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 مقجمة:
الحسج هلل رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّيجنا دمحم الحؼ بعث معمسا كىاديا لمشاس       

 كمبذخا كنحيخا، كعمى آلو كصحبو أجسعيغ كمغ تبعيع بإحداف إلى يـػ الجيغ.
 أّما بعج،   

قج اجتيج الكثيخ مغ العمساء كالباحثيغ في إّف الجراسات المغػية ضيخت مشح زمغ مبكخ، ف
سبيل تصّػر كبعث الّخكح العمسية كذلظ لجراسة مختمف محصات الّمغة العخبية كالػقػؼ عمى 

 أىع ما يسّيد خرائريا كمجاالتيا.
ككاف لمعمساء العخب شأف في أّؼ دراسة بالشطخ في تخاثشا كمخمفاتو العمسية، فالمغة العخبية    

تاريخ شػيل، فيي تتفاعل بحػادث السجتسع كحياة الفخد كالسجتسع كىحا ىػ ما حياة مدتقمة ك 
 أّدػ إلى دراستيا دراسة خاصة شاممة.

كلسا كانت الّمغة العخبية ىسدة كصل بيغ عمع الّمغة كشّتى فخكع السعخفة، فقج اّدػ ىحا إلى    
بالعمـػ الّمغػية األخخػ، كصارت البحػث الّمغػية الحجيثة تدتعيغ  التعاكف الستبادؿ بيشيسا،

"عبجه فكاف ججيخا لشا التعّخض في ىحه الّجراسة لعمع الّمغة كأىع مجاالتو كسا كرد في مرشف 
فعمػ الّمغة ىؽ العمػ الحي يجرس الّمغة دراسة عمسية تعتسج ".الخاجحي فرؽل في عمػ الّمغة

عيشا بالكثيخ مؼ العمؽم عمى الّجقة والؽضؽح والّذسؽل والسشيجية ويجرس الّمغة لحاتيا مدت
 السعخفية.

 فقج تعّجدت دوافع اختيارنا لمسؽضؽع بيؼ مؽضؽعية وذاتية:   
"عبجه الخاجحي في كتابو فرؽل في عمػ الّتعّخف عمى مختمف السؽاضيع التي طخحيا -

 الّمغة".
 كتقري مختمف فرػلو كمباحثو.دراسة ىحا الكتاب دراسة متأنية -
 ؼ كبخاصة عشج الغخبييغ كعشج عمساءنا العخبييغ.تتبع نذأة الّجرس الّمغػ -
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قمة الّجراسات الستعّمقة بفكخ عبجه الخاجحي كأىع مؤلفاتو كػنو لجيو آثار عجيجة في مجاؿ -
 عمع الّمغة كعمـػ العخبية )الشحػ كالرخؼ(.

كبشاءا عمى ما سبق ذكخه فبل بّج عشج معالجة أؼ مػضػع، إثارة عّجة تداؤالت كمحاكلة     
 جابة عشيا متسثمة في :اإل

 ما ىي أىّع مداىسات عبجه الخاجحي في مجاؿ عمع الّمغة ؟.
 ما ىي أىسية دراسة عمع الّمغة كأىع مجاالتو؟.

 كالثقاؼية التي شخحيا عبجه الخاجحي؟. االجتساعيةما ىي أىّع العػامل 
بذكل في دراسة ىحا ىحه ىي أىّع األسئمة الجػىخية التي أثخت لشا البحث كالتي حاكلشا كلػ    

 الكتاب الحؼ بيغ أيجيشا.
 أما األىجاؼ الخئيدية الختيارنا لمسػضػع تسثمت في :

 التعخؼ عمى أىع الجيػد الّمغػية عشج عبجه الخاجحي.-
 التسكغ مغ معخفة حجكد عمع الّمغة كمعخفة أىّع مجاالتو كفخكعو.-
 ي في ىحا السؤلف.تقخيب بعس األسذ كالسفاـيع التي قاـ عمييا عبجه الخاجح-

كمغ ىشا باتت أىسية السػضػع كاضحة، ألّف عبجه الخاجحي شخح مادة متشّػعة مغ      
خبلؿ ىحا السرّشف، فتعّخض لفرػؿ مختمفة كجيدة تتعمق بجراسة عمع الّمغة كأىع فخكعو 

 مجاالتو.
ع الطػاىخ لقج تتبعشا السشيج الػصفي التحميمي الحؼ يتشاسب كمثل ىحه الّجراسات، بتتبّ    

كسا يقـػ ىحا السشيج  "فرؽل في عمػ الّمغة"" مغ خبلؿ كتابو عبجه الخاجحيالّمغػية عشج "
يسية ىحه  بػصف الطاىخة، كتحميل الطػاىخ المغػية، كنقجىا، كتقعيجىا، في سبيل بياف ـأ

 الجراسة كتحميميا.
 فقج اعتسجنا خصة بحث تسثمت في مقّجمة كمجخل كثبلثة فرػؿ كخاتسة.   
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أّما السقّجمة فقج كرد فييا ذكخ ألىع الجكافع كاألىجاؼ الخئيدية كأىسية السػضػع، كالسشيج 
الستبع في ىحا البحث. كالسجخل تشاكؿ الحجيث عغ الكتاب الحؼ بيغ أيجيشا كقج تزسغ بياف: 

أىسية األشكاؿ كالسػضػع الحؼ يتشاكلو الكتاب، كىل الكتاب جدء مغ مذخكع لسؤلفو، كما -
سية مداىسة السؤّلف في السػضػع الحؼ يتشاكلو، كىل مػضػع الكتاب ججيج أـ قجيع مجػ أى

 الّصخح أك تعسيق إلشكالية سابقة الصخح أك رّد عمى الّجراسات الّدابقة، 
اّما الفرل األكؿ تزسغ دراسة شكل الكتاب بذكل مفّرل كمجسل، كسا تزسغ السبحث  

لسعتسجة ككصف حجسو الصػؿ كالعخض كاالرتفاع األّكؿ: الحجيث عغ عشػاف الكتاب كشبعتو ا
 كذكخ لعجد صفحات الكتاب كمكاف شبعو كاإلشار الدماني لمكتاب.

أّما السبحث الثاني: تزسغ البشاء الجاخمي لمكتاب، كىػ دراسة مقّجمة الكتاب كفرػلو 
 كمباحثو كخاتستو كفيخس السػضػعات كقائسة السرادر كالسخاجع. 

 مخيز مزسػف الكتاب دكف تجّخل أك تأكيل أك مشاقذةيميو الفرل الثاني: ت
 أّما الفرل الثالث كاألخيخ تزسشت مباحثو ما يمي: 

حث الثاني: مشاقذة لغة الكتاب، السبحث ببحث األكؿ: مشاقذة األفكار السحػرية، السسال
 الثالث: مشاقذة السشيج السّتبع.

 يا مغ خبلؿ ىحه الّجراسة.كأخيخا الخاتسة تزسشت مجسل الّشتائج التي تػصمشا إلي
"عبجه أّما الّجراسات الّدابقة لمسػضػع ، ال أذكخ أّف ىشاؾ أبحاثا تشاكلت جيػد كمؤلفات 

" كقج كاجيشا أثشاء البحث "فرؽل في عمػ الّمغة خرػصا الكتاب اّلحؼ بيغ أيجيشا "الخاجحي
فة إلى قّمة السرادر جسمة مغ الّرعػبات كىي قمة الّجراسات الّدابقة في ىحا السػضػع، إضا

كالسخاجع، كرغع كل الرعػبات التي كاجيتشا أثشاء البحث، بحكع صعػبة السػضػع أكال كمع 
حافدا لشا  ات كانتقّمة السرادر كالسخاجع التي كانت العائق األساسي، لكغ كل ىحه الّرعػب

 ىحا البحث. إتساـكمحل جّج كاجتياد مغ أجل 



 مقدمة:
 

 

7 

جو بجديل الذكخ إلى هللا سبحانو كتعالى أف كفقشا، كشكخا كال يفػتشا في األخيخ أف نتػ    
فقج مشحتشا رعاية اإلشخاؼ بكّل جيجىا.  الّجكتؽرة بؼ سكخانلؤلستاذة السذخفة القجيخة 

الّصخيق لشا، فحفطيا هللا كسّجد خصاىا، كأسأؿ هللا أف  بإنارةكتحّسمت معشا مذقة البحث 
.سج هلل رّب العالسيغالكخيع كالح يكػف ىحا العسل خالرا لػجيو
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 مدخل:

ما انفظ الحجيث عغ العمـػ العخبية سػاء ما يتعمق بالعمـػ الّمغػية أك األدبية مشيا إذ أّف  
 العجيج مغ الباحثيغ الغػر في دراسة مختمف الطػاىخ الّمغػية القجيسة كالحجيثة مشيا.

مغ غخبية كشخؾية  ككاف مصمع القخف العذخيغ الفاصل في االنفتاح عمى مختمف الحزارات
كالكثيخ مغ الباحثيغ عمى اختبلؼ تخرراتيع كاختبلؼ مذاربيع ساىسػا في تقجيع العجيج 
مغ السذاريع كعخضيا في الجامعات العخبية في سبيل إفادة الصبلب كدفعيع نحػ التصمع 

 كاالستكذاؼ.

عبج الخاجحي. كنحغ برجد الحجيث عغ معمع مغ معالع الّمغة العخبية، األستاذ الجكتػر     
انصبلقا مغ مرّشف فرػؿ في  –جامعة اإلسكشجرية  –أستاذ العمـػ الّمغػية كمية اآلداب 

 عمع الّمغة.

يع الخاجحي في أكتػبخ سشة     ـ بسحافطة الجقيمية،  1937فقج كلج الجكتػر عبجه عمي إبخـا
تقجيخ " مستاز كحرل عمى درجة ليدانذ اآلداب في قدع الّمغة العخبية جامعة اإلسكشجرية ب

ـ، كعمى ماجدتيخ في اآلداب في العمـػ الّمغػية مغ الجامعة  1959" مع مختبة الذخؼ 
ـ، ثع حرل عمى الجكتػراه في اآلداب في العمـػ الّمغػية في يشايخ  1963نفديا في يػتية 

 1ـ. 1967

مجرس ـ كدرجة  1961كشغل درجة عسيج بقدع الّمغة العخبية بجامعة اإلسكشجرية مغ     
ـ، ثع  1972ـ، كدرجة أستاذ مداعج لمعمـػ الّمغػية بيا مغ  1967العمـػ الّمغػية بيا مغ 

 –ـ كيعسل اآلف متصػعا لمعمـػ الّمغػية كمية اآلداب  1977درجة أستاذ العمـػ الّمغػية مغ 
  –جامعة اإلسكشجرية 

                                                             
.39، ص 6112،  1ٌنظر: خالد فهمً ) أبو الحسن الجمال ( مآذن من بشر، أعالم معاصرون، دار البشٌر للثقافة والعلوم، مصر، ط  
1  
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كتو في عجد كبيخ مغ كقج شغل العجيج مغ السخاكد اإلدارية كالعمسية، إضافة إلى مذار     
 السؤتسخات العمسية.

 ومؼ أبحاثو الّمغؽية: 

الميجات العخبية في القخاءات القخآف التصبيق  –مشيج ابغ جشي في كتابو السحتدب    
عمع  –الّمغة كعمـػ السجتسع  –فقو الّمغة في الكتب العخبية  –التصبيق الرخفي  –الشحػؼ 

 الّمغة التصبيقي كتعميع العخبية.

 مقالتو السذيؽرة:  ومؼ

التخاث العخبي كمشاىج عمع الّمغة، أسذ تعميع الّمغات كتعمسيا  –الشحػ العخبي كأرسصػ 
 كغيخىا مغ السقاالت.

الجكتػر عبجه الخاجحي، رحسو ّللّا كاآلف بعج ىحا  26/10/2010تػفي يـػ االثشيغ    
لحؼ يتسحػر حػؿ " العخض السػجد حػؿ سيخة عبجه الخاجحي نتكمع حػؿ مػضػع بحتشا ا

 كتاب فرػؿ في عمع الّمغة " " لعبجه الخاجحي "   

 تعتبخ أىسية الكتاب في جعل الصالب يترل بعمع الّمغة كمعخفة بعس السجاالت 

: اقترخ عبجه الخاجحي عمى فرػؿ في عمع الّمغة، فكانت ىتو الفرػؿ مشتقاة مغ عجة أوال
و الّمغة كعمع الّمغة عشج الغخبييغ كعشج العخب، كتب لو، تعتبخ أىسيتيا في التعخض ألىسية فق

كقج أخح ىحا الفرل مغ كتاب " فقو الّمغة في الكتب العخبية " كقج تعخض في فرل آخخ " 
لعمع الّمغة االجتساعي " كسا تعخض لمعجيج مغ القزايا التي تجرس الّمغة سػاء عشج اإلنداف 

مرخ في العقج األخيخ كىػ بحث ألقي في كعشج الحيػاف، كسا تحجث عغ الّمغة كالثقافة في 
مؤتسخ " أنثخكبػلػجيا مرخ " ، ثع التعخيف بعمع الّمغة التصبيقي، كعخض ألىع مرادره مغ 
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كتاب " عمع الّمغة التصبيقي كتعميع العخبية "، كحلظ بحث في مؤتسخ الّمغة العخبية كالثقافة 
 العمسية " الحؼ نطسو " السجمذ األعمى بالقاىخة " 

يخا عخض لمعػامل االجتساعية كالثقاؼية في تعميع الّمغة، كىػ فرل الكتاب الحؼ تخجع كأخ
 بعشػاف " أسذ عمع الّمغة " 

كىشا تحقق ىحه الفرػؿ السشتقاة مغ عجة كتب كمؤتسخات كمحاكلة إعادة شخحيا، فتكسغ 
 أىسية ىحا الكتاب في معالجة بعس مجبلت عمع الّمغة.

" فرػؿ في عمع المغة " الحؼ تصخؽ مغ خبللو لمعجيج   2جحيكمغ بيغ مؤلفات عبجه الخا
مغ القزايا الستعمقة بعمع الّمغة كأىع مجبلتو كمرادره، فكانت ىتو الفرػؿ متشػعة بتشػع 
الكتب التي أخح مشيا، كىحا يجؿ عمى سعة عمسو كدقة فيسو، إذ حاكلشا مغ خبلؿ ترفح 

أىسية الكتاب كاضحة مغ خبلؿ مؤلفو  مختمف صفحات ىحا السرشف إلى اإلشارة إلى أفّ 
حيث تعخض لفقو الّمغة كعمع الّمغة عشج الغخبييغ كعشج العخب كبيغ الخمط بيشيسا،كسا أشار 
إلى أف تتبع  العمسيغ مغ كثخة االختبلفات التي كقعت بيغ ىحيغ العمسيغ، كسا تعخض لعمع 

لمداف العخبي، كىشاؾ فزل المغة االجتساعي كعخض لكل ما يتعمق بشذأة المغة كالميجة كا
آخخ تعمق بالمغة كالثقافة في مرخ في العقج األخيخ، كسا بيغ مرادر عمع المغة التصبيقي 
كأىع مجاالت كفخكعو، ككل ما تعمق باكتداب المغة كتعميع العخبية، كالعػامل االجتساعية 

ة حػؿ عمع كالثقاؼية في التعميع المغة، كىحه كميا دراسات لفرػؿ أخحت في كتب متشػع
 المغة كمجاالتو.

كىشا تطيخ أىسية ىحا الكتاب في التعخض لسدائل عمع المغة كأىع السجاالت المغػية، كىحا 
 كاف حافدا لشا في اختيار ىحا البحث كىشاؾ أسباب أخخػ أجج ليا ؼيسا يمي:

                                                             
.39رجع السابق ص ٌنظر: الم 
2  
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 قمة الجراسات الستعمقة بكتب العبلمة عبجه الخاجحي.

المغة كعمع المغة كمرادره العمسية كالعػامل االجتساعية الخغبة في معخفة ما يتعمق بفقو 
 كالثقاؼية في مرخ في تعميع المغة العخبية.

فقج كاف السػضػع كاضحا يعالج عمع المغة كما تعمق بالجراسة سػاء عشج الباحثيغ األكربييغ 
 كاألمخيكييغ أك الباحثيغ العخب، فيػ برفة عامة يجرس المغة كشبيعتيا ككسائل تعمسيا

 كتعميسيا كالعػامل االجتساعية كالثقاؼية التي تخزع ليا.

كأىع الصخؽ كالػسائل الستعسجة في التجريذ كىحا ما يتعمق بعمع المغة التصبيقي كتعميع 
 العخبية.

فيحا الكتاب "فرػؿ في عمع المغة العخبية" بات جدء مغ مذاريع الكتب العخبية، ألنو 
الكتب في المغة العخبية؛ كتب لغػية تعالج قزايا  العبلقة عبجه الخاجحي لو الكثيخ مغ

 الجرس المغػؼ كمجاؿ البحث ؼيو.

فقج ساىع عبجه الخاجحي في ىحا السجاؿ في تػسيع دائخة البحث في الجامعات العخبية 
 كإضافة مذخكع يتشاكؿ عمع المغة كأىع مجاالتو.

" لقزايا أك لجراسات 3حيما نبلحطو مغ خبلؿ ىحا السؤلف فقج تشاكؿ "الجكتػر عبجه الخاج
سابقة، فقج تشاكؿ الحجيث عغ فقو المغة كعمع المغة التصبيقي قج كرد كحلظ في كتاب لو عمع 
المغة التصبيقي كتعميع العخبية، كقج تعخض لمحجيث عغ العػامل االجتساعية كالثقاؼية كقج 

أنثخكبػلػجية كرد ىحا في كتاب أسذ عمع المغة كالفرػؿ األخخػ قج كردت في مؤتسخ لو "
مرخ"، فيحه فرػؿ أخحىا مغ كتب لو فقج تعخض ليا سابقا دكف نقج أك زيادة. ؼيعتبخ 

 كتاب "فرػؿ في عمع المغة" شخح أك التعخض إلشكالية سابقة الصخح. 
                                                             

.39ٌنظر: المرجع السابق، ص  
3  
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 الـفرـل األول: 

 الؽصف الخارجي لمكتاب: 

كفيخس  لقج تزسغ كتاب فرػؿ في عمع الّمغة لعبجه الخاجحي، مقجمة كسبعة فرػؿ
لمسػضػعات أما الخاتسة كقائسة السرادر كالسخاجع لع تخد في ىحا الكتاب، كسا احتػػ عمى 

 مائة كستة كسبعػف صفحة.

 السبحث األول:

 أوال: اسػ الكتاب وطبعتو:

أشار " عبجه الخاجحي " إلى عشػاف كتابو " فرػؿ في عمع الّمغة " كسا أشار في مقجمة ىحا 
نقجميا إلى  –عمى ربع قخف –ػؿ كتبت في فتخات متفخقة مشو الكتاب بقػلو " فيحه فر

الجارسيغ الغيخ متخرريغ مسغ يخغبػف في االتراؿ بعمع الّمغة كمعخفة بعس مجبلتو 
فاسع الكتاب يذيخ إلى أّف ىحه الفرػؿ أخحت مغ كتب لو عمى فتخات متفّخقة، " فقو الّمغة 

مع الّمغة التصبيقي كتعميع العخبية " أسذ في الكتب العخبية "، " أنثخكبػلػجية مرخ " " ع
عمع الّمغة كّل ىحه تسثمت في كتب كمؤتسخات سابقة الصخح كأعاد شخحيا في ىحا الكتاب 

 السػسـػ ب " فرػؿ في عمع الّمغة " 

فقج ضيخ اسع ىحا الكتاب كاضحا مغ خبلؿ الفرػؿ التي أخحىا عبجه الخاجحي مغ كتب 
 4ادة أك بياف.لو كأعاد شخحيا دكف نقج أك زي

 ثانيا طبعتو: 

                                                             
وما بعدها. 6، ص 6112ٌنظر: عبده الراجحً، فصول فً علم اللّغة، دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة، د،ط،  
4  
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ما كرد في ىحا الكتاب دار الشذخ لجار السعخفة الجامعية لمصبع كالشذخ كالتػزيع كاإلسكشجرية 
جسيػرية مرخ العخبية " أما شبعة الكتاب لع نخد كال تػجج شبعتاف الدابقة ليحا الكتاب، 

 صفحة 176ـ باعتباره كتاب ججيج الصخح متسثمة في  2016كلقج نذخ سشة 

 ثالثا: التعميق عمى صؽرة الغالف:  

جاءت صػرة الغبلؼ بمػنيغ ىػ األصفخ كاألبيس فالمػف األصفخ ذىبي مائل، كتب بو 
عشػاف الكتاب أما الّمػف األبيس فقج كتب بو اسع صاحب الكتاب كالجامعة التي يّجرس فييا 

ا كرد آخخ غبلؼ ىحا الكتاب كس –جامعة اإلسكشجرية  –" أستاذ العمـػ الّمغػية كّمية اآلداب 
بمػف أصفخ ككتبت عميو في األسفل دار الشذخ، كسا كتبت دار الصبع " دار السعخفة 

 الجامعية شبع نذخ كتػزيع " بمػف أبيس حجع الخط صغيخ.

 رابعا: حجػ الكتاب:

ىحا الكتاب لعبجه الخاجحي في عمع الّمغة بذكل كرقي نػعية عادية أما ؼيسا يخز الحجع 
 سع  17سع كعخض  24صػؿ فيػ ب
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 السبحث الثاني:

 أوال: البشاء الجاخمي لمكتاب:

 مقجمة الكتاب:

 عخض عبجه الخاجحي مقجمة كجيدة في صفحة كاحجة، تتحجث عغ عمع المغة كمجبلتو. -
 كسا عخض لفرػؿ ىحا الكتاب، كأىع السرادر التي أخح مشيا مادتو العمسية  -
 فرؽل الكتاب: -

 عمى سبعة فرػؿ تعالج عمع فرػؿ في عمع الّمغة .اشتسل ىحا الكتاب 

 الفرل األول: -
 فقو الّمغة وعمػ الّمغة عشج الغخبييؼ: -

 فقو الّمغة كعمع الّمغة عشج الغخبييغ، فقج عالج عبجه الخاجحي في ىحا الفرل:

 الخمط الحؼ كقع بيغ ىحيغ السرصمحيغ " فقو الّمغة " ك " عمع الّمغة ". -1

 كاضحا مغ خبلؿ الكتب التي ذكخىا:كقج كرد ىحا الخمط 

 5كتاب الجكتػر عبج الػاحج كافي " فقو الّمغة ".

 كتاب األستاذ أحسج السبارؾ " فقو الّمغة " 

 ي فقه اللّغة " كتاب الجكتػر صبحي الرالح " دراسات ؼ

 كتاب الدكتور إبراهٌم السامرائً " فقه اللّغة المقارن " 

                                                             
.3المرجع السابق، ص   5  
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ذلظ كمو إلى لبذ غيخ ىيغ لجػ الصبلب خاصة، كيقػؿ في ىحا الرجد: " كقج أدػ  -
، خاصة أّف معطع ىؤالء الكتاب قج سػّؼ  كخاصة لجػ دارسي الّمغة عمى كجو العسـػ

 بيغ " فقو الّمغة  " ك " عمع الّمغة " 
 كقج كرد أيزا في ىحا الفرل: -
 6تتبع نذأة الجرس الّمغؽي يعيؼ عمى فيػ عمػ الّمغة وفقو الّمغة: -
 الفمدفي لمغة  اليػناف كدرسيع -
 السشيج اليشجؼ مشيج كصفي. -

 بايششي 
 مجرسة اإلسكشجرية كمشيج فقو الّمغة.

 القخكف الػسصى كدراسة البلتيشية كاليػنانية.
 بشتر كالجراسة السقارنة.

 كذف الّمغة الدشدكخيتية.
 التقديع الدبللي لمغات 

 راسظ شميجل كبػب " التقديع الدبللي لمغات " 
 رف فقو الّمغة السقا

 جخيع كالشحػ التاريخي.
 الشحػييغ الججد

 الدشدكخيتية كانت أساس البحث الّمغػؼ 
 مؤرخػ الّمغة الغخبيػف ال يعخضػف لعمساء العخب.

 درس الّمغة " السكتػبة "
 السقارنة بيغ الّمغات التي تشتسي إلى اليشجية كاألكربية

 إعادة تذكيل الّمغات القجيسة 
                                                             

.11.ت، ص ٌنظر: عبده الراجحً، فقه اللّغة فً الكتب العربٌة، دار النهضة العربٌة بٌروت، د.ط، د 
6  
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لشتقجـ اآلف في محاكلة لسعخفة حجكد " فقو الّمغة " ك" عمع حيث يقػؿ في ىحا الرجد: " ك 
ىي أّف نتتبع نذأة ىحيغ العمسيغ عمى ما يحكخه  –الّمغة "، كالصخيقة الرحيحة ؼيسا يبجك لشا 

 مؤرخػ الجرس الّمغػؼ مغ الغخبييغ الحيغ أخح عشيع عمساؤنا في العرخ الحجيث " 
 بجأ التسييد بيؼ عمػ الّمغة وفقو الّمغة:

 السشاداة بأف الّمغة " أمخ شبيعي "
 إدراج عمع الّمغة تحت العمـػ الصبيعية 

 تحجيج عمع الّمغة عشج سػسيخ 
 مػضػع عمع الّمغة ىػ الّمغة في ذاتيا كمغ أجل ذاتيا 

   عمع الّمغة يدتعيغ بعمـػ كثيخة. 
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 الفرل الثاني:

 فقو الّمغة وعمػ الّمغة عشج العخب:
عبجه الخاجحي : مغ الحقائق السقخرة أّف الحياة العخبية نذأت  يقػؿ الجكتػر

كتصػرت في ضل القخآف الكخيع، ذلظ أّف السدمسيغ لع يخك في قخآنيع كتابا يتمى 
كلكشيع آمشػا بو كتابا يشطع حياتيع كميا  في الرمػات أك تختيل في السشاسبات،

كمغ ىحه الحؿيقة  بحيث أف تتدق ىحه الحياة مع ما جاء بو القخآف الكخيع،
الكبخػ في حياة السدمسيغ كانت حخكاتيع نحػ العمع في سبيل فيع الشز 

 7الكخيع كالػصػؿ إلى ما يحتػيو مغ أحكاـ . 
 كما يشجرج تحت ىحا الفرل مغ عشاكيغ نػجدىا في الشقاط التالية: 

 نذأة الحياة العمسية العخبية في ضل القخآف
 راستيا إال مغ داخمياالحياة العمسية العخبية ال ترح د

 الرمة بيغ الّمغة كاإلسبلـ
 مرصمحات العخب عغ ) الّمغة ( ك ) الشحػ ( ك )العخبية (

 الّمغة كجسع األلفاظ
 الشحػ عشج القجماء

 عمع العخبية 
 القخف الخابع كمرصمح فقو الّمغة 

 ابغ فارس ككتابو الرحابي 
 مادة الكتاب 

 الثعالبي ككتابو فقو الّمغة 
 الثعالبي عمى ابغ فارس اعتساد 

                                                             
.19ٌنظر: فصول فً علم اللّغة، المرجع السابق، ص  
7  
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 القدع األكؿ مغ كتاب الثعالبي معجع خاص
 ابغ جشي معتدلي 

تأثخه بفقو الكبلـ كأصػؿ الفقو مشيج العخب في درس أىػ في فقو " الّمغة " أـ 
  في " عمع الّمغة "

 8مدتػيات درس الّمغة أربعة " صػتية كصخؼية كنحػية كداللية.
 السدائل العامة 
 غة: السشيج الػصفي، السشيج التاريخي، كالسشيج السقارف.مشاىج عمع المّ 

ىحه ىي السعالع الخئيدية لتصػر الجرس الّمغػؼ عشج الغخبييغ في القخف التاسع 
 عذخ.

 اختالفات كثيخة بيؼ الّمغؽييؼ السحجثيؼ: -4
 الفخؽ الػاضح بيغ " فقو الّمغة " كمشيج الّمغة " 

 ةاختبلؼ الغخبييغ حػؿ مرصمح فقو الّمغ
 السجرسة االنجميدية كاأللسانية كاألمخيكية

 فقو الّمغة في الجامعات السرخية
حيث يقػؿ عبجه الخاجحي في ىحا الرجد " كغشي عغ البياف اآلف أّف ىشاؾ 
فخؽ كاضحا بيغ مػضػعي العمسيغ كمشيجييسا في درس الّمغة، كىحا الفخؽ 

خب، كىػ ما تتقجـ يشبغي أّف يكػف كاضحا عشج بحث السشيج الّمغػؼ عشج الع
 لمحجيث عشو في الفرػؿ التالية"

كميسا يكغ مغ أمخ فإّف تصّػر " عمع الّمغة " في ىحا القخف عمى اختبلؼ 
 مشاىجو كمجارسو قج ساعج عمى التسييد الػاضح بيشو كبيغ فقو الّمغة.

حيث أكرد السؤلف في ىحا الفرل بقػلو " فإنشا نخػ الجرس الّمغػؼ عشج العخب 
مشجرجا تحت             " عمع الّمغة " كليذ تحت " فقو الّمغة "، كمغ  القجماء

                                                             
.94ٌنظر: فقه اللّغة فً الكتب العربٌة، المرجع السابق، ص  
8  
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الرالح أّف نتفق في دراستشا عمى مرصمح كاحج يكػف أكثخ داللة عمى 
السػضػع كالسشيج، كمغ الػاضح أّف مرصمح فقو الّمغة ال يذيخ عغ قخيب أك 

يعتػره بعيج إلى شخيقة العخب القجماء فزبل عسا يحيط بو مغ غسػض كما 
  9مغ خبلؿ.

 

 الفرل الثالث:

 عمػ الّمغة االجتساعي:
إّف دراسة مػضػع الّمغة شالسا شغل باؿ الباحثيغ مشح القجـ، فالّمغة ىي أىع ما 
يسّيد اإلنداف، كىي أخصخ نذاط إنداني، كال يكاد يترػر نذاط إنداني بجكف 

ػؼ كاستقبللو، كذلظ لغة، كىحا ما يجركو الّمغػيػف بسشاداتيع بعمسية الجرس الّمغ
أّف دراستيع ال يسكغ أّف تعتسج عمى ط الّمغة " كحجىا، بل إّف عمساء الّمغة 

يدتعيشػف بعمـػ أخخػ كالجغخاؼيا كاإلحراء كالفيدياء كعمع الشفذ كاالجتساع 
كاألنثخكبػلػجيا كغيخىا كقج أدػ اتراؿ عمع الّمغة بيحا الشػع مغ الفخكع إلى 

يا كأكسعيا انتذارا اآلف، ىػ ما يعخؼ بعمع الّمغة نذأة فخكح البحث، أحجث
    sociolinguistiquesاالجتساعي 

 أما ما يشجرج تحت ىحا الفرل مغ مباحث تسثمت ؼيسا يمي: 
 عمع الّمغة االجتساعي.

 األنثخكبػلػجيػف كدراسة الّمغة.
 الّمغة كاالتراؿ 
 الّمغة الجانبية 

                                                             
ٌنظر: فصول فً علم اللّغة، ص .... 
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 دسيةالّمغة كالحخكة الج -الّمغة كاالتراؿ 
 الّمغة عشج الحيػاف  –الّمغة كاالتراؿ 

 الّميجات اإلقميسية 
 الّميجات االجتساعية

 السبحث األول:
 / عمػ الّمغة االجتساعي:1

قج أشار عبجه الخاجحي في ىحا الفرل إلى مشيج عمع الّمغة االجتساعي في 
 صػرتو الحالية بقػلو.

جع إلى القخف التاسع عذخ كالحق أّف اتراؿ البحث الّمغػؼ بعمـػ السجتسع يخ 
كقج ضيخت مرصمحات كثيخة تذيخ إلى تصّػر ىحا االتراؿ، كقج تفيجنا في 

 الكذف عغ مشيج عمع الّمغة االجتساعي في صػرتو الحالية:
 الفيمػلػجيا االنثػجغخاؼية
 االنثػلػجيا الفيمػلػجية  

 االنثخكبػلػجيا الّمغػية
 سيديػلػجية الّمغة

 جيعمع الّمغة الديديػلػ 
 عمع الّمغة االنثػلػجي

 عمع الّمغة الشفدي 
 عمع الّمغة االجتساعي   

كىحا التصػر يذيخ إلى أّف استقخار السرصمحات عمى ىحا الشحػ في الدشػات 
، فشحغ  األخيخة يجؿ عمى أّف " الجرس الّمغػؼ " ىػ األساس في ىحه العمـػ
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ّمغػؼ، كعمع الّمغة نجرس اآلف عمع الّمغة االجتساعي، كليذ عمع االجتساع ال
 10الشفدي، كليذ عمع الشفذ الّمغػؼ كىكحا.

 السبحث الثاني:
 / االنثخوبؽلؽجيا ودراسة الّمغة:2

 كيشجرج تحت ىحا السبحث:
الّمغة كاألسصػرة  -4أصل الّمغة  -3الّمغات البجائية  -2الّمغة كالجشذ  -1
 نطخية سياؽ الحاؿ  -5

 جػانب.كسشعخض ىشا لثبلثة  الّمغة واالترال:
 الّمغة الجانبية -
 الّمغة كالحخكة الجدسية -
 االتراؿ الحيػاني كالّمغة. -

 السبحث الثالث:

 الّمغة والحخكة الجدسية –/ الّمغة واالترال 3

 السبحث الخابع:

 الّمغة واالترال عشج الحيؽان: -/4

كىحه الجراسات عغ نطع االتراؿ عشج الحيػاف أفزت إلى تأكيج الخرائز 
 اإلندانية، كىي ما يسكغ أّف نػجدىا ؼيسا يمي: السسيدة لمغة 

 -5التبادؿ الجاخمي  -4التحكسية  -3الخمق أك اإلنتاجية  -2الثشائية  -1
 11الشقل الثقافي.  -7التخرز  -6الذسػؿ 

                                                             
94ٌنظر: فصول فً علم اللّغة، ص    10  
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 السبحث الخامذ:

 الّميجات اإلقميسية. -/5

 السبحث الدادس:

 الّميجات االجتساعية:  -/6

غ البياف أّف التشػع الّمغػؼ في صػرتو كقج أكضح السؤلف، أنو غشي ع -
 االجتساعية يذسل كل السدتػيات الّمغػية، الرػتية كالشحػية كالجاللية.

