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صادق فاطمة الزهراء لموازنتها و متابعتها و نعدها "عزٌزة اللؽة األساتذة , إجالال 
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 :ملخص الدراسة 

ٌعالج موضوع المذكرة دراسة منهجٌة و نظرٌة لكتاب مقدمة فً اللسانٌات لعاطؾ 

فضل محمد فلقد درسناه من جانب منهجً تطرقنا فٌه الى الدراسة الظاهرٌة و الباطنٌة 

للكتاب حٌث جاء فً الكتاب فً بابٌن وسمً االول المسار النظري و فٌه اربعة فصول 

االول منها ٌتحدث عن نشاة اللؽة وتارٌخ البحوث اللؽوٌة و قضاٌا اللؽة من حٌث اشتقاقاتها 

و خصائصها و وظائفها و ٌتحدث عن مصطلحٌن و هما فقه اللؽة و علم اللؽة اللسانٌات و 

فوائدها و فروعها و قوانٌنها ، و الثالث ٌتحدث عن اعالم الدرس اللؽوي الحدٌث و 

مناهجها مع التركٌز على النظرٌة التولٌدٌة و الرابع ٌتحدث عن جهود الؽرب فً الدراسات 

 .اللؽوٌة فاما الباب الثانً فهو تطبٌقً وسمً باالنماط االسلوبٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

 The subject of the memorandum deals with a systematic and 

theoretical study of the book Introduction to Linguistics by Atef Fadl 

Muhammad. And the issues of language in terms of their derivations, 

characteristics and functions, and he talks about two terms, which are 

philology and linguistics, linguistics and its benefits, branches and laws, 

and the third talks about the media of the modern linguistic lesson and its 

curricula with a focus on generative theory, and the fourth talks about the 

efforts of the West In linguistic studies, the second chapter is applied and 

is called stylistic patterns between theory and practice. 
 

 

 

 



 

Résumé : 

 Le sujet du mémorandum porte sur une étude méthodologique et 

théorique du livre Introduction à la linguistique d'Atef Fadl 

Muhammad.Nous l'avons étudié sous un aspect méthodologique dans 

lequel nous avons abordé l'étude extérieure et ésotérique du livre, tel 

qu'il est venu dans le livre en deux chapitres et le premier s'appelait le 

chemin théorique et comporte quatre chapitres, dont le premier parle de 

l'origine du langage et de l'histoire de la recherche linguistique et des 

problèmes du langage en termes de leurs dérivations, caractéristiques et 

fonctions, et il parle de deux termes, qui sont la philologie et la 

linguistique, la linguistique et ses avantages, ses branches et ses lois, et 

le troisième parle des médias de la leçon de linguistique moderne et de 

ses programmes en mettant l'accent sur la théorie générative, et le 

quatrième parle des efforts de l'Occident Dans les études linguistiques, 

le deuxième chapitre est appliqué et est appelé modèles stylistiques 

entre la théorie et la pratique. 
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: مقدمة 

شؽلت اللسانٌات كثٌرا من العلماء و المفكرٌن و الفالسفة حتى ؼدت علم العصر 

فهً تدرس اللؽة دراسة علمٌة بعٌدا عن النطباعات القٌمٌة التً انتشرت فً العصور 

السابقة و لعل االهتمام باللسانٌات فً العصر الحدٌث مرده الى رؼبة االستاذ فً تلمس 

اسرار اللؽة و الوقوؾ على تجلٌاتها فهً فطرتنا للتواصل و االلسنة و بها نعبر عن افكارنا 

و ننتج مشاعرنا و هً الوسٌط فً التبادل الكالمً كانت و الزالت الشؽل الشاؼل لالستاذ 

فنراه دائم البحث فً اعطافها وٌستلهم معاناته منها و ٌوفى الى اقتناص عناصرها لكن اللؽة 

.  ظلت تتفلت الن جزءا منها ؼامض و لم ٌكتؾ بعد

لٌرى القارئ " عاطؾ فضل محمد " لمؤلفه " مقدمة فً اللسانٌات " ٌأتً هذا الكتاب

باطاللة واعٌة على علم مازال ٌمنح من حقول معرفٌة عدٌدة لتشكٌل رؤٌتهم فً االشٌاء و 

لعل هذه تجعل االستقصاء التام فً العلوم فً طور التجدد صعبا لكن الباحث ٌحاول 

 .االمساك بنٌاط الموضوع لٌبسط مقولته دون اخالل ببنٌات علم اللسانٌات و اظهر مرتكزاته

مقدمة فً " دراسة كتاب لعاطؾ فضل محمد : و علٌه كان عنوان مذكرتنا موسوما ب 

من هو عاطؾ فضل محمد :و على هذا االساس قمنا بصٌاؼة التساؤالت االتٌة " اللسانٌات 

؟  

 ؟ بالموضوغ و اسباب تالٌؾ الكتا

المنهج المتبع من صاحب الكتاب فً دراسته ؟ 

:  و لالجابة على هذه التساؤالت اتبعنا الخطة االتٌة 

ٌنطوي تحته ثالثة .تعرٌؾ المؤلؾ و المؤلؾ : مقدمة و فصلٌن الفصل األول عنونها 

و تعرٌؾ , مباحث المبحث األول عنوانه قمنا فٌه بالتعرٌؾ بالدكتور عاطؾ فضل محمد 

تعرٌؾ بالكتاب مقدمة فً اللسانٌات اما : مؤلفاته ، اما المبحث الثانً /نشأته ب/ أ:الكتاب 

