حاولت تشويهها.

الفوضى العارمة اليت تسود العامل ال يزال الواقع العلمي العريب يعيش أزمة املصطلح اللساين العريب جراء  -

العريب يف الرتمجة والنقل إىل العربية، فقد وجد العرب أنفسهم أمام صعوابت كبرية يف تعاملهم مع 

املتصورات الغربية نظرا لغياب التنسيق بني املرتمجني فكان من نتائجها انتشار الفوضى واالختالف بني 

طلح الواحد. فتشّتتت اجلهود واضطربت اآلراء وضعفت النتائج الباحثني وكثرة املرتادفات العربية للمص

مقارنة ابلكم اهلائل من الذي تفرزه اللسانيات الغربية مما أدى إىل تردد وتذبذب يف الرتمجات ولن يتم 

تدارك ذلك األمر إال إبتباع مجلة من احللول واملقرتحات اليت حتد من حدة هذا الوضع. ولتحقيق التقدم 

لساين البد من مسايرة التطور العاملي وما تفرزه اللسانيات الغربية. والقول بعدم وجود مصطلح العلمي ال

علمي عريب هو أكرب عائق يعتمده املمتنعون عن استعمال اللغة العربية، فإذا كانت اللغة العربية متخلفة 

لذلك فالنهوض بلغة  عن اللغات احلية يف عصران احلايل فذلك ألّن أهلها متخلفون فكراي واقتصاداي

عربية علمية يستدعي استبانة األهداف احلّقة والطرائق اليت تؤدي إليها يف غري تشعب وضالل وهي يف 

حاجة إىل التخطيط السليم والتنسيق الشامل واملنهج الدقيق والتنفيذ الواعي الذؤوب. وآخر اخلطى أن 

 ا دون ذلك.يلتزم هبا العلماء والباحثون يف أعماهلم ألهّنا لن حتي
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أن  ونرجو والنقد، القراءة رهني يكون أن البحثي اجلهد هلذا ينبغي أنّه يف األخري ميكن القول

 هذه مثل الدراسة اللسانية، ألنّ  جمال يف عارضة ولو وبصمة أثر ترك يف بقليل ولو أسهمنا قد نكون

 مضاهنا تذليل يف ستسعفه كبرية رمبا ومعرفية منهجية بُعّدة يتسلح أن الباحث من تقتضي الدراسة

 حقل غمار خوض يساعدان يف الذي واملراس املطلوب الكفاءة هذه بعد منتلك مل أننا ونعتقد وصعوابهتا

 والسالم والشيطان، النفس فمن أخطأان ٕوإن هللا أصبنا فمن فإن وعليه، املصطلحية اللسانية الدراسات

 .ختام

 

   
  العاملني. رب هلل احلمد أن دعواان وآخر                                            
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Abstract 

   The term problematitic is the attractive side of the new arabic linguistic studies , Although 
it has attracted the attention of linguistic researchers of ancient and recent times , we note 
the existense of conseptual disorder especially at the level of arabic interviews for the single 
foreign term. 
     Despite of researchers efforts in arabic countriesto stop this variation, the arabic 
language still faces the problem of the arab equivalent term for this foreign linguist. 
Key words  Term problematic  linguistic term  variation and noise  the arab equivalent 
term. 
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-avant et 
-

surtout pourles interviews en arabe pour trad

ans les pays arabes pour 
mettre fin ce contraste. 
Mots-  :  le terme linguiste  

 

 


	00الواجهة
	01البسملة والتشكر
	02المقدمة
	04الفصل الأول
	05الفصل الثاني
	06الفصل الثالث
	07الفصل الرابع
	08الخاتمة
	09قائمة المصادر والمراجع
	11الملخص النهائي
	Page vierge