 12الّميجة كالسيشة. -3الّميجة كالجشذ  -2الّميجة كالعسخ  -

 الفرل الخابع:

 الّمغة والثقافة في مرخ في العقج األخيخ:

ج تحجث عغ الثقافة بأنيا نجج في ىحا الفرل أف الجكتػر عبجه الخاجحي ق  
تذكل الدمػؾ السعخفي كالػججاني لئلنداف ؼيسا يتعمق بالعير، كالتفكيخ، 

كالذعػر كاالرتباط باآلخخيغ، كأف المغة أىع مطاىخ التعبيخ عشج الثقافة ،كىي 
 التي تذكل نطخة السجتسع إلى العاـ .

 الفرل الخامذ: 

 عمػ المغة التطبيقي )السرطمح والسعشى (.

 : تسثمت مباحث ىحا الفرل ؼيسا يمي     

                                                                                                                                                                    
.119-32ٌنظر: المرجع السابق، ص  
11
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 ضيػر السرصمح.السبحث األول: 

 معشاه كمجاالتو.السبحث الثاني: 

 عمع المغة التصبيقي كمرادره العمسية.السبحث الثالث: 

 ىشاؾ أربعة عمـػ تسثل السرادر األساسية لعمع المغة التصبيقي ىي:

 عمع المغة. -1   

 عمع المغة الشفدي. -2   

 ع المغة االجتساعي.عم -3   

 كقج ذكخ عبجه الخاجحي:    

 المغة كالثقافة          -أ

 المغة كاالتراؿ          -ب 

   األحجاث الكبلمية        -ج

 الػضائف المغػية -د

 التشػع المغػؼ  -ه

 عمع التخبية : -4

كبعيجا عغ الحجيث السفرل أيزا نذيخ إلى السدائل التي تترل بسػضػع    
 خبية اتراال مباشخا.عمع الت
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 نطخية التعمع      -أ

        خرائز الستعمع  -ب 

       اإلجخاءات التعميسية-ج

 الػسائل التعميسية  -د 

 السبحث الخابع:

 13عالقة عمػ الّمغة التطبيقي بيحه السرادر:

باتت عبلقة عمع الّمغة التصبيقي بيحه السرادر األربعة كاضحة حيث يقػؿ 
" ىحه ىي السرادر األربعة التي يدتسج مشيا عمع الّمغة خاجحي عبجه الالجكتػر 

التصبيقي مادتو في تعميع الّمغة، كىي جسيعا مرادر تترجػ لّمغة اإلندانية 
 ، مغ زكايا ما، كيسثل عمع الّمغة التصبيقي الجدخ الحؼ يخبط بيغ ىحه العمـػ

ّف عمع الّمغة الشفدي كقج اتزح لشا اآلف أّف عمع الّمغة يقجـ كصفا عمسيا لمغة، كأ
يقجـ درسا لمدمػؾ الّمغػؼ عشج الجساعة، كاّف عمع التخبية يقجـ اإلجخاءات 
التعميسية، كليذ معشى ذلظ أّف عمع الّمغة التصبيقي يدتشج إلى ىحه العمـػ 

األربعة فحدب؛ بل أنو يتػجو إلى أؼ مرجر يشدييع في حل " مذكمة " تعميع 
ة كبالقجرة عمى التصػر كالتغييخ بسا يعيغ عمى الّمغة، كمغ ثع يترف بالسخكن

 تحديغ سبل الحل. 

 الفرل الدادس:

  اكتداب الّمغة ومدتقبل تعميػ العخبية:
                                                             

.119.191ٌنظر: المرجع السابق، ص  
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أشار عبجه الخاجحي بقػلو " أييا الدادة إف أقل ما يقاؿ عغ تعميع العخبية اآلف 
في مرخ كفي العالع العخبي إنو تعميع مخيس، كال حاجة لشا أف ندصح 

ة فشعمقيا عمى مذكمة االزدكاج الّمغػؼ، ألّف السدألة مغ قبل كمغ بعج السدأل
مدألة " عمع" كالعجيب أّف األصػات تختفع كل يـػ في كل مكاف في العالع 

العخبي عغ التشسية، أال فميعمسػا أنو ال تشسية بجكف تعميع لغػؼ سميع يشبشي عمى 
 أساس مغ العمع. 

 الفرل الدابع:

 ة والثقافية:العؽامل االجتساعي

تعتبخ الثقافة نسط مغ أنساط الدمػؾ السعخفي كالػججاني يكػف صيغة لمػجػد 
الذخري كاالجتساعي كتسثل أىسية جػىخية في تعمع لغة أجشبية، فالّمغة جدء 

مغ الثقافة كالثقافة جدء مغ الّمغة، كمغ ثع فإّف اكتداب لغة أجشبية يعشي 
 اكتداب ثقافة أجشبية.

 لفرل أىع الجػانب في تعمع الّمغة األجشبية:كنعخض في ىحا ا

 االنصباعات الحىشية عغ الثقافة.السبحث األول: 

 االتجاىات  السبحث الثاني:

 التصبع الثقافي. السبحث الثالث:

 التفاكت االجتساعي. السبحث الخابع:

 .التفاكت االجتساعي التقجيخؼ السثالي -أ/                         
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 تعمع الّمغة الثانية كاألجشبية .: السبحث الخامذ

 .الّمغة كالفكخ كالثقافة السبحث الدادس:

 في قاعة الجرس. السبحث الدابع:

 الصخيقة اإليحائية . -أ/

 الصخيقة الرامتة. -ب/

في ىحا الرجد " فالصخيقة اإليحائية تعمسشا كيف عبجه الخاجحي حيث يقػؿ 
ستخخاء في قاعة الجرس، نفيج مغ قجرات العقل البذخؼ، ككيف نػضف اال

ككيف ندتخجـ السػسيقى في الػصػؿ إلى ىحا االستخخاء، كتسّجنا الصخيقة 
الرامتة بسبادغ مبلئسة حقا، كإذ يسيل السّجرسػف إلى أّف يقّجمػا لصبلبيع كل 
شيء عمى شبق مغ فزة؛ تعّمسشا ىحه الصخيقة كيف نجعع التعمع االستكذافي 

رسػف مغ الكبلـ كأّف يفدحػا السجاؿ لمّصبلب أّف لجػ الجارسيغ بأّف يقّمل السج
 14يدتخمرػا بأنفديع ما يخاد ليع أّف يتعمسػه. 

 مرادر الكتاب:

مادتو العمسية تسثمت في كتب " عبجه الخاجحي " الكتب التي استقى مشيا 
 عخبية ككتب أجشبية، تسثمت ؼيسا يمي:

تحػؿ في أبػابو مغ خبلؿ ترفح الكتاب كاستقخائو كالشطخ في مدائمو كال 
استقى مادتو العمسية مغ عبجه الخاجحي كالخػض في أبػابو كفرػلو نجج أّف 

 عّجة كتب تسثمت في ما يمي:
                                                             

.149ٌنظر: المرجع السابق، ص  
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 أوال: السرجر العخبية:

التػزيع الّمغػؼ الجغخافي. معيج البحػث كالجراسات إبخاهيػ الدامخائي. -
 ـ  1968العخبية بالقاىخة 

مصبعة السعارؼ، بغجاد، ، ت األدباءندىة األلباب في شبقاابؼ األنبا ري: -
 ـ. 1959

 1952الخرائز، تحقيق دمحم عمي الشجار، دار الكتب القاىخة، ابؼ جشي: -
 ـ 

ـ، ج 1962السقجمة، تحقيق الجكتػر عمي عبج الػاحج كافي، ابؼ خمجون:  -
4 

 العقج الفخيج ابؼ عبج ربو  -
 فػات. 271/ 4ىػػ،  1328البحخ السحيط، ط الدعادة، أبؽ حيان: -

 .2/52ـ  1951الػؼيات، القاىخة، 
 1975البشاء االجتساعي، الييئة السرخية العامة لمكتاب  أبؽ زيج  أحسج  -

 ـ
مصبعة الجببلكؼ  –ليجات اليسغ قجيسا كحجيثا أحسج حديؼ شخف الجيؼ  -

 -ـ   1970بالقاىخة 
الترػر الّمغػؼ عشج العخب، كمية اآلداب بجامعة اإلسكشجرية، أحسج خميل: -

 ـ.1960سشة  14 عجد رقع
 1983:نطخيات التعمع، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة، أحسج زكي صالح -

 ـ 
 السدىخ. .ـ  1935اإلتقاف في عمـػ القخآف، القاىخة الديؽطي:  -
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االنثخكبػلػجيا االجتساعية، تخجسة الجكتػر أحسج أبػ بخيتذارد ايفا ند:   -
 ـ 1972  3زيج، الييئة العامة  السرخية لمكتاب ط 

الّمغة بيغ السعيارية كالػصؽية، دار الثقافة، الجار البيزاء، تسام حدان: -
  ـ  1980

ىػ.فقو الّمغة كسخ العخبية، السصبعة 1284فقو الّمغة، القاىخة، الثعالبي:  -
 ىػ. 1317األدبية، 

البياف كالتبييغ تحقيق عبج الدبلـ ىاركف مصبعة مرصفى البابي الجاحظ:  -
 الحمبي 

سات في األلفاظ العامية السػصمية، مصبعة أسعج، بغجاد دراحازم البكخي  -
 ـ  1972

فقو الّمغة السقارف، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت، الجكتؽر إبخاهيػ الدامخائي : -
 ـ 1968

غخائب الّميجة الّمبشانية كالدػرية، السصبعة رفائيل نخمة اليدؽعي: -
 ـ 1962الكاثػليكية، بيخكت 

ـ، ج  1957لقخف الخابع، السصبعة التجارية، الشقج الفشي في ازكي مبارك:  -
2. 

 .2/364الكتاب، تحقيق عبج الدبلـ ىاركف، سيبؽيو: -
 ـ 1960دراسات في فقو الّمغة، مصبعة جامعة دمذق، صبحي الرالح: -
 ـ.   1984عمع الشفذ التخبػؼ، دار الفخقاف، عساف، عبج الحسيج نذؽاتي: -
راسة لغػية ميجانية، مصبعة خرائز الّميجة الكػيتية، د عبج العديد مطخ: -

ليجة البجك في إقميع ساحل مخيػط، دار الكتاب .ـ 1969الخسالة بالكػيت 
 ـ  1968العخبي بالقاىخة 
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بحػث في عمع الشفذ التخبػؼ، الخانجي، عبج ّللّا عبج الحي مؽسى:  -
 ـ1981القاىخة، 

 ليجة شساؿ السغخب،) تصػاف كما حػليا (، عبج السشعػ سيج عبج العالي: -
 ـ  1968دار الكاتب العخبي بالقاىخة، 

فقو الّمغة في الكتب العخبية، دار الشيزة العخبية، بيخكت،  عبجه الخاجحي: -
الّميجات العخبية في القخاءات القخآنية، دار السعارؼ بسرخ .ـ1972
 ـ 1977الشحػ العخبي كالجرس الحجيث، اإلسكشجرية، .ـ 1968

ـ ثع تػالت  1941شبع أكؿ مخة  فقو الّمغة ) عمي عبج الؽاحج وافي: -
شبعاتو بعج ذلظ، كقج اعتسجنا في ىحا البحث عمى الصبعة الخامدة، لجشة 

 ـ ( عمع الّمغة، مكتبة نيزة مرخ، القاىخة. 1962البياف العخبي 
الّمغة كالسجتسع، دار إحياء الكتب العخبية، القاىخة، عمي عبج الؽاحج وافي:  -

 ـ1951
عمع الّمغة، دار الشيزة العخبية، القاىخة، دراسات في فاطسة محجؽب:  -

 ـ1976
ـ، القدع 1969دراسات في عمع الّمغة، دار السعارؼ بسرخ، كسال بذخ:  -

الثاني.التفكيخ الّمغػؼ عشج العخب في ضػء عمع الّمغة الحجيث، دراسات في 
 عمع الّمغة، القدع الثاني.  

إحياء الكتب  الّمغة كالسجتسع، تخجسة دكتػر تساـ حداف، دارلؽيذ:  -
 ـ 1955العخبية، القاىخة، 

تعميقات عمى ليجة بغجاد العخبية، تخجسة دكتػر أكـخ فاضل، ماسيشيؽس:  -
 ـ 1962مخكد الفػلكمػر العخاقي في كزارة اإلرشاد، 



خارجي نهكتابانوصف ان                                      :انفصم األول  
 

 

31 

مقجمة  لجراسة فقو الّمغة، دار الشيزة العخبية، بيخكت دمحم أبؽ الفخج:  -
 the linguistic  لمغات )محاضخة ألغ ىػ: الجراسة الّمغػية  1966

study of languages .) 
 ـ1960فقو الّمغة، مصبعة جامعة دمذق، دمحم السبارك:  -
عمع .ـ 1958الّمغة كالسجتسع، السصبعة األىمية، بشغازؼ محسؽد الدعخان:  -

 ـ. 1962الّمغة، دار السعارؼ، بسرخ، 
حجيثة، السػجد عمع الّمغة بيغ التخاث كالسشاىج المحسؽد فيسي حجازي:  -

 20ص  249السكتبة الثقاؼية، العجد 
الّمغة بيغ الفخد كالسجتسع، تخجسة الجكتػر عبج الخحساف أيػب،  يدبخ سؼ:  -

 ـ. 1954مكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة، 
 ثانيا السرادر األوروبية:  -

Ardener Edwin  
Social anthropology and language, Tarrstok 

publication London. 1971 
birduilistell rayl. 
Kinesics, context, Essays motion communication, 
edited by Barton Jones, university of Pennsylvania, 
press, Philadelphia, 1970. 
Honesty noom  
Syntactic structures, mouton co .the Hague 1957   
  
 Clevenger Theodore and mottos jack  
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Communication process, Scott, foremen and 
company, Glenview, Illinois, 1971. 
 Firth I , r  
Papers in linguistics, oxford university press, London, 
1957. 
Selected papers, edited by planer, Longmans 1968  
hall Robert Introductory linguistics, motilal 
banarsidas, Delhi, 1969  
Logons john  
New horizons in linguistics, sanguine books, 1970 
Malmstrom jean language in society, Higden book 
company, inc, new jersey, 1968  
Ogden and Richards: the meaning of meaning, 
Rutledge & kegan Paul l t d, London, tenth edlation, 
1949   

 
    Robin chain amcient  west Arabia, London 1951  
Samarin urilion feeld linguistics, holt, rime hart and 
ursten, new York, 1976 
Shuy, wolfram, riley. Fild techniques in an urban , 
language study, center for applied linguistics, 
Washington 1968. 
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Wordhaugh raneld introduction to linguistics, mr 
gvaw, hill, inc, new York, 1972. 
Jespersen, Otto: language, its language; its nature, 
development and origin, London, 1964.  
De Saussure, Ferdinand: ceresin general  
linguistics, translated by wade basten, 1964. 
Ibid.  
Enc, American language  
Bloomfield, Leonard: 
Language, london1950  

      Breezing f . M  
  
 Lectures’ on linguistics, Moscow 1969 
Robins r . H  
general linguistics, an introductory server, London, 
1964  
Larson, Ronald n and sralley  
William a. 1972: becoming bilingual. A guide to 
language to language learnery, new Garran  
Cardoon e c 1973: Introduction to crass cultural 
communication, new jersey. Rutgers university.     
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  Adler, peter s 1972: cultural shok  and the Gross 
Learning experience. Pittsburgh.   
Clark, mark a 1967: second language acquisition as 
a clash of conxiosness .language learning.  
Crustal, d , sirection in applied  linguistics. 
Academic paess 1981. Wilkins, d: linguistics in 
langage teaching, London, 1972. 
Mactey, w : language didactiques and Applied 
linguistics, in : oller and  
Richards, focus on the Lerner: pragmatic 
perspectives for the language tusker, Rowley, mass 
1973.   
Solsky, b: educational linguistics, an introduction, 
Rowley, ;ass 1978. 
Bausch, k , urwort: zeitxrift fur literatureuissenxhat 
and linguistic, 13 , 1974. 
Kaplan, Robert eds: on the xope of applied 
linguistics,  1980.  
Gorder, s:   problems and   solutions in applied 
linguistics, in cristgaard et al, applied linguistics. 
Problems and solutions, Heidelberg, 1974. 
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Els, t , and other: applied linguistics. And the 
learning and teaching of foreign languages, Edward 
Arnold, London, 1984. 
Corder, s:  introducing applied linguistics, penguin. 
1973. 
De Saussure. F : course in general linguistics, 
London, 1966. 
Clark, h ,e Clark: psycolology and language, an 
introduction to psycholinguistics , new York, 1977.   
Foss, d ,d hakes: psycholinguistics: an introduction 
to the psycholguig of language, England cliffs, 
1978.  
Slobin, d: psycholinguistics, glen view, 1979. 
Trudgill, p: sociolinguistics, an introduction, 
harmon dsuvrth, 1979. 
Ditmen- n- sociolinguistics:  acritical survey of 
theory and application, London, 1976  
Labor, w: sociolinguistic patterns, Philadelphia 
,1972. 

 عؼ الشحؽ التعميسي أنعخ:



خارجي نهكتابانوصف ان                                      :انفصم األول  
 

 

36 

Candling, c: The status of pedagogical grammars, 
in: corder, s, e roulette eds theoretical linguistics 
models in applied linguistics, Paris, 1973. 
 Ruther ford , w :  aspects  pedagogical grammars, 
applied linguistics, 1980. 
James, a , p ,westney: new linguistics inpuless in 
foreign language teaching, Tubingen, 1981. 

 في عبلقة عمع الّمغة التصبيقي بعمع الّمغة:
Diller, k: linguistics in language teaching , London, 
1972. 
John Somme: divotions. 
Larson and smelly 1973 “ 39 “  
Condon 1973  
Murdock, g, p. 1961.  
The innocent abroad. 

 Francois livers le peintلباريدية نذخ ذلغ في السجمة ا   
Oller, Hudson and lin 1977, chihara and oller 
1978. 

Oller, baca and uigil 1978. 
 الفيخس:

 الرفحة                           السؽضؽع                          
                    الفرل األول:                                          

          5.                 الّمغة عشج الغخبييغ فقو الّمغة كعمع
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 الفرل الثاني: 
 25.                    فقو الّمغة كعمع الّمغة عشج العخب

 الفرل الثالث: 
 49                              .عمع الّمغة االجتساعي

 الفص الخابع: 
 111.           افة في مرخ في العقج األخيخالّمغة كالثق

  الفرل الخامذ:  
 119         عمع الّمغة التصبيقي ) السرصمح كالسعشى ( 

 الفرل الدادس:  
 145              اكتداب الّمغة كمدتقبل تعميع العخبية. 

 الفرل الدابع:
 151ػامل االجتساعية كالثقاؼية.                       الع
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 الــفــرــــل الثاني:

 سؽن الكتاب:تمخيص مز

 فــــقو الّمغة وعمػ الّمغة عشج الغخبييؼ: 

 الخمط بيؼ فقو الّمغة وعمػ الّمغة: 

عخفت الجراسات الّمغػية في جامعاتشا مرصمح "فقو الّمغة"، ثع عخفت مرصمح "عمع 
الّمغة"، كلع يدمع استعساؿ السرصمحيغ مغ خصأيغ إلى اضصخاب في فيع كّل عمع كفي 

مع شيء مغ  15شا مغ يكتب كتابا في فقو الّمغة كىػ يعشي عمع الّمغةتحجيج ميجانو، فخأي
التػسع في استعساؿ ىحا السرصمح، إذ يعخض ؼيو لبحػث تتعمق بحياة الّمغة كما يصخأ عمييا 

مغ تغّيخ، كلبحػث تتعمق بجراسة األصػات  التي تتألف مشيا الّمغة، كلبحػث تتعمق بالّمغة 
كيقخنو بعشػاف تػضيحي ىػ دراسة  16كتب كتابا في فقو الّمغة مغ حيث داللتيا، ثع نجج مغ ي

تحميمو مقارنة لمكمسة العخبية، كيعخض ؼيو لؤلصػات الّمغػية كاالشتقاؽ كاألبشية كاألكزاف 
كمعاني األلفاظ، ثع كتب الجكتػر " صبحي صالح " كتابو  " دراسة في فقو الّمغة " فعخض 

خرائز العخبية مغ إعخاب كمغ مشاسبة حخكؼ العخبية فييا لمعخبية بيغ أخػاتيا الدامية ك 
 لسعانييا كمغ السشاسبة الػضعية كأنػاع االشتقاؽ كالشحت كغيخىا.

يع الدامخائي كتابو " فقو الّمغة السقارف " جسع ؼيو مجسػعة  - كسا كتب الجكتػر " إبخـا
العخبية مغ السقاالت الستشػعة كالعخبية بيغ الجسػد كالتصّػر كالتػليج كالثقافة 

 17كاإلقميسية.

                                                             
 15

ثم توالت طبعاته بعد ذلك وقد اعتمدنا فً هذا البحث على الطبعة  1391هو كتاب الدكتور علً عبد الواحد وافً: فقه اللّغة ) طبع أول مرة  

الخلط عنده الدكتور محمود فهمً حجازي فً كتابه الموجز " علم اللّغة بٌن (.  وقد أشار أٌضا إلى هذا  1326الخامسة، لجنة البٌان العربً 

.61، ص 693التراث والمناهج الحدٌثة " المكتبة الثقافٌة العدد   

.1321دمحم المبارك فقه اللّغة، مطبعة جامعة دمشق  
16

  
.1321دو صبحً الصالح: دراسات فً فقه اللّغة، مطبعة جامعة دمشق  
17  
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ىحا ما أدػ إلى لبذ لجػ الّصبلب خاصة كلجػ دارسي الّمغة عمى كجو العسـػ ففي 
كتاب الجكتػر " عمي عبج الػاحج " كفي سػر فقو الّمغة كعمع الّمغة فيػ ال يفخؽ بيشيسا تقخيبا 

" أما عمع كاضحا، غيخ أّف فقو الّمغة عشجه يختز بالبحػث السترمة بالعخبية كحجىا، يقػؿ 
الّمغة نفدو فقج درس السؤلفػف مغ العخب بعزيسا تحت أسساء مختمفة أشيخىا " فقو الّمغة " 
كىحه التدسية ىي خيخ ما يػضع ليحه البحػث، فإّف فقو الذيء ىػ كّل ما يترل بفمدفتو 

 كفيسو كالػقػؼ عمى ما يديخ عميو مغ قػانيغ.

" " فقو الّمغة " فيػ يقخر أف نصمق عميو أحج كحلظ نجج في كتاب األستاذ "  دمحم السبارؾ 
االسسيغ " عمع الّمغة " أك " فقو الّمغة " ككبلىسا يفيج السقرػد كيشصبق عمى السفيـػ العمسي 

لسباحث الّمغة، كيقخر الجكتػر " صبحي الرالح " ) أّف مغ العديخ تحجيج الفخكؽ الجؾيقة بيغ 
ا متجاخمة بيغ عمساء الّمغة في الذخؽ كالغخب، قجيسا عمع الّمغة كفقو الّمغة ألّف جّل مباحثيس

كحجيثا(، كسا اقتخح عمى الباحثيغ السعاصخيغ االستبجاؿ ليحه التدسية القجيسة شيئا ) أؼ فقو 
الّمغة ( كإف يعسسػىا عمى جسيع البحػث الّمغػية ألّف كّل عمع لذيء فيػ فقو، فسا أججر ىحه 

 الجراسات جسيعا أّف تدسى فقيا.

أّف باحثيشا الحيغ اترل بعمع الّمغة في مشاىجو الحجيث يمفتػف إلى الفخؽ الػاضح  عمى
 بيغ عمع الّمغة كفقو الّمغة.

 اليػناف كدرسيع الفمدفي في الّمغة. -1

 اليشجؼ مشيج كصفي.  -2

 أراء بأنيشي الّمغػية التي ال تداؿ حتى اآلف في كصف الطػاىخ الّمغػية. -3

 مشيج فقو الّمغة.مجرسة اإلسكشجرية ك  -4
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 القخكف الػسصى كدراسة اليػنانية كالبلتيشية. -5

كتابو ) مقارنة كتقجيخ  1976كلعل أكؿ دراسة قامة بيا " دبي نتذا " كأصجر سشة  -
 فمدؽياف نقجياف ألرع عذخة لغة أكربية قجيسة كحجيثة ( 

 كذف الّمغة الدشدكخيتية  -6

 التقديع الدبللي لمغات  -7

 فخاند بػب .  –فخيجريظ فػف شميجل  –رسسػس راسظ  -8

 فقو الّمغة السقارف.  -9

 جخيع كالشحػ التاريخي  -10

 الشحػيػف الججد  -11

 18الدشدكخيتية كانت أساس البحث الّمغػؼ  -12

ىحه السعالع الخئيدية لتصػر الجرس الّمغػؼ عشج الغخبييغ في القخف التاسع عذخ،  -
 كمشيا تبيغ لشا ما يمي: 

 الّمغة الغخبيػف ال يعخضػف لعمساء العخب مؤرخػف  -1

 االعتساد عمى درس الّمغة السكتػبة كليذ الّمغة السشصػقة في التعميع  -2

 كذف الّمغة الدشدكخيتية أدػ إلى نذأة ما يعخؼ بفقو الّمغة -3

 إّف الدشدكخيتية أدت إلى ترشيف الّمغات ترشيفا سبلليا   -4
                                                             

م.1324السامرائً: فقه اللّغة المقارن، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت د. إبراهٌم  
18  
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 تسي إلى اليشجية األكركبية السقارنة بيغ الّمغات التي تش -5

19إعادة تذكيل الّمغات القجيسة  -6
 

كاف ألعساؿ بػب كراسظ كجخيع تأثيخ كدخ عمى مغ خمفيع مغ باحثي الّمغة في  -
ألسانيا كفي األقصار األكركبية األخخػ كقج ميجت لتصػيخ الجرس الّمغػؼ حيث بجأ 

 التسييد بيغ " فقو الّمغة " ك " عمع الّمغة "  

ج كاف راسظ عالسا في فقو الّمغة " األيدمشجية " ، ككاف بػب عالسا في فقو الّمغة " نعع لق
الدشدكخيتية " ككاف جخيع عالسا في فقو الّمغة " الجخمانية " ، فقج بجأ يشادكف بأف الّمغة } 

 مػضػع شبيعي { .

" شبيعية كحيغ قدع الفبلسفة كعمساء مشاىج البحث كل العمـػ إلى عمـػ " عقمية " ك عمـػ 
 " أدرج الّمغػيػف عمع الّمغة تحت عمـػ الصبيعية. 

كمشح أكاخخ القخف التاسع عذخ بجأ عمع الّمغة يأخح حجكده الػاضحة، كىشا تبخز أسساء 
ثبلثة مغ المغػييغ الكبار ىع " فخديشانج دؼ سػسيخ " في أكربا ك " بمـػ فيمج  " ك " سبايخ " 

ثيخ بالسشاىج العمسية األخخػ التي كانت سائجة آنحاؾ في أمخيكا عمى خبلؼ بيشيع في التأ
20 

كقج ضيخ تحجيج " عمع الّمغة " حيغ أعمغ دؼ سػسيخ أف مػضػع عمع الّمغة الرحيح ىػ 
 الّمغة في ذاتيا كمغ أجل ذاتيا . 

                                                             
للتوسع فً تارٌخ الدراسات اللّغوٌة عند الغربٌٌن أنظر  
19  

a/ Jespersen: language. b/ Bloomfield, Leonard: language, London, 1950 
   

 Jespersen: language page 65 / 66. 20  
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كلقج رأػ الّمغػيػف أّف عمع الّمغة يدتعيغ بعمـػ كثيخة كالتاريخ كالجغخاؼيات كعمع الشفذ كعمع 
.االج  تساع العاـ  كغيخىا مغ العمـػ

كإذا كاف الّمغػيػف يتفقػف أّف مػضػع عمع الّمغة ىػ الّمغة، كدراسة الّمغة تشجرج عشجىع    
عمى مدتػيات أربعة } صػتية كصخؼية كنحػية كداللية { أما عمع األصػات فيػ يجرس 

لّمغػية كىػ ما الّمغة مغ جػانب كثيخة، كأما الرخؼ فيجرس الػحجات الرخؼية كالريغ ا
كالشحػ ميجانو التخاكيب؛ كيصمق عميو مرصمح  " morphologyيعخؼ عشجىع بسرصمح  "

"syntaxe    " كيدسيو آخخكف "grammaire "    أما عمع الجاللة أك عمع السعشى
sémantiques    .21فيجرس معاني السفخدة كيجرس معاني السفخدات كالجسل كالعبارات 

ة لّمغة سػاء ما تعمق بساىيتو ككضيفتيا كشخيقة جسع السادة الّمغػية كدراسة السدائل العام
 ...الخ 

كعمع الّمغة حيغ يجرس الّمغة عمى ىحه السدتػيات، يتخح ثبلثة مشاىج ىي: السشيج 
 22الػصفي كالسشيج التاريخي كالسشيج السقارف. 

السشيج كسا أّف ىشاؾ اختبلفات كثيخة بيغ الّمغػييغ السحجثيغ كيخجع ذلظ إلى 
 االجتساعي الحؼ يشتسي إليو ىؤالء الّمغػييغ.

فالفخؽ كاضح بيغ عمع الّمغة كعمع الّمغة، عمع الّمغة يجرس الّمغة في ذاتيا كمغ أجل 
ذاتيا، بيشسا يعالج فقو الّمغة مػضػع الّمغة باعتبارىا كسيمة إلى غاية أخخػ فسيجانو أكسع 

 كأشسل.

ي دراسة الحزارة أك دراسة األدب مغ خبلؿ الّمغة  إّف الغاية الشيائية لفقو الّمغة ى
فاختمف الغخبيػف حػؿ مرصمح عمع الّمغة كفقو الّمغة، ؼيقػؿ " يدبي رسػف " } إّف فقو 

                                                             
    De Saussure: course in general linguistics, p 232.  

21
  

. 641/ 626، ص 1326د. محمود السعران: علم اللّغة، دار المعارف بمصر،  
22  
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الّمغة مخادؼ عشج االنجميد لمجراسة السقارنة بيغ الّمغات بيشسا يعشي عشج اآلخخيغ دراسة 
 حزارة معيشة ألمة ما.

ة فقو الّمغة حيغ كفج إلييا عجد مغ السذخقيغ األكربييغ كلقج عخفت الجامعة السرخي
ليذتخكػا بيا فالتجريذ أك إلنذائيا، فعخؼ ىحا العمع في بجاية األمخ بسعشاه الػاسع مغ 

درس الحزارة، عمى أّف فقو الّمغة قج اشتيخ في الجامعات السرخية بأنو الجراسة السقارنة 
الصبلب يفيسػف مػضػع ىحا العمع بأنو بحث في لّمغة داخل " العائمة الدامية " ، فكاف 

 مقارنة األلفاظ العخبية كبعس تخاكيبيا بالّمغات الدامية كخاصة الّمغة العخبية.

كغشي عغ الّمداف أّف ىشاؾ فخقا كاضحا بيغ مػضػعي العمسيغ كمشيجيسا في درس 
ج العخب، كىػ ما الّمغة، كىحا التفخيق يشبغي أّف يكػف كاضحا عشج بحث السشيج الّمغػؼ عش

 23نتقجـ لمحجيث عشو في الفرػؿ التالية.

 الفرــــل الثانــــــــــــــي:

 فــقو الّمغة وعمػ الّمغة عشج العخب:

مغ الحقائق السقخرة أّف الحياة العمسية العخبية نذأت في ضل القخآف الكخيع، كمغ ىحه    
ع في سبيل فيع القخآف الكخيع الحؿيقة الكبخػ في حياة السدمسيغ كانت حخكتيع نحػ العم

 كالػصػؿ إلى ما يحتػيو مغ أحكاـ.

فكانت قخاءة القخآف الكخيع عغ شخيق التمقي كالعخض أسبق مغ كضع كتب تحّجد مشيج 
القخآف، ككاف التفديخ باألثخ ىػ األسبق ببل شظ مغ التأكيل، ككاف الفقو أسبق مغ 

إلى مشيج عاـ في درس الّمغة عمى ما  األصػؿ، ثع دراسة التخاكيب الّمغػية قبل الػصػؿ
 رأيشا بعج ذلظ في القخف الخابع.

                                                             
94، ص 6م، ج1394د. زكً مبارك: النقد الفنً فً القرن الرابع. المطبعة التجارٌة:   23  
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فاتخح العخب مشيجا عمسيا، كإذا كانت الحياة العمسية قج نذأة في رحاب القخآف الكخيع 
كتصّػرت في رحابو فإّف تاريخ ىحه الحياة تأريخا مػضػعيا، يشبغي أّف يبجأ مغ ىحه 

 عخبية ال تشرح دراستيا إال مغ الجاخل.الحؿيقة، أؼ أّف الحياة العمسية ال

 فعمع الّمغة عشج العخب تأثخ بسشاىج الفقو كالكبلـ، كتأثخ الفقو كالكبلـ بعمـػ الّمغة.