فً المبحث الثانً قمنا التعرٌؾ بالشكل الداخلً و التعرٌؾ بالشكل الخارجً ،و شرح 

اما الفصل الثانً الفصل .منهج الدكتور محمد فضل فً كتابه:العنوان و المبحث الثالث

و احتوى على اربع مباحث " مقدمة فً اللسانٌات "األولملخص عام حول محتوى الكتاب 

المبحث األول اللؽة ،تعرٌفها لؽة و اصطالحا ،نشأة اللؽة ،تارٌخ البحوث اللؽوٌة ،المبحث 



 ب 
 

المبحث . خصائص اللؽة و ممٌزاته: الثانً  أهمٌة اللؽة للفرد و المجتمع ،المبحث الثالث

. وظائؾ االلؽة : الرابع 

.  و اخٌرا الخاتمة ثم قائمة المصادر و المراجع ثم الفهرس

و ككل بحث اال و ٌجد امامه صعوبات و عوائق فمن بٌنها ضٌق الوقت و صعوبة اٌجاد 

.  الكتاب

صادق " و ال ننسا ان نتقدم فً هذا المقام بالشكر الجزٌل للدكتورة و االستاذة المشرفة 

فاطمة الزهراء ، التً لم تبخل علٌنا من كرم عطائها و توجٌهاتها فً انجاز هذا البحث فكل 

الشكر و االمتنان لها بعد الشكر و حمد هللا عز و جل الذي ساقنا لهذه الفرصة و المقام 

.  ووفقنا بتوفٌقه

.  و ختمانسال هللا النجاح و التوفٌق و الحمد هلل رب العالمٌن

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تعرٌؾ المؤلؾ و المؤلؾ :الفصل األول 

و ,  التعرٌؾ بالدكتور عاطؾ فضل محمد :المبحث األول 

 .مؤلفاته /نشأته ب/ أ:تعرٌؾ الكتاب

 . تعرٌؾ بالكتاب مقدمة فً اللسانٌات :المبحث الثانً 

 .التعرٌؾ بالشكل الداخلً  .أ 

 .التعرٌؾ بالشكل الخارجً  .ب 

 .شرح العنوان  .ج 

.منهج الدكتور محمد فضل فً كتابه:المبحث الثالث  
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  :(الكتاب  )تعرٌف المؤلف 

و سم األول المسار النظري و فٌه أربعة فصول األول منها ,جاء الكتاب فً باٌٌن 

ٌتحدث عن نشأة اللؽو و تارٌخ البحوث اللؽوٌة و قضاٌا اللؽة من حٌث اشتقاقها و تعرٌفاتها 

فقه اللؽة و علم اللؽة و :و الثانً ٌتحدث عن مصطلحٌن و هما , و خصائصها ووظائفها 

و الثالث ٌتحدث عن أعالم الدرس اللؽوي , اللسانٌات و فوائدها و فروعها و قوانٌنها 

و الرابع ٌتحدث عن , الحدٌث و مناهجهم مع التركٌز على النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة 

و أما الباب الثانً فهو باب تطبٌقً وسم بأنماطأسلوبٌة , جهود العرب فً الدراسات اللؽوٌة 

.بٌن النظرٌة و التطبٌق 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .كافة الحقوق محفوظة  , 1998,2021نٌل و فرات كوم .من االنترنت
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  :تعرٌف المؤلف و نشأته و مؤلفاته: السٌرة الذاتٌة 

 . عاطؾ فضل محمد الخلٌل :االسم 

 . م 27/04/1959-جنٌن-  كفرراعً :مكان و تارٌخ المٌالد 

 .أردنٌة :الجنسٌة 

 . متزوج :الحالة االجتماعٌة 

 07 :عدد األبناء 

 .األردن الزرقاء :العنوان 

  .079323639: خلوي 10513862194:الهاتف 

 . قسم اللؽة العربٌة – كلٌة األدب– جامعة اربد األهلٌة:مكان العمل 

 Ateffadeljo@yahoo.com:البرٌد االلكترونً 

 :المؤهالت العلمٌة 

 الجامعة  التخصص  السنة  الدرجة

 األردن لؽة نحو عام حدٌث  م2000 دكتوراه

 الٌرموك اللؽو نحو عام اللؽة الحدٌث   م1990 ماجٌستر

 الٌرموك  لؽة عربٌة  م1986 بكالورٌوس
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 : عنوان رسالة الماجستٌر 

 .التركٌب الجملً للجملة اإلنشائٌة فً الؽرٌب الحدٌث دراسة وصفٌة تحلٌلٌة 

تعد هذه الرسالة تعمٌق لمفهوم النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة المعدلة فً جانب من 

فالموضوع حدٌث عن منهج وتطبٌق علٌه من خالل الجملة اإلنشائٌة فً , جوانب الجملة 

 .ؼرٌب الحدٌث 

وقد امتازت الرسالة بالوصؾ الموضوعً الشامل إلجراء التركٌب عبر منهج لؽوي ٌستند 

 .و دون أي خلط مع مناهج لؽوٌة أخرى ,إلى نظٌرة واضحة المعالم 

جاءت الرسالة بمقدمة عامة تبٌن أهمٌة الموضوع و سبب اختٌاره و المنهج الذي 

سارت علٌه ثم التمهٌد الذي كان حدٌثا عاما عن الؽرٌب فً الحدٌث و حدٌثا مفصال عن 

الجملة عند كل من األصولٌٌن  و البالؼٌٌن و النحوٌٌن القدماء و المحدثٌن ثم تسعة فصول 

 .و خاتمة بٌنت فٌها أهم النتائج التً توصلت إلٌها , تشكل الرسالة 

 :عنوان رسالة الدكتوراه 

  فً ضوء علم اللؽة الحدٌث جاءت الرسالة –بناء الجملة فً جمهرة رسائل العرب 

 :دراسة وصفٌة إحصائٌة تتقصد ما ٌأتً 

  ًرصد أنماط الجملة فً عٌنة من مصادر التراث النحوي تمثل مرحلة رئٌسٌة ف

و ذلك , و استؽرق عدة قرون من عصر النحوي العربً , تأصٌل قواعد النحو 

و مدى اتفاق النحوٌٌن أو اختالفهم فً هذه , إلعطاء صورة دقٌقة لبناء الجملة 

 .األنماط مع عصور هذه الرسالة

  رصد أنماط الجملة فً واقع االستعمال الجاري رصدا و صفٌا إحصائٌا من خالل

عٌنة مختارة تمثل النثر العربً القدٌم ممثلة االستعمال بعدعصر االحتجاجإلى 

 .و ذلك من خالل جمهرة رسائل العرب , منتصؾ العصر العباسً 

  و , لكسؾ حقٌقة الظاهرة , ثم مقابلة بٌن المستوٌٌن النظري و االستعمال الجاري

 .تنظٌم القواعد وفقا لدرجة دورانها فً االستعمال 
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 :و أما الغرض من ذلك فٌتمثل فً تحقٌق أهداف عدة هً 

 ًٌرمً إلى الوقوؾ على أبنٌة الجمل فً الجمل فً نماذج من نحو من :هدف تأهٌل 

  .( هجري 334سنة  )عصر االحتجاج و ما بعد عصر االحتٌجاج حتى

 ًٌرمً إلى تحدٌد منظومة هذه األبنٌة وفق شٌوعها فً واقع االستعمال :هدف تعلٌم 

 .فً فترة زمنٌة محددة 

 و ذلك بالموازنة بٌن صورة ماجاءت علٌه أنماط الجملة فً :هدف تارٌخً تطوري

كل فترة من الفترتٌن السابقتٌن ، بقصد رصد ما طرا من تؽٌٌر على أشكال تلك 

 .األنماط 

و قد تبٌن من الموازنة بٌن صورة الباب فً عٌنة كتاب النحو ، و صورته فً نصوص 

االستعمال فً رسائل العرب أن النظرٌة النحوٌة قد اتسعت فً كتب النحو إلىأضعافأمثال 

 .حجمها فً االستعمال 

  الخبرات : 

  .01/09/2015أستاذ مشارك بكلٌة األدب فً جامعة اربد األهلٌة .1

 م 19/01/2012أستاذ مشارك بقسم اللؽة العربٌة فً جامعة الزرقاء منذ  .2

  .30/08/2011إلى

 08/03/2011تقدمت للحصول على الترقٌة بتارٌخ  .3

 13/09/2001أستاذ مساعد بقسم اللؽة العربٌة فً جامعة الزرقاء منذ  .4

  .01/09/2014إلى

 01/10/2002أستاذ مساعد بقسم اللؽة العربٌة فً جامعة اإلسراء الخاصة منذ  .5

  .30/09/2009إلى

 01/10/2009 إلى01/10/2004رئٌس قسم اللؽة العربٌة بجامعة اإلسراء الخاصة منذ  .6

. 

 . محاضر ؼٌر متفرع بمركز اللؽات 2002/ 1996األردن –الجامعة األردنٌة .7



8 
 

 . محاضر ؼٌر متفرع فً اللؽات 2000 / 1999جامعة فٌالدلفٌا ، األردن  .8

 ،  GCE و  Igcseمحاضر فً المدارس العصرٌة لطلبة النظام شهادة الثقافة البرٌطانٌة  .9

  .2002 / 2001- األردن –و مدرس طلبة الثانوٌة العامة 

  2001/2002 –األردن–مدرس فً مدارس المطران لطلبة الثانوٌة العامة  .10

مدرس طلبة الثانوٌة ) .1988/1996 –األردن–وزارة التربٌة و التعلٌم األردنٌة .11

 (.العامة و إداري و فنً فً العدٌد من المواقع 

مدرس فً المركز الرٌادي للطلبة  للمتفوقٌن التابع لوزارة التربٌة و التعلٌم األردنٌة  .12

1996/2002.  

 .  محاضر ؼٌر متفرع بقسم اللؽة العربٌة 2009/2010األردن –جامعة ال بٌٌت  .13

  الندوات: 

  جامعة فٌالدلٌفا –ندوة تعلٌم مهارات اللؽة العربٌة . 

  مهارة تدرٌس التعبٌر الشفوي لطلبة الجامعة وقد  )عنوان الورقة التً شاركت بها

 .طبعت الندوة فً كتاب 

  جامعة اإلسراءعنوان الورقة التً شاركت بها –ندوة تعلٌم مهارات اللؽة العربٌة ( 

 .(مهارة تدرٌس القران الكرٌم لطلبة الجامعة 

  إدارة عدد من النوادي الثقافٌة و الفكرٌة و اللؽوٌة بمراكز تعلٌمٌة و ثقافٌة مختلفة. 