كلقج فّرل الكثيخ مغ الباحثيغ في تاريخ الجرس الّمغػؼ عشج العخب، كبخاصة عشج 
حغ، نتيجة دخػؿ تعخضيع لتاريخ الشحػ، كىع يخجعػف نذأة ىحا الجرس إلى انتذار المّ 

شعػب غيخ عخبية في اإلسبلـ، أؼ أّف الجرس الّمغػؼ نذأ لحفع القخآف الكخيع مغ الّمحغ، 
لقج كاف حفع القخآف الكخيع مغ الّمحغ سببا مغ األسباب لكغ لع يكغ الدبب األكؿ كلع يكغ 

ب أّنسا لشذأة عمـػ الّمغة عشج العخ  –ؼيسا نعتقج  -الغاية مغ الجراسة، كالدبب الحؿيقي  
ىػ الدعي لفيع الّشز القخآني باعتباره مشاشا لؤلحكاـ التي تشطع الحياة بيا. كأنت ال تكاد 
تجج كتابا في التفديخ أك الفقو أك األصػؿ إال كفي مقجمتو بياف بسا يشبغي عمى درس أؼ 

كتابا مغ ىحه العمـػ أف يستمظ مغ أدكات الجرس كأكليا العمـػ العخبية كسا أّنظ ال تكاد تجج 
مغ كتب الّمغة إال كؼيو تشبيو عمى الرمة بيغ درس الّمغة كالقخآف، كقج كرد في قػؿ 

 الثعالبي كالديػشي أّف الّمغة مغ الجيغ 

كمغ الػاضح أّف مقرجنا مغ ىحا البحث ليذ تاريخا لمعمـػ الّمغػية عشج العخب عمسا؛ 
ا كاف أكثخ كضػحا ؼيسا عخؼ كأّف ما القرج ىػ بياف السشيج الحؼ ساركا عميو كاّلحؼ ربس

بفقو الّمغة مشح فتخة مبكخة كرد في تاريخ الجرس الّمغػؼ مرصمحات عمى أنيا أسساء لعمـػ 
 لغػية معيشة، كمغ أشيخ ىحه السرصمحات الّمغة كالشحػ كالعخبية.

أما الّمغة كانػا يصمقػنيا عمع العمع الحؼ يختز بجسع األلفاظ الّمغػية كدراستيا أك ىػ 
ريز في إخخاج السعاجع الّمغػية، كقج ضيخ ىحا السرصمح مع " الخميل " كأصحابو التخ
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" عسخك بغ عثساف بغ فشبخ أك بذخ السعخكؼ بديبػيو " " كالشزخ بغ شسيل " ، ككاف 
 أبخعيع في الشحػ " سيبػيو " 

كقج أضاؼ ابغ خمجكف عمى مرصمح الّمغة " كمسة عمع " فدساه " عمع الّمغة "، كمغ 
و يتزح أنو يذسل عمع السعاجع عمى اختبلؼ أنػاعيا سػاء كانت مترمة بجسع شخح ل

األلفاظ الّمغػية عامة أـ بجسع األلفاظ السشجرجة تحت مػضػع كاحج، كانت مترمة 
 24بالستخادؼ كالجخيل كالسذتخؾ.

كنحدغ أّف ىحا التججيج الحؼ أكضحو ابغ خمجكف ىػ الحؼ سار عميو العخب في فيسيع 
 لّمغة " أك " عمع الّمغة "لسرصمح " ا

أما مرصمح الشحػ فقج استعسل في فتخة مبكخة ججا أيزا عمى ما رأيشا مغ تقديسيع 
لتبلميح الخميل كتخرريع لديبػيو بالشحػ، عمى أّف سيبػيو ذكخ ىحا السرصمح في 

مػاضع كثيخة مغ كتابو كقػلو مثبل " كأما قػؿ الشحػييغ: أعصاىػؾ كأعصاىػني فإنسا ىػ 
قاسػه لع تتكمع بو العخب ككضعػا الكبلـ في غيخ مػضعو ككاف ؾياس ىحا لػ تكمع  شيء

 25بو كاف ىيشا " 

ككاف الشحػ كسا ىػ معخكؼ مذتسبل عمى الشحػ كالرخؼ كلكششا نذيخ فحدب إلى أّف 
سيبػيو كإّف كاف قج جسع بيشيع في كتابو فقج كاف يسّيد بيشيسا عمى نحػ ما تخاه يشز عمى 

في غيخ مػضعو كسشبيغ ذلظ في كتاب الترخيف إف شاء ّللّا ؛ كقج عّخفو ابغ ذلظ بقػلو 
جشّي فجعمو شامبل لمعمسيغ معا فقاؿ: )  الشحػ ىػ انتحاء سست العخب (، في ترخفو 
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إعخابا كغيخه كالتثشية كالجسع كالتحقيخ كالتكديخ كاإلضافة كالشدب كالتخكيب كغيخ ذلظ 
 26راحة.ليمحق أىل العخبية أىميا في الف

كنمتقي بسرصمح آخخ ىػ " عمع العخبية "  ككاف العخب يصمقػنو عمى الشحػ أيزا؛ 
يقػؿ ابغ فارس: " ككحلظ الحاجة إلى عمع العخبية، فإّف اإلعخاب ىػ الفارؽ بيغ السعاني، 

أال تخػ أّف القائل إذا قاؿ: " ما أحدغ زيج " لع يفخؽ بيغ التعجب كاالستفياـ كالجـد 
 كاإلعخاب. 

نجج البغجادؼ يفخؽ بيغ " الّمغة " ك " الشحػ " ، كما قخره أبػ حياف مغ الفخؽ بيغ عمع ك 
الشحػ كبيغ عمع الّمغة، أّف عمع الشحػ ىػ مػضػعو  أمػر كّمية كمػضػع عمع الّمغة أشياء 

 جدئية.

نحغ إذف أماـ السرصمحات اآلتية: الّمغة أك عمع الّمغة، كالشحػ أك عمع العخبية، كقج 
ا أّف األكؿ يختز بجراسة األلفاظ الّمغػية مغ جػانب مختمفّة كأّف الثاني يختز عخضش

 بالتخاكيب أك بالجسل عمى الشحػ الحؼ يفرمو في مػضعو.

كفي القخف الخابع نذيج مرصمحا ججيج مػقفو الّمغة حيغ كتب أبػ الحدغ أحسج بغ 
في كبلميا، ثع نجج ىحا  ىػ { كتابو الراحبي في فقو الّمغة كسشغ العخبية 395فارس } ت

السرصمح مع مؤلف آخخ ىػ أبػ مشرػر عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعيل الثعالبي } ت 
ىػ { الحؼ اشتيخ بكتبو } فقو الّمغة كسخ العخبية { ، كؼيسا عادا ىحيغ الكتابيغ ال  42

حى إلى يعخؼ كتاب آخخ في فقو الّمغة فقج أكحى إلى السحجثيغ استعساؿ فقو الّمغة، فقج أك 
السحجثيغ استعساؿ فقو الّمغة في مقابل الّمفطة األكركبية عمى خبلؼ في السشيج بيغ 

 استعساؿ الغخبييغ كاستعساؿ العخب.

                                                             
1/99م :1396ابن جنً، الخصائص، ت :دمحم علً النجار، دار الكتب، القاهرة،   26  



تهخيص مضمون انكتاب                                                    :انفصم انثاني  
 

 

47 

عمى أّف ىشاؾ كتاب أقخب إلى ىحيغ الكتابيغ دكف أف يذيخ مغ قخيب أك بعيج إلى 
لعامة التي تشّطع مرصمح " فقو الّمغة " فقج اختار لو صاحبو عشػاف أقخب إلى القػانيغ ا

ىػ { كنحدب أّف  392العخبية، كنعشي بو الخرائز، ألبي الفتح عثساف بغ جشي }ت 
 ىحا الكتاب قجرا كاؼيا يعيغ عمى تصػر السشيج العخبي في درس الّمغة.

كالدؤاؿ الحؼ نصخحو ىل استعسل " ابغ فارس " كالثعالبي " مرصمح فقو الّمغة بشفذ 
بعج ذلظ، كإذا لع يكغ يشجرج تحت ما كتبو ىحاف السؤلفاف  السعشى الحؼ فيسو الغخبيػف 

الجميبلف، ثع ماىػ القرج الحؼ يخمي إليو أبػ الفتح مغ عشػاف كتابو الخرائز، كىل 
 ىػ مغ قبيل فقو الّمغة أك عمع آخخ كحلظ ؟ 

أما الكتاب األكؿ فيػ كتاب الراحبي في " فقو الّمغة كسشغ العخبية في كبلميا " ألبي 
غ أحسج بغ فارس، كىحا العشػاف مأخػذ مغ لفطة الفقو بسعشاىا االصصبلحي الحد

كبسعشاىا الّمغػؼ، فمقج كاف الخجل فقييا قّجـ أكثخ مغ كتاب في الفقو فزبل عغ الرمة 
التي كاف يخاىا ابغ فارس كغيخه مغ الّمغػييغ العخب بيغ الّمغة كالجيغ عمى العسـػ كبيشيا 

 ص.كبيغ الفقو عمى كجو الخرػ 

كمسا يمفت الشطخ أّف ابغ فارس عاش حياتو في فارس، كإنو كاف أميل إلى الذيع كسا 
كاف مغ أنرار مجرسة الكػفة في الّمغة فقج كاف أستاذه أبػ بكخ أحسج ابغ الحديغ 

الخصيب ركاية لثعمب إماـ مجرسة الكػفة في آخخ حياتو، كقج ذكخ ابغ فارس شيخو ثعمبا 
 بو.في أكثخ مغ مػضػع في كتا

كىحه السدألة ضخكرية في فيع السشيج الحؼ سار عميو، كقج كتب ابغ فارس كتابو 
ىػ أؼ قبل كفاتو بثبلثة  382الراحبي باخخة مغ حياتو بعج أّف قج فخغ مغ كتابو سشة 

 عذخ عاما.
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كعشػاف الكتاب يذيخ إلى أنو يعشى بو نػعيغ مغ الجراسة األكلى فقو الّمغة كالثانية سشغ 
كبلميا أما كمسة الرحابي فيي إشارة إلى أنو قجـ كتابو إلى الراحب بغ عّباد العخب في 

 ىػ {  380} 

ثع يرخح بأف درس الّمغة يتخح شخيقيغ أصل كفخع، كالغاية مغ تأليف الكتاب ىي 
خجمة الشز القخآني، كىي قج تداعجنا عمى فيع  قرجه مغ تقديع الجرس الّمغػؼ إلى 

 أصل كفخع.

يقرج بالفخكع درس األلفاظ الّمغػية عمى شخيقة السعاجع، أما األصػؿ كمغ الػاضح أنو 
كسشغ العخبية ؼيعشي بيا دراسة القػانيغ العامة التي تشطع الّمغة، كلعمو يعشى " بفقو الّمغة " 

القزايا العامة التي تخزع ليا حياة الّمغة، عمى الشحػ الحؼ يطيخ في عخضشا لمسادة 
 الّمغػية لمكتاب.

 كغ مغ أمخ فإنو يسكغ ترشيف مادة الكتاب عمى الشحػ التالي: كميسا ي

 مدائل عامة في حياة الّمغة كتصّػرىا. -1
 مدائل صخؼية. -2
 مدائل نحػية. -3
 مدائل داللية. -4
 مدائل أسمػبية. -5
 27مدائل ببلغية. -6
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كىكحا يسكغ ترػر الييكل العاـ لمكتاب، عمى أنو مغ الػاضح أّف معطع مدائمو 
يث يرعب فرل كل مػضػع عغ اآلخخ، كتمظ كانت سسة متجاخمة تجاخبل شجيج بح

 .28العرخ التي تسّيد مشيج القجماء في التأليف أك فقجاف السشيج كسا يقػلػف 

{ فقو  429أما الكتاب الثاني فيػ كتاب أبي مشرػر عبج السمظ بغ دمحم الثعالبي } ت 
شػاف فقو الّمغة الحؼ الّمغة كسخ العخبية، فقج كاف متأخخا عغ كتاب ابغ جشي، ألنو يحسل ع

 اتخحه ابغ فارس كألنو اعتسج عميو في كثيخ مغ السػاضع. 

كسا قجـ ابغ فارس كتابو إلى الراحب بغ عباد قجـ الثعالبي كتابو إلى األميخ ابغ 
ىػ { الحؼ افخد جدءا في مقجمتو لسجحو  436الفزل عبيج هللا بغ احسج السيكالي } ت 

 سادة الكتاب.كصحبتو لو ىي التي أكحت إليو ب

 29كسا أّف أبا الفزل ىػ الحؼ اختار لو عشػانو.

كالغاية مغ تأليف الكتاب ىي خجمة الشز القخآني تػصبل إلى فيع أحكامو، كالحؿيقة أّف 
الثعالبي اعتسج عمى كتاب ابغ فارس اعتسادا كبيخا حتى أنو نقل عشو أبػابا بأكسميا لع يغيخ 

ييا مغ أمثمة ذلظ  } فرل في إضافة الذيء إلى مغ حتى عشاكيشيا كال السادة التي تحتػ 
كغيخىا  188"، ك" الثعالبي  249" ابغ فارس  –ليذ لو لكغ أضيف إليو  الترالو بو 

 مغ الفرػؿ ".

أما الييكل العاـ لمكتاب فقج قدسو صاحبو إلى قدسيغ، سسي القدع األكؿ " فقو الّمغة " 
أبػاب كىحا القدع عبارة عغ معجع مغ نػع  ضّسشو ثبلثيغ بابا كيذتسل كل فرل عمى عّجة

خاص، جسع ؼيو األلفاظ السترمة بسػضػع كاحج، ثّع  رّتبيا حدب السػضػعات بجأ بباب 
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في الكميات " كىي ما أشمق عميو أئسة الّمغة في تفديخه لفطة كّل مغ ذلظ: كل ما عبلؾ 
 30كأضمظ فيػ سساء، كل أرض مدتػية فيي صعيج كغيخىا.

مو بحث عمى األلفاظ الّمغػية عمى مدتػيات معيشة سػؼ تفرل القػؿ فييا أما الفرل فك
 عشج تحميمشا لمسادة الّمغػية في الفرػؿ التالية: 

أما القدع الثاني سساه سخ العخبية، كميسا يكغ مغ أمخ فقج فرل بيغ " فقو الّمغة " ك " 
ػ سخ العخبية في مجارؼ سخ العخبية " بقػلو في: القدع الثاني مسا اشتسل عميو الكتاب كى

 كبلـ العخب كاالستذياد بالقخآف عمى أكثخىا.

 كسا عخض لبعس الخرائز كالقػانيغ التي تتسيد بيا العخبية في استعساالتيا السختمفة.

كلعل الفخؽ بيشو كبيغ ابغ فارس انو لع يعخض لمقزايا الّمغػية العامة كالحجيث عغ 
ػر الّمغػؼ، باإلضافة إلى أنو كاف كاضحا في الّمغة كنذأتيا كسا أدرج ىحا تحت التص

 قرخه فقو الّمغة عمى دراسة األلفاظ الّمغػية عمى ما ىػ كاضح في القدع األكؿ.

ىػ { كىػ  392أما الكتاب الثالث فيػ كتاب الخرائز ألبي الفتح عثساف ابغ جشي } 
ى أّف فقو الّمغة غشي عغ التعخيف كال يحتاج إلى بياف كعشػنتو الكتاب بالخرائز دليل عم

لع يكغ مرصمحا مقخرا بيغ عمساء الّمغة، كإنسا أتت بو السشاسبة بيشو كبيغ الفقو عمى ما 
بيشاه، كلعل الخرائز أدؿ مغ معشاىا عمى مادة الجرس مغ تغييخ " فقو الّمغة " ألنيا 

 تذيخ إلى القػانيغ العامة التي تشّطع الّمغة عمى ما عخؼ في أبػاب الرخؼ كالشحػ.

كيجب أف نمفت الشطخ إلى ابغ جشي كاف معتدليًا، كيطيخ اعتدالو في أكثخ مغ مػضػع 
، كسا أنو كتابو السحتدب في تبييؼ وجؽه شؽاذ القخاءات واإليزاح عشيا في كتبو كخاصة 

أميل إلى مجرسة البرخة كذىب محىب الكػفييغ في غيخ مػضع، كتمظ مدألة ميسة في 
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لّمغة بشفذ الجرجة التي أشخنا إلييا عشج حجيثشا عغ ابغ فيع مشيج أبي الفتح في درس ا
فارس، فالسحىب السعتدلي بسشيجو العقمي سػؼ يؤثخ عمى نطخة ابغ جشي إلى الطػاىخ 
الّمغػية عمى ما سيطيخ لشا مغ تحميل السادة الّمغػية عشجه، كابغ جشي يرخح في مقجمتو 

صػؿ الفقو أؼ أنو يقرج مشو إلى الخرائز أنو يحتػؼ في تأليفو مشيج عمسي الكبلـ كأ
كضع مشيج عاـ لجرس الّمغة يذبو كضع مشيج األصػؿ الحؼ يحّجد شخائق األصػؿ في 

 الفقو 

كإذا كشا ال ندتصيع  أف نحيط بكتاب الخرائز في مثل ىحا السجاؿ، فشكتفي أّف نذيخ 
 إلى أنو يتزسغ عّجة جػانب أضيخىا ما يمي:  

 ياة الّمغة.جػانب تتزسغ قزايا عامة في ح -1
 جػانب تتزسغ مشيج البحث في الّمغة. -2
جػانب تذسل مدتػيات الجراسة الّمغػية مغ صػتية كصخؼية كنحػية كداللية، كاآلف  -3

 عمػ الّمغة.أـ في فقو الّمغة ىل نعتبخ كتب ابغ فارس كابغ جشي كالثعالبي كتبا في 
غاية، كىحه الغاية دراسة الثقافة بسا عمساء الّمغة يجرسػف فقو يجرسػف الّمغة باعتبارىا كسيمة إلى 

 31تذتسل عميو مغ ديانة كعادات كتقاليج كآداب.
كعمساء العخبية كانػا يجرسػف الّمغة كسيمة لغاية لكشيا غاية مختمفة عغ غاية فقياء الّمغة 
إذ ىع يتػصمػف بيا إلى فيع الشرػص القخآنية، كسا يشتيػف بيا أيزا إلى درس لغة 

 ػا قج اتخحكا الجرس الّمغػؼ كسيمة إلى غاية تجرس.القخآف، كإف، كان
 عمساء الّمغة كصمػا إلى إعادة تذكيل الّمغات القجيسة األصمية.

 عمساء الّمغة كانػا يخكدكف معطع عسميع عمى السقارنات الّمغػية.
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عمساء فقو الّمغة كانػا يجرسػف الّمغة باعتبارىا لغة ميتة أك لغة مكتػبة بيشسا درسػا 
لغتيع  باعتبارىا لغة حية كلغة مشصػقة، متسثمة في قخاءات القخآف عمى كجو  العخب

 الخرػص.
عمساء فقو الّمغة كانػا ييتسػف بجراسة الكمسة، بيشسا اىتع عمساء العخبية 

 بالتصػر الجاللي لبعس األلفاظ
أ -1

عمساء فقو الّمغة كانػا ييتسػف بجراسة الّميجات التي تفخعت إلييا العائمة  
ية األكربية عمى الشحػ الحؼ رأيشاه عشج جخيع كمغ جاء بعجه، أما اليشج

عمساء العخبية فقج قرخكا دراستيع عمى الّمغة السػحجة باعتبارىا لغة التشديل 
 الكخيع.

مغ ىحا كمو يتبّيغ أّف الجرس الّمغػؼ كسا تسثمو كتب ابغ فارس كابغ جشي 
يسو أصحابو مغ الغخبييغ، كالثعالبي ال يرح إدراجيا تحت فقو الّمغة كسا يف

 كعميشا أّف نبحث عغ أسساء ىحا الجرس إلى عمع الّمغة عمى الشحػ التالي: 
 عمع الّمغة يجرس الّمغة في ذاتيا كمغ أجل ذاتيا. -1
 عمع الّمغة يجرس الّمغة دراسة كصؽية. -2
عمع الّمغة يقدع درس الّمغة إلى مدتػيات صػتية كصخؼية كنحػية  -3

 كداللية.
عمع الّمغة عمع الّمغة يحزغ السشيج العمسي كصػال إلى القػانيغ العامة  -4

التي تشتطع الّمغة كىػ نفدو السشيج الحؼ يطيخ مغ استعساؿ العخب لكمسة 
 الخرائز أك سشغ العخب أك سخ العخبية في مجارؼ العخب.

كمغ ىحه السقارنة ىشاؾ فخؽ كبيخ بيغ مشيج العخب في دراسة لغتيع كبيغ 
الّمغػييغ في عمع الّمغة، كذلظ بأنو بالخغع مغ أّف عمساء الّمغة يحىبػف مشيج 
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إلى أّف عسميع ليذ مقرػرا عمى لغة بحاتيا كإنسا ىػ يشصبق باعتبارىا 
عمسا عمى كل الّمغات، فإنشا نعتقج أّف دراسة العخبية تختمف  عغ دراسة 

سمظ تاريخ  الّمغات األكركبية، كمغ الخصأ إدراؾ عسل العخب القجماء في
الجرس الّمغػؼ عمى ما يفرمو الغخبيػف، كمغ الغخيب أّف عمساء الغخب 

يعتخفػف بأعساؿ الّمغػؼ اليشجؼ بايششي تحطى بالقبػؿ حتى اآلف في كثيخ 
مّسا كصل إليو مغ مقخرات باعتبار أّف عسمو كاف عسبل كصؽيا، كىحا 

يشي ثع يتسيد العسل نفدو يمتقي مع عسل العخب في أنو كاف متربل بشز د
 بالتصػر الػاضح في مشيج الجرس.–مغ بعج  –العخب 

كمع ذلظ فإنشا نخػ الجرس الّمغػؼ عشج العخب القجماء مشجرجا تحت " عمع 
الّمغة " كليذ تحت " فقو الّمغة " كمغ الرالح أف يتفق عمى مشيج كاحج 

حتى يكػف أكثخ داللة عمى السػضػع كالسشيج كمغ الػاضح أف مرصمح 
الّمغة ال يذيخ مغ قخيب أك مغ بعيج إلى شخيقة العخب القجماء فزبل فقو 

 32عّسا يحيط بو مغ غسػض كما يعتخكه مغ خبلؿ. 

 الفرـــل الثـــــالــث:

 عمــػ الّمغة االجتساعي:

لع تكغ دراسة الّمغة كقفا عمى الّمغػييغ مشح القجيع، كلع تدؿ الحاؿ كحلظ، كذلظ أمخ شبيعي، 
ما يسيد اإلنداف، كىي أخصخ نذاط إنداني، كلكغ يجرؾ الّمغػييغ رغع فالّمغة ىي أىع 

مشاداتيع بعمسية الجرس الّمغػؼ كاستغبللو، أّف دراستيع ال يسكغ أف تعتسج عمى الّمغة كحجىا، 
كإنسا ىع يدتعيشػف بعمـػ أخخػ كالجغخاؼيا كاإلحراء كالفيدياء كعمع الشفذ كاالجتساع 

                                                             
.94. ص 6112ٌنظر: عبده الراجحً، فصول فً علم اللّغة ، دار المصرٌة الجامعٌة د.ط   

32  



تهخيص مضمون انكتاب                                                    :انفصم انثاني  
 

 

54 

قج اتراؿ عمع الّمغة بيحه العمـػ إلى نذأة عمع أكسع انتذارا يعخؼ كاألنثخكبػلػجيا كغيخىا، ك 
 .  sociolinguistiqueبعمع الّمغة االجتساعي 

كالحق أّف البحث الّمغػؼ بعمـػ السجتسع يخجع إلى القخف التاسع عذخ، كقج ضيخت عّجة 
غة مرصمحات تذيخ إلى تصػر ىحا االتراؿ، كقج تفجيشا في الكذف عغ مشيج عمع المّ 

 االجتساعي في صػرتو الحالية.

 مشترف القخف الساضي عخفت ثبلثة مرصمحات ىي: -1

 الفيمػلػجي اإلنثػجخاؼية -
 االنثػلػلػجية الفيمػلػجية -
 االنثخكبػلػجية الّمغػية -
ثع ضيخت مرصمحات أخخػ أكائل ىحا القخف كحتى الحخب العالسية الثانية، كىي   -2

 " العصف " أك " اإلضافة " أك " الرفة " ىي: مرصمحات تمحع فييا استخجاـ 

 أ/ عمع الّمغة كاالنثػلػجيا

 ب/ سيديػلػجية الّمغة

 ج/ عمع الّمغة الدػسيػلػجي 
 كبعج الحخب العالسية الثانية ضيخت ثبلثة مرصمحات أخخػ ىي: -
 عمع الّمغة االنثػلػجي  -
 عمع الّمغة الشفدي  -
 عمع الّمغة االجتساعي. -
كع الثبلثة مغ البحث ضيخت متجرجة بعج دعػة ماليشػؼيدكي سشة كالحق أّف ىحه الفخ  -

إلى ضخكرة البحث عغ نطخية تجسع الّمغة كاالنثػجخاؼيا فطيخ أكال عمع الّمغة  1920
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االنثػلػجي أكاخخ األربعيشيات، ثع عمع الّمغة الشفدي أكائل الخسديشيات، ثع عمع الّمغة 
 33االجتساعي أكائل الدتيشيات.

 كفق أسباب عسمية أىسيا:  كقج كاف ىحا -
 السذكبلت الّمغػية في الببلد الشامية. 1 -
 مذكبلت التعميع كالعبلقات االجتساعية في السجتسعات الستقجمة. 2 -

عمى أّف عمع الّمغة االجتساعي ليذ قديسا لعمع الّمغة كعمع االجتساع، كليذ مديجا مشيا 
اآلف أّف يػصف باحث ما بأنو كليذ مخررا في ذاتو، كليذ مغ التقاليج العمسية حتى 

عمع الّمغة االجتساعي، كىي التي تفرح عغ العبلقات الذخرية كالؿيع االجتساعية 
كالثقاؼية، بل لعميا ىي الػسيمة الػحيجة التي لئلفراح العغ تمظ الؿيع االجتساعية كتمظ 

 العبلقات.
ي كسا يعتسجه عمساء إّف دراسة الّميجات االجتساعية مثبل: تقتزي فيع البشاء االجتساع 

 االجتساع.
إّف لغة الذخز تحجدىا عػامل كثيخة مشيا السػقف االقترادؼ كالسدتػػ التعميسي، كمشيا 

التقييع الحاتي، كالخغبة الخاصة كالحالة الرحية كغيخ ذلظ، ككميا عػامل ال يرح 
 إعقاليا في البحث.

مشاص مغ فيع الّمغة مغ  مغ السؤكج أّف الّمغة الدمػؾ االجتساعي الكامل اآلف، كال
 34السجتسع، كمغ فيع السجتسع مغ الّمغة.

كىحه األسذ كاؼية في تحجيج مػضػع عمع الّمغة االجتساعي كمجاالتو، كاإلقشاع بعمـػ 
السجتسع في مشاىجو، أما مػضػعو فيػ دراسة الػاقع الّمغػؼ في أشكالو الستشػعة 

لػفة كغيخ مألػفة، كذلظ مغ خبلؿ باعتبارىا صادرة عغ معاف اجتساعية كثقاؼية، مأ
 التبادؿ االجتساعي اليػمي

                                                             
 Hymes dell: sociolinguistics and the ethnography of speaking pp 44  

33
  

 Pride. J . b : sociolinguistics, pp 287 – 301 in : lyons  jhon : new horisons in linguistics, penguin, books, 1970.  34  
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كعمع الّمغة االجتساعي يصبق مشيج عمع الّمغة الػصفي، باإلضافة إلى مشيج كصف 
 الطػاىخ االجتساعية، لكغ ىشاؾ حجكد كاضحة مغ عمع الّمغة كعمع الّمغة االجتساعي

ػسيخ، كال بالجسمة كسا ىػ األمخ فعمع الّمغة االجتساعي ال ييتع  بالكمسة كسا عشج دؼ س
 عشج تذػمدكي، كإنسا بالحجيث الكبلمي

كدراسة الحجث الكبلمي تغيخ مفيـػ الّمغػييغ بأف كضيفة الّمغة ىي الجاللة كتقتزي في 
 عمع الّمغة االجتساعي إلى نطخية أخخػ تقخر أّف كضيفة الّمغة ىي السخاشبة أك االتراؿ

فة بالجاللة في العبلقات االجتساعية، كسا تقتزي كدراسة أنساط الخصاب تقتزي معخ 
 معخفة بالجاللة في األشكاؿ القػلية

فإّف أىع ما يقرج إليو عمع الّمغة االجتساعي ىػ أف يرل إلى العػامل االجتساعية الكّمية 
التي ليا تأثيخ عمى اختيار الشاس لّمغة، كمغ ثع يرل إلى تصػيخ نطخية ترمح لجراسة 

 الكبلميةأنػاع األحجاث 
   األنثخوبؽلؽجيؽن ودراسة الّمغة:

شيج القخف التاسع عذخ تصػرا كبيخا في الجرس الّمغػؼ حيغ تػجو العمساء إلى بحث الّمغة 
عمى أساس السشيج التاريخي كالسشيج السقارف بعج اكتذاؼ الدشدكخيتية ؼيسا يعخؼ اآلف 

 بية إلى فقو الّمغة.في تاريخ الجرس الّمغػؼ بالفيمػلػجيا كالتي تخجسة بالعخ 
كلقج كجج عمساء االنثخكبػلػجيا في القخف التاسع عذخ في مشيج الّمغػييغ اقتخابا كبيخا مغ 

مشيجيع في الجرس، بل اختمط البحث االنثخكبػلػجي كالبحث الّمغػؼ في الكثيخ مغ 
ي األحياف كاشتيخ العمساء في الجسع بيغ العمسيغ، مشيع " ماكذ مػلخ " قّجـ دراسات ف

الّمغة كدراسات في االنثخكبػلػجيا، كقج كاف مكاف الثقافة في العمسية أساس ىحه الرفة، 
فالثقافة كانت غاية عشج عمساء الّمغة، كىي عشج عمساء االنثخكبػلػجييغ الثقافييغ حؿيقة 

      35نيائية متسيدة بحاتيا، كليذ السجتسع إاّل كسيمة لػجػدىا كاستسخارىا. 

                                                             
.692-144م.ص 1349ٌنظر: د. أحمد أبو زٌد، البناء االجتماعً، الهٌئة المصرٌة للكتاب،           35  
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ػجيػف بالّمغة كاترمػا بسشيجيا كساىسػا في دراستيا، كقج قجـ فاىتع االنثخكبػل
 االنثخكبػلػجيػف لمّجرس الّمغػؼ كذلظ في مجاالت محجدة نجرجيا عمى الشحػ التالي: 

 الّمغة كالجشذ. -1
 الّمغات البجائية -2
 أصل الّمغة  -3
 الّمغة كاألسصػرة  -4
 نطخية سياؽ الحاؿ  -5
 الّمغة والجشذ: -1

ت قزية الّمغة كالحدغ مغ القزايا التي شغمت الّمغػييغ االنثخكبػلػجييغ في كقج كان
القخف الساضي، ككاف الّمغػيػف يحىبػف إلى معخفة السخاحل التي تصػرت فييا الّمغة 

تفدخ لشا تاريخ األزمشة القجيسة، فقج ذىب جػف كيشجؼ في العجيج مغ أبحاثو أّف 
ىاجخكا إلى أمخيكا مغ قارات أخخػ كذلظ  يبخىغ عمى أّف اليشػد األمخيكييغ قج

بسقارنة العجيج مغ الطػاىخ الّمغػية عشج بعس ؾبائميع بمغات ال تداؿ مػجػدة في 
 غخب إفخيؿيا.

 كقّجـ كارؾ خصػة أخخػ حيغ صّشف الّمغات حدب خرائز معيشة ترميا بالجشذ.
،فعخضو كثيخ مشيع، عمى أّف ىحا االتجاه لع يجج قبػال لجػ الكثيخ مغ االنثخكبػلػجييغ

كقج أشار تايمخ إلى أّف كصل الّمغة كالحدغ إنسا ىػ كصل زائف، ذلظ أّف ىشاؾ 
" إّف  syseأجشاس مختمفة تتحجث لغة كاحجة كىشاؾ أجشاس تغيخ لغتيا، كقاؿ سايذ 

 السجتسع ىػ الحؼ يشطع الّمغة كليذ الجشذ " 
غ أدلة التاريخ كال مغ أدلة كالحق أف كصل الّمغة بالجشذ لع يكغ يججىا ما يدشجه م

البحث العقمي، لكغ االنثخكبػلػجييغ أقخكا أّف ىشاؾ صمة غيخ مشكخة بيغ الخرائز 
السسيدة لمغة معيشة، كعقمية الجشذ الحؼ اصصشعيا، كقج دافع األستاذ جػستاؼ أكبخت 
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ئسا مع عغ ىحا االتجاه بقػلو: " إّف الّمغة تحتفع ببشيتيا الخاصة " كىي إذ لع تتػافق دا
 36أمة خاصة فإنيا تجؿ عمى الجشذ الحؼ تحجث بيا أكال.

كمغ السبلحع أنو ال تداؿ ىشاؾ أفكار غامزة عغ الّمغة مبشية في األغمب  عمى كجػد 
خرائز تسيد الّمغات كفقا لمجشذ، فشحغ نقخأ حتى اآلف عسغ يقػؿ أّف االنجميدية 

لغة اليشاء كااليصالية لغة ىي لغة التجارة، كاأللسانية لغة الحخب، كالفخندية 
 األصجقاء، كاالسبانية لغة العبادة كغيخىا ... 