  عنوان المحاضرة التً - . عمان – المدارس الحمٌدٌة الدولٌة –ندوى ملتقى الضاد

 .التحدٌات التً تواجه اللؽة العربٌة : القتها 

  مجموعة محاضرات فً النحو العربً للوفد مالٌزي ، ضمن برنامج توطٌد العالقات

 .الثقافٌة و األكادٌمٌة بٌن الجامعات المالٌزٌة و جامعة الزرقاء 

  ندوة أسبوع اللؽة العربٌة فً مدارس البرج الدولٌة عمان عنوان المحاضرة التً القتها :

 .اللؽة العربٌة فً عالم منعبر 

  ندوة فً مركز الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن فً عمادة شؤون الطلبة جامعة الزرقاء

 .الضعؾ اللؽوي أسبابه و مظاهره ،عالجه : عنوان الندوة 
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  الدراسة اللسانٌة و البحوث اللؽوٌة و النحوٌة : مٌدان االهتمام. 

  بحوث منشورة: 

  استصعاب الحال بٌن أصول الفقه و أصول النحو مجلة جامعة أم القرى المملكة العربٌة

 . 326 إلى الصفحة 331 من صفحة 2006 سنة 18 المجلد 36السعودٌة نشر فً عدد  

  البنٌة اللؽوٌة و جدلٌة التأوٌل النحوي مثل األسالٌب النحوٌة  مجلة جامعة األقصى ؼزة

فلسطٌن مجلة علمٌة محكمة نصؾ سنوٌة ، عدد خاص عن وقائع المؤتمر العلمً 

 ، صفحات البحث من 2006النص بٌن التحلٌل و التأوٌل و التلقً عام   (ب)المرسوم 

  .59الى الصفحة 29صفحة 

  االحتجاج اللؽوي بٌن النظرٌة و التطبٌق مجلة العلوم اللؽة مركز الملك فٌصل المملكة

 إلى 51من الصفحة / 2007العربٌة السعودٌة نشر فً العدد األول المجلد التاسع سنة 

  .84الصفحة 

  األسالٌب االنفعالٌة فً خصب العرب دراسة وصفٌة إحصائٌة مجلة مقاربات المملكة

  .25 من الصفحة 2008المؽربٌة نشر فً العدد الثانً سنة 

  بٌن فقه اللؽة و علم اللؽة مجلة اللسانٌات و اللؽة العربٌة الصادرة عن كلٌة األداب و

 إلى 176 من الصفحة 2009العلوم اإلنسانٌة جامعة باجً مختار الجزائر العدد السادس 

  .204الصفحة 

  المتعلمون من ؼٌر الؽربٌة و قواعد النحو ، الرؤٌة اللسانٌة ، مجلة األدب جامعة

  .267 إلى الصفحة 233 من الصفحة 2009 سنة 10قسنطٌنة الجزائر عدد 

  تمثالت المنهج الوصفً اإلحصائً فً الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة مجلة التربٌة و العلم

 من 2010 سنة 17 المجلد 4التً تصدر عن عمادة كلٌة التربٌة جامعة الموصل عدد

  .205 إلى الصفحة 185الصفحة 

  الدرس النحوي فً توجٌه المعنى فً تفسٌر لتحرٌر و التنوٌر للطاهر بن عاشور من

سورة الفاتحة إلى نهاٌة سورة النساء عدد خاص من المجلة اإلسالمٌةالمعرفة الصادرة 

عن المعهد العلمً للفكر اإلسالمً عن الشٌخ الطاهر ابن عاشور و قضاٌا اإلصالح و 
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 إلى الصفحة 231التجدٌد فً الفكر اإلسالمً المعاصر ، رؤٌة منهجٌة من الصفحة 

353.  

  بحوث منشورة بعد الترقٌة لرتبة أستاذ مشارك: 

  البنٌة اللؽوٌة و النحوٌة بٌن تشومسكً و خلٌل عماٌرة بحث شاركت فٌه فً المؤتمر

العلمً لألدب العربً و آلداب العلمٌة بٌن التأثٌر و التأثر فً جامعة سٌدي محمد بن 

عبد هللا كلٌة األدب و العلوم اإلنسانٌة ، ساٌس فاس فً المملكة المؽربٌة عدد خاص عن 

 إلى الصفحة 375أعمال المؤتمر صدر عناء الكتاب الحدٌث أرٌد األردن من الصفحة 

397.  

  التنؽٌم الصوتً فً بعدٌه التارٌخً و الداللً ، مجلة اللسانٌات و اللؽة العربٌة الصادرة

عن كلٌة األدب و العلوم اإلنسانٌة و الجتماعٌة جامعة باجً مختار عنابة الجزائر العدد 

 .289 إلى الصفحة 258 من الصفحة 2012الثامن سنة

  ًترجمة أسلوب الدعاء بلفظ فً القران الكرٌم بحٌث شاركت به فً المؤتمر العلم

ترجمة البالؼة القرآنٌة بٌن األسئلة الهوٌة و ثقافة األخر الذي عقد فً جامعة لقاضً 

عٌاض بمراكش المؽرب و صدرت بعض أعمال فً المؤتمر فً عدد خاص محكم عن 

مختبر ترجمة معانً القران و تكامل المعارؾ ضمن سلسلة الترجمة و المعرفة فً كلٌة 

 و صفحات البحث 2012اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة ، القاضً عباض سنة 

كانون األول  / 1434 سنة محرم 02 العدد 12العلمً فً جامعة الزرقاء األردن المجلد 

 .110 إلى الصفحة 94 من الصفحة 2012

  و اللؽات اآلدابالعالقات التركٌبٌة و الداللٌة فً الجملة الشرطٌة رؤٌة لسانٌة، مجلة 

 من الصفحة 2013 ، سنة 9شهر 12جامعة محمد خٌضر ، بسكرة ، الجزائر ، العدد 

  .195 الصفحة إلى 94

  تحلٌلٌة ، نماذج من القران الكرٌم ، إحصائٌةظاهرة حذؾ المفعول به ، دراسة وصفٌة 

 ، كانون الثانً األول ، المجلد التاسع ، العدد آدابها فً اللؽة العربٌة و األردنٌةالمجلة 

  .302 الصفحة إلى 273 من الصفحة 2013
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  الخطاب و علم اللؽة التداولً ، عدد خاص لمؤتمر لؽة الخطاب فً العصر الحدٌث

 من الصفحة 2013 ، تشرٌن الثانً األردنًالمشكلة و الحل مجمع اللؽة العربٌة ، 

  .235 الصفحة إلى 201

  و عالجه ، مجلة الجامعة العالمٌة ، برٌطانٌا لندن أسبابهمظاهره و : الضعؾ اللؽوي 

الصفحة إلى 109 من الصفحة 2014شتاء  (10-9)نة العشرون ، عدد مزدوج سال

209.  

  البعد اللؽوي الؽائب فً ظل العولمة ، مجلة اللسانٌات و اللؽة العربٌة ، الصادرة عن

 و االجتماعٌة جامعة بابجً مختار ، عنابة ، الجزائر ، اإلنسانٌة و العلوم اآلدابكلٌة 

  .56 الصفحة إلى 30، من الصفحة 2014العدد التاسع 

  العراق اإلنسانٌة فً فكر خلٌل عماٌرة مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلعرابٌةالحركة 

 .286 صفحة إلى 258 من صفحة 2016 سنة 3 عدد 11، مجلد 

  مشارك أستاذبحوث مقبولة للنشر بعد الترقٌة لرتبة  : 

 هٌلٌة ، مجلد التواصل جامعة بابجً مختار ألفكر اللؽوي عند العرب القدماء ، دراسة تا

 . عنابة ، الجزائر

  بحوث معدة للنشر 

 تحلٌلٌةمقارنة إحصائٌةلمبرد فً المعاجم اللؽوٌة لسان العرب نموذجا ،دراسة وصفٌة ا 

جهود الدكتور عمر لقٌام فً تحقٌق التراث كتاب الفروق للقرافً نموذجا الدراسة 

 . األردناللؽوٌة الحدٌثة فً 

 البعد الداللً فً توجٌه الراوي للتراكٌب النحوٌة من خالل سورة البقرة . 

  أسلوبٌةالؽرض و التحضض فً ؼرٌب الحدٌث النبوي دراسة . 

  بالنٌاتإنمااإلعمال فً حدٌث أسلوبٌةدراسة  . 

  إحٌاء السادة المتقبب بشرح إتحاؾدراسة وصفٌة تحلٌلٌة فً كتابً تاج العروس ، و 

. العلوم لدٌنا ل محمد مرتضً بنا محمد الزبٌدي
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 الدولٌة المؤتمرات: 

  اشتركت بمؤتمر اللؽة العربٌة فً عالم متؽٌر الذي عقده قسم اللؽة العربٌة بجامعة

  .2005 نٌسان 19/21الشارقة من 

  ًاشتركت بمؤتمر جامعة الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ، الذي عقده قسم اللؽة العربٌة ف

  .2006 تموز 23جامعة ال بٌت من 

  الذي عقده لألمةاإلسالمٌة فً البناء الحضاري اآلداب اللؽة و إسهاماتاشتركت بمؤتمر 

 . 2007األول تشرٌن 28/30 مالٌزٌا من اإلسالمٌةقسم اللؽة العربٌة بالجامعة 

اشتركت بالمؤتمر الدولً لتعلٌم اللؽة العربٌة للناطقٌن بؽٌرها الذي عقدته كلٌة األدب 

  .2008 تشرٌن الثانً 4/6 ، من األردنجامعة ال لبٌت 

  و النقد و اللؽة التً عقدها قسم اللؽة العربٌة فً اآلداب فً إعالمأردنٌوناشتركت بندوة 

  .2009اذار 29/3جامعة ال بٌت من 

  ًو األدبٌة الدولً المحكم الذي قدمته كلٌة الدراسات األولاشتركت بالمؤتمر العلم 

 و اللؽوي بٌن الثقافة و األدبًالخطاب :  تحت عنوان األردناللؽوٌة فً جامعة جدار 

  .2009 نٌسان 7/9التخصص من 

  و اإلصالح حول الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور و قضاٌا الدراسٌةاشتركت فً الحلقة 

 المعاصر رؤٌة معرفته و منهجٌته التً نظمها للمعهد اإلسالمًالتجدٌد فً الفكر 

 فً جامعة محمد اإلسالمٌة بالتعاون مع شعبة الدراسات اإلسالمًالعالمً للفكر 

  .2009 اٌار 2/3من . الخامس الرباط

  الذي ياألردناشتركت بالمؤتمر السابع لوحدة الدراسات العمانٌة تحت عنوان ابن درٌر 

  .2009 اٌار 12/14عقد فً جامعة البٌت من 

  ًفً اآلداب ؼائبة فً حوار الحضارات التً نظمته كلٌة إبعادهاشتركت بالمؤتمر الدول 

  .2009 تموز 8/9 الخاصة من اإلسراءجامعة ،

  ًو تطبٌقاتها الذي عقده األدبٌة الدراسات اللؽوٌة و إسالمٌةاشتركت بالمؤتمر العالم 

  .2009 األول كانون 2/23 ، مالٌزٌا من اإلسالمٌةفً قسم اللؽة العربٌة فً الجامعة 
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  و النقد الذي عقدته اآلداباشتركت بالمؤتمر العلمً قضٌة المنهج فً اللؽة العربٌة و 