إّف مشاقذة االنثخكبػلػجييغ في ىحه العقيجة ساعج الجرس الّمغػؼ، ذلظ أّف رفس الرمة 
بيغ الّمغة كالحدغ ساعج عمى تغييخ السشيج الّمغػؼ الحؼ كاف سائجا في القخف 

غة الحجيث إلى البيئة كليذ إلى الجشذ، كنداؿ الساضي، كمغ ثع كاف اتجاه عمع المّ 
نتحكخ األبحاث العقمية االنثخكبػلػجية عمى عمع الّمغة في أمخيكا عمى كجو 

 الخرػص.
 الّمغات البجائية:         -2

كاف االنثخكبػلػجييغ األكائل يعتقجكف أف ىشاؾ لغات بجائية، ألف الّمغة عشجىع تختبط 
داـ ىشاؾ بجائيػف فبلبج أف تكػف لغتيع بجائية كغيخ بالقجرة العقمية لمحدغ، كما

متصّػرة، ككانػا يحتكسػف إلى مؿياس الّمغات األكربية، كمغ أىع خرائز الّمغات 
 البجائية ما يمي:

 أّف الّمغات البجائية غيخ قائسة عمى التعسيع كالتجخيج  -1
كذلظ أّف مفخداتيا  أّف الّمغات البجائية عاجدة عغ التعبيخ تعبيخا دؾيقا مججدا، -2

 محجكدة ججا
 37إّف الّمغات البجائية معخضة دائسا لمتغييخ الدخيع.  -3

                                                             
Henson Hilary: early britich anthropologists, and languages. Pp 3 – 32 in: ardener, social anthropology and 

languages. 
36

  
Wardhaugh Ronald, introduction to linguistics, mc graw-hill, inc, new York, 1972, 2  37  
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 الّمغات البجائية واصل الّمغة:  -3

كفكخة الّمغات األجشبية دفعة االنثخكبػلػجييغ إلى دراستيا باعتبارىا دليبل عمى ما حجث 
 مغ تصػر في الّمغة اإلندانية، كقج اتفق عمى أصل الّمغة.

البحث في أصل الّمغة كاف بحثا قجيسا، كإف كاف عمع الّمغة الحجيث قج تػقف عشو ك 
ألسباب عمسية معخكفة، لكغ االحتكاـ إلى الّمغات البجائية أفاد في تأكيج عجد القزايا 

 الّمغػية اليامة.

كقج أعجب االنثخكبػلػجيػف ما قجمو لغػيػ القخف التاسع عذخ مغ مقارنات في الّمغات 
ة األكربية في محاكلة إلعادة صياغة الّمغة األـ، كقج جعمت االنثخكبػلػجييغ اليشجي

يتّسدكػف بأّف الّمغة نذأت في تقميج أصػات الحيػانات غيخ الستسايدة، كقج ذكخ بايششي 
أّف الذكل الّمغػؼ لمغات البجائية يتسيد بذكل آخخ، كىػ ما يعخؼ بالعبارة الكمية أك 

ؽ ال يسكغ تحميميا، كىي الشظ أكثخ تحجيجا مغ الريحة الكمسة الذاممة، كىي نصػ 
الحيػانية، كىحا الذكل مغ الّمغة لو نطسو الخاص، كلكشو ليذ نطسا مغ كمسات 

 كأدكات، كإنسا ىػ مّكػف مغ ترػرات.

كفكخة العبارة الكمية أدت إلى االىتساـ بطاىخة أخخػ عشج البجائييغ، كىي ضاىخة استخجاـ 
الّمغػؼ، كقج شغل تايمخ نفدو بيحا السػضػع في محاكلة بحث  اإلشارة في التعبيخ

أصل الّمغة، كاكتذف ما ذىب إليو دؼ سػسيخ بعج ذلظ مغ أّف الّمغة نطاـ مغ 
 العبلمات أنسا يشبغي أف تجرس في إشار الديسيػلػجيا.
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كىحه األبحاث جعمت تايمخ يطغ أنو عمى كشظ اكتذاؼ األصل إليو ىػ إدراكو أّف 
كالّمغة تعتسج عمى قجرة اإلنداف عمى الخمد كالتجخيج، كىحه كميا أدت إلى أفاؽ اإلشارة 

 38فالجرس الّمغػؼ.

 الّمغة واألسطؽرة: -4

كالبحث في أصل الّمغة أدػ إلى قزية أخخػ، كىي صمة الّمغة باألسصػرة، كذلظ أّف 
 الّمغة ليدت إال صػرة خارجية لمفكخ.

لغة، كىػ ما يدسى بالسخاحل السبكخة مغ الكبلـ  كيخػ مػلخ ال يسكغ أف يػجج فكخ بجكف 
 39اإلنداني بأنيا السخحمة األسصػرية حيغ كانت األشياء تدسى بسعشاىا.

كعبلقة الّمغة باألسصػرة جعمتو يؤكج أّف الّمغة ال يسكغ أف تكػف كسيمة كاممة لشذخ 
ق الفكخ، ألنيا ال تدتصيع أف تتخمز خرػصيتيا الذعخية، كمغ شبيعتيا في خم

األسصػرة كيقػؿ: " إّف األسصػرة لغ تختفي إاّل إذا تصابقت الّمغة مع الفكخ، كذلظ ما 
 لغ يحجث أبجا.

 كالسيع في ذلظ أّف مػلخ يخػ أف، تغييخ األساشيخ يجب أف يعسجه عمى دراسة الّمغة.

 نعخية سياق الحال: – 3

شدب إلى مجرسة لشجف تسثل ركشا مغ أركاف الجرس الّمغػؼ، كالسعخكؼ أّف ىحه الشطخية ت
الّمغػية كبخاصة إلى   " األستاذ فيخث "، كىي تسثل أساس نطخية في السعشى، كجدءا 

 1960ميسا في الشطخية الّمغػية في كلئغ كانت قج فقجت بعس أىسيتيا بعج كفاتو 

                                                             
.63-3م، ص 1349ضة العربٌة، بٌروت، ٌنظر عبده الراجحً، فقه اللّغة فً الكتب العربٌة، دار النه   

38
  

 Firth, j . r , selected papers, edited by palmer, Longmans, 1968 p.13939  
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حيغ شغى التعميل الفديػلػجي كالشحػؼ مخكدا عمى الجػانب الذكمية في الّمغة، فإف 
 ى عادت إلى صمب البحث الّمغػؼ عشج " تذػمدكي " كأصحابو.دراسة السعش

 بخيصانيا.

كسياؽ الحاؿ ليذ مغ ابتكار " األستاذ فيخث"، كإنسا تخجع مبلمحيا إلى لغػؼ القخف 
لسا أسساه نطخية السػقف، لكغ معالسيا  1885التاسع عذخ، كقج عخض فيشجخ 

 "ماليشػفدكي". الخئيدية تخجع العالع االنثخكبػلػجي " بخكندبل " ك

كقج تػصل إلى فكخة سياؽ الحاؿ مغ خبلؿ أبحاثو العقمية ىحه، ثع قجـ بحثا شامبل ليا 
فيبحثو عغ مذكمة السعشى في الّمغات البجائية الحؼ ألحقو بكتاب " أكججف ريتذارد" " 
معشى السعشى " حيغ كاف يجخؼ أبحاثو بيغ بعس الؿبائل السيبلنيدية جسع عجد أكبخ 

اث تذسل صيغا سحخية كفشػنا شعبية، كأقاصييا كغيخ ذلظ مغ ألػاف مغ األبح
 40الكبلـ.

كىحه األمثمة التي قجميا تثبت أّف الّمغة " تستج بجحكرىا إلى حؿيقة الثقافة، كإلى الحياة 
القبمية، كعادات الشاس، كأنيا ال يسكغ أف تذخح دكف إشارة مدسخة إلى ىحه الدياقات 

 .الػاسعة لمشصػؽ الكبلمية

بيغ دراسة " الّمغة الستقجمة " ك " الّمغات البجائية   –في كقتو  –كيقارف " مميشػ فدكي  " 
" فيبيغ أّف دراستيا تتع مغ خبلؿ الشرػص السكتػبة، عمى حيغ يدتحيل ذلظ في 
الّمغات البجائية، كمغ ثع اختمف عسل عالع الفديػلػجيا عغ عالع اإلنثػغخاؼيا؛ ألّف 

في صػرتيا السكتػبة، كيجرسيا الثاني في صػرتيا السشصػقة، كعمى  األكؿ يجرس الّمغة
حالتيا مغ التجفق كييتع الفيمػليجي بإعادة صياغة السػقف العاـ، أما اإلنثػغخافي 

                                                             
Firth, papers in linguistics, oxford university press, London, 1957 p.225.  40  
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فيجرس دركس الثقافة درسا مباشخا كيفدخ األشياء عمى ضػئيا، كيؤكج أّف ىحا السشيج 
 في حياة الّمغات.ىػ أصح سبيل إلى الجرس الّمغػؼ كإلى البحث 

 كقج انتيى " ماليشػ فدكي " مغ عخضو إلى الشتائج التالية: 

إف التعخيف الحؼ كاف سائجا لمغة عمى أنيا التػصيل الرػتي لؤلفكار لع يعج تعخيفا  -1
ذا ؾيسة ألنو ال يرمح إال لجانب معيغ مغ الّمغة، كىي الّمغة السدتعسمة في قاعات 

 يغ.الجرس أك في مشاضخات السثقف

إّف الّمغة ليدت عبلقة مقابمة لمفكخ، إنسا ىي نساط مغ الشذاط، يتسيد بسا يتسيد بو  -2
 أّؼ نذاط اجتساعي تعاكني آخخ.

إّف الشصػؽ الّمغػية ال تشصق كال تفيع في حج ذاتيا، كلكشيا تفيع في سياؽ الحاؿ  -3
 الحؼ تع ؼيو الكبلـ بيغ متكمسيغ كسامعيغ.

 الّمغػية كالكمسات كالجسل تفيع مغ الدياؽ. إّف استعساؿ األشكاؿ -4

 الّمفطة تعتسج عمى ثقافة السجتسع، كالتخجسة مكشة عشج فيع الدياؽ الثقافي. -5

إّف الّمفطة ليدت ىي الػحجة األكلى لمسعشى، كإنسا الجسمة ألنيا ىي التي تشصق  -6
 كتفيع، كاأللفاظ ليدت إال مدتخخجات مغ السعاني.

امة لفكخة سياؽ الحاؿ كسا عخفيا " مالي نػؼيدكي "، كسا القت ىحه ىي الخصػط الع
 إعجاب األستاذ فيخث ككتب بحثا في ىحا الذأف.

 كقج أشار إلى أّف أىع إضافة قجميا ليػنفدكي نحكخ ما يمي:
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تقجيسو نطخية عاّمة كبخاصة استعسالو تصّػرات "سياؽ الحاؿ" كأنساط الػضائف  -1
 الكبلمية.

 شى الّمفطة يتحّجد باإلشارة إلى الّدياؽ الثقافي.تقخيخه أّف مع -2

 41بحثو قزية السعشى كالتخجسة  -3

 أ/ بحثو صمة الّمغة بالثقافة، كصمة عمع الّمغة باألنثخكبػلػجيا.

لقج كاف " فيخث " يمح دائسا عمى أّف " الدمػؾ المغػؼ العادؼ " إّنسا ىػ جيج ذك معشى 
 لّرحيحة مغ الحياة.،كىػ يػّجو إلى االحتفاظ باألنساط ا

كالتأكيج عغ قزية السعشى عشجه أفزي بو إلى اإلفادة مغ أفكار " ماليشػ ؼيدكي " ، 
كعمى أساسيا أقاـ نطخيتو عمى سياؽ الحاؿ، كجعميا الترػر األساسي في عمع 
الجاللة؛ بل جعل مرصمح الجاللة يعشى الجراسة الدياؾية كفي تقجيسو لعمع الجاللة كسا 

عس السبادغ التي يقـػ عمييا البحث الّمغػؼ، كفحريا في تخصيط عاـ يخاه عخض لب
 عمى الشحػ التالي:

إّف الّمغة ميل شبيعي إلى استخجاـ قجراتشا الفيديؿية في صشع أصػات كإشارات  -1
 كعبلمات كرمػز ذات معشى.

غة، كىحا السيل يحتفع بشذاط مشطع. كىػ ما ندقو في أعساؿ الشحػ كالسعاجع كعمع المّ  -2
 كالجراسة العامة لّمغة.

حيغ نجرس لغة معيشة فإنشا نقرج أّف نذيخ إلى نطاـ لغػؼ معيغ. بأداء األشخاص  -3
 لو. 

                                                             
 Firth, the semantics of linguistics, in papers, p 114.  41  
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إّف الجراسة السقارنة لؤلنطسة الّمغػية ميجاف كاسع، كقج تصػر تاريخيا في الّمغات  -4
 اليشجية األكربية.

في سياؽ الحاؿ، كالحجث  إّف الكبلـ قج يكػف شفػيا كقج يكػف مشصػقا، يحجث -5
 الكبلمي في سياؽ الحاؿ.

 كىحه األحجاث الكبلمية تعبيخات مغ نطاـ الّمغة. -6

الكبلـ يتكػف مغ أحجاث كبلمية تقع في سياقاتيا كتشبع مغ عالع مغ األصػات  -7
 البذخية كمغ األكراؽ السكتػبة.

ي دراسة الّمغة، عمى أساس يحجد " فيخث " العشاصخ التي يشبغي أّف يعتسج عمييا الّمغػؼ ف
 " سياؽ الحاؿ ". كيخػ أّف ىشاؾ ثبلث عبلقات داخمية تذسل أساس البحث.

 العبلقات الجاخمية لعشاصخ التخكيب كالكمسات كأجداء الشز األخخػ. -1

 العبلقات الجاخمية لؤلنطسة التي تجعل ليحه العشاصخ ؾيسا معّيشة. -2

 العبلقات الجاخمية لدياؽ الحاؿ. -3

 ىحه العبلقات األخيخة ىي التي رّكد عمييا في غيخ مػضع مغ أبحاثو كىي:ك 

 السبلمح الخاصة بالسذاركيغ، أشخاص أك شخريات. -1

 )أ( الحجث القػلي لمسذاركيغ.

 )ب( الحجث الغيخ القػلي ليع.

 األشياء ذات العبلقة بالسػقف. -2
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 تأثيخ الحجث القػلي. -3

 إلى ثبلثة أغخاض: كقج كاف " فيخث " ييجؼ في نطخيتو

 معخفة األساليب السختمفة لمشصق، كىي األشكاؿ الشسصية كاألدبية كالعامية كغيخىا. -1

 كصف االستعساؿ الفعمي لشصق معّيغ في مػقفو الخاص باعتباره شيئا فخيجا. -2

معخفة الػضائف الجاللية التي يسكغ إرجاعيا إلى الّتخكيبات الّشحػية كأنػاع التشػيع، ثع  -3
 معخفة معاني األلفاظ السفخدة باعتبارىا أجداء مغ الكبلـ.

 لقج ضّل " فيخث " يخّكد عمى نطخيتو في عمع الجاللة عمى أساس سياؽ الحاؿ.

لكّشو لع يصّبق ىحه الشطخية تصبيقا كامبل بحيث يربح مشيجا محخرا لسعمع معخكؼ 
 42الخصػات.

العخب القجماء كانت ليع إشارات إلى كقج ال يكػف بعيجا عّسا نحغ ؼيو أف نذيخ إلى أّف 
السػقف أك السقاـ أك غيخ ذلظ مّسا يذبو فكخة " سياؽ الحاؿ ". مغ ىحه اإلشارات ما أفخده 

السفدخكف لسعخفة أسباب الشدكؿ أمثاؿ" الػاحجؼ " ك" الديػشي  "" ابغ دقيق العيج "كيقػؿ : 
اؿ ابغ تيسية " معخفة سبب " بياف سبب الّشدكؿ شخيق قػؼ في فيع معاني القخاف ". كق

 الشدكؿ يعيغ عمى فيع اآلية" ، فإف العمع في سبب يػرث العمع بالسدّبب .

كمغ إشارات المغػييغ العخب إلى مثل ىحه الفكخة ما عخض لو ابغ جشي في غيخ مػضع 
مغ كتبو، كتقخيخه إف المغػؼ ال يشبغي أف يكتفي بالدساع بل يشبغي أف يجسع إليو الحزػر 

 43ىجة أؼ عميو أف يحيط بطخكؼ الكبلـ .كالسذا

                                                             
Firth, personality and language in society, in papers”, p, 182.    

42
  

.9م، ص 1323ٌنظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن، تحقٌق: السٌد أحمد صقر، دار الكتاب الجدٌد، القاهرة   43  
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 : الّمغة واالترال

أصبحت دراسة االتراؿ تسثل عشرخا أساسيا مغ عشاصخ البحث في العمـػ االجتساعية، 
 ذلظ أف اإلنداف ال يفيع

إال مغ خبلؿ شخؽ االتراؿ لجيو، كىي شخؽ تختمف باختبلؼ الشذاط كباختبلؼ البيئات 
االجتساعية تتشاكؿ االتراؿ مغ زكايا مختمفة، فيشاؾ مغ كالسجتسعات كلسا كانت العمـػ 

يتشاكؿ مرصمح االتراؿ مغ حيث ىػ ثقافة، كىشاؾ مغ يتشاكلو مغ حيث لغة، كأخخ 
 يجرس مغ حجيث التأثيخ الذخري. كآخخ يعتبخه أساس العبلقات اإلندانية.

ؿ ىػ الػسيمة كالحؼ ييسشا ىػ االتراؿ مغ جانبو الثقافي كمغ جانبو الّمغػؼ، كاالترا
األكلى التي تشتقل بيا الثقافة مغ جيل إلى جيل، كأّف أؼ ثقافة ال يفرح عشيا إال بصخيق 
االتراؿ، كمغ ثع فغّغ دراسة االتراؿ في السجتسع ىي التي تقزي عمى ثقافتو، كالّمغة 
ىي أىع كسائل االتراؿ عشج اإلنداف كيؤكج بعس االنثخكبػلػجييغ إّف الّمغة ىي الثقافة 

كالثقافة ىي الّمغة، كاالتراؿ كالثقافة متخادفيغ أؼ أّف الرمة بيشيسا عزػية، كالحؼ يسيدىا 
 أّف الثقافة بشية، كأّف االتراؿ ىػ العسميات التي تعير بيا ىحه البشية.

كالّمغة تكذف ؾيع الحزارة كتجؿ عمى أنساط العبلقة بيغ الشاس، كمغ السؤكج أّف الّمغة 
تي يحييا الستكمسػف، بيا يطيخ ذلظ في اختبلؼ السفخدات بيغ لغة تحسل شابع الحياة ال

كأخخػ، ككل لغة تحتػؼ في األغمب عمى كمسات معيشة يجب أصحابيا أف يتحجثػا بيا أك 
تذغل عشجىع اىتساما خاصا.كاالتراؿ ليذ كضيفة بيػلػجية يؤدييا اإلنداف كسا يؤدؼ 

ع، كيتعمع شخائق االتراؿ باآلخخيغ سػاء كضائفو الحيػية األخخػ، كلكشو يكدب في السجتس
 بالػسائل الّمغػية أك بغيخىا.
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كمغ الطػاىخ الػاضحة في السجتسعات أّف شخائق االتراؿ تختمف بيغ الخجل كالسخأة، فبل 
حخج مثل عمى السخأة أف تبكي أماـ الشاس، كلكغ الخجل في األغمب ال يدتصيع كالسخأة ال 

في الذارع كالقيقية في األغمب مقرػرة عمى الخجاؿ، كقج  تدتصيع أف تقيقو في السكتب أك
تكػف مسشػعة في بعس األحياف، كفي بعس السجتسعات تسذي السخأة خمف الخجل، كفي 

 بعزيا اآلخخ تتقجمو أك تدييخ بجانبو

إّف كّل أكلئظ أنػاع مغ الدمػؾ االترالي بيغ الشاس، كسػؼ نعخض ىشا ثبلثة جػانب مغ 
 االتراؿ:

 الّمغة الجانبية ا/     

 ب/ الّمغة كالحخكة الجدسية  

 44ج/ االتراؿ الحيػاني كالّمغة 

  paralangageالّمغة الجانبية  -1

كىي أقخب كسائل االتراؿ إلى الّمغة، ألنيا أيزا ترل بحالة الرػت اإلنداني عشج نصق 
  لغػؼ معيغ.

أثيخا مباشخا عمى االتراؿ كقج رصج الّمغػييغ مػازييغ معيشة لمغة الجانبية رأكىا تأثخ ت
 الّمغػؼ، كأىع ما رصجه الّمغػييغ مغ ىحه السػازييغ ما يمي:

 volume xalaeميداف جيارة الرػت  -1

                                                             
 Clevenger, thodre and Mathews, jack: the speech communication scoot, foresmen and company, Glenview, 

illines 1971, pp.1- 17.   44  
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كنعشي بو السيداف الحؼ يحجد بو درجة ارتفاع الرػت أك انخفاضو عشج نصق معيغ، حدب 
 السػقف الكبلمي كالشاس يمتدمػف درجة معيشة.

اع أصػاتيع، كبعزيع يعخؼ بانخفاضيا حدب البيئة، كارتفاع كيعخؼ بعس الشاس بارتف
الرػت ضخكرؼ في بعس السػاقف، فالرػت السشخفس أحيانا يجؿ عمى الذظ أك كتساف 
الحجيث، أك غيخ ذلظ مسا يزيفو الرػت السشخفس إلى الكبلـ، كاالرتفاع الكبيخ في 

 ي مػاقف أخخػ كثيخة.  الرػت ضخكرؼ لسقجـ األلعاب في الديخؾ مثبل كسا ىػ ضخكرؼ ف

كاإلنداف يتعمع ىحا السيداف في السجتسع، فخجل الدياسة مثبل ال ييسذ في كبلمو كىػ 
يخصب في حجيث مغ أتباعو كميداف ارتفاع الرػت كانخفاضو دليل مغ أدلة البحث في 
بشية السجتسع، فجرجة الرػت مختفعة عادة بيغ أىل الخيف، كىي تختمف بيشيع أيزا حدب 

دلة االجتساعية، كال يدتصيع أحج أف يتحجث برػت مختفع أماـ كبيخ العائمة، كفي السش
 السجيشة تتحجد درجة الرػت فخقا لسػاقف اجتساعية كثيخة

 ميدان طبقة الرؽت: -2

كىػ ميداف آخخ غيخ ميداف االرتفاع كاالنخفاض، إنو الصبقة الرػتية التي يشصق بيا كبلـ 
كالزيق كخيبة الخجاء كل أكلئظ يعبخ عشيا الشاس بصبقات  معيغ، فالفخح كالبيجة كالحدف 

 صػتية مختمفة.

 ميداف الرػت السشفتح:  -3

كاف تجج ىحا الكبلـ في ألػاف معيشة مغ الكبلـ، كتمظ التي يقجميا الجعاة الجيشيػف أك رجاؿ 
 الدياسة  حيغ يخصبػف فالجساىيخ كبخاصة في األماكغ السفتػحة أك الداحات العامة.

 ميدان البطء والدخعة:  -4
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لكل عالع درجة معيشة مغ الدخعة، كبعس الشاس يعخفػف بأف نصقيع بصيء أك سخيع بحيث 
يختمف عسا ىػ مألػؼ في السجتسع، فالدخعة الدائجة تجؿ في األغمب عمى الحجة كالغزب 

لخضا أك الخأؼ القاشع، أما الشصق البصيء السقصع فاألغمب أنو يذيخ إلى الدخخية أك عجـ ا
 أك عجـ الترجيق.

كىحه السػازيغ التي ذكخناىا ليدت إال أمثمة قميمة مسا يخصجه الّمغػيػف في أبحاثيع عغ الّمغة 
الجانبية في الجرس الّمغػؼ بعامة، كعشج بحث الّمغة ككضيفتيا التػصيمية في السجتسع عمى 

 45كجو الخرػص.

 الّمغة واالترال: 

 الّمغة والحخكة الجدسية:

اف ججيج مغ مياديغ الجرس، أخح تدمظ شخيقة إلى البحث العمسي في الدشػات كىحا ميج
األخيخة، كأصبل يجرس الّمغة بجراسة السجتسع كاإلنداف، كىػ ثسخة مغ ثسخات اتداع عمـػ 

 االتراؿ كيسثل اآلف جانبا ميسا مغ جػانبو.

مح كصاحب ىحا العمع ىػ االنثخكبػلػجي " راؼ بيخدكسل " كقج أشمق عميو مرص
"kinésies    كقرج بو أف يجرس اإلنداف حخكات جدسو في عسمية التػصيل بسا يفيج ،"

فيع العسمية الّمغػية، كبسا يفيج فيع ضػاىخ البشاء االجتساعي، كقج كتب عجدا مغ األبحاث 
 في دراسة الحخكة الجدسية في االتراؿ عسػما كفي دراسة الّمغة عمى كجو الخرػص.

ّمغة الجانبية " أّف السعاني التي يشقميا اإلنداف ال تجسميا األلفاظ أشخنا في عخضشا " ال
السشصػقة كحجىا، بل تديع فييا عػامل كثيخة، كأحيانا تكػف السعاني مشاقزة لؤللفاظ نفديا، 

 كمغ ىحه العػامل استخجاـ الحخكة الجدسية.
                                                             

.112/ 1: 1394ٌنظر: الجاحظ، البٌان والتبٌٌن، تحقٌق عبد السالم هارون، لجنة التؤلٌف والترجمة والنشر، القاهرة    45  
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، كإنسا ىي كالحق أّف حخكة الجدع ليدت مدألة عزػية يدتخجميا اإلنداف كيفسا اتفق
 نطاـ يتعمسيا اإلنداف داخل السجتسع، كليا أنساشيا الخاصة بالثقافة.

كيقػؿ عمساء الفديػلػجيا إف عزبلت الػجو مثبل يسكشيا أف تقجـ لئلنداف عذخيغ ألف 
 تعبيخ كجيي، كل مشيا مختمف عغ اآلخخ.

انيػف كالدػريػف كىشاؾ اختبلفات كثيخة بيغ السجتسعات في استخجاـ الحخكة الجدسية كالمبش
مثبل كالفمدصيشيػف يحخكػف رؤكسيع إلى أعمى داللة عمى الخفس، كيحخكػف حػاجبيع إلى 
عمى داللة عمى الخفس، عمى حيغ يفيج تحخيظ الحػاجب عشج السرخييغ داللة أخخػ، 

 كلتأكيج فكخة الشطاـ في استخجاـ الحخكة الجدسية، فزخب الّمغػيػف مثبل عغ االبتداـ.

 بتداـ ؟  فسا ىػ اال

كاالبتداـ ليذ حخكة بيػلػجية تؤدييا الذفتاف،كلكشو عسمية كاممة تقتزي معخفة الرمة بيغ 
الذفتيغ كالخجكد كالجفػف كالخمػش كالحػاجب كالجبية، فيػ جدء مغ نطاـ ال يسكغ درسو 

 إال في إشاره االجتساعي. 

السدخح األمخيكي  كمغ األبحاث الصخيفة بحث جخػ عمى استخجاـ الحخكة الجدسية بيغ
كالسدخح الفخندي، كمغ السػاقف العائمية اليػمية اجتساع األسخة إلى مائجة الصعاـ، ففي 
األسخة االنجميدية تجج األب كحجه عشج اإلفصار بيشسا األـ تجعل األكالد ىادئيغ يدسعػف 

ـ بإدارة األب ىػ الحؼ يشرت عشج اإلفصار كتقـػ األ حجيث األب، أما األسخة األمخيكية فإفّ 
 السائجة كتشطع شخيقة األكالد فالتعبيخ عغ أنفديع 

كفي بعس الببلد العخبية يجمذ الشاس إلى مػائج الصعاـ جمدة خاصة ذات التقاليج البجكية 
يتشاكلػف الصعاـ باليج اليسشى كيزعػف اليج اليدخػ كراء ضيػرىع، كفي الخيف السرخؼ ال 

 أما الزحظ كاالبتداـ فيػ مسشػع البتة. يدسح بالكبلـ عشج الصعاـ إال لمكبار 



تهخيص مضمون انكتاب                                                    :انفصم انثاني  
 

 

71 

كلقج كاف لمحجيث عشج تقجيع الصعاـ لمزيف مشدلة خاصة عشج العخب القجماء يقػؿ 
 الجاحع: " كقالػا تساـ الزيافة الصبلقة عشج أّكؿ كىمة، كإشالة الحجيث عشج السؤاكمة. 

إذا ما أتاني بيغ نارؼ " كقاؿ شاعخىع حاتع الصائي: " ساؿ الجائع الغخثاف يػا أـ مشحر....
 كمجدرؼ 

ىل أبدط كجيي؟إنو أكؿ القخػ....كأبحؿ معخكفي لو                                     
 دكف مشكػخؼ 

كىكحا تدتصيع أف تجج مئات األمثمة التي تدتحق الجرس لفيع شخائق االتراؿ داخل 
 46السجتسع مغ خبلؿ الحخكة الجدسية كارتباشيا بالشطاـ الّمغػؼ.

باعتبارىا مطيخا مغ مطاىخ  –الحؼ ييسشا أّف نػضحو ىشا أّف دراسة الحخكة الجدسية ك 
االتراؿ اإلنداني كباعتبارىا ضخكرية لفيع الشطاـ الّمغػؼ اتجيت مباشخة إلى تصبيق مشاىج 

 الّمغػييغ في البحث، كيبجكا تصبيق ىحا السشيج ؼيسا يمي: 

كلكشيا نطاـ اجتساعي شأنو شأف الّمغة،  إّف الحخكة الجدسية ليدت حخكات فديػلػجية، .1
 تؤخح باالكتداب كتجرس في إشار السجتسع.

إف الحخكة الجدسية كالّمغة مغ حيث شبيعتيا الجػىخية التي يفيسيا " تذػمدكي "،  .2
كاإلنداف كل يـػ يشصق مئات الجسل التي لع يشصقيا مغ قبل، كتمظ خاصية مغ 

اـ الحخكة الجدسية ال يقف عشج الطػاىخ خرائز االتراؿ اإلنداني، كعميو فإف نط
الدصحية، كإنسا يدعى إلى فيع شبيعة اإلنداف عغ شخيق " تفديخ القػانيغ " العسيقة 

 لمحخكة الجدسية كتحػليا بعج ذلظ إلى أداء ضاىخؼ.

                                                             
.69-66/ 1ٌنظر: الجاحظ: المصدر السابق:  
46  
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يدتخجـ عمساء الحخكة الجدسية مرصمحات الّمغػييغ في التحميل الّمغػؼ، كقج قجـ "  .3
الػحجة الحخكية األساسية ) الكيشسات ( في استخجاـ األمخيكييغ بيخدكسل " دراسة عغ 

 47لمػجو كالخأس نحكخ مشيا ما يمي:
 ثبلثة حخكات خاصة بإماء الخأس.

 ثبلثة إيساءات. -إيساء ثاف -إيساء كاحجة
 اثشتاف خاصتاف بتحخيظ الخأس جانبيا

 حخكتاف. -حخكة كاحجة
 أربع درجات لمعيغ.

 إغبلقيا إغبلقا ضيقا -مدتصيمة ضيقةإغبلقيا  -الفتحة الجاحطة
 أربع درجات لألنف:

تجيعيغ العيغ، ضغط السشخاريغ ضغصا مدصحا، اتداع السشخاريغ معا، اتداع مشخار 
 كاحج.

 ست حخكات لمفػ:
الذفاه السزغػشة،  الذفاه البارزة، الذفاه السزغػشة كالسشكسذة، كالذفاه السدحػبة إلى 

 األعمى.
 

 الفاغخ  الفع –الفع السشبدط 
 حخكات الحقؼ:

 دفعيا إلى األسفل   –دفعيا جانبا  –رفع الحقغ أماما 
 حخكات الخجود:

 الخجكد السسترة. –الخجكد السشتفخة 

                                                             
وما بعدها. 111ص  1344ٌنظر: عبده الراجحً: النحو العربً والدرس الحدٌث، اإلسكندرٌة،  
47  
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كىكحا قّجـ ىحه الحخكات باعتبارىا الػحجات األساسية في استخجاـ األمخيكييغ لبعس أجداء 
 عمى ما بيشيا  الخأس كالػجو، كمغ الػاضح أنيا كحجات تتفخع إلى تشػعات

إّف دراسة الحخكية الجدسية ال تتع بعدؿ عشاصخىا كتحميميا فحدب، كإنسا تقتزي  -4
 كصفيا في سياؽ حجكثيا، كىػ تصبيق نطخية سياؽ الحاؿ في الجرس الّمغػؼ.

يدتخجـ عمساء الحخكة الجدسية مرصمحات التحػيمييغ كبخاصة ؼيسا يصمقػف  عميو 
خد " بيخدكسل " دراسة خاصة مغ خرائز العبلمات كقج أف    markerعشرخ العبلمة 

 في االستخجاـ األمخيكي نحكخ مشيا ما يمي: 

  kpأ/ العبلمات الخاصة بالزسائخ كرمدىا 

 kppب/ عبلمات الجسع كرمدىا 

 kvج عبلمات فعمية كرمدىا /

 kaد / عبلمات السكاف كرمدىا 

 km48ىػ / عبلمات الصخيقة كرمدىا 

الجدسية نطاما اتراليا يشذأ في السجتسع، لو ما لمغة مغ  كلسا كانت الحخكة – 6
خرائز، فإنو يخزع أيزا لمجراسات الّميجية كمغ تػجج أبحاث خاصة بميجات الحخكة 

 الجدسية كتػجج دراسة لمحخكة الفخدية.

يعتسج الّمغػيػف عمى السرجر البذخؼ في جسع مادتيع الّمغػية، أما الباحثيغ في  -7
عمى السبلحع الحاتية كعمى  –في األغمب  -يعتسجكف في جسع مادتيع  الحخكة الجدسية 
 الرػر الستحخكة.

                                                             
 Birdwhistell: kinesics and context, pp. 99- 101. 48  
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أ/ الحخكة الجدسية تجرس باعتبارىا مطيخا مغ مطاىخ االتراؿ، شأنيا شأف الّمغة 
 الجانبية كالحخكة الجدسية الجانبية.

 تراؿ كمسا ىػ كثيق الرمة بالحخكة الجدسية فخع آخخ مغ فخكع البحث في ضػاىخ اال

كىػ استخجاـ السدافة بيغ الشاس، كيصمق العمساء عمى ىحه الجراسة مرصمح 
proscemics  

فيشاؾ درجات متفاكتة بيغ السدافات التي يدتخجميا الشاس في السجتسعات، فيشاؾ مدافة 
يتخحىا األصجقاء كمدافة يدتخجميا الغخباء، كىي غيخىا بيغ الكبار كالرغار، كىشاؾ 

ي استخجاـ السدافة، كإعجاد قاعات السؤتسخات كالحفبلت كالسػائج أجيدة خاصة تخاع
 الخسسية.