  .2010نٌسان , 28/2 من األهلٌةاألردن فً جامعة اربد اآلدابكلٌة 

 تقبل ساشتركت بالمؤتمر العلمً السابع ، اللؽة العربٌة الماضً المحمود و الم

  .30/11.012/2010 فً جامعة الزرقاء من اآلدابالمنشودالذي عقدته كلٌة 

  ًالذي التأثر و التأثٌر العالمٌة بٌن اآلداب العربً و األدباشتركت بالمؤتمر العلم 

 و االجتماعٌة فً جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا اإلنسانٌة و العلوم اآلدابعقدته كلٌة 

 . 2011من شهر نٌسان /19/21فً فاس بالمملكة المؽربٌة من 

  األخر الهوٌة و ثقافة أسئلةاشتركت بالمؤتمر الدولً الثالث ترجمة البالؼة العربٌة بٌن .

-05/-22/23الذي عقدته جامعة القصً عٌاض فً مراكش بالمملكة المؽربٌة من 

/2012.  

  اشتركت بمؤتمر لؽة الخطاب فً العصر الحدٌث المشكلة و الحل الذي عقده مجمع اللؽة

 .2013 تشرٌن الثانً 20/21 عمان من األردنًالعربٌة 

 العربٌة فً جامعة ةاشتركت بندوة تجارب فً تدرٌس اللؽة العربٌة التً عقدها قسم اللػ 

  .14/01/2014 بتارٌخ األردنالبترا

  الذي عقدته األدبٌة اللؽوٌة و أثارهاشتركت بمؤتمر المبرد االزدي جهوده العلمٌة و 

 بالتعاون مع وحدة الدراسات العمانٌة تارٌخ األردنجامعة ال بٌت 

15/16/04/2014. 

 مستشار فً نادي الحوار و الفكر فً جامعة الزرقاء . 

 المستقبل المحمود و الماضًاللؽة العربٌة  " األدب اللجنة التحضٌرٌة لمؤتمر كلٌة رمقر 

 . األردن جامعة الزرقاء اآلداب فً كلٌة 11/2010المنشود الذي عقده فً شهر 

  جامعة الزرقاء األدابعضو اللجنة الثقافٌة فً كلٌة . 

 عضو لجنة الدراسات العلٌا بقسم اللؽة العربٌة فً جامعة الزرقاء . 

 المحرر اللؽوي و عضو لجنة الموقع االلكترونً لجامعة الزرقاء . 

tel:110122010
tel:110122010
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  فً الجامعات العربٌة و األداب التاسع لعمداء كلٌات للمؤتمرمقرر اللجنة التحضٌرٌة 

 من األردن الراهنة و المرتجى الذي عقد فً جامعة الزرقاء اآلدابالموسم ب كلٌات 

  .2011 نٌسان 03/04

 عضو لجنة ضمان الجودة فً جامعة الزرقاء لجنة فرعٌة . 

  األردن فً جامعة الزرقاء اآلدابعضو لجنة البحث العلمً فً كلٌة . 

  اآلدابباألردنعضو مجلس كلٌة . 

  الزرقاجامعةمقر لجنة االمتحانات فً قسم اللؽة العربٌة . 

  فً خدمة اللؽة العربٌة المنبثق عن المشروع الوطنً للدفاع عن أكادٌمٌونعضو فرٌق 

 . األردناللؽة العربٌة 

  ًمحرر لؽوي لعدد من الكتب و البحوث فً عمادة البحث العلمً و الدراسات العلٌا ف

 . جامعة الزرقاء

  اإلسالمًمحرر لؽوي لعدد من الكتب و البحوث و الدراسات فً المعهد العالمً للفكر 

 . األردنمكتب 

  الذٌعقدته اإلسالمًتراث العربً ل فً احٌاء ااألردناشتركت بالمؤتمر الدولً دورة، 

  .2016نٌسان 19/20 و كلٌة الشرٌعة فً جامعة ال البٌت من اآلدابكلٌة 

 كتاب منشور و محكم: 

  ًنتٌجة اإلسراء حكم الكتاب من قبل عمادة البحث العلمً فً جامعة :النحو الوظٌف 

 .اٌجابٌة من الناحٌة العامٌة ، و الكتاب صالح للتدرٌس و الترقٌة 

  حكم الكتب من قبال عمادة البحث العلمً و الدراسات العلٌا فً :فن الكتابة و التعبٌر 

 للتدرٌسجامعة الزرقاء ، و كانت النتٌجة اٌجابٌة من الناحٌة العلمٌة ، و الكتاب صالح 

 . و الترقٌة
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  المؤلفات:  