عمى أنو مغ السبلحع أّنظ تدتصيع أّف تزيف إلى السعشى الّمغػؼ كأف تغيخه عغ شخيق 
السدافة التي نتخحىا عشج الكبلـ، فاختبلؼ السدافة عشجما نتحجث حجيث التػّدد أك التػعج 

ك غيخ ذلظ،ككل ذلظ ليذ  شيئا فيخيقا، كإنسا ىػ نطاـ كشطاـ أك االستشكار أك االشسئداز أ
الحخكة الجدسية كنطاـ الّمغة سػاء بدػاء، كىحا كمو في فيع شبيعة االتراؿ اإلنداني، 

 كفي الفيع الّمغػؼ عمى  كجو الخرػص.

كاألدب العخبي حافل بذػاىج كثيخة عمى استخجاـ أعزاء الجدع في الجاللة كنحػ ما قجمو 
 49لبي عغ " كيؽية الشطخ كىيئاتو في اختبلؼ أحػالو ".الثعا

 حخكة الجدع أك اإلشارة عسػما عمى الجاللة فقاؿ:   كمغ قبل عخض الجاحع لتأثيخ

                                                             
ينظر.619-144: د فاطمة محجوب، "القرآن والحركة الجسمٌة" فً كتابها : دراسات فً علم اللّغة، ص     49    
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} قج قمشا فالجاللة بالّمفع، فأما باإلشارة ؼباليج كبالخأس كبالعيغ كالحاجب كالسشكب، إذا 
الرػت كالديف ؼيكػف ذلظ زاجخا  تباعج الذخراف، كبالثػب كالديف، كقج يتيجد دكافع

 رادعا، كيكػف كعيجا كتححيخا. {

كاإلشارة كالّمفع شخيكاف، كنعع العػف ىي لو، كنعع التخجساف ىي عشو، كما أكثخ ما تشػب 
 عغ الّمفع كما تغشي عغ الحع 

 قاؿ الذاعخ في دالالت اإلشارة:

 مػعأشارت بصخؼ العيغ خؽية  أىميا....إشػارة محعػر كلع تػػتػكػ

 فأيقشػت أف الصخؼ قج قاؿ مخحبا....كأىبل كسيبل بالحبيب الستيع 

 كقاؿ آخخ: 

 كعيغ الفتى تبجؼ الحؼ في ضسيخه....كتعخؼ بالشحػؼ الحجيث السغدسا.

ىحا كمبمغ اإلشارة أبعج مغ مبمغ الرػت، فيحا أيزا باب تتقجـ ؼيو اإلشارة الرػت، كىػ 
التقصيع ك بو يػجج التأليف، كال تكػف حخكة الّمداف آلة الّمفع، كىػ الجػىخ الحؼ يقـػ بو 

 50لفطا كال كبلما مػزكنا كال مشثػرا إال بطيػر الرػت.

 الّمغة واالترال:

 الّمغة عشج الحيؽان:

} وورث سميسان داوود وقال يا أييا  الّشاس عّمسشا مشطق الطيخ وأوتيشا في القخآف الكخيع 
 51{  مؼ كلّ شيء إّن ىحا ليؽ الفزل السبيؼ

كيتحجث نحاة العخبية القجماء عغ ضاىخة أشمقػا عمييا " أسساء األصػات" كيعشػف بيا 
األلفاظ التي يػجييا اإلنداف إلى الحيػاف لجفعو في أداء أمخ معيغ، مغ ذلظ ما نقمػه عغ 

                                                             
.41-43/ 1الجاحظ: المصدر السابق:  
50

  
.14 – 12سورة النمل  
51  
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ىج "   –أس  -العخب مغ زجخىع اإلبل بقػليع: " ىيج * عاه " كالغشع بقػليع: " ىذ 
 " إلخ ... كالبغل : " عجس

كلقج عخض الجاحع لذيء مغ لغة الحيػاف كسا يفيسيا عشو اإلنداف كيشقل ابغ عبج ربو } 
 أّف الشحل أشخب الحيػاف كمو إلى الغشاء { 

 قاؿ الخاجد:

 كالصيخ قج يدػقو لمسػت....إصغاؤه إلى حشيغ الرػت 

 ىحا الذيء مغ ترػر العخب لمغة الحيػاف، لكغ الحؼ برجده شيء آخخ.

شيء يخاه السحجثػف ضخكريا لفيع االتراؿ اإلنداف، مغ معخفة أنطسة االتراؿ، كىع  إنو
 يخكف دراسة " االتراؿ عشج الحيػاف ضخكرية لفيع الخرائز السسيدة لمغة اإلندانية. 

 كثسة أسئمة تذغل باؿ السيتسيغ بيحا الّمػف مغ الجراسة:

 أؼ الحيػانات يستمظ أنطسة متصػرة لبلتراؿ؟ -
 ائز ىحه األنطسة ؟ ككيف تختمف عغ خرائز الّمغة اإلندانية ؟ ما ىي خر -
 ىل تدتصيع الحيػانات أف تكتدب الّمغة عغ شخيق التعميع ؟  -
أيختمف االتراؿ الحيػاني عغ الّمغة اإلندانية اختبلفا كسيا، بسعشى أّف لجيو نفذ القجرة  -

 كلكغ عمى حجع أقل ؟ 
 نػع آخخ ؟ أـ تختمف اختبلفا كيؽيا، أؼ أنو اتراؿ مغ -
كمغ أىع الجراسات التي تست في ىحا السجاؿ ما قجمو " لػرنذ " عغ نطاـ االتراؿ  -

لجػ الغخباف، أنيت أّف لجييا نجاءات خاصة، يدتخجميا الحكػر في مغازلة اإلناث، 
كلجييا صػتا خاصا لصيخاف مغ أعذاشيا، كصػتا مختمفا لمعػدة، كصػتا عشج اإلحداس 

 بالخصخ.
مو " فػف فخش " عغ نطاـ االتراؿ لجػ الشحل كقج كّجو اىتسامو إلى كمغ ذلظ ما قج -

رقز الشحل، كبخاصة رقز الشحمة الجػالة التي تبحث عغ الخحيق، كقج الحع أّف ىحه 
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الشحمة تدتخجـ نطاما يذسل سخعة معيشة مغ الخقز باتجاه الذسذ، كىحه الخقرة 
 كحجىا كفيمة بإيراؿ الخسالة إلى بؿية الشحل. 

ز ىحه الجراسة إلى أّف ىحه الجراسة إلى أّف ىحه األنطسة مغ االتراؿ كمية أيزا كتخم -
عشج شػائف الشحل ألف االختبلفات التي رصجىا كانت قميمة ججا ال تسذ جػىخ 

 االتراؿ نفدو.
كىشاؾ أبحاث أخخػ عغ أنطسة الشجاء عشج أنػاع مغ القخكد لتػصيل أخبار عغ الصعاـ  -

 أك خصخ أك غيخ ذلظ 
البلفت أف الحيػانات األليفة مختمفة ججا في كّل شخائق  االتراؿ بيغ أفخادىا مغ  كمغ -

 52ناحية كبيشيا كبيغ اإلنداف مغ ناحية أخخػ.
كىحه الجراسات عغ نطع االتراؿ عشج الحيػاف أفزت إلى تأكيج الخرائز  -

 السسيدة لمغة اإلندانية كيػجدىا في ما يمي: 
 الثشائية: -1

غة اإلندانية، ألنيا تحتػؼ عمى نطاميغ فخعييغ كاحج كىي أىع خرائز المّ 
 لؤلصػات كأخخػ لمسعاني.

كىحاف الشطاماف يقجماف اقترادا أساسيا في عسمية التػصيل لجػ اإلنداف، كىحه 
 الثشائية غيخ مػجػدة في االتراؿ الحيػاني.

 الخمق واإلنتاجية: -2
رسائل كمعاني لع يدبق  ذلظ أّف الّمغة تسكغ اإلنداف مغ أف يشقل كل لحطة   

لو أدائيا، كقجرة الّمغة اإلندانية عمى " الخمق " كعمى " اإلنتاج " ال تػجج في 
 االتراؿ الحيػاني.

 التحكسية: -3
إّف الحؿيقة التي يؤمغ بيا أىل الّمغة أنو ليدت ىشاؾ صمة شبيعية لمخمد 

ة اعتباشية بالذيء، فعبلقة الكمسة بالسعشى أك الّمفع بالذيء، عبلقة تحكسي
عخؼية، تػلج داخل السجتسع كتتغيخ بتغيخ الدماف كالسكاف، أما في االتراؿ 
الحيػاني، فإف صمة الخمد بالذيء الحؼ يجؿ عميو تكاد تكػف صمة أيقػنية 

                                                             
.96/ 1قٌق عبد السالم هارون، مصفى البابً الحلبً: ٌنظر: الجاحظ، الحٌوان، تح 
52  
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iconique  أؼ تتبع مثبل خاصا ال يتغيخ؛ فخقرة الشحل تجؿ عمى مكاف ،
 ل دكف تغييخ.الخحيق ليذ غيخ، كىي تجؿ عميو في كل بيئات الشح

 التبادل الجاخمي: -4
إف الّمغة تكسغ اإلنداف مغ أف يكػف مخسبل كمدتؿببل في الػقت نفدو، فيي 
التي تشتج التبادؿ االجتساعي، كقج تجج شيء مغ ذلظ عشج بعس الحيػاف 

 كالقخكد.
 الذسؽل: -5

شػية إنشا ندتخجـ الّمغة لجاللة عمى أشياء حؿيؿية كمتخيمة كمادية، كعمى أمػر مع
 كندتخجميا لئلشارة عمى أشياء في الساضي، كفي الحاضخ كفي السدتقبل.

 التخرص: -6
إّف اإلنداف يتحجث كىػ يأكل كيتحجث كىػ يمعب كيتحجث كىػ يعسل، أؼ أنو 
يدتصيع أف يتحّجث كىػ يؤدؼ شيئا ال صمة لو بسػضػع الحجيث، أما الحيػاف 

" فيديؿيا " في عسمية التػصيل ال فبل يدتصيع؛ فالشحمة التي تخقز إنسا تشيسظ 
 غيخ.

 الشقل الثقافي: -7
إّف نجاء الحيػاف يتػارث، أما الّمغة اإلندانية فبل تؤخح إال باالكتداب،فيي ال  

 تعير كال تشقل إال مغ خبلؿ " ثقافة السجتسع "
بعج دراسة االتراؿ الحيػاني  –كىحا اإليجاز الذجيج لخرائز الّمغة اإلندانية 

حؿيقة الّمغة كمكانيا مغ الصبيعة البذخية، كيجعل دراستيا في ضػء يجعل  –
عمـػ االتراؿ أمخا ضخكريا إذا كاف لشا أّف نفيج مغ دراستيا في فيع ىحه 

 53الصبيعة، كىػ ىجؼ سػؼ يطل مغ األىجاؼ الكبيخة لجػ اإلنداف. 

 الّميجات اإلقميسية:    

الحجيث عغ الّميجات حجيث شػيل، كفييا أبحاث غيخ قميمة، كالبحث في الّميجات 
بحث عمسي " كىػ بحث لغػؼ "، بل ىػ أقخب األبحاث إلى شبيعة الّمغة، ثع إف 

                                                             
 Wardhagh : introduction to linguistics pp. 27. 53  
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الحؼ يعيششا ىشا أّف البحث في الّميجات يجخل في اىتساـ الّمغػييغ كعمساء 
 السجتسع عمى سػاء.

كاحجة تتشػع حدب األفخاد كحدب ضػاىخ االجتساع كالحؼ الشظ ؼيو أّف الّمغة 
كحدب اختبلؼ السكاف بل إّف الفخد الػاحج ال يشصق كمسة كاحجة أك جسمة 

 كاحجة بصخيقة كاحجة، بل تتغيخ الكمسة حدب عػامل كثيخة.

كنحغ نعخض ىشا لميجة الفخد ألنيا ليدت ذات داللة كبيخة في فيع البشاء 
ييتع بو الّمغػييغ كعمساء السجتسع، كىػ دراسة االجتساعي، إنسا نقّجـ لسا 

 socialكالّميجات االجتساعية  régional dialectesالّميجات اإلقميسية 
dialectes. 

كغشي عغ البياف أّف الّمغة تختمف مغ مجيشة إلى مجيشة كمغ إقميع إلى إقميع، 
 كىحا االختبلؼ القائع يجرس كفق عػامل جغخاؼية.

اإلقميسية كالّميجات االجتساعية بصبيعتو حجث عقمي، يقتزي دراسة  كالبحث في الّميجات
الّميجة في بيئتيا ذاتيا، كيعتسج عمى السرجر البذخؼ الحؼ يصمق عميو الباحثػف مرصمح 

informant   كيتع جسع السادة كترشيفيا حدب الطػاىخ الرػتية كالشحػية كالجاللية ثع ،
 ػية ؼيسا يعخؼ باألشمذ الّمغػؼ.يتع تػزيع ىحه الطػاىخ عمى شخائق لغ

كيعخؼ الّجرس الّمغػؼ اآلف مجسػعة مغ األشالذ، أما محاكالت الخخائط الّمغػية فيي 
 قميمة ججا، كلع ترل إلى رسع األشمذ كامل.

كأىع خصػة في رسع الخخائط الّمغػية ىي رسع الخصػط الّميجية كىي خصػط كىسية تخسع 
سع األشالذ الّمغػية حتى اآلف أّف السشاشق الّمغػية عمى كجو التقخيب، كالسذيػر مغ ر 
 تتشػع بيحه الخصػط إلى ثبلثة أنػاع: 
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مشصقة تتخكد فييا ضاىخة لغػية معيشة، بحيث تكػف ىحه السشصقة كالبؤرة التي تشذخ  -1
 54مشيا ىحه الطاىخة إلى السشاشق السجاكرة، كىي تدسى اصصبلحا بالسشصقة البؤرية.

ييا ضاىخة لغػية انتذارا غيخ مدتؿيع الخصػط، كإنسا تتقاشع الخصػط مشصقة تشتذخ ف -2
 في مكاف كاحج كقج تشتذخ عمى ىيئة مخكحية.

مشصقة تكػف مشعدلة جغخاؼيا، فتتخكد فييا ضاىخة لغػية ال تشتذخ بدبب االنعداؿ إلى  -3
 55.مشاشق أخخػ، كىحا التشػع يصمق عميو مرصمح مشاشق الحافة أك السشاشق اليامذية

كتجسع الطػاىخ الّمغػية بصخؽ مختمفة أىسيا في الميجات اإلقميسية، استخجاـ االستبيانات 
التي يشبغي أّف تتزسغ معمػمات عغ الػالجيغ كعغ األججاد، ثع تشقدع كفقا ألغخاض 
البحث إلى الطػاىخ الرػتية كالرخؼية كالشحػية كالجاللية، مع التخكيد عمى األشياء التي 

يئة استخجاما أساسيا ألف الستكمع يتحجث حجيثا شبيعيا عشج التحجث عغ ىحه تدتخجميا الب
األشياء، كالتخكيد عمى أدكات الخؼ كالحخث كالحراد في السجتسع السرخؼ مثبل، كىحا 

} الكمسات كاألشياء     water sachentالتخكيد يصمق عميو الباحثػف األلساف مرصمح 
ىخ غيخ الّمغػية عشج رسع األشمذ كالعادات كاألدكات { كيعشػف بو االىتساـ بتػزيع الطػا 

 مسا يفيج في فيع حخكة الكمسات كاألشياء.

إّف دراسة الّميجات اإلقميسية عمى ىحا السشيج دراسة عمسية ال شظ لفيع عبلقة الّمغة 
 بالبيئة، لتفيع البشاء االجتساعي في ضػء ىحه العبلقات.

 الجػانب التاريخية السترمة بالتصػر الّمغػؼ. كىحه دراسة قج تكػف مفيجة في فيع بعس

 الّميجات االجتساعية:

إّف درس الّميجات االجتساعية في األغمب ال يدتبعج درس السكاف كدرس العػامل غيخ 
االجتساعية األخخػ في فيع الطػاىخ الّمغػية كسا سيطيخ في شخؽ البحث التي سشذيخ 

                                                             
691-614. ص 1324ٌنظر: عبده الراجحً، اللّهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة، دار المعارف بمصر    54  

55
 Hall Robert: introductory linguistics, motilal banrsidess, Delhi, 1969 pp 239-252.  
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تع بجراسة التشػع الّمغػؼ السشتطع، أؼ أنو يعشى إلييا، كالبحث عغ الّميجات االجتساعية يي
بجراسة ىحا الشػع كفق السقاييذ اجتساعية كاضحة، كسؿياس العسخ كالجشذ كالسيشة في 

 السدتػػ االجتساعي.

 كسا أّف ىحا التشػع يذسل السدتػيات الّمغػية، الرػتية كالشحػية كالجاللية 

 الّميجة كالعسخ -1

 الّميجة كالجشذ -2

 يجة كالسيشةالمّ  -3

كىحه صيغة مقتخحة لسا يشبغي أّف يتػافخ لجػ الباحث مغ معمػمات مسغ يدتعيغ بيع في 
 مادتو.

 االسع.... الجشذ.... العسخ....

 العشػاف......

 آخخ درجة عمسية.... 

 السعيج الحؼ تخخج ؼيو....

 السجارس التي تعمع فييا.....

 ىل أنت أكبخ ابغ في األسخة؟.. نعع...ال...

 إذا لع تكغ األكبخ فسا ىػ تختيبظ إذف ؟....

 محل ميبلد الػالجيغ....

 األب .....
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 الجج....

 الججة....

 األـ.....

 الجج ...

 الججة..

 الجيغ...

 الّمغة التي تتحجث بيا في البيت ؟ ....

 في العسل ؟ ....

 هل تتحدث لغة أو لغة أخرى ؟.....

 عمل األب ....

 عمل األم....

 الزوجة ....عمل الزوج / 

 األماكن التً عاش فٌها الزوج / الزوجة ....

 جنسٌة الزوج / الزوجة ....

 األماكن التً عشت فٌها غٌر هذا المكان ....

 56السنوات التً قضٌتها هنا ....

 

                                                             
Shay. Wolf ram. Rily: field techniques in an urban language study center for applied linguistics, Washington 

1968 , p 56.   56  
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كمغ الػاضح أّف ىحه السعمػمات ضخكرية ججا في معخفة السرجر البذخؼ كالعػامل التي 
عشرخا أساسيا مغ عشاصخ التحميل الّمغػؼ، كمسا يفيج في  ليا تأثيخ عمى لغة مسا يسثل

 الػقت نفدو في دراسة البشاء االجتساعي.

كبعج فيحا ىػ السشيج الجرس الّميجي كسا يصبق اآلف في عمسا الّمغة االجتساعي كىػ مشيج 
لفيع خرائز الّمغة اإلندانية عمى  –لرمة الػاقع الّمغػؼ الحي  –يخاه أصحابو ضخكريا 

.  الع  57سـػ

 الفـرــــل الــــخابـــــع:

 الّمغة والثقافة في مرخ العقج األخيخ:

لدشا بحاجة إلى التأكيج ىشا  إلى أنشا نقرج " بالثقافة " ما اصصمح عميو االنثخكبػلػجييغ مغ 
أنيا شخيقة حياة، إنيا الدياؽ الحؼ نعير كنفكخ كنختبط باآلخخيغ في إشاره، كىي الخابصة 

 58سػعة مغ الشاس بأخخػ.التي تخبط مج

 كلعمشا نختار ىشا بعس األسذ الشطخية التي قج نخاىا ضخكرية في إشار ىحا الحجيث.

إّف الثقافة إذ تدكد كل شخز بإشار مغ الدمػؾ السعخفي الػججاني يكػف صيغة لمػجػد  -1
 الذخري كاالجتساعي.

 الّمغة أىع مطاىخ التعبيخ عغ الثقافة. -2

 ما يعخؼ باالنصباعات  مغ خرائز الثقافة -3

                                                             
م.1324ٌنظر: مراد كامل: اللّهجات العربٌة الحدٌثة فً الٌمن، معهد البحوث والدراسات العربٌة  
57

  
 Larson, donnld n. and sralley, willium a.1972. becoming bilingual. A guide to language learner, new garaan, p 

39  58  
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مغ السرصمحات التي تترل بالّمغة كالثقافة اتراال كثيقا ما يعخؼ بسرصمح العبلقة  -4
الثقاؼية، كىي تؤدؼ بالذخز إلى اإلحداس بالغخبة كالغزب كالعجكانية كالتخّدد كالبؤس 

 كالذعػر بالػحجة... بل قج تجمب عميو مخضا عزػيا.

ار نسط ثقافي آخخ كاالرتباط بو كاستخجاـ لغتو يذبو " ازدكاجية كيخػ " مارؾ كبلرؾ " أّف اختي
الذخرية " حيث تربح السػاجية االجتساعية تيجيجا فصخيا فيمجأ الفخد إلى أساليب دفاعية 

 لتخؽيس أالمو.

 إذ عميو أف يسيد بيغ كل ما يقاؿ لو حتى يكػف رده مشاسبا  -1

  .يع الخخكج مشوكيجج نفدو أحيانا محاصخا في مػقف ال يدتص -2

 كىػ يعجد عغ التعميق عمى ما يتمقاه  -3

 كمثل ىحا الذخز يجج نفدو أماـ الخيارات اآلتية: 

 يطيخ عميو الذظ كالتحجؼ -1

 الدخخية مغ كل شيء  -2

إذا لع يديصخ عميو الذظ أك الدخخية مسا يقاؿ، فإنو يدقصو جسيعو مغ حدابو كيحيط  -3
 59سع ما يجخؼ حػلو.نفدو بدياج كي ال يخاه كال يد

ىحه األسذ التي ال تخصأ العيغ العمسية في رصجىا باعتبارىا ضػاىخ كّمية نخاىا اآلف كاضحة 
كضػحا كبيخا حيغ نعخض لمعخبية كالثقاؼية في مرخ في العقج األخيخ كبخاصة بيغ 

 الذباب.

                                                             
Clark, mark a. 1967. Second language acquisition as a clash of consciousness. Language learning: 26,277,390.    

59  
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ذباب في مرخ كلعمي أسخع بعج ىحا العخض إلى أّف أقخر حالة العخبية كالثقافة عشج ال      
في العقج األخيخ تعير درجة مغ درجات " الرجقة الثقاؼية " التي أشيخ إلييا مغ قبل، 
كىشاؾ مرصمح آخخ يشصبق عمى حالتشا يسكغ أف ندسيو " بالجيػاف الثقافي "  أك مرصمح 

 آخخ أخف ىػ " الّمحسة الثقاؼية " 

الذباب السرخؼ في العقج األخيخ  كمغ الػاضح أف ثبلثة أنساط ثقاؼية بارزة تتخاكع عمى حياة
 ىي:

أما الشسط األكؿ فيػ بحث الذباب عغ " الشسػذج الثقافي " في القخكف الساضية، كقج  -1
أصبح ليحا الشسػذج تجميات كاضحة في نػع السبلبذ... كفي حخكة األعيغ كالجبية 

العسل ثع في كالذفتيغ كفي شخيقة السذي كالجمػس، ثع في أنػاع السأكل كالسذخب كأنساط 
 أنساط األفخاح كالسآتع.

أما السجمذ الّمغػؼ فيػ أكضح في مدتػيات الّمغة جسيعا في ضػاىخ األصػات كبخاصة في 
صػرتو الفػقصعية، كىي أخف الشرػص في التشػيع كأنو أكثخ بخكزا في اختيار األلفاظ في 

البجء كتصػيخ  التحية كالذكخ كاالعتحار كالتعارؼ، ثع في قػاعج الخصاب كفي كيؽية
الخصاب أك تغييخه أك إنيائو... كسا يزاؼ إلى ذلظ أسساء السحبلت كالذخكات كالسؤسدات 

 االقترادية التي انخخشت في ىحا الشسػذج 

كأما الشسط الثاني فيػ حخكة اإلنتاج االقترادؼ ؼيسا يخاه بثقافة " الذصارة " أك " السغامخة  -2
 " االقترادية.

سائل كالسحبلت كالقخػ الدياحية كالديارات، كحتى أفخاح الدفاؼ كتجمى في أنساط الع
كالسآتع... ليكاد يجخل كل أكجو الشذاط اإلنداني } التحية كالذكخ كاإلتقاف عمى السػاعيج 
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في الشيػض عغ اإلتقاف أك االلتفات حػلو { . ثع نخاه في إعبلنات التيشئة كالتعدية. كبعج 
 ا الشسط كفي كسائل اإلعبلـ السختمفة ذلظ السحبلت الستشاؼية أماـ ىح

 60فكرة " العصرنة " أو " التحدٌث " محورا لها. ثع الشسط الثقافي الثالث الحؼ يتخح -3

كإذا كاف كارسػ " الرجقة الثقاؼية " يخكف أف البخء مشيا يتجمى ؼيسا يعخؼ بالتصبع الثقافي 
رخ الثقافة "، كىػ البج أف فإنشا نخػ أف حالتشا تقتزي ضخكرة الدعي الجائب نجج " تق

يكػف سعيا دائبا ألف اليجؼ كبيخ ججا كىػ يترل بأسباب حياة ىحه األمة كمدتقبميا في 
ىحه القخية الكػؼية الرغيخة... كالخصػة األساسية ؼيسا ذلظ كمو ىي تغييخ التعميع في مرخ 

 تغييخا قج أراه جػىخيا كشامبل 

 الفرل الخامذ:

 رطمح والسعشى:عمػ الّمغة التطبيقي الس

شيجت الّمغة في العخب في القخف العذخيغ، ففي أكائل ىحا القخف ضيخ " عمع الّمغة " 
linguistique   " باعتباره مشيجا ججيجا يجرس الّمغة عمى أساس " عمسي " 

 كمشح ذلظ الػقت أصبح ىحا السشيج نسػذجا عمسيا لكثيخ مغ العمـػ اإلندانية.

ػيخ نطخيات متساسكة، كفي استثسار مشاىج العمع التجخيبي في كلقج شغل عمع الّمغة في تص
 دراسة الطػاىخ الّمغػية.

 linguistiqueكمغ السيع أّف نذيخ ىشا إلى عمع الّمغة يشيس عمى دعامتيغ؛ نطخية لغػية 
Theory   ككصف لغػؼlinguistique description   تيتع الشطخية باإلشار السعخفي

                                                             
. 114-112ٌنظر: فصول فً علم اللّغة ص  
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يعتيا، كيقجـ الػصف السعالجة العمسية لطػاىخ الّمغة عمى مدتػػ العاـ عغ الّمغة كعغ شب
 األصػات كالرخؼ كالشحػ كالجاللة، عغ تشػع في االتجاىات كالسجارس 

 كىحا التصػر في عمع الّمغة ميد بيغ مشيجيغ متسايديغ:

غة فتح كعمع الّمغة التػليجؼ التحػيمي عمع المّ   structurale linguistiqueعمع الّمغة الشباتي 
أفاقا ججيجة لمبحث لع تكغ معخكفة مغ قبل، عمـػ لغػية فخعية كثيخة مشيا: عمع الّمغة 

 الحؼ ىػ مػضػع ىحا الكتاب.   appliqué linguistiqueالتصبيقي 

 ظيؽر السرطمح:

ـ حيغ صار مػضػعا مدتقبل في معيج تعميع الّمغة  1946ضيػر عمع الّمغة التصبيقي حػالي 
معة      " ميتذجاف " ف كقج كاف ىحا السعيج متخررا في تعميع االنجميدية االنجميدية بجا

لغة أجشبية تحت إشخاؼ العالسيغ البارزيغ " تذارلد فخيد كركبخت الدبػ "  كقج شخع ىحا 
 : langage Learning –السعيج مجمتو السذيػرة تعمع الّمغة * مجمة عمع الّمغة التصبيقي 

journal on applique linguistique      ثع تأسدت مجرسة عمع الّمغة التصبيقي
école on applique linguistique     ـ ، كىي مغ أشيخ  1958في جامعة إدبشخه

 61الجامعات تخررا في ىحا السجاؿ، كليا مقخ خاص يحسل اسع الجامعة في ىحا العمع.

ـ  1964سشة    ailaيقي " كبجأ ىحا العمع يشتذخ كتأسذ " االتحاد الّجكلي لعمع الّمغة التصب
association international de linguistique appliquée   

 معشاه ومجالتو:

                                                             
.166-161ٌنظر: المرجع نفسه ص  
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مشح ضيخ عمع الّمغة التصبيقي كالباحثػف مختمفػف بذأنو، يطيخ ذلظ في عمسيغ: مجبلت ىحا 
 العمع كالسرصمح الحؼ استقخ عميو.

تحت مرصمح " عمع الّمغة  أما األمخ األكؿ يطيخ كاضحا مغ السؤتسخات التي عقجت
 التصبيقي " كتزع ىحه السؤتسخات عجدا كبيخا مغ السجاالت أىسيا: 

} تعمع الّمغة األكلى كتعميسيا، تعمع الّمغة األجشبية، التعّجد الّمغػؼ، التخصيط الّمغػؼ، عمع الّمغة 
غة التقابمي، االجتساعي، عمع الّمغة الشفدي، عبلج أمخاض الكبلـ، التخجسة، السعجع، عمع المّ 

 عمع الّمغة الحدابي، أنطسة الكتابة...

عجدا مغ ىحه السجاالت قج أصبح عمسا مدتقبل ، خاصة عمع الّمغة  كمغ الػاضح أفّ 
، فيي    psycholinguistiqueعمع الّمغة الشفدي     sociolinguistiquesاالجتساعي

غػؼ مذكمة كالتخصيط الّمغػؼ في معطسيا تجؿ عمى كجػد مذكمة ما تتصمب حبل؛ فالتعجد المّ 
 مذكمة كأمخاض الكبلـ مذكمة كتعميع الّمغة مذكمة ... كىكحا.

كمع ىحه السجاالت التي نخاىا في مؤتسخات " عمع الّمغة التصبيقي " فإّف مجاال كاحجا يكاد 
يغمب عمى ىحا العمع، كىػ مجاؿ " تعميع الّمغة " سػاء ألبشائيا أـ لغيخ الشاشقيغ بيا، 

ارىا لغة أكلى أك لغة أجشبية ، كإف تكغ معطع بحػث عمع الّمغة التصبيقي تتجو إلى باعتب
 62تعميع الّمغة األجشبية، فقج اقتخح العجيج مغ الباحثيغ عمى اختبلفيع بتدسيتو:

 الجراسة العمسية لتعميع الّمغة األجشبية، عمع تعميع الّمغة، عمع الّمغة التعميسي.

 آخخ ىػ تعميع الّمغة كبحث التعمع. كقج انتذخ في ألسانيا عمسا

                                                             
Wilkins, d, linguistics in language teaching, London 1972, p 197. 62  
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كرغع ىحه االقتخاحات فقج استقخ مرصمح عمع الّمغة يسثل العشرخ الػحيج في عمع الّمغة 
 التصبيقي كمشو جاءت التدسية.

 ما شبيعة ىحا العمع إذا، كما حجكده، كمجاالتو ؟

مغ داخمو،  يخػ بعزيع أنو عمع مدتقل بحاتو، لو إشاره السعخفي الخاص، كلو مشيج يتبع
 كمغ ثع فيػ بحاجة إلى نطخية مدتقمة عغ العمـػ األخخػ.

كمعشى ذلظ أّف عمع الّمغة التصبيقي ليذ سمدمة مغ " األساليب " ك" اإلجخاءات " ك " 
 العسميات ".

كىػ يسثل جدخا يخبط العمـػ التي تعالج الشذاط الّمغػؼ اإلنداني كعمـػ الّمغة كالشفذ 
 يغ يكػف األمخ خاصا بالّمغة.كاالجتساع كالتخبية، ح

 عمػ الّمغة التطبيقي ومرادره العمسية:

" تعميع الّمغة " مذكمة يحاكؿ " عمع الّمغة التصبيقي " أف يبحث ليا عغ .... كىػ جدخ يخبط 
 بيغ عجد مغ العمـػ التي ليا اتراؿ بمغة اإلنداف.

أربعة مرادر لعمع الّمغة عمع الّمغة التصبيقي إذف عمع متعجد السرادر كالخكافج، كىشاؾ 
 التصبيقي ىي:

 عمع الّمغة .1
 عمع الّمغة الشفدي. .2
 عمع الّمغة االجتساعي .3
 عمع التخبية. .4
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كنحغ نعخض ىشا لصبيعة العبلقة التي تخبط عمع الّمغة التصبيقي بيحه العمـػ في محاكلتو 
 63البحث عغ حل لسذكمة تعميع الّمغة.

 عمػ الّمغة:

" الشطخؼ " لعمع الّمغة " التصبيقي " عمى ما أشخنا، كإنسا ىػ العمع  كعمع الّمغة ىحا ليذ السقابل
الحؼ يجرس الّمغة عمى مشيج " عمسي " مقجما نطخية لغػية، ككصفا لطػاىخ الّمغة كحيغ عمـػ 
مغ مثل عمع الّمغة االجتساعي كعمع الّمغة الشفدي، كعمع الّمغة التصبيقي، أشمق بعس الباحثيغ 

، كتأكيج   linguistique linguistiquesغػؼ عمى عمع الّمغة المّ  يسيد لو مغ ىحه العمـػ
لصبيعتو األصمية، باعتباره عمسا مدتقبل ييجؼ إلى كصف الّمغة اإلندانية كصفا عمسيا يرخؼ 

 الشطخ عغ الفػائج العمسية ليحا " الػصف " بل متجشبا ىحه الفػائج في أغمب األحياف.

غ عمع الّمغة، كال عغ العمـػ الثبلثة األخخػ كإنسا نػد أّف كلدشا ىشا برجد الحجيث السفرل ع
 نمفت إلى السدائل العامة التالية؛ كىي التي تترل بسػضػع " تعميع الّمغة " اتربل مؤثخا: 

إذا كاف عمع الّمغة ييجؼ إلى دراسة الكبلـ اإلنداني مججدا مشيجو عمى أساس مػضػعية  -1
ابعا تجخيجيا، ألنو أصخ مشح دؼ سػسيخ  أّف يكػف درسو العمع، فإف الصابع العاـ لو كاف ش

 مػجيا لمغة في ذاتيا كمغ أجل ذاتيا.

كىحا الصابع التجخيجؼ كاف ثسخة  لسا أكجه دؼ سػسيخ أيزا أكؿ األمخ مغ أّف عمع الّمغة  -2
أؼ أنو يرف الذيء بسا ىػ   prexriptiveكليذ عمسا معياريا    dexriptiveعمع كصفي 

 عميو.

تغيخا جػىخيا في الشطخية، كتسايدت حتى اآلف  –عمى ما أشخنا  –شيج عمع الّمغة  -3
 نطخيتاف.

                                                             
.191ٌنظر: فصول فً علم اللّغة، المرجع السابق ص  
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 الشعخية البشائية والشعخية التحؽيمية التؽليجية:

كىػ ما يتحقق أمامشا فعبل، لكشو ال يسكشو  performanceكبعج ذلظ يأتي درس األداء الّمغػؼ 
، مغ ىشا ضيخ مرصمح البشية العتيقة فيسو إال في ضػء معخفتشا بالفصخة الّمغػية

deepstructure  كالبشية الدصحيةsurface structure  . 

كالحؼ ييسشا ىشا أّف ىحا كمو أفزى بالسشيج إلى عكذ ما كاف عميو الذأف في الشطخية البشائية 
شطخية التي تتبع السشيج االستقخائي، إذ مغ الصبيعي أّف الشطخية التحػيمية، نطخية عقمية تبجأ ب

عغ شبيعة الّمغة، ثع تحّجد نػع السادة كإجخاءات التقعيج؛ أؼ أنيا ذات مشيج استجاللي 
déductive  64 

 عمػ الّمغة الشفدي: -2

لمفخد كالسحػراف األساسياف   langage behavior lb مجاؿ ىحا العمع ىػ الدمػؾ الّمغػؼ 
عشج   cognitiveء الّمغػؼ كاألدا   acquisititionفي الدمػؾ ىسا االكتداب الّمغػؼ 

 اإلنداف.

فأما االكتداب الّمغػؼ فيػ مغ أىع قزايا، العمع السعاصخ، ذلظ أّف االكتداب الّمغػؼ يحجث 
 في الصفػلة، فالصفل ىػ الحؼ يكدب الّمغة.

ماذا يحجث داخل الصفل حيغ يتعخض لمغة ؟ ىحا ما يدعل اآلف العمع في محاكلة الكذف 
اتفاؽ أنو تػجج عبلقة مابيغ االكتداب الّمغػؼ كالتصػر البيػلػجي لجػ  عشو، كيكاد يكػف ىشاؾ

 الصفل، كميسا يكغ مغ أمخ فإّف ىشاؾ اتجاىيغ في فيع االكتداب الّمغػؼ.

                                                             
 

 
De Saussure, f, course in general linguistics, London 1966, p 232.64  
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أ/ اتجاه استقخائي: يخػ أّف الصفل يجسع ما يتعخض لو مغ ضػاىخ الّمغة كتخديشيا، ثع يرل 
 ء تعسيسات عمييا إلى تجخيجيات عشيا عغ شخيق ترشيفيا كإجخا

ب/ اتجاه استجاللي يخػ أّف الصفل لجيو نطخية فصخية عغ الّمغة مخكػزة ؼيو، كىي تتكػف مغ 
 مفيػمات مػركثة.

كمغ الزخكرؼ أّف نػضح بيغ اكتداب الّمغة، كتعمع الّمغة، فاالكتداب يحجث في الصفػلة، أما 
 غػؼ تعمع الّمغة ؼيحجث في مخحمة متأخخة حيغ يكػف األداء المّ 

كأما األداء الّمغػؼ فيػ السجاؿ الثاني لعمع الّمغة الشفدي، كيف يؤدؼ اإلنداف الفخد لغتو ؟ 
 كماذا يكسغ كراء ذلظ مغ عسميات ؟

كىػ حيغ يشتج   activeنذاشا أك فعبل   productiveكاألداء الّمغػؼ ضخباف، أداء إنتاجي 
كىػ حيغ يدتقبل    réceptiveاستؿبالي  اإلنداف الّمغة، أؼ حيغ يكػف متكمسا أك كاتبا، كأداء

 اإلنداف الّمغة، أك حيغ يكػف مدتسعا أك قارغ.

كمغ الجػانب التي ييتع عمع الّمغة الشفدي بجراستيا في األداء الّمغػؼ دراسة الخصأ سػاء كانت 
 أخصاء إنتاجية أـ أخصاء استؿبالية كالبحث عغ العػامل الشفدية كراءىا.

ذف يجرس الدمػؾ الّمغػؼ عشج اإلنداف، كفق مشيجيغ: مشيج سمػؾ يجرسو عمع الّمغة الشفدي إ
في إشار السثيخ كاالستجابة، كمغ ثع يجرسو في إشار سمػؾ التعمع برفة عامة عشج اإلنداف 
أك الحيػاف، كسقاصج الستكمع كنػاياه كخصتو في الكبلـ كغيخ ذلظ... ، كيؤثخ ؼيو عػامل 

 خارجية.

الدمػؾ الّمغػؼ ىػ السشيج العقمي الحؼ يخػ أّف الدمػؾ اإلنداني أكثخ  كالسشيج الثاني في فيع
تعقيج مغ الدمػؾ الحيػاني، فزبل عغ أّف  الدمػؾ الّمغػؼ خاصية إندانية ال يذتخؾ فييا 
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غيخه مغ الكائشات،كمغ ىشا انتقل االىتساـ مغ البيئة كالعػامل الخارجية كلحلظ ضيخ مرصمح 
الحؼ يسج اإلنداف  بافتخاضات   acquisition  linguistique  ladجياز االكتداب الّمغػؼ 

 عغ الّمغة.

عمع الّمغة الشفدي إذف يختز بالدمػؾ الّمغػؼ عشج الفخد، كنحغ حيغ نمفت إليو باعتباره  
مرجرا مغ مرادر عمع الّمغة التصبيقي، فيشاؾ مجاالت مذتخكة خاصة مع عمع الشفذ 

 65طخياتو.التخبػؼ، ؼيسا يترل بالتعمع كن

 عمػ الّمغة االجتساعي: -3

عمع الّمغة االجتساعي يجرس الّمغة باعتبارىا تتحقق في مجتسع أؼ يجرس الطاىخة الّمغػية حيغ 
يكػف ىشاؾ تفاعل، متكمع كمدتسع كتتػزع ؼيو األدكار كالػضائف كفق قػاعج متعارؼ عمييا 

 داخل السجتسع.

اآلكنة األخيخة بسا انديغ عمى الجرس الّمغػؼ  كلقج ازدىخت بحػث عمع الّمغة االجتساعي في
 بصابعو اإلندانيغ كنحغ نجتدغ ىشا بأىع السدائل التي نخاىا كثيقة الرمة بتعميع الّمغة.

أ/ الّمغة كالثقافة ب/ الّمغة كاالتراؿ ج/ األحجاث الكبلمية د/ الػضائف الّمغػية ك/ الّتشػع 
 66الّمغػؼ 

 عمػ التخبية: -4

ة يتحخؾ في ضػء سؤاليغ: ماذا نعمع مغ الّمغة ؟ ككيف نعمسو ؟ كمغ الػاضح أّف أف تعميع الّمغ
الدؤاؿ األكؿ عغ السحتػػ كالدؤاؿ الثاني عغ الصخيقة يتكفل باإلجابة عغ الدؤاؿ األكؿ عمع 
الّمغة، كعمع الّمغة االجتساعي، كعمع الّمغة الشفدي في بعس الجػانب، أما الدؤاؿ الثاني ؼيجيب 

                                                             
.192 -199فً علم اللّغة، المرجع السابق ص.ٌنظر: عبده الراجحً، فصول  
65

  
.194ٌنظر المرجع السابق، ص  
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التخبية، كفي بعس جػانبو أيزا عمع الّمغة الشفدي، كبعيجا عغ الحجيث السفرل عشو عمع 
 أيزا نذيخ إلى السدائل التي تترل بسػضػعشا اتراال مباشخا

 أ/ نعخية التعمػ:

ييتع عمع الشفذ التخبػؼ اىتساـ خاصا بشطخيات التعّمع كيذخكو في ذلظ عمع الّمغة الشفدي، 
مخة أخخػ نجج التسايد نفدو بيغ مشيجيغ: سمػكي يخكد عمى فالتعمع يأتي بعج االكتداب، ك 

الطػاىخ السمسػسة التي تخزع لمسبلحطة، كتعمع الّمغة يبجأ مغ البيئة، كتؤثخ ؼيو عػامل 
خارجية ىي " السحاكاة " ك " التكخار " ك " التعديد "، كمشيج آخخ عقمي يخػ أّف كل إنداف 

 غ الّمغةمدكد بجياز لغػؼ فصخؼ يسجه بافتخاضات ع

كميسا يكغ مغ أمخ فإّف االتجاه الدمػكي استقخائي ييجؼ إلى تخسيخ العادات الّمغػية، 
االستعانة بالعػامل الخارجية، أما االتجاه العقمي فاستجاللي ييجؼ إلى تقػية القجرة الّمغػية التي 

فعميا في  فصخ عمييا اإلنداف عغ شخيق تسكيشو مغ كسائل االستجالؿ الرحيح بإشخاكو إشخاكا
 67إنتاج الّمغة ال محاكاة ما يتمقاه مشيا 

 ب/ خرائص الستعمػ:

كىي معخفة خرائز الستعمسيغ، كالبج مغ إيجاد فخكؽ كدراستيا، كىحه الخرائز تختمف 
درجة أىسيتيا بيغ متعمع لمغتو األكلى، كمتعمع لمغة أجشبية، مغ خرائز العسخ كاستعجاد 

السعخؼية ، كالسعمػمات الّمغػية الدابقة، أك معخفة بمغة أجشبية التمسيح لمتعمع الّمغػؼ كقجراتو 
 أخخػ، ثع شخريتو الجفاعية التي تحزخه إلى تعمع الّمغة

 ج/ اإلجخاءات التعميسية: 

                                                             
عن علم اللّغة االجتماعً أنظر:  trudgill, p, sociolinguistics. An introduction, harmonds worth, 1974  67  
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إف تعميع الّمغة يقف عشج كضع مقخر تعميسي البج لو مغ إجخاءات تزعو مػضع التشفيح 
مػقف آلخخ تبعا لعػامل كثيخة مشيا: أىجاؼ داخل قاعة الّجرس، كتختمف تعميع الّمغة مغ 

 السقخر، كخرائز الستعمسيغ التي أشخنا إلييا، مغ عيشا ضيخ السجخل اإلجخائي 

 د/ الؽسائل التعميسية:

أصبحت الػسائل التعميسية أساسية في تعميع الّمغات لتصػيخ السيارات التي تحّجدىا 
حياع كالتمفاز السعامل الّمغػية كالحاسب األىجاؼ، كقج تصػرت ىحه الػسائل مغ استعساؿ الس

 68اآللي في تشسية القجرة اإلنتاجية لمستعمع.

  عالقة عمػ الّمغة التطبيقي بيحه السرادر: 

ىحه السرادر األربعة التي يدتسج مشيا عمع الّمغة التصبيقي مادتو في تعميع الّمغة كيسثل عمع 
، كقج ا تزح أّف عمع الّمغة يقجـ كصفا عمسيا لّمغة، الّمغة الجدخ اّلحؼ يخبط بيغ ىحه العمـػ

أّف عمع الّمغة الشفدي يقجـ درس الدمػؾ الّمغػؼ عشج الفخد كسا يسثل في االكتداب كاألداء، 
كأّف عمع الّمغة االجتساعي يقجـ الدمػؾ الّمغػؼ عشج الجساعة، كأّف عمع التخبية يقجـ 

غة التصبيقي يدتشج إلى ىحه العمـػ األربعة اإلجخاءات التعميسية، كليذ معشى ذلظ أّف عمع المّ 
فحدب، بل يديع في حل مذكمة تعميع الّمغة، كيترف ىحا العمع بالسخكنة كبالقجرة عمى 

 التصػر كالتغييخ بسا يعيغ عمى تحديغ سبل الحل.

 كلعمشا نزخب ىشا مثبل بالعبلقة بيغ عمع الّمغة التصبيقي كعمع الّمغة.

في أكسل شخيقة مسكشة، كالػضػح الّمغػؼ يترف باالشخاد  أّف عمع الّمغة يرف الّمغة
 كالشسصية كالتجخيج مغ الدياؽ كىػ كصف عمسي.

                                                             
م.1349ٌنظر: أحمد زكً صالح، نظرٌة التعلم، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة،  
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كمغ السعخكؼ أّف لػصف الّمغػؼ أشياء كثيخة ال ترمح لتعميع مثل الحجيث عغ السخكب 
كغيخ ذلظ، كيسكغ   pronomalizationك األضسخة   vipكالسخكب الفعمي   npاالسسي 

ظ عمى كصف العخبية مسا نججه في كتب الشحػ العخبي مغ مثل االشتغاؿ أّف تصبق ذل
 التشازؿ كالعسل كغيخ ذلظ.

مغ أجل ذلظ نذأ نحػ آخخ يعخؼ بالشحػ التعميسي كىػ يختمف اختبلفا جػىخيا عغ الشحػ 
العمسي، فشحغ حيغ نعمع الّمغة ال نعمع األنساط الّمغػية السقبػلة نحػيا فحدب، بل البج أف 

ىحه  األنساط " مبلئسة " مشاسبة لمسػقف كالحجيث الكبلمي، نعّل التمسيح كيف يشتج  تكػف 
 جسبل نحػية صحيحة كمتى يدتعسميا ككيف يدتعسميا.

كقج أشخنا مغ قبل أّف عمع الّمغة كصفي، كالشحػ التعميسي البج أّف يكػف معياريا، كىحه 
دة الّمغػية في عمع الّمغة يدتشج إلى إحجػ مدايا الشحػ العخبي، كمغ السعخكؼ أف تختيب السا

مقاييذ لغػية داخمية، أما الشحػ التعميسي ؼيدتشج إلى مقاييذ تعميسية كالبج أّف يكػف 
 69التختيب مختمفا.

 الفرل الدادس:

 اكتداب الّمغة ومدتقبل تعميػ العخبية:

الدماف  قج يكػف مغ السقبػؿ أّف نقػؿ في مثل ىحا السشتجػ كفي مثل ىحا الػقت مغ عسخ
إف تعميع الّمغة عمع فقج صار ليا مغ الخسػخ فكخا كسمػكا، كىحا العمع قج يكػف مغ عمـػ 

 السدتقبل الكبخػ التي سػؼ تؤثخ عمى كثيخ مغ الشطخيات السعخكفة عشج اإلنداف.

، بل أّف الّمغة أخصخ أّف تكػف تتخؾ  كعمع الّمغة ال يسكغ أّف يشيس بو فخع كاحج مغ العمـػ
أخصخ أّف تتخؾ لمتخبػؼ كحجه، كتمظ سسة جػىخية في العمـػ التصبيؿية، إذ تبشي لمغػييغ 

                                                             
.191ر: فصول فً علم اللّغة: المرجع السابق، ص ٌنظ 
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جدخا قػيا يرل بيغ عجد مغ العمـػ التي تترل بالسػضػع سبب ما، كلعل تعميع الّمغة 
 أكثخ ىحه العمـػ كضػحا في ىحا الجانب.

خؼية كفي الشرف األخيخ مغ ىحا القخف ضيخت نطخيات كأفكار كثيخة بيغ سمػكية كمع
كنباتية كتػليجية، كليذ مغ الججيخ أّف نذيخ إلى انذغاؿ العمع بالسػضػع كتكييف بيا 

 يجخؼ اآلف مغ تصػر السجاؿ.

إّف دكر تذػمدكي كاف مؤثخا في ىحا االتجاه، كذلظ حيغ أقّخ في الدتيشات عمى ضخكرة 
ججاف رغع كجػد نطخية لغػية تفدخ لشا كيف يدتصيع الصفل أّف يتقغ لغة في كقت قريخ 

الصبيعة التجخيجية مغ الّمغة ككحا امتبلؾ اإلنداف بجياز داخمي قج يذبو " الرشجكؽ األسػد 
 " السعخكؼ أشمق عميو جيد اكتداب الّمغة.

كصحيح أّف فكخة ىحا الجياز خاصة لكشيا فتحت أفاقا كثيخة لع تكغ مػجػدة إّباف الشطخية 
أّنيت ميجت الّدبيل لمبحث في مدائل الدمػكية التي كصمت إلى شخيق مدجكد، كيكفي 

مصمقة، كالشطاـ التجخيبي لمغة كالكميات الّمغػية كنطخيات السعشى، كشبيعة السعخفة البذخية، 
كقج بخز االتجاه الفصخؼ الستكذاؼ البشى العسيقة السجخدة في لغة الصفل، أؼ أّف البشى 

 التي ال تطيخ لمخؤية، كال تخزع لمسبلحطة.

ثيخة فييا شػاىج عمى كجػد أنساط لغػية معخؼية مذتخكة قج تخجح أّف كقج جخت بحػث ك
البذخ مبخمجػف بيػلػجيا ك أنيع كالشباتات مبخمجػف فصخيا عمى أّف يثسخكا خرائز لغػية 

 معيشة.

 كفي أكائل الدبعيشات تحخؾ البحث خصػة أكثخ عسقا في جػىخة الّمغة.
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كالعاشفة تشتطع متكاممة ك متجاخمة في لبشية  أخحت تعالج الحاكخة كاإلدراؾ كالفكخ كالسعشى
العميا في العقل البذخؼ... كجخت أبحاث كثيخة عغ التفاعل بيغ قجرات األشفاؿ اإلدراكية 

 كالسعخؼية كخبختيع الّمغػية تخكد عمى الخرائز االترالية لمغة عشج األشفاؿ.

يعخفػف عغ تخابط أجداء  ماذا يعخؼ األشفاؿ؟ كماذا يعخفػف عغ التكمع مع اآلخخيغ؟ كماذا
الخصاب } عبلقة الجسل { ؟ كماذا عغ التفاعل بيغ الستكمع كالسدتسع؟ كماذا عغ مفاتيح 
الحػار ؟ ... كقج أحجث ىحا االتجاه في البحث عغ قمب الّمغة الحؿيقي كىػ كضيفتيا 

 االترالية التي أصبحت تعالج اآلف بكل أشكاليا.

لجرس يخجع إلى الكثيخ مغ السػضػعات التي كانت تسثل كمع غمبة االتجاه االترالي أخح ا
مجبلت رئيدة عغ الدمػكييغ، مثل السحاكاة ك " التعخض " فقج  مثمث  السحاكاة كالتعخض 

 مجاؿ اكتداب الّمغة عشج الصفل.

ككحلظ األشفاؿ يفيسػف أكثخ مسا يشتجػف مثبل، كسا أّف الكبار يفيسػف كمسات أكثخ مغ تمظ 
 التي يشتجػنيا.

ما األسذ البيػلػجية كالػراثية التي تكسغ كراء تمظ العسميات السعجة داخل السخ البذخؼ 
 حيغ يكتدب الّمغة

ىل يسكغ يػما أّف نتػصل إلى األسخار التي قج تكذف لتأليف، يدتصيع الصفل أّف يديصخ 
عمى لغتو سبعة سشػات قميمة ججا كدكف تعميع مخصط، كىل ندتصيع أّف ندتثسخ ذلظ في 

 عميع الّمغة.ت

كثسة أسئمة جسمة جيػد الباحثيغ تخكد عمى الصفل مشح كالدتو إلى سغ الخامدة... ، بل 
ضيخت اتجاىات ججيجة تخػ ضخكرة البجء قبل الػالدة لسحاكلة معخفة الػضائف التي تجخؼ 

 داخل مخ الجشيغ كىػ في القخار السكيغ
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خات البحػث الغخبية؛ كلع يديع درس إّف السادة التي بيغ أيجيشا عغ االكتداب إنسا ىي ثس
 العخب إلى أّف قجرت الجراسات الستكاممة عغ االكتداب عشج األشفاؿ في مرخ

إّف أقل ما يقاؿ عغ العخبية اآلف في مرخ كفي العالع العخبي تعميع مخيس، كال حاجة لشا 
صػات تختفع أّف نغمق السدألة عمى مذكمة االزدكاج الّمغػؼ، ألّف السدألة مدألة عمع، كاأل

في العالع العخبي عغ التشسية، كال تشسية بجكف تعميع لغػؼ سميع يشبشي عمى أساس مغ العمع.  
70  

 الفرل الدابع:

 العؽامل االجتساعية والثقافية:

عخض الفرل الدابق لجانب كاحج مغ جػانب السجاؿ الػججاني في اكتداب الّمغة الثانية، 
الشفذ، كرؤية اآلخخيغ ليا في حاؿ التعامل  ككيف تؤثخ الستغيخات الذخرية داخل

االجتساعي، لكشو عشرخ فخدؼ متخرز في تمظ العسمية كىػ: تعمع ثقافة أخخػ كالتغمب 
عمى الحػاجد الفخدية كاالجتساعية التي تشذأ عشج التقاء ثقافييغ، كعبلقة تعمع الثقافة بتعمع 

 الّمغة الثانية.

كنفكخ كنذعخ كنختبط باآلخخيغ بإشاره، كىي السادة  كالثقافة شخيق الحياة، كىي الحؼ نذعخ
 71البلصقة التي تخبط مجسػعة مغ الشاس بأخخػ. 

" كالثقافة ىي التي تػجو سمػؾ الشاس في السجتسع، كتتجدج في حياة األسخة كتزبط 
 سمػكشا في جساعات."  

                                                             
.191-194ٌنظر: فصول فً علم اللّغة: المرجع السابق، ص  
70
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التي تسييد جساعة كلقج نعخؼ الثقافة بأّنيا األفكار كالعادات كالسيارات كالفشػف كاألدكات 
بذخية مغ أخخػ، كىي " ندق مغ أنساط متكاممة، يكسغ معطسيا تحت الػعي، لكشيا جسيعا 

 72تحكع الدمػؾ البذخؼ، كسا تحكع        " الخيػط حخكة العخائذ الجمى " 

مغ الحقائق السؤكجة أنشا ال نعخؼ مجتسعا ببل ثقافة، كلعل ذلظ يكذف احتياج البذخية إلييا 
 صالبيا البيػلػجية كالشفدية.لتدمية م

كىحه البشى متبايشة كّل التبايغ، كمغ ثع فإّف الثقافات تتدع بدسات مختمفة اختبلفا كبيخا غيخ 
عمى ما يخػ االنثخكبػلػجيػف تذتخؾ في خرائز كّمية، يخاىا بعزيع  –أّف أنساط الحياة 
 73سبع خرائز:

 أصل في العقل البذخؼ  -1

 ؼ كالبيئي أمخا يديخاتجعل مغ التفاعل البذخ  -2

 تمبي حاجات بذخية أساسية. -3

 تخاكسية كقابمة لمتغييخ -4

 ترمح أّف تكػف بشى متشاسقة -5

 يتعمسيا أفخاد السجتسع كيذتخكػف فييا -6

 تشتقل إلى األجياؿ التالية. -7

كعمى، ذلظ فإّف الثقافة تدكد كل شخز بإشار مغ الدمػؾ السعخفي كالػججاني يكػف صيغة 
 ػد الذخري كاالجتساعي.لمػج

                                                             
 Condon 1973: 4.
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كعمى الخغع مغ ازدياد حخكة الدفخ كاالتراؿ في الخبع األخيخ مغ ىحا القخف، فبل يداؿ 
كل مشا يخػ أّف إدراكو لمػاقع ىػ اإلدراؾ الرحيح، كىػ إدراؾ ذاتي الشظ، ألنو يرجر 
 عغ نسط انتقائي كاع، كإنسا يبجك إدراكا مػضػعيا عغ شخز أك فكخة قج يعج عشج شخز
مغ ثقافة أخخػ، ضخبا مغ التكمف كالػىع، كمغ الصبيعي أّف يشذأ  بيغ أصحاب الثقافات، 
ألّف االختبلؼ كاقع، كمغ كاجبشا أّف نتعمع كيف نتعامل معو حيغ تمتقي ثقافتشا في مػقف 

 ما.

كالثقافة بػصفيا مجسػعة متأصمة مغ أنساط الدمػؾ كاإلدراؾ تسثل أىسية في تعمع لغة 
ّمغة جدء مغ الثقافة كالثقافة جدء مغ الّمغة، كبالتالي فإّف اكتداب لغة أجشبية أجشبية، فال

 يعشي اكتداب ثقافة أجشبية.

 كفي ىحا الفرل جػانب ميسة في تعمع الّمغة األجشبية كسياقيا الثقافي:

 االنصباعات الحىشية الثقاؼية. -
 السػاقف الذخرية. -

   74عبلقة بيغ الّمغة كالفكخ كالثقافة. ثع نشقل إلى ما نعشيو بتعمع ثقافة أخخػ، كال

 االنطباعات الحىشية عؼ الثقافة:

يرػر " مارؾ ثػيغ " في كتبو بعس الثقافات كالّمغات، ؼيرف الّمغة الفخندية بأنيا " 
معقجة كل التعقيج حتى إّنظ ال تجرؼ حيغ تبجأ جسمة ما أتحخج مشيا حيا أـ ال " كيرف 

ػغمة في الرعػبة، كأّف الذخز السػىػب يدتصيع أّف يتعمع األلسانية في كتاب آخخ بأنيا م
االنجميدية في ثبلثة ساعات كالفخندية في ثبلثيغ يػما، كاأللسانية في ثبلثيغ سشة، كيخػ أّف 

                                                             
 The innocent abroad.74  
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األلسانية يشبغي إصبلحيا، كإال فإنيا ججيخة أّف تػضع مع الّمغات السيتة، إذ أّف السػتى 
 ع مغ كقت أّف يتعمسػىاكحجىع ىع الحيغ يدتصيعػف بسا لجيي

 كيف تتكّؽن االنطباعات الحىشية؟ 

إّف بيئتشا الثقاؼية ىي التي تذكل نطختشا إلى العالع، حتى أّنشا نجرؾ الػاقع إدراكا مػضػعيا، 
 كالعقل الستفتح ىػ الحؼ يتعخؼ إلى الػاجيات األخخػ.

 يشتج االفتخاضات غائسة.كيتفيسيا، كيقجر مابيغ الثقافات مغ فخكؽ، أما العقل السشغمق فبل 

كىحه الخرائز باعتبارىع شخكاء في مجتسع، إذ كل إنداف فخد متسّيد لو خرائرو 
 الدمػكية في صػغ العادات الثقاؼية العامة.

كقج أضيخت البحػث التي أجخيت عمى الثقافات السختمفة أّف ىشاؾ خرائز تسّيد كّل ثقافة 
أّف نطخة األمخيكييغ تديصخ عمييع الشطخة مغ أخخػ، كيدتخمز " كػف دكف " مغ أبحاثو 

 –الشفدية الحخكية، أما الفخنديػف فشطختيع " معخؼية " عمى حيغ تترف بالشطخة االسبانية 
 باالنفعاؿ كالدمبية كالحجث. كمغ ىحه األكصاؼ العامة تشذأ االنصباعات الحىشية.

لثقافات األخخػ كعمى كإّف تجسيع ىحه االنصباعات تجسيعا كاعيا يعيغ السخء عمى فيع ا
 إدراؾ ما بيشيا كبيغ ثقافتو مغ فخكؽ.

كيحتاج متعمسػ الّمغات األجشبية كمعّمسػىا إلى فيع الفخكؽ الثقاؼية كي يجركػا أّف كل إنداف 
ليذ ندخة مكّخرة مشو، كالشاس ليدػا قػالب متذابية، فالفخكؽ بيغ الجساعات كالثقافات 

قجر ىحه الفخكؽ، كنعخؼ كيف تحتـخ شخرية كّل حؿيقة كاقعة، كعميشا أّف نحتـخ كن
 75إنداف.

                                                             
.194-192ٌنظر: فصول فً علم اللّغة المرجع السابق، ص  
75  
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 االتجاىات: 

في األغمب عمى اتجاه شخري اتجاه لغة أك ثقافة ما،  –يشصػؼ تكػيغ االنصباع الحىشي 
في إحجػ دكائخ السعارؼ عغ  1940كقج يكػف اتجاىا سمبيا كتمظ الفقخات التي نذخت عاـ 

 األدب الريشي.

ي دكائخ السعارؼ الحالية، فاالتجاىات السّتحيخة ال تشيس عمى كنحغ ال نجج آراء كيحه ف
معخفة عمسية، بل عمى انصباعات ذىشية ترجر عغ معمػمات غيخ صحيحة كعغ تفكيخ 

 متعرب متصخؼ.

كاالتجاىات تشسػ في مخحمة الصفػلة السبكخة، كتذكل مغ مػاقف الػلجيغ كاألقخاف كاالتراؿ 
الػججانية في الخبخة البذخية، كىحه االتجاىات تذكل بأشخاص مختمفيغ، كتفاعل العػامل 

 عشرخا مغ إدراؾ السخء لحاتو، كلآلخخيغ كالثقافة التي يشتسي إلييا 

كقج حاكؿ " جاردند " ك " الـ بخت " أّف يعخؼ تأثيخ االتجاىات في تعمع الّمغة، أىسيا ما 
ة الثقاؼية التي يتعمع يعخؼ بخاصية الجساعة، كىػ السػقف الحؼ يتخحه السعمع مغ الجساع

لغتيا، إذ ضيخ أّف الكشّجؼ الشاشق باالنجميدية لجيو دفاعية قػية لتعمع الفخندية، كذلظ لسػقفو 
االيجابي لمكشجؼ الشاشق بالفخندية، كالسػقف مغ تعمع لغة ما يتفخع مغ مػاقف الجارسيغ مغ 

 ثقافتيع كتعقيبيع العخقي كتفزيميع لمغتيع األـ.

مخ" كزمبلؤه دراسة كاسعة عمى العبلقة بيغ االتجاىات كالشجاح في الّمغة، كقج أجخػ " أكل
كلعّل ما اتفقت عميو ىحه الّجراسات أّف مػاقف الجارسيغ االيجابية مغ أنفديع كمغ لغاتيع 

 كمغ الّمغة األجشبية التي يتعّمسػنيا تقزي إلى إتقاف تعمع ىحه الّمغة.

جػ متعمسي الّمغة األجشبية، عمى حيغ تزعفيا كاالتجاىات الجافعية تقػؼ الجافعية ل
االتجاىات الدمبية، كعميو أّف السجرس يجرؾ أّف لكل متعمع اتجاىات ايجابية كأخخػ 
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سمبية،كعميو أّف يدعى إلى تغييخ االتجاىات الدمبية، كذلظ بتعخيفو بالػاقع الحؿيقي كتيديخ 
االتجاىات الدمبية تشذأ عغ  الدبيل إلى االتراؿ بآخخيغ مغ ثقافات مختمفة، إّف ىحه

انصباع ذىشي زائف أك تعرب عخقي، كالسجرس يديع في إزالة األكىاـ لجػ الستعمع عغ 
 76الثقافات األخخػ، كيغيخىا إلى فيع كاقعي بحيث تكػف ججيخة بالتقجيخ كاالحتخاـ.

 التطبع الثقافي: 

أّف تعمع لغة ثانية ليذ إال  إّف الصبيعة الػججانية بدبب اإلشار االجتساعي الكبيخ لمغة، ذلظ
تعمع ثقافة ثانية،كلكي نعخؼ ذلظ البج أّف نفيع شبيعة " التصبع الثقافي " ك " الرجمة 

 الثقاؼية " ك " التفاكت االجتساعي " 

كليذ مغ العديخ أّف نجرؾ تعقج " الصابع الثقافي " إذا تحكخنا ما زعسو بعزيع مغ أّف 
مخيكي عغ مبجأ حخكي نفدي كاالسباني مغ مبجأ الفخندي يرجر عغ مبجأ معخفي كاأل

 كججاني ذلظ أّف التييأ الستؿباؿ ثقافة ججيجة تحتع إعادة تكػيغ مشصمق التفكيخ كالذعػر .

كلشزخب عمى ذلظ مثبل السػقف األكركبي مغ الثقافة األمخيكية التي يخاىا حافمة باإلثارة 
ال لمتأمل عمى حيغ يخػ األمخيكي متدارعة الحخكة، ال تفدح مجاال لمعػاشف الذخرية ك 

في الحياة الفخندية السشتطسة اإليقاع تخمفا كعسقا، كيخػ في الثقافة االسبانية ىجر الػقت، 
 77كلمقجرات البذخية، كيشطخ االسباني إلى الحياة الفخندية السشيجية عمى أنيا حياة باردة.

ؿ كعجـ السدؤكلية ، كحيغ كيخػ الفخندي في السدمظ االسباني الدخيع دليبل عمى اإلىسا
يتحجث عغ الّمغة تربح عسمية التصّبع الثقافي أكثخ عسقا، كذلظ أّف الّمغة أىع مطاىخ 

 التعبيخ عغ الثقافة.

                                                             
 Oller, Hudson and lin 1977, chihara and oller, 1978, oller, Baca and vigil 1978.

76
  

 Condon 1973.: 22. 77  
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أما الرجمة الثقاؼية، فتجخبة عامة يعيشيا كل مغ يتعمع لغة ثانية في بيئتيا الثقاؼية، كىي 
قة، كقج يؤدؼ بالجارس إلى قج تفزي بذعػر عادؼ إلى الزيف أك أزمة نفدية عسي

اإلحداس بالغخبة الغزب كالعجكانية كالتخدد كالبؤس كالذعػر بالػحجة كالحشيغ إلى الػشغ، 
 بل قج يجمب عميو مخضا عزػيا.