  و هو رسالة أرٌداألردنعالم الكتب / دراسة وصفٌة تحلٌلٌة  :اإلنشائٌةتركٌب الجملة ، 

 . ماجستٌر

  فً ضوء علم اللؽة الحدٌث عالم الكتب :بناء الجملة فً جمهرة رسائل العرب 

 .  و هو رسالة الدكتوراهأرٌداألردن

  عن دار األولى صدرت الطبعة " :رؤى لسانٌة "دراسات فً الفكر اللغوي و النحوي 

  ، و هو مجموعة بحوث فً الفكر اللؽوي و 2013 عام األردنابن الجوزي عمان 

 . عولجت وفق مناهج لؽوٌة حدٌثة. النحوي 

  و هً مجلة محكمة تصدر عن المعهد العالمً للفكر : المعرفة إسالمٌةفهارس مجلة 

 العدد ثمانٌن األوإللى ، شملت الفهرسة التً بلؽت خمسمائة صفحة، من العدد اإلسالمً

/ القراءات و المراجعات /  و الحوار الرأي/ البحوث و الدراسات  : األبواباآلتٌة، 

الوراقٌات / التعرٌؾ بالتراث / التقارٌر و المؤتمرات و الندوات / العروض المختصرة 

 . الموضوعات/ كشاؾ المؤلفٌن / 

  ًسلسلة الطالب الجامع:  

  دار المناهج للنشر و التوزٌع عمان اإلسراء لطلبة جامعة :كتاب مهارات القراءة 

  .16/2004 األردن

  ً2011 و صدرت طبعة ثانٌة فً عام األردن دار عمار للنشر عمان :الصرف الشاف 

 .  و قد وسم ب الصرؾ الوظٌفًاألردنعن دار المسٌرة عمان 

  ًو هو كتاب محكم و األردنة دار الرازي للنشر عمان ع لطلبة الجام:النحو الوظٌف 

 . األردن عن دار المسٌرة عمان 2011صدرت عنه طبعته الثانٌة المزٌدة فً عام 

  و صدرت طبعته األردن لطلبة الجامعة دار الرازي للنشر عمان :البالغة العربٌة 

 . األردن عمان المسٌرة عن دار 2011الثانٌة المزٌدة فً عام 

  و صدرت الطبعة الثانٌة فً عام األردن دار الرازي للنشر عمان :مقدمة فً اللسانٌات 

 . األردن عن دار المسٌرة عمان 2011
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  عن دار ابن الجوزي للنشر عمان األولى صدرت طبعته : الوظٌفً اإلمالءالترقٌم و 

  .2009 األردن

  عن دار ابن الجوزي للنشر عمان األولى صدرت طبعته :المشار فً فقه اللغة العربٌة 

 . 2009 األردن

  ًعن دار المسٌرة عمان األولى صدرت طبعته اإلبداعً الوظٌفً و :التحرٌر الكتاب 

  .2012 األردن

  صدرت طبعته اآلخرٌن لطلبة جامعة الزرقاء باالشتراك مع :فن الكتابة و التعبٌر 

  .2013 األردن عن دار المسٌرة عمان األولى

 2013 األردن عن دار المسٌرة عما ن األولىصدرت طبعته :اللغوٌةاألصوات. 

  ًصدرت طبعته آخرٌن لطلبة جامعة الزرقاء باالشتراك مع :اللغة العربٌةاالستدراك 

  .2013 األردن عن دار المسٌرة عمان األولى

 اللجان:  

  داخل الجامعة و خارجها منها اإلدارٌة و األكادٌمٌةاشتركت بعدد من اللجان   :

 فً جامعة اآلدابمقر لجنة البحث العلمً و الندوات و المؤتمرات فً كلٌة 

 . أرٌداألهلٌة

  اآلداب عن كلٌة أرٌداألهلٌةعضو لجنة امتحان الكفاءات الجامعٌة فً جامعة . 

  اآلداب عن كلٌة أرٌداألهلٌةرئٌسا للجنة امتحان الكفاءات الجامعٌة فً جامعة . 

  مستقبال أو حاضرا األردنٌةرئٌسا للجنة تحضٌرٌة لمؤتمر اللؽة العربٌة فً جامعتنا 

 . اإلسراءجامعة 

 عضو المجلس العالمً للؽة العربٌة مقره بٌروت. 

  األردن مكتب اإلسالمً عضو المعهد العالمً للفكر . 

  األوسط مركز دراسات الشرق األردنٌةعضو لجة مسابقة  البحوث لطلبة الجامعة . 

  اإلسراء جامعة اآلدابعضو لجنة ضمان الجودة فً كلٌة . 

  اإلسراء التقرٌر السنوي لجامعة إعدادعضو لجنة . 
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  فًاآلداب عضو لجنة مجلس كلٌة اإلسراءعضو مجلس مركز اللؽات فً جامعة  

. اإلسراءجامعة

  اآلداب ممثل كلٌة اإلسراءعضو مجلس جامعة . 

  اإلسراء جامعة اآلدابرئٌس لجنة امتحان الكفاءات فً كلٌة . 

  اإلسراءعضو لجنة امتحان الكفاءات فً جامعة . 

  و لجنة امتحان الكفاءات فً وزارة التعلٌم العالً و اإلسراءمنسق لكلٌات جامعة 

 . البحث العلمً

  الكتب الجامعٌة و ترجمة  الكتب و توحٌد األردنٌةلتألٌؾعضو اللجنة المصرٌة 

 . المصطلحات

  األردن مكتب اإلسالمًعضو لجنة النشر فً المعهد العالمً للفكر . 

  المناقشات : 

  ًاللؽة العربٌة فً عدد من الجامعات أقساماشتركت بمناقشة عدد من الطلبة ف 

 . األردنٌة

 : التحكٌم 

  اإلسراء فً جامعة اآلدابحكمت مقرر اللؽة العربٌة لمركز اللؽات بكلٌة.  

 للناطقٌن بؽٌرها لمؤسسة البٌان مالٌزٌا (2+1)(حكمت مقرر البالؼة العربٌة . 