 كيرشف " بيتخ آدلخ " الرجمة الثقاؼية مغ مشطػر متخرز:

ات االجتساعية " تسثل الرجمة الثقاؼية شكبل مغ أشكاؿ القمق الحؼ يشتج عغ إدراؾ العبلق
كعجـ فيع رمػزىا، كالذخز الحؼ يعشي ىحه التجخبة يعكذ قمقو كعجكانيتو في عجد مغ 
الػسائل الجفاعية كالكبت كاالنصػاء كالعدلة كالخفس، فكل أكلئظ يتحػؿ سمػكيا إلى شعػر 
بانعجاـ األمغ، كالػحجة كالغزب كاإلحباط كالذظ في الكفاءة الحاتية، كحيغ تختفي أدكات 

فيع الثقافي يفقج السخء حدو كيديصخ عميو الخػؼ، كيربح غخيبا حتى عغ األشياء التي ال
 يعخفيا كيفيسيا.

الرجمة الثقاؼية مدتػاىا العشيف بأنيا مخض  " جؽرج فدتخ "كيرشف االنثخكبػلػجي 
عقميغ، كمغ أجل ذلظ ال يذعخ الزحية بأنو مخيس، بل يخػ أنو سخيع االنفعاؿ، مكتئبا، 

 ب ما يمقاه مغ قمة االىتساـ."قمقا بدب

كقج يكػف مفيج أّف نعج الرجمة الثقاؼية إحجػ مخاحل أربعة في عسمية التصبع الثقافي، أكليا 
مخحمة االنبيار بالسحيط الججيج كما يبثو مغ إثارة، كثانييا إحداس الفخد بتدمل بعس 

شيء مغ التخدد كالتحبحب، أما الفخكؽ الثقاؼية، كثالثيا يبجأ الفخد يعػد إلى الحالة الدػية في 
السخحة الخابعة فيي مخحمة البخء الكامل، إما باالنجماج في الثقافة الججيجة أك بالتػائع 

 78معيا.

                                                             
 Peter Adler 1972: 8.78  
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في بحثو عغ تأثيخ االتجاىات في تعمع الّمغة الثانية  –غيخ مخة  –"  وآلس المبختكيذيخ " 
ساعي إذ حيغ يبجأ الفخد يفتقج إلى ما أشمق عميو " دكر كيع "  اإلحداس بعج الخضا االجت

بعس ما يرمو بثقافتو األصمية كيتكيف مع الثقافة الثانية، يعاني تجخبة الذعػر بالشجـ 
كالخػؼ مغ االلتحاؽ بالجساعة الججيجة، كىحا اإلحداس قج يكػف أكؿ أعخاض السخحمة 

 79كاصمو الججيجة.الثانية التي أشخنا إلييا آنفا، حيغ تشفظ بعس ركابصو األصمية كال تتػثق أ

" أّف أقػؼ جخعة مغ اإلحداس بعجـ الخضا االجتساعي يتجخعيا السخء  " المبختكقج أكج
حيغ يبجأ في إتقاف الّمغة الثانية، كذلظ كمو يتػافق مع ما ذكخناه مغ خرائز التحبح في 
السخحمة الثالثة كال يخفت اإلحداس بعجـ الخضا االجتساعي إال بعج أّف تذخؼ السخحمة 

 لثالثة عمى نيايتيا، كيذخع إلى االنتقاؿ إلى الثقافة الججيجة.ا

أّف تعمع لغة ثانية كثقافة ثانية يذبو " ازدكاج الذخرية " حيث   كالك " " مارككيخػ 
تربح السػاجية االجتساعية تيجيجا فصخيا، فيمجأ الفخد إلى أساليب دفاعية لتخؽيس 

" " االرتباط السددكج " الحؼ يعتخؼ  سؽن  " جؽرج بيت، كيدتذيج بسا يصمق عميو 80آالمو
 الفخد في الثقافة الججيجة.

 علٌه أّن ٌمٌز كل ما ٌقال حتى ٌكو رّده مناسبا.  -1

 ال ٌجد نفسه فً موقف حرج حٌن ٌتلقى كالما مناقضا. -6

 وهو ٌعجز عن التعلٌق على ما ٌتلقاه من تصوٌب ردوده. -9

في الرجمة الثقاؼية كفي تعمع الّمغة مخحمة  كمغ ىشا فإّف مخحمة " ازدكاج الذخرية "
 81خاصة، إما أّف يغخؽ فييا الستعمع إما أف يتقغ الدباحة.

                                                             
 Wallace Lambert 1967.

79
  

 Mark Clarke 1976: 380.
80

  
George Bateson 1972:  208.81  
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كإذا كشا قج صػرنا الرجمة الثقاؼية ترػيخا قاسيا عمى أنيا مخض ال بخء مشو فإّف " بيتخ 
لثقاؼية، آدلخ " يخػ أّف تشطخ إلييا نطخة إيجابية.فإفّ  الستعمع يتخمز مغ معانات الرجمة ا

كيتأكج مغ كثاقة صمتو بثقافتو األصمية كيجرؾ مػاقف اآلخخيغ، كؾيسيع، ك أرآءىع التي تتبع 
مغ ثقافتيع الخاصة، بسداعجة الجارسيغ عمى التغمب عمى الرعػبات الثقاؼية، بإتاحة 
فخصة االتراؿ الذفػؼ كاالرتقاء بالحػار بيغ الثقافات، كثسة اآلف كسائل كثيخة تعيغ 

في مخحمة التفاعل الثقافي في قاعة الجرس، مثل مختارات مغ القخاءة كاألفبلـ  السجرس
 كالسحاكاة أداء األدكار، ككسائل الجمج الثقافي، ؼيسا يدسى بأقخاص الثقافة.

كذلظ كمو فبل ندتصيع أّف ندعع أّف الرجمة الثقاؼية يسكغ تجشبيا بأمراؿ كججانية، عمى أّف 
األكبخ في اختيار ىحه العؿبة، إف يدتصيع أّف يعيغ الجارس  السجرس يقع عمى كاىمو العبء

عمى االنتقاؿ مغ السخحمة الثانية إلى الثالثة، مسا ييدخ نجاحو في تعاـ الّمغة الثانية 
 كثقافتيا.

 التفاوت االجتساعي:

ضيخ مفيـػ التفاكت االجتساعي باعتباره بشية كججانية تفدخ مكانة تعمع الثقافة في تعّمع 
ة الثانية، كىػ يغشي درجة التقارب السعخفي كالػججاني بيغ ثقافتيغ التقتا في شخز الّمغ

 كاحج.

كيشيس افتخاض " جػف شػماف " عمى أنو كمسا اتدع التفاكت االجتساعي بيغ ثقافتيغ كثخة 
الرعاب التي تػاجو الجارس في تعمع الّمغة الثانية، فإذا ضاؽ التفاكت قمت الرعػبات 

 تعمع.كازدادت فخص ال

 التفاوت االجتساعي التقجيخي والسثالي:
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عمى أّف فخصة " شػماف " تػاجو عؿبة حؿيؿية تتسثل في صعػبة ؾياس درجة التفاكت 
االجتساعي الفعمية، إذا كيف تحجد ىحه الجرجة، كما كسائل ذلظ، ككيف نرػغو في 

نفدية يرعب  دراسات كسية تدسح لشا بالسقارنة؟ ذلظ أّف التفاكت االجتساعي كىػ بشية
 تعخيفو تعخيفا دؾيقا شأف البشى الشفدية األخخػ.

كقج اقتخح " كلياـ أكتػف " حبل لحلظ، كتتكػف مقاييدو في ثبلثة أبعاد، يدأؿ عغ الجارسيغ 
في االستبانة أشمق عمييا الفخكؽ السعمشة في استبانو السػاقف "  يكذف عغ متعمع الّمغة 

اختيارات الكفاءة، كالدؤاؿ األساسي في ىحا السؿياس الجيج أك الشاجح بشاء عمى مقاييذ 
يجكر حػؿ مقجار ما ذكخكه مغ فخكؽ تجاه بعس األمػر } كالديارة كالصبلؽ كاالشتخاكية 

 كالذخشة كغيخىا { مغ حيث األبعاد الثبلثة اآلتية.

 التفاكت بيشيع كبيغ أىمييع تجاه ىحه األمػر بذكل عاـ. -1

 اب الثقافة اليجؼ.التفاكت بيشيع كبيغ أصح -2

 التفاكت بيغ أىمييع أصحاب الثقافة اليجؼ. -3

كقج حجد " أكتػف " درجة لكل بعج، كضيخ أّف الجارس الحؼ يخػ نفدو ممترقا ججا بثقافتو 
األصمية، مبتعجا ججا عغ الثقافة اليجؼ، كيرشف في درجة الجارس الذيء، أما الجارس 

 ا الثقافتيغ. الجيج فيػ الحؼ يحتفع بتفاكت ما مغ كمت

كمؿياس " أكتػف " لع يذخ بالشجاح في تعمع الّمغة، لكغ يكفي أنو كصف العبلقة بيغ 
 التفاكت االجتساعي كاكتداب الّمغة الثانية في خصػات عسمية تقبل الؿياس.
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كتجعع نطخية " أكتػف " ما ذىب إليو " الـ بخت " مغ أّف إتقاف الّمغة األجشبية يتػاكب مع 
خبة، كيشعجـ الخضا االجتساعي، إذ يكػف الجارس قج ابتعج عغ ثقافتو دكف أّف الذعػر بالغ

 82يشجمج في الثقافة الججيجة.

 تعمػ الّمغة األجشبية والّمغة الثانية: 

في إشار العبلقة بيغ تعمع الّمغة الثانية كثقافتيا، تججر اإلشارة إلى مرصمحيغ يكثخ 
الّمغة األجشبية، أما الّمغة الثانية فتصمق حيث دكرانيسا، مرصمح الّمغة الثانية، كمرصمح 

يتعمسيا الجارس في بيئتيا كالعخبي الحؼ يتعمع االنجميدية في بخيصانيا أك الػاليات الستحجة، 
أك حيث تكػف ىحه الّمغة مدتعسمة في كشغ الجارس استعساال كاسعا فالتعميع كفي اإلدارة 

ة في اليشج كالعخبية في الجدائخ كالسغخب قبل الحكػمية، كفي مجاالت األعساؿ } كاإلنجميدي
التعخيب { أما الّمغة األجشبية فتصمق عمى أية لغة تتعمسيا في بيئتظ أنت } كاإلنجميدية 

 كالفخندية كاأللسانية في البمجاف العخبية {  لتبايغ درجة التفاعل الثقافي لكل مشيسا.

تعمسيا في بيئتيا الثقاؼية انصػػ عمى  إّف تعمع الّمغة الثانية تجخؼ في سياقيغ، فإذا جخػ 
أكبخ قجر مغ التفاعل مغ التفاعل الثقافي، إذ يؿيع الجارس في ىحه البيئة، كليذ أمامو إال 
ىحه الّمغة لبلتراؿ، أما إذا كاف تعمسيا يجخؼ في بيئة الجارس كاإلنجميدية في اليشج، فإّف 

 ميشجه.ذلظ ال يفزي إلى مذكبلت ثقاؼية، أؼ صارت إنجميدية 

أما تعمع الّمغة األجشبية في بيئة الجارس " كاإلنجميدية " في الببلد العخبية فإنو يشصػؼ عمى 
يغ كدكافعيع مغ تعمع ىحه الّمغة، ؼبعزيع درجات متفاكتة مغ التفاعل الثقافي كفق أىجاؼ الجارس

ع نخػ رغبة الجارس في يتعمسيا لػلعو بالّمغات، كبعزيع لخغبة في االتراؿ بأصحاب ىحه الّمغة، كمغ ث
 االقتخاح بالؿيع الثقاؼية ليحه الّمغة.

 الّمغة والفكخ والثقافة:
                                                             

 John Schumann 1976c:136.82  
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ال ندتصيع أف نتخؾ تأثيخ الستغيخات الثقاؼية في اكتداب الّمغة الثانية دكف أّف نعخض لعبلقة الفكخ 
عغ حؿيقة ما يؤثخ بالّمغة، كالتصػر السعخفي يػاكب التصػر الّمغػؼ في اكتداب الّمغة األكلى كتعبيخنا 

تأثيخا ىائبل في ترػرنا الفعمي ليحه الحؿيقة، فالكمسات ىي التي تذكل حياتشا، مثبل في مجاؿ اإلعبلف 
 فإنو يؤثخ في تذكيل أفكار الشاس، ككيف يجفعيع إلى شخاء شيء كالعجكؿ عشو.

ل إلى السيارة في تأثيخ كتذكل العبلمة الّمغػية التي نصمقيا عمى األشياء السخدنة في الحاكخة، كال سبي
الّمغة في تكػيششا السعخفي كالػججاني، كانطخ إلى تأثيخ حػار مؤثخ أك صفقة مستازة، ككيف يديصخ 
الخصيب في أفكار مدتسعيو، كيػجو أرآءىع، ككيف تفزي افتتاحية صحؽية قػية إلى أحجاث أك 

 تغييخات.

الّمغة ىي التي تعبخ عغ األنساط الثقاؼية كتعكذ كالثقافة جدء جػىخؼ مكسل لمتفاعل بيغ الّمغة كالفكخ، ف
 نطخة السجتسع إلى العالع.

كليذ ىحا التشػع مقرػرا عمى الفخكؽ الثقاؼية التابعة مغ االختبلؼ الجغخافي فحدب، ففي إحجػ 
الّمغات يختمف استعساؿ األفعاؿ عسا نعخفو في لغتشا، فشحغ نقػؿ مثبل يجخؼ زيج، لكغ في ىحه الّمغة 

كاحجا معشاه: أعخؼ أنو يجخؼ في ىحه الّمحطة، كفعبل ثانيا: أعخؼ أنو يجخؼ رغع أني ال أستصيع فعبل 
أف أراه، كفعبل ثالثا: معشاه أذكخ أني رأيتو يجخؼ أضغ أنو ال يداؿ يجخؼ، آخخ يفيج : قيل لي أنو يجخؼ 

 كىكحا كنجج اختبلفا أساسيا في شخيقة التعبيخ عغ الدمغ كالسجة     

الػقت نفدو نجرؾ صمة الّمغة بالثقافة كجػد خرائز كّمية تخبصشا جسيعا في عالع كاحج، كمتعمع لكغ في 
التفكيخ بيا كالحق أف تجارب الستعمع الدابقة في الّمغة األصمية  –في نياية األمخ  –الّمغة األجشبية يعشي 

 83ىي التي تديخ إلى الدبيل إلى ذلظ. 

 في قاعة الجرس:

ابق إحجػ الصخؽ التججيجية التي ضيخت في الدبعيشات، كىي شخيقة " تعمع الّمغة قجمشا في الجرس الد
الجساعي االستذارؼ " بسا استسجتو مغ السجخل اإلنداني لمتعمع الحؼ كضعو " كارؿ ركجخز " كفي ىحه 

 الفتخة نفديا ضيخت شخيقتاف: الصخيقة اإليحائية كالصخيقة الرامتة.

 في نطختيسا إلى السجرس، مغ التججيج في تعميع الّمغات. كلقج كانت الصخيقتاف متعارضتاف

 الطخيقة اإليحائية:
                                                             

..146-123عبده الراجحً: فصول فً علم اللّغة المرجع السابق، ٌنظر:  
83  
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تعػد ىحه الصخيقة إلى فكخة عالع الشفذ البمغارؼ " لػزا نػؼ " مغ أّف العقل البذخؼ يدتصيع معالجة 
كسية ىائمة مغ السعمػمات حيغ تتػافخ الطخكؼ السبلئسة لمتعمع، كمغ بيشيا االستخخاء كغياب سيصخة 
الستعمع، كتؤدؼ السػسيقى دكر أساسيا في ىحه الصخيقة ألنيا تسكغ الستعمع مغ التعامل مع قجر كبيخ مغ 
السادة التعميسية، ألف العدؼ السػسيقى اليادئة، يديج مػجبات األلفاظ في السخ، كانخفاض ضغط الجـ 

 كفي معجؿ الشبس.

ات كالقخاءة كالحػار كأداء دكر معيغ كغيخىا كقج شبق لػزاف نػؼ كأتبعو ىحه الصخيقة عمى تجريذ السفخد
 مغ أكجو الشذاط في قاعة الجرس، كيتخكد الفخؽ في شيئيغ:

 أف يجخؼ الجرس في سياؽ مػسيقى ىادئة. -1

أف يجمذ الجارسػف في مقاعج ناعسة كمخيحة، في حالة استخخاء كاع، يذجعيع السجرس  -2
يغ ؾيادىع لمسجرس محاكليغ فقط أف يؤدكا عمى أّف يكػنػا كاألشفاؿ قجر ما يدتصيعػف تارك

 ادكار أصحاب الّمغة التي يتعمسػنيا حيغ يربحػف قابميغ لئليحاء.

كقج لقيت الصخيقة اإليحائية نقجا مغ عجة أكجو، مشو ما ذكخه سكػفيل، مغ أف نتائج لػزا 
ل نػؼ كميا محل نطخ، كمشيا صعػبة تػفيخ السػسيقى، كالقاعة اليادئة السخيحة، في ك

مػاقع التعميع كما يتػجب عمييا مغ نقج حػؿ التحكخ الكتداب الّمغة، كميسا يكغ مغ أمخ 
فإف عميشا أّف ندتثسخ ما نخاه نافعا في ىحه الصخيقة كغيخىا كنجعميا تبلءـ ضخكفشا 

 84التعميسية.

 الطخيقة الرامتة:

مى أسذ " ع –شأف الصخيقة اإليحائية  –تدتشج الصخيقة الرامتة في إشارىا الشطخؼ 
" قج اشتيخ كالمب جاتيشؽ معخؼية " كليذ أسذ      " كججانية " ، صحيح أّف كاصفيا " 

" ريتذارد " باالتجاه اإلنداني، لكغ شخيقتو قج تشيس عمى مبجأ حل السذكبلت، كيرف 
 " ىحه الشطخية: و" روجخز

                                                             
 Georgi lozanov 1979. 84  
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 يكػف التعمع أيدخ حيغ يكػف ترحبو كسائل مادة معيشة. -1

 حيغ ترحبو كسائل مادة معيشة.كيكػف أيدخ  -2

 كيكػف أيدخ حيغ يحل الصالب نفدو مذكبلت السادة التي يتعمسيا. -3

كالتعمع االستكذافي اتجاه معخكؼ في الدتيشات، كيؤكج أّف التمقيغ يفزي إلى انخفاض 
 درجة التعمع عغ شخيق استطيار السعمػمات.

" أّف الجارسيغ  " جاتيشؽكذافي، كيؤكج لقج أفادت الصخيقة الرامتة مغ إجخاءات التعمع االست
يشبغي أّف يكتدبػا اإلحداس باالستقبلؿ كالسدؤكلية كاالعتساد عمى الشفذ، كالتعاكف في حل 
كل ما يػاجييع مغ مذكبلت، كعمى السجرس أف يكػف محخكا ال متحكسا، بل يشبغي أف 

ي أف يكػف صامتا يتخؾ الجارسيغ يدعػا إلى حل السذكبلت بأنفديع كخبلصة األمخ يشبغ
 85معطع الػقت، كمغ ىشا جاءت تدسية ىحه الصخيقة.

كتدتخجـ الصخيقة الرامتة في قاعة الجرس عجدا مغ أعػاد الخيدراف بألػاف كأشػاؿ مختمفة، 
كعجدا مغ ججاكؿ الحائط السمػنة، حيث تفيج األعػاد في تعميع السفخدات عغ األلػاف 

الجسع كالتفزيل كنطاـ الكمسات في الجسمة، كغيخ كاألعجاد كالرفات كبعس قػاعج الشحػ ك
 86.ذلظ، كتفيج ججاكؿ الحائط السمػنة في تقجيع نساذج

                                                             
Scovel 1972. 

85
  

Caleb gattegno 1972.1976.86  
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 الفرل الثالث:

 مشاقذة الكتاب:

 السبحث األول:

 أوال: مشاقذة األفكار السحؽرية لمكتاب :

 مغ خبلؿ تتبعشا لؤلىع الفرػؿ كالسباحث التي كردت في كتاب "فرػؿ في عمع المغة"     
" لعبجه الخاجحي " كالػقػؼ عمى أىع األفكار األساسية كالسحػرية ،كعمى آراء المغػييغ عمى 

اختبلفاتيع ؼيسا يتعمق بسعخفة فقو المغة كعمع المغة ،كالخمط الحؼ كقع ؼيو الكثيخ مغ 
الباحثيغ، ككحلظ التعخض إلى تتبع نذأة ىحيغ العمسيغ عمى ما يحكخه مؤرخػ الجرس المغػؼ 

بييغ الحيغ أخح عشيع عمساؤنا في العرخ الحجيث. ؼيسكغ الػقػؼ عمى أىع نقاط مغ الغخ 
 االختبلؼ مغ خبلؿ تقجيع نقج بشاء يذسل أىع الشقاط اآلتية:

الخمط الحؼ كقع ؼيو الكثيخ مغ الجارسيغ المغػييغ حػؿ مرصمح "فقو المغة "ك "عمع  -1  
 المغة "

صبلحي عبلمة لغػية حجد شخفاىا مشح القجـ، مغ السعمـػ أف فقو المغة عمى السدتػػ االص
 كىػ مرصمح عخبي تخاثي، كال يسكغ أف تقابمو بأؼ مرصمح كاف.

عمي عبج كقج خمط الجارسػف العخب بيغ "فقو المغة" ك "عمع المغة " ،كىحا ما نجج عشج "    
مغة " في ىحا الفرل الشطخؼ الحؼ قجمو "عبج الخاجحي "حػؿ مرصمحي "فقو ال الؽاحج وافي

جعل السرصمحيغ شيئا كاحجا ، كالفخؽ   فعمي عبج الؽاحج وافيكعمع المغة عشج الغخبييغ "، 
الػحيج عشجه ىػ أف فقو المغة متعمق بسا يترل بالمغة العخبية بالّحات ،كدليمشا عمى ذلظ أف 

بعس السػضػعات التي شخحيا في كتابو "عمع المغة " يشبغي أف تشجرج تحت كداء "فقو 
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.فيػ ال يفخؽ بيغ بحػث " عمع المغة " كبحػث "فقو المغة " كىحا ما تبّيغ لشا بعجا المغة "
يقػؿ في مقجمة كتابو "فقو المغة "عخضشا في  -قخاءة كتابيو "عمع المغة " ك "فقو المغة "

كتابشا "عمع المغة "لجراسة الشػاميذ العامة التي تديخ عمييا المغات اإلندانية في نذأتيا 
مغ الدمف إلى الخمف، كانذعاب األصل الػاحج مشيا إلى شعب كفخكع ، كتكػف كانتقاليا 

 87مجسػعتيا كفرائميا ،كصخاعيا بعزيا مع بعس كتصػر مغ مختمف الػجػه.

كتعتبخ ىحه مػضػعات أقخب إلى فقو المغة مشيا إلى عمع المغة ثع يقػؿ: " فسؤلفشا ىحا    
' ، غيخ أنشا أثخنا أف نصمق عميو اسسا خاّصا شاع بسشدلة الجدء الثاني مغ كتابشا 'عمع المغة 

استعسالو في السػضػعات التي يعخض ليا، خاصة ما يتعمق مشيا بالمغة العخبية "، 
فالسرصمحات لجيو يحسبلف نفذ الجاللة،  كىػ ال يسيد بيغ "فقو المغة " ك" عمع المغة " 

 كجعميسا يحسبلف نفذ السرصمح.

في كتابو "فقو المغة " كخرائز العخبية بيغ السرصمحيغ  كدمحم السبار  كقج ساكػ       
ككّضح ذلظ ، إذ يقػؿ  بعج حجيثو عغ دراسة المغة : " إف عمع المغة بيحا السفيـػ الحؼ 

بّدصشاه كالحؼ آؿ إليو األمخ في تصػر البحث المغػؼ ، نخػ أف نصمق عميو أحج االسسيغ ' 
فيج السقرػد كيشصبق عمى السفيـػ العمسي لسباحث عمع المغة ' أك ' فقو المغة ' ، ككبلىسا ي

 88المغة  ".

أما بحػث كتابو فقج تجاخمت بيغ "فقو المغة كعمع المغة "، يقػؿ : "أّما شخيقيا التأليف     
التي إنتيجشاىا في الكتاب فقج كانت دراسة المغة العخبية مغ خبلؿ الّشطخات الحجيثة 

ف أف نجخل الزيع عمى العخبية أك نمحق بأصػليا ،كاألبحاث السقارنة في فقو المغة دك 
كخرائريا غبشا أك ضمساء فمع نحاكؿ أف تكػف دراستشا تقميجا أك إحتحاءا لجراسة المغات 

                                                             
.12م، ص 1326، 9ٌنظر: علً عبد الواحد وافً، " فقه اللّغة، لجنة البٌان العربً، القاهرة ط  
87

  
.62ة جامعة دمشق، د.ط، ص ٌنظر: دمحم المبارك، فقه اللّغة، مطبع 
88  
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األخخػ ... لع نأخح مغ الّشطخات إال اتجاىيا كمشياجيا أك بعزيا أك مدائميا العاّمة 
 و جسمة مػضػعات ىي :السذتخكة بيغ الّمغات ". ثع كججنا أّنو تشاكؿ في كتاب

 األصػات المغػية.  -1      

 االشتقاؽ   -2      

 األبشية ك األكزاف .  – 3      

 معاني األلفاظ . - 4       

 فيػ إذ ال يفخؽ بيغ ىحيغ السرصمحيغ "فقو المغة " ك "عمع المغة ".

ديخ تحجيج فخأػ في كتابو دراسات في فقو المغة أّنو "مغ الس  صبحي الرالحأما      
اء الفخكؽ الجؾيقة بيغ عمع المغة كفقو المغة ألف جل مباحثيسا متجاخل لجػ شائفة مغ العمس

 89.كقج سسح ىحا التجاخل ،في الذخؽ كالغخب قجيسا كحجيثا

إلى ىحا الخأؼ نفدو في كتابو ) عمع المغة العاـ ( معّدزا إّياه عبج الربؽر شاىيؼ كذىب    
:" إف مػضػع فقو المغة ال يختز بجراسة الّمغات فقط كلكغ  بتعخيف فقو المغة ،إذ قاؿ

يجسع إلى ذلظ دراسة تذسل الّثقافة كالتاريخ كالتقاليج كالشتاج األدبي لمغات مػضػع الّجراسة 
،أّما عمع المغة فيخكد عمى المغة نفديا كلكغ مع إشارات عابخة أحيانا إلى ؾيع ثقاؼية 

تسامو لّمغة الستكّمسة ك أف كاف يػّجو لمغة السكتػبة شيئا كتاريخية كيػلي عمع المغة معطع اى
 مغ االىتساـ ".

                                                             
. 9 -9م  ( ص  1326هـ.  1946، )  6ٌنظر: صبحً الصالح، دراسات فً فقه اللّغة ،العربٌة، المكتبة األهلٌة بٌروت، ط   89  



مناقشة األفكار انمحورية                                                    :انفصم انثانث  
 

 

116 

ؽ الكبيخ بيغ مفيـػ الفخصبحي الرالح عمى عبج الربؽر شاىيؼ فقج عاب       
السرصمحيغ دعػتو إلى ترسيع "فقو المغة "بحيث يرجؽ عمى كّل فخكع الّجراسات 

 90الّمغػية.

مجخل في كتابو "دمحم حدؼ عبج العديد  السرصمحيغكمسغ تبشى التدػية بيغ ىحيغ       
الحؼ قّخر "أف يدتخجـ عبارة عمع الّمغة لتذيخ إلى الجراسة التي تدتخجـ "إلى عمػ المغة 

إذ يقػؿ  دمحم األنطاكي " ، كىحا  شأف  السشيج العمسي في دراسة المغة العخبية قجيسا كحجيثا
و المغة أك عمع المغة ىػ السقابل لمسرصمح "إّف فق"،  :"الؽجيد في فقو المغةفي كتابو 

 linguistique  91الغخبي 

مغ الحقائق السقّخرة أّف "  في قػلو:عبج الخاجحي  ككاف ججيخا أف نذيخ إلى ما شخحو      
الحياة العمسية العخبية نذأت كتصّػرت في ضل القخآف الكخيع ، ذلظ أّف السدمسيغ لع يخكا في 

رمػات أك يختل في السشاسبات كلكّشيع آمشػا بو كتابا يّشطع حياتيع قخآنيع كتابا يتمى في ال
كّميا بحجيث يشبغي أف تتدق ىحه الحياة مع ما جاء بو القخآف الكخيع ، كمغ ىحه الحؿيقة 

الكبخػ في حياة السدمسيغ كانت حخكتيع نحػ العمع في سبيل فيع الشز الكخيع  كالػصػؿ  
 .إلى ما يحتػيو مغ أحكاـ

غ التدسيتيغ عمى األخخػ ". كقاؿ: كإذا التسدشا التفخقة بيغ ىحيغ تيبإشبلؽ كّمس أحيانا 
الزخبيغ مغ ضخكب الّجراسة الّمغػية مغ خبلؿ التدسيتيغ السختمفتيغ الّمتاف تصمقاف عمييسا 
كججناىا تافية ال كزف ليا ". كلكّغ ىحا الجارس عمى الّخغع مغ ذلظ أّيج مرصمح "فقو المغة 

" كإنو  سع الحؼ أشمقو بعس العخب عمى مباحث ىحا العمع كمػضػعاه: فقاؿ :"ألّنو اال
ليحػلشا أف نقتخح عمى الباحثيغ السعاصخيغ أال يدتبجلػا بيحه التدسية القجيسة شيئا كأف 

                                                             
.99، ص 1341،  9ٌنظر: عبد الصابور شاهٌن فً علم اللّغة العام، بٌروت ط  
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يعّسسػىا عمى جسيع السباحث المغػية ألف كّل عمع لذيء فيػ فقو، أججر ىحه الجراسات 
 92جسيعا أف تدسى فقيا " .

ففقو المغة عشجه " مشيج لمبحث استقخائي كصفي يعخؼ بو أصل المغة التي يخاد       
الذؿيقة أك  كعبلقتيا بالمغات السجاكرة أك البعيجة، ،كفريمتيادراستيا، كمػششيا األكؿ، 

كمجػ بشائيا قخاءة  ،ليجاتيا كأصػاتيا كتصّػر داللتيااألجشبية، كخرائريا كعيػبيا ك 
 ككتابة ".

نجج عجدا مغ الجارسيغ كىع كثخ يخفس اتخاذ "فقو المغة " مقاببل "لعمع المغة "  كسا أف    
في عبجه الخاجحي كما أكرده  خ محسؽد فيسي حجازي و كسال دمحم بذتسام حدؼ و  كمشيع

ىحا الكتاب ،أّنو فّخؽ بيغ السرصمحيغ كرأػ في كتابو ) فقو المغة في الكتب العخبية ( أّف 
عمع المغة فيجرسيا بػصفيا  ة بػصفيا كسيمة لفيع تخاث أّمة معّيشة ،أّمافقو المغة يجرس المغ

مػضػع عمع المغة أّف " دي سؽسيخ  مغغاية في ذاتيا ،كسا أّنو ضيخ تحجيج عمع حيغ أع
 93الرحيح كالػحيج ىػ المغة في ذاتيا كمغ أجل ذاتيا ".

بيغ مجلػلي السرصمحيغ ذىب ليحا الفخؽ القائع : " كنتيجة نعسة رحيػ العدّاوي قػؿ كي      
عبجه الخاجحي إلى أّف مرصمح ' فقو المغة ' ال يجّؿ عمى مػضػع ىحا العمع كمشيجو فزاال 

عّسا يحيط بو مغ غسػض ،كما نذب حػلو مغ خبلؼ ، كأّف مرصمح عمع الّمغة ىػ 
 مرصمح الجقيق ". 

مترمة متخابصة ثع تصػرت  –فالحؼ ال يذظ ؼيو أّف العمـػ  العخبية نذأت مشح البجاية       
بعج ذلظ في "مشاخ " عقمي عاـ صشعتو الحياة العخبية فكاف كل عمع يتأثخ بالعمـػ العخبية 

 . أك مشدػبة إلى اليػناف عمى العسـػأرسطؽ  لىاألخخػ ال بعمـػ أخخػ مشدػبة إ

                                                             
. 64بتصرف، فصول فً علم اللّغة، المرجع السابق، ص  
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ـػ المغة، كلقج فعمع المغة عشج العخب تأثخ بسشياج الفقو كالكبلـ، كتأثخ الفقو كالكبلـ بعم      
فّرل كثيخ مغ الباحثيغ في تاريخ الجرس المغػؼ عشج العخب كخاصة عشج تعخضيع لتاريخ 
الشحػ، كىع يخجعاف نذأة ىحا الجرس إلى انتذار" المحغ". نتيجة دخػؿ شعػب غيخ عخبية 
في اإلسبلـ ،أؼ أف الجرس المغػؼ نذأ لحفع القخآف الكخيع مغ المسذ ، ككاف سعيا مشيع 

 الشز القخآني باعتباره مغ األحكاـ التي تشطع الحياة . لفيع

كعمى ىحا السشيج الحؼ نيجو العخب في درس المغة كلسعخفة الجػانب التي ترمو بفقو     
 المغة أك بعمع المغة.

كالقرج ىشا ىػ شأف السشيج الحؼ ساركا عميو كالحؼ ربسا كاف أكثخ كضػحا ؼيسا عخؼ 
 بفقو المغة.

لعخب في التأليف في فقو المغة، ككاف ججيخا أف نقترخ حجيثشا في ىحا فقج تصّػر ا   
الفرل عمى التأليف التي تػفخ أصحابيا عمى دراسة ما يختبط ارتباشا قػيا بفقو المغة عمسا 

في كتابو رالح الفالجكتؽر صبحي مدتقبل قائسا بشفدو ال يتشاقس التعخيف الحؼ قجمشاه لو. 
 دراسات في فقو المغة يخػ :

أحسج ألحسج بؼ فارس فقج شيج القخف الخابع ألكؿ مّخة مرصمحا ججيجا ىػ " فقو المغة " ،   
ق( فقج 385ق( كىػ أستاذ الراحب بغ عباد الستػفى سشة )395الحديغ القد كيشي )ت

خمع عمى مباحثو في نذأة العخبية اسع " الراحبي في فقو المغة كسشغ العخب في كبلميا 
ة الياـ كتػفيق مدتشج بقػلو تعالى "كعّمع آدـ األسساء كّميا "، عمى أّنو "، كذىب إلى أف المغ

في فقو العخبية ،كخرائز ىحه المغة  ضسغ كتابو ىحا بعس السباحث إليامو حقا
كالغاية  كاشتقاقيا كؾياسيا كمتخادفيا كمجازىا كاشتخاكيا كنحتيا كاختبلؼ لغاتيا كليجاتيا،

 بل، ىي خجمة الشز القخآني.مغ تأليف الكتاب كسا ذكخنا مغ ق



مناقشة األفكار انمحورية                                                    :انفصم انثانث  
 

 

119 

ىػػ "   يشذئ بعج  429ت "  أبا السشرؽر عبج السمغ بؼ دمحمأما الكتاب الثاني فيػ كتاب 
ذلظ كتابو " فقو الّمغة كسخ العخبية " ، الحؼ ال نجج اسسو إال كالثػب الفزفاض عميو، فإنو 

ع، كإيخاد بعس األلفاظ لع يزسشو إال بعس السباحث القميمة التي يسكغ أّف تتعمق بيحا العم
العخبية التي ندبيا أئسة الّمغة إلى الخكمية، أك بعس األسساء القائسة في لغة العخب كالفخس 

عمى لفع كاحج، أك األسساء التي تفخدت بيا الفخس دكف العخب فاضصخت إلى تعخيبيا أك 
 94تخكيا كسا ىي، كىحه السباحث كاردة في الباب التاسع كالعذخكف مغ كتابو.

الفقيخ الّمغػؼ العبقخؼ ىــ "  392ابؼ جشي أبؽ فتح عثسان " ت أما الكتاب الثالث نجج 
كتابو الخرائز راح يشاقر ؼيو أبحاثا في أصل الّمغة: إلياـ ىي أـ اصصبلح ، كفي 

 مقاييذ العخبية، ك اشخادىا كشحكذىا، ألفاظ كمعانييا، كاتفاؽ الّمفطيغ كاختبلؼ السعشييغ.

خ كاالشتقاؽ األصغخ، كتخكيب الّمغات، كاختبلؼ الّميجات، كمع أّف كاالشتقاؽ األكب
 خرائز ابغ جشي أججر الكتب أّف تدسى " بفقو الّمغة " ضّغ عمييا مؤلفيا بيحا االسع 

بقػلو: " ىل نعتبخ كتب ابغ فارس كابغ جشي كالثعالبي كتبا عبجه الخاجحي كما يخاه الجكتػر 
 95با في فقو الّمغة ؟ " في فقو الّمغة أـ ىل نعتبخىا كت

ؼ عشج العخب كما أقخه مغ كبلـ حػؿ ىحيغ السرصمحيغ فقج رأػ أّف دراسة الجرس الّمغػ 
" عمع الّمغة " كليذ "فقو الّمغة "، كمغ الرالح أّف تتفق في دراستشا  القجماء تشجرج تحت 

قجماء فزبل عمى مرصمح " فقو الّمغة " ال يذيخ مغ قخيب أك مغ بعيج إلى شخيقة العخب ال
 عسا يحيط بو مغ غسػض كما يعتػره مغ خبللو

قج اقترخ الّمغػييغ الغخبييغ عمى نطخة ضيقة في كػف مرصمح "فقو الّمغة " تشحرخ في 
دراسة قػاعج الرخؼ كالشحػ كنقج الشرػص األدبية، أك كاسعة فتذسل دراسة الحياة العقمية 

                                                             
.61ٌنظر: صبحً الصالح، المرجع السابق، ص  
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سختمف جػانبو، كىحا أّف الّشطخة الغخبية ألمة مغ األمع، بسعشى آخخ بحث الشذاط الّمغػؼ ب
في ىحا العرخ لسرصمح " فقو الّمغة " تبتعج مغ مجلػؿ " عمع الّمغة " فتقف عشج حّج درس 
قػاعج الرخؼ كالشحػ كنقج الشرػص األدبية، كتتدع حيشا آخخ فتذسل الحياة العقمية ألمة 

كىحا ما يججيشا االستعانة مغ األمع كما يقتزي ذلظ مغ دراسة الشذاط بسختمف جػانبو، 
بسرصمح آخخ ىػ " عمع الّمغة " الحؼ يعشي دراسة الّمغة دكف غيخىا مغ كجػد الشذاط 

 اإلنداني دراسة عمسية تقـػ عمى مشيج عمسي دقيق 

أما معشى مرصمح عمع الّمغة عشج عمساء عمع الّمغة العخب القجماء فيػ ال يتجاكز دراسة 
كمجلػؿ مفخدات الكمع، كبياف السػضػعات الّمغػية الجدئية، األلفاظ مرّشفة في مػضػعات، 

ىػ (، عمى معاني األفعاؿ كاألسساء  395فعمع الّمغة ابغ فارس مثبل               ) ت 
ىػػ ( في مقجمتو إلى  808كالحخكؼ كعمى الػضائف التخكيبية، كقج ذىب ابغ خمجكف ) ت 

السشجرجة تحت مػضػع كاحج برػرة خاصة،  أّف عمع الّمغة يجؿ عمى صشاعتو جسيع األلفاظ
 أك السترمة بالستخادؼ كالتخيل كالسذتخؾ كحيغ أّف ىحه الرفة تجؿ عمى السعجسات.

كما تخمرو مّسا تقجـ إلى أّف مرصمح " فقو الّمغة  " عشج عمساء العخب القجماء يبقى قاصخا 
ّف " فقو الّمغة  " كاف يجرس أك ضيقا إذ ما قػرف بسرصمح " فقو الّمغة " الحؼ استعسمػه إذ إ

لغة الشز القخآني بػية استشتاج األحكاـ التي تشطع حياة السدمسيغ مشو كلكشو يشتسي إلى 
دراسة نّز مدسػع ال إلى دراسة نّز مكتػب ك يعسج إلى تػزيع دراسة ىحا الّشز السدسػع 

أك الشحػية، كالجاللية  ) كبلـ ّللّا ( عمى مدتػيات الّمغة كميا: الرػتية كالرخؼية كالتخكية،
 كغيخىا.

، عشج السحجثيغ، فيػ العمع الحؼ يجرس الّمغة  linguistiquesأما مرصمح عمع الّمغة 
دراسة شاممة الستخخاج قػانيشيا الخاصة بيا سػاء كاف ذلظ في أصػاتيا كألفاضيا أـ 

معانيو الػاقع بعيج مفخداتيا كمعانييا أـ تخاكيبيا كأساليبيا، كىحه الجراسة تقـػ عمى الػصف ك 
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عغ الشدعة التعميسية كاألحكاـ السعيارية، يقػؿ " دؼ سػسيخ " " إّف مػضػع عمع الّمغة 
 96الرحيح كالػحيج ىػ الّمغة في ذاتيا كمغ أجل ذاتيا "

كمغ الججيخ باإلشارة إلى أّف عمع الّمغة عشج العخب قّج مّخ بسخاحل تصػيخية، ؼبعج أّف كاف 
ريخية السقارنة في بجاية القخف الثامغ عذخ بعج اكتذاؼ الّمغة ييتع بالجراسات التا

الدشدكخيتية ) لغة اليشج القجيع ( أصبح ييتع بالجراسات الػصؽية التي تشصبق عمييا قػؿ " 
دؼ سػسيخ " )دراسة الّمغة في ذاتيا كمغ أجل ذاتيا " كبيحا فقج اختز بجسمة خرائز 

 غ أىع ىحه الخرائز: أشار إلييا عمساء الّمغة الغخبيػف، كم

 أّف عمع الّمغة يترف باالستقبلؿ، كىحا مطيخ مغ مطاىخ عمسيتو. -1

 ييتع عمع الّمغة بالّمغة السشصػقة قبل الّمغة السكتػبة. -2

يعشي عمع الّمغة بالّميجات كال يفّزل الفرحى عل غيخىا، فالّميجات عمى اختبلفيا  -3
 تػيات االستخخاج الّمغػؼ.  كتعجّدىا ال تقّل أىسّية عغ سػاىا مغ مد

، إذ يسكغ عمى أساسيا دراسة  -4 يدعى عمع الّمغة إلى بشاء نطخية لدانية ليا صفة العسـػ
 جسيع الّمغات اإلندانية ككصفيا. 

ال يؿيع عمع الّمغة كزنا لمفخؽ بيغ الّمغات البجائية كالّمغات السحّزخة ألنيا جسيعا ججيخة 
 ز مدبق.بالّجرس دكنسا تسييد أك انحيا

كىحا أىع ما يجعل عمع الّمغة في القخف التاسع عذخ عمسا حجيثا ىػ إخزاع الطػاىخ 
الّمغػية لسشاىج البحث العمسي، خبلفا لسا كاف عميو الحاؿ مغ قبل، إذا كانت عمـػ الّمغة 

 في أكربا تترف باالفتخاض كالتخييل.

                                                             
.61م ، ص  1322ة العامة، تونس، د.ط ، ٌنظر: دي سوسٌر، ترجمة د، صالح القرمادي، دروس فً األلسنٌ 
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 كنحػية كداللية. جػانب تذسل مدتػيات الجراسة الّمغػية مغ صػتية كصخؼية -5

عبلقة الّمغة بالسجتسع اإلنداني كالشفذ البذخية كيكذف ىحا السجاؿ عغ دراسة الّمغة  -6
أّف عمع الّمغة بتشازعو عمساف آخخاف ىسا " عمع االجتساع كعمع الشفذ " فحقائق العمع األكؿ 

بيغ أثخ السجتسع يفدخ بيا عالع الّمغة العبلقة بيغ الّمغة كاإلنداف في حياتو االجتساعية كي
كحزارتو كتاريخو كنطسو كتخكيبو كبشيتو في الطػاىخ الّمغػية كبحقائق العمع الثاني يفّدخ 

عالع الّمغة العبلقة بيغ الطػاىخ الّمغػية كالطػاىخ الشفدية بسختمف أنػاعيا مغ تفكيخ كخياؿ 
 كتحّكخ كاستخجاع كعاشفة كغيخ ذلظ "

ميل الّمغات في زمغ محّجد، كيجرس الشطع الرػتية، ما ندتشتجو أّف عمع الّمغة ييتع بتح
كقػاعج الّمغة كالسفخدات، كيعتسج عمع الّمغة في دراستو الّمغة الكبلمية غيخ السكتػبة ؼيدتسع 

إلى الستحجثيغ كيعّبخ عغ لغتيع السشصػقة بخمػز دكلّية متعارؼ عمييا كييتع عالع الّمغة 
كيؽية معالجة الّمغة في العقل اإلنداني، كييتع أيزا بجراسة شكل الّمغة في العقل ككضيفتيا ك 

 97بعبلقة الّمغة بالسجتسع اإلنداني.

ية ألىع كمغ خبلؿ تحجيجنا ليتو الفخكؽ حػؿ مرصمح فقو الّمغة كعمع الّمغة مغ خبلؿ رؤ 
في ىحيغ الفرميغ، كانو مغ الججيخ الػقػؼ عشج عبجه الخاجحي " "  السحاكر التي تشاكليا 

ده  كمشاىجو ؼيسا يخز الجرس الّمغػؼ عشج العخب كعشج الغخب، كىػ أّف عمع لو حجك 
مرصمح عمع الّمغة أكثخ داللة في الجراسة خرػصا ما نّز عميو باحثي القخف التاسع 

 عذخ مغ الغخبييغ كالعخب.

كىحا ما نخاه مغ خبلؿ مجاالت عمع الّمغة كعبلقتو بالعمـػ األخخػ سػاء ما تعّمق بعمع الّمغة 
 98جتساعي، كعمع الّمغة التصبيقي كمرادره في الفرػؿ التي تمي ىحيغ العمسيغ.اال

                                                             
.92، ص 1341ٌنظر: دي سوسٌر، ترجمة ٌوئٌل ٌوسف عزٌز علم اللّغة العامة، جامعة الموصل، د.ط  
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 فسا تسيد بو عمع الّمغة االجتساعي ىػ:

 دراسة السذكبلت الّمغػية في الببلد الشامية  -1

 دراسة مذكبلت التعميع كالعبلقات االجتساعية في السجتسعات الستقجمة. -2

" في  عبجه الخاجحي" عمى دراسة الّمغة، كىحا ما قخره كسا نجج أّف االنثخكبػلػجييغ عكفػا 
" كلقج كجج عمساء االنثخكبػلػجيا في القخف التاسع عذخ في مشيج الّمغػييغ اقتخابا قؽلو: 

" ماكذ مؽلخ " كبيخا في مشيجيع في الجرس، كاشتيخ عمساؤه بالجسع بيغ العمسيغ مشيع 
خكبػلػجيا كقج كاف مكاف " الثقافة " في الحؼ قّجـ دراسات في الّمغة كدراسات في االنث

العمسيغ أساس ىحه الرفة: فالثقافة كانت غاية عشج عمساء الّمغة، كىي عشج االنثخكبػلػجييغ 
 " الثقافييغ " حؿيقة نيائية متسّيدة بحاتيا، كليذ السجتسع إال كسيمة لػجػدىا كاستسخارىا.

ػانب كسا نخاه كاضحا في ىحا الكتاب فجرسػا كّل ما يتعمق بالّمغة كاالتراؿ عمى عّجة ج
    99" عبجه الخاجحي " كعمى نحػ ما أكضحو 

 السبحث الثاني:

 مشاقذة لغة الكتاب :

لقج كاف الخاجحي عمسا بعمـػ المغة العخبية ،فكاف كثيخا ما يجسع بيغ القجيع في أصالتو    
 كالحجيث في حجتو كشخافتو .

رئيذ جامعة اإلماـ بغ سعػد اإلسبلمية دؼ التخكي الجكتؽر عبج هللا بؼ عبج السحيقػؿ    
كالػزيخ األسبق :" يستاز الجكتػر الخاجحي في دراساتو المغػية بالجسع بيغ القجيع كالججيج 

كتحذ عشجما تقخأ لو أّنظ تقخأ لعمع مغ أعبلـ المغة كالشحػ القجماء ،فيػ متسكغ مغ التخاث 
                                                             

.144ص  1349ط، ٌنظر:أحمد أبو زٌد البناء االجتماعً والثقافً، الهٌئة العامة المصرٌة للكتاب د. 
99  
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لؤلجياؿ الججيجة بأسمػب يجسع بيغ سبلمة المغػؼ األصيل ،معتد بو ،قادر عمى تقجيسو 
المغة كرصانتيا كبيغ كضػح التعبيخ كالقجرة عمى إيراؿ السعمػمات .كتقخأ لو مغ جانب 

آخخ فتجج نفدظ أماـ عالع لغػؼ معاصخ ،عارؼ بكل مدتججات عمـػ المغة الحجيثة ،ناقج 
تشكخ لتخاثو الّمغػؼ ليا ،متفق مشيا ما يتشاسب مع أساليب العخبية كخرائريا ،فيػ ال ي

 لكّشو ال يقترخ عميو ". حق إّنو يجسع بيغ القجيع في أصالتو كالحجيث في حجتو كشخافتو.

كسا أّف عبجه الخاجحي صاحب عمع كفزل في الجرس المغػؼ العخبي الحجيث، فقج     
ىي مفيجة لمجارسيغ كلغي امتازت كتبو بالبداشة في التشاكؿ كسيػلة السعمػمة، ك 

 100.غالجارسي

 السبحث الثالث:

 السشيج الستتبع :

في ىحا الكتاب ،كعمى اختبلؼ الفرػؿ  عبجه الخاجحيعمى اختبلؼ القزايا التي شخحيا  
كالسباحث ،فقج نعخض لفقو المغة كعمع المغة سػاء عشج العخب القجماء كعشج السحجثيغ ،كسا 

المغة االجتساعي ،فجرس نقخأ لبعس المغات كسبلالتيا ،كتعخض لعمع المغة التصبيقي كعمع 
ما يسّيد الثقافة في السجتسع كالمغة كاالتراؿ عشج اإلنداف كالحيػاف كالميجات كأىع شخؽ 

 اكتداب المغة الثانية ،كأىع شخؽ ككسائل التعميع ،فكاف ججيخا استعساؿ السشاىج اآلتية :

ثة مشاىج ىي في قػلو "كعمع المغة حيغ يجرس المغة يتخح ثبل عبجه الخاجحيما جاء بو    
 :السشيج الػصفي ،كالسشيج التاريخي كالسشيج السقارف ".

 عمػ المغة الؽصفي : -1     

                                                             
، ) ألقٌت هذه المحاضرة فً الجلسة الرابعة من جلسات مإتمر المجمع فً دورٌة الثانٌة والسبعٌن، 113ٌنظر: مجلة مجمع اللّغة العربٌة، العدد  

(.6112مارس " آذار" سنة  61هـ الموافق لـ  1964صفر  61ٌوم الثالثاء من 
100  
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فيجرس لغة معيشة في فتخة معيشة ككسا ىي مدتعسمة في مكاف معيغ ، كىحه الّجراسة ىي 
إال بعج السقارن' كال '  'السشيج التاريخي'أساس السشيجيغ اآلخخيغ ،إذ ال يسكغ تصبيق 

 .'السشيج الؽصفي'غ مغ الفخا 

يقػؿ الجكتػر محسػد فيسي حجازؼ :" كزاد اىتساـ الباحثيغ بالسشيج الػصفي في الدبعيغ   
في ىحا اإلشار عجة مجارس تختمف في تقشيات الػصف المغػؼ ،كلكّشيا  عاما الساضية ،كتكػنت

عمع المغة الػصفي ،كعشج مغ جاء كأبعجه ،لقج أصبح دي سؽسيخ تشصمق مغ األسذ التي تكػنت عشج 
في سائج عشج أكثخ السذتغميغ ،يبحث المغة في العالع ،حتى أف البعس يتحجث عغ عمع المغة الحجيث 

 ،كيعشي عمع المغة الػصفي ،ككأّنو ىػ السشيج الػحيج في عمع المغة ".

 عمػ المغة التاريخي : -2 

خ كإذا صحت تدسية السشيج الػصفي فيجرس لغة لو معّيشة مغ حيث تصّػرىا كتغّيخاتيا خبلؿ التاري   
 بأّنو مشيج ساكغ فإّنو يّرح تدسية السشيج التاريخي بأّنو مشيج حخكي . 

كيقػؿ الجكتػر فيسي حجازؼ في ىحا الذأف كحلظ :" ىشاؾ مجاالت كثيخة لمبحث المغػؼ التاريخي   
حياة المغػية ،كال يقترخ ىحا ،فالتاريخ المغػؼ بأبعاده الكاممة مغ شأنو أف يعصي صػرة كاضحة لتاريخ ال

الحجيث عمى تغيخ البشية المغػية مغ الجػانب الرػتية كالرخؼية كالشحػية كالسعجسية ،بل يتشاكؿ 
بالزخكرة مدتػيات االستخجاـ المغػؼ في البيئات السختمفة ،كتغّيخ ذلظ عبخ الدمغ ،كسا يتشاكؿ االنتذار 

المغػؼ عغ مشاشق محّجدة ... كعمى  االنحداريزا المغػؼ كدخػؿ المغة إلى مشاشق ججيجة كيبحث أ
 ذلظ فالتاريخ المغػؼ يتشاكؿ  دراسة التغّيخ في البشية المغػية كبحث التغّيخ في مدتػيات االستخجاـ " .

 عمػ المغة السقارن : -3 

أف  فيجرس التقاببلت السصخدة أك السشتطسة بيغ لغتيغ أك أكثخ داخل العائمة المغػية الػاحجة ،ذلظ  
الجراسة الػصؽية كالجراسة التاريخية ال ترمحاف كحجىسا لتفديخ عجد كبيخ مغ الطػاىخ في لغة معيشة ، 
كمغ ثع كاف مغ البلـز عخضيا عمى الجراسة السقارنة كىحا ما يػضحو محسػد فيسي حجازؼ :" يعتسج 

بة بيغ المغات معخكفة البحث السقارف عمى كجػد ترشيف كاضح لمغات إلى أسخات لغػية ،كلع تكغ القخا
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في اليشج ... أيزا تصبيق السشيج السقارف ، الدشدكخيتية عمى نحػ عمسي دقيق إلى أف اكتذفت المغة 
كسا تصػر في مجاؿ المغات اليشجية األكركبية ، كبحلظ  ضيخ عمع المغات الدامية السقارف الحؼ يبحث 

 كالعخبية الجشػبية كالجشدية " . مجسػعة المغات العخبية كالعبخية ك اآلرامية ك األكادية

، فرؽل في عمػ المغة "كما نخاه كؽيبل في ىحه الجراسة التي بيغ أيجيشا نجج عبجه الخاجحي في كتابو "    
كقج تحجث عغ عمع المغة كمجاالتو، فكاف كؽيبل استعساؿ ىحه السشاىج عمى نحػ عمسي في الجراسات 

 101المغػية لفتح مجاؿ أماـ القارغ العخبي.

                                                             
.69 – 66علم اللّغة دار قباء للنشر والتوزٌع، القاهرة، د.ط، د.ت، ص  ٌنظر: د. محمود فهمً حجازي، مدخل إلى 
101  
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بعج البحث في ثشايا الكتاب الحؼ بيغ أيجيشا، كالّتعخض ألىع الفرػؿ كالسباحث، فإف    
لسػضػع فرػال مختمفة كتاب عبجه الخاجحي فرػؿ في عمع الّمغة في مزسػنو العاـ تشاكؿ 

 مع الّمغة كأىع مجاالتو األساسية كسا عخضيا عبجه الخاجحي، ففي خاتسة ىحا البحث يسكششاع
 إجساؿ الّشتائج الػاردة ؼيو متسّثمة في:

الخمط اّلحؼ عخفتو الّجراسات الّمغػية في جامعاتشا بيغ مرصمحي "عمع الّمغة "كفقو  -1 
 الّمغة. عشج كل مغ عمسائشا العخب كالغخبييغ.

 تحجيج الفخكؽ بيغ "فقو الّمغة "كعمع الّمغة"، كتحجيج مشاىجيسا في الّجراسة.-2
  السرصمحيغ.التسييد بيغ كبل-3
 .تتّبع نذأة الجرس الّمغػؼ يعيغ عمى فيع "عمع الّمغة" "كفقو الّمغة"-4
 الفخؽ كاضح بيغ "فقو الّمغة "كعمع الّمغة".-5
 "فقو الّمغة" ىػ العمع الحؼ بفيع الّمغة كدراسة قزاياىا كمػضػعاتيا.-6
لبجائية، كييتع بالّتخاث يعشى بجراسة الّشرػص الّمغػية القجيسة، كالّمغات ا"فقو الّمغة" -7

 كالّتاريخ كالّشتاج األدبي كالّمغػؼ.
كاف الكتذاؼ الّمغة الدشدكخيتية اليشجية القجيسة في أكاخخ القخف الثامغ عذخ أثخ كبيخ -8

 في تصّػر الّجراسات الّمغػية، كبياف فرائل الّمغات كتقديسيا.
جيػدات الّمغػييغ الحيغ يشتسػف إلى أّف تأريخ الغخبييغ لمّجرس الّمغػؼ، كاف مقرػرا عمى م-9

 الّمغات اليشجية األكركبية.
أّف عسل الّمغػييغ الغخبييغ قبل اكتذاؼ الدشدكخيتية كاف مشربا عمى الّمغتيغ اليػنانية -10

 كالبّلتيشية.
أّف كذف الّمغة الدشدكخيتية أّدػ إلى نذأة ما يعخؼ "بفقو الّمغة"، بحجكده السعخكفة -11

لمّشرػص القجيسة في أشكاليا السكتػبة، كمغ اتخاذ الّمغة كسيمة لجراسة اآلف، مغ درس 
.  الّثقافة عمى العسـػ

 أّف الدشدكخيتية أّدت إلى ترشيف الّمغات ترشيفا سبلليا.-12
أّف الّجرس الّمغػؼ كاف ميتسا بالسقتخنة بيغ الّمغات اّلتي تشتسي إلى العائمة اليشجية -13

إعادة تذكيل الّمغات القجيسة، كىحا أّدػ إلى نذأة "فقو الّمغة األركبية، كسا كاف ميتسا ب
 السقارف".
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 اّتخاذ حجكد "عمع الّمغة" حجكده الػاضحة مشح أكاخخ القخف الّتاسع عذخ. -14
"عبجه الّخاجحي" أّف عمع الّمغة الػحيج كاألساسي دراسة الّمغة في ذاتيا كمغ أجل  إقخار-15

 ذاتيا.
رس الّمغة إلى مدتػيات، صػتية، كنحػية، كصخؼية، كداللية، كىػ ما عمع الّمغة يقّدع د-16

 ضيخ أّف عمساء العخبية كانػا عمى كعي بو مشح القجيع.
 عمع الّمغة يّتخح السشيخ العمسي كصػال إلى القػانيغ العاّمة التي تشتطع الّمغة.-17
مشاىج :)السشيج "عمع الّمغة" حيغ يجرس الّمغة عمى ىحه السدتػيات، يّتخح ثبلثة -18

 الػصفي، السشيج التاريخي، السشيج السقارف.
 الجرس الّمغػؼ عشج العخب كاف مشجرجا تحت "عمع الّمغة كليذ "فقو الّمغة". -19
إشارة "عبجه الخاجحي" إلى أّنو يشبغي أف نتفق عمى مرصمح كاحج يكػف أكثخ داللة  -20

 قّجمة كتابو.كىػ عمع الّمغة كسا أقخ في م عمى السػضػع كالسشيج
 كمغ ىشا نرل أك نمتسذ فخقا جػىخيا بيغ كبل السرصمحيغ في الجػانب اآلتية: -
إّف مػضػع "فقو الّمغة" ىػ لغة بعيشيا كالعخبية، في حيغ أّف مػضػع عمع الّمغة ىػ الّمغة  -1

 .إندانيةباعتبارىا ضاىخة 
الّمغة، في حيغ أف "عمع  إّف اليجؼ مغ "فقو الّمغة" ىػ دراسة الحزارة كاألدب مغ خبلؿ -2

 ذاتيا.اتيا كمغ أجل الّمغة" يجرس الّمغة في ذ
 ". عمع الّمغة أقجـ مغ مرصمح " " فقو الّمغة إّف مرصمح " -3
إّف مشيج "فقو الّمغة ييتّع دراسة الّمغة كسيمة لجراسة الحزارة كاألدب مغ خبلؿ الّمغة، في  -4

 اتيا.حيغ أّف مشيج عمع الّمغة يجرس الّمغة في ذ
 " عمساء الّمغة "أّما عسل  ،تاريخي مقارف في أغمب األحياف " فقياء الّمغة "إّف عسل -5

 كصؽيا تقخيخيا. 
إقخار "عبجه الّخاجحي إّف اّتراؿ البحث الّمغػؼ بعمـػ السجتسع مغ دراسة الّمغة  -21 

عي في صػرتو كالثقافة، كالّميجات، كىحا ما أّدػ إلى الكذف عغ مشيج عمع الّمغة االجتسا
 الحالية كاّترالو بعمـػ كثيخة.

 " عمع الّمغة االجتساعي " ييتع بجراسة السذكبلت الّمغػية في الببلد الّشامية. -22
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االجتساعية في السجتسعات يجرس مذكبلت الّتعّمع كالعبلقات  " االجتساعيعمع الّمغة  " -23
 الستقجمة.

كاالتراؿ بسشاىجيا، أما ما قجمو  اىتساـ األنثخكبػلػجيػف بجراسة الّمغة – 24
 –األنثخكبػلػجيػف لمّجرس الّمغػؼ، كاف بارز في مجبلت عجة أىسيا: ) دراسة الّمغة كالجشذ 

 نطخية سياؽ الحاؿ. (  –الّمغة كاألسصػرة  –أصل الّمغة  –الّمغات البجائية 
راسة الّمغة بجراسة تعّخض " عبجه الخاجحي " إلى دراسة الّمغة كاالتراؿ كأّف ارتباط د – 25

السجتسع كحياة اإلنداف، كسا شسمت دراسة الّمغة كاالتراؿ عّجة جػانب أىسيا: ) دراسة الّمغة 
           كالحخكة الجدسية، دراسة الّمغة كاالتراؿ عشج الحيػاف، دراسة الّمغة كاالتراؿ 

 اإلنداف (. عغ
ساعية اإلقميسية، كأّف دراسة الحجيث عغ الّميجات االجت تعخض " عبجه الخاجحي " – 26

الّميجات اإلقميسية ضخكرية لفيع عبلقة الّمغة بالبيئة، كلفيع حخكة الّمغة مغ عبلقة البيئات 
 ببغزيا، ثع لفيع البشاء االجتساعي في ضػء ىحه العبلقات.

ع أما البحث عغ الّميجات االجتساعية ييتع بجراسة التشػع الّمغػؼ السشتطع كدراسة ىحا التشػ  -
الّميجة  –الّميجة كالجشذ  –كفقا لسقاييذ اجتساعية كاضحة، كسؿياس ) الّميجة كالعسخ 

 .كالسيشة (
 عبجه الخاجحي " إلى الّمغة كالثقافة في مرخ في العقج األخيخ." تعخض  – 27
أقّخ " عبجه الخاجحي " في فرل مغ فرػؿ ىحا الكتاب أّف عمع الّمغة فتح أفاؽ ججيجة  – 28

كأىع مرادره  كالتعخض لسجبلتو Applied linguisticsا عمع الّمغة التصبيقي مبحث مشيل
كعمع  –عمع الّمغة االجتساعي  –عمع الّمغة الشفدي  –) عمع الّمغة  األساسية الستسثمة في:

 التخبية ( 
كىشا تكسغ شبعة العبلقة التي تخبط بيغ عمع الّمغة التصبيقي بيحه العمـػ في محاكلة  - 29

عغ حل لسذكمة تعمع الّمغة، كبخاصة في تعميع الّمغة األجشبية كىحا ما يسثل تعميع البحث 
 العخبية ألبشائيا كلغيخ الشاشقيغ بيا عمى الدػاء. 

تعخض عبجه الخاجحي إلى اكتداب الّمغة كمدتقبل تعميع العخبية، كالعػامل االجتساعية  - 30
     لّمغة الثانية كالّمغة األجشبية. كالثقاؼية كما يترل بالّمغة كالثقافة، كاكتداب ا
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كفي األخيخ أحاؿ " عبجه الخاجحي " إلى كجػد شخيقتاف تجعع التعمع كفدح السجاؿ  -31  
 لمصبلب، الصخيقة اإليحائية، كالصخيقة الرامتة.

ىحه ىي نتائج الجراسة التي تتعمق بسػضػع عمع الّمغة كأىع مجبلتو كسا أقخه                 
 الخاجحي " في كتابو " فرػؿ في عمع الّمغة "." عبجه 

وّللّا كلي التػفيق.
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 ممخص البحث:
السرصمح عمى العمع الحؼ عمع الّمغة كأىع مجبلتو، كيصمق ىحا  إشكالية  يجرس ىحا البحث

 يجرس الّمغة دراسة عمسية تعتسج عمى الجقة كالػضػح كالذسػؿ كالسشيجية، كيجرس الّمغة لحاتيا
  كمغ أجل ذاتيا.

كلسا كانت الّمغة نقصة التقاء بيغ عمع الّمغة كشتى فخكع السعخفة، فقج أدػ ىحا إلى  
جيثة تدتعيغ بالعمـػ األخخػ، رغبة في التعاكف الستبادؿ بيشيسا، كصارت البحػث الّمغػية الح

 .الكذف عغ أسخار الشطاـ الّمغػؼ بكل مدتػياتو
كسا قدع الّمغػييغ، عمع الّمغة إلى قدسيغ: عمع الّمغة الشطخؼ، كعمع الّمغة التصبيقي، كأىع ىحه 

 العمـػ الحؼ يدتعيغ بيا عمع الّمغة ىي:
ّمغة االنثخكبػلػجي ،عمع عمع الّمغة االجتساعي ،عمع الّمغة الشفدي، عمع ال -1

 ،عمع التخبية . الّمغة الجغخافي
: عمع الّمغة، عمع الّمغة االجتساعي، عمع الّمغة الشفدي، عمع الّمغة الكمسات السفتاحية

 االنثخكبػلػجي، عمع الّمغة الجغخافي، عمع التخبية.
:Résumé  
             Cette recherche examine le problème de la linguistique et 
de ses domaines les plus importants, et ce terme appelle la science 
qui étudie le langage une étude scientifique basée sur l’exactitude, la 
clarté, l’exhaustivité et la méthodologie, et enseigne la langue pour 
elle-même et pour elle-même. 
     Comme la langue est un point de rencontre entre la linguistique 
et diverses branches de la connaissance, cela a conduit à une 
coopération mutuelle entre elles, et la recherche linguistique moderne 
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utilise d’autres sciences, afin de révéler les secrets du système 
linguistique à tous les niveaux. 
Les linguistes ont également divisé la linguistique en deux parties: la 
linguistique théorique, la linguistique appliquée, et les plus 
importantes de ces sciences utilisées par la linguistique sont: la 
linguistique sociale, la psychologie, la linguistique anthropologique, la 
géospatologie et la pédagogie. 
Summary: 
   This research examines the problem of linguistics and its most 
important fields, and this term calls the science that studies language 
a scientific study based on accuracy, clarity, comprehensiveness and 
methodology, and teaches the language for itself and for itself. 
   As language is a meeting point between linguistics and various 
branches of knowledge, this has led to mutual cooperation between 
them, and modern linguistic research is using other sciences, in order 
to reveal the secrets of the linguistic system at all levels. 
   Linguists also divided linguistics into two parts: theoretical 
linguistics, applied linguistics, and the most important of these 
sciences used by linguistics are: social linguistics, psychology, 
anthropological linguistics, geospatology, and pedagogy.. 

 
 
 