  الناطقٌن بؽٌرها لمؤسسة البٌان لمالٌزٌا (2+1)حكمت مقرر الصرؾ . 

  األردنٌة لطلبة الجامعات األدبٌاألول المقدمة لمسابقة الملتقى اإلعماالألدبٌةحكمت . 

  إلؼراض و خارجه األردنحكمت عدد من البحوث لبعض المجالت المحكمة داخل 

 . النشر

  للمعهد العالمً للفكر " منهج القران الكرٌم فً التؽٌٌر الفردي "حكمت كتاب

 . اإلسالمً
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  دراسة مفهومٌة  " اإلسالمًكتاب مفهوم القراءة فً المجال التداولً العربً "حكمت

 .اإلسالمًنقدٌة للمعهد العالمً للفكر 

  :خدمة المجتمع 

  فرص إٌجاد ، و محاولة اإلسراءمتابعة الطلبة من قسم اللؽة العربٌة فً جامعة 

 .عمل لهم فً المؤسسات التعلٌمٌة

  اإلسراءندوة تلفزٌونٌة حول اللؽة و مهارات التدرٌس فً جامعة . 

 مشارك فً البرنامج التدرٌبً التعلٌم من اجل التفكٌر فً مدرسة الٌوٌٌل للتمٌز . 

  مجموعة محاضرات لطلبة الثانوٌة العامة فً عدد من المعاهد و الجمعٌات الخٌرٌة

 . فً مدٌنة الزرقاء ؼٌر مأجورة

  ًدورة فً قواعد النحو و الصرؾ لطلبة جامعة الزرقاء صندوق الملك عبد هللا الثان

 . اب الحسٌن ؼٌر مأجورة

 الجزائر الوطنٌة حول مؤتمر اللؽة العربٌة الماضً الحمود و إذاعةي فً علقاء اذا 

 . المستقبل المنشود

  مجموعة المحاضرات فً النحو العربً للوفد المالٌزي ، ضمن برنامج توطٌد

 بٌن الجامعات المالٌزٌة و جامعة الزرقاء ؼٌر األكادٌمٌةالعالقات الثقافٌة و 

 .المأجورة 

   فً مجموعة مراكز األردنٌةدورات فً قواعد اللؽة العربٌة لطلبة الثانوٌة العامة 

 . األردنالهدى الزرقاء 

  ًاألردن حول البحث العلمً و التعلٌم فً أردنًلقاء تلفزٌون . 

 

 

  المواد التً ادرسها بقسم اللغة العربٌة فً الجامعة: 
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 األسلوبٌة/تطبٌقات لؽوٌة و نحوٌة  (1234)علم النحو/اللسانٌات علم اللؽة الحدٌث 

/ البٌان القرانً النبوي /علم الداللة / كتاب خاص فً اللؽة /علم الصرؾ /بحث التخرج /

 األدبٌةمصادر الدراسات /صوتٌات اللؽة العربٌة /منهاج الدراسات اللؽوٌة /البالؼة العربٌة 

منهج  / األسلوبٌةالبالؼة / علم العروض و القافٌة / المكتبة العربٌة /فقه اللؽة /و اللؽوٌة 

 . فن الكتابة و التعبٌر / اآلدابالبحث فً اللؽة و 

  :المواد التً درستها 

 لؽة عربٌة استدراكٌة لطلبة تخصص اللؽة العربٌة . 

  ( .2(+)1)لؽة عربٌة 

  ( .2(+)1)مهارات االتصال اللؽوي 

 الجاهلًاآلداب  . 

 النقد الحدٌث . 

 :المعرفون 

 ( األردن - األردنٌةالجامعة )د ابراهٌم السعافٌن . ا 

 (. األردن- جامعة ال البٌن )د زٌد القرالة . ا 

 (. األردن- الجامعة االرنٌة )د نهاد موسى . ا 

 (. األردن- الجامعة الهاشمٌة )د محمد حود . ا 

 (. األردن- رئٌس جامعة الزرقاء سابقا ) السعود أبود ٌوسؾ . ا 

 

 

 

  :التعرٌف بالشكل الخارجً للكتاب  .أ 
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 ممزوجة بٌن اللون البرتقالً و البنً ألوان ذو ثالثة أٌدٌنا خلفٌة الكاتب الذي بٌن  إن

  المكتوب بالخط الؽلٌظ "ت مقدمة فً اللسانٌا" عنوان الكتاب األعلى ٌتوسطه فً األبٌضو 

 و بعد هذا  "Introduction to linguistics "و ٌلٌه تحته مباشرة ترجمة عنوان الكتاب

العنوان صورة تحتوي على ٌد حاملة للقلم و الحروؾ العربٌة متناثرة ، مكتوبة باللون البنً 

و ٌلٌه مباشرة " الدكتور عاطؾ فضل محمد " الكتاب ٌتمركز اسم المؤلؾ أسفل، و فً 

 داخل دائرة حمراء ٌترأسها األصفرعلى الٌسار دار النشر ، دار المسٌرة مكتوبة باللون 

.  الكتاب و القلم

o على هامش الكتاب عنوان الكتاب و المؤلؾ و دار النشر. 

o  ًظ مكتوب بالخط الؽلًأٌضاعنوان الكتاب األبٌض واجهة الكتاب ذات اللون أخرف. 

o  ًللكتاب ، و تتضمن مساحة بٌضاءاألولى العنوان صورة مصؽرة للواجهة أسفلف  

 مكتوب علٌها دار النشر مع الموقع االلكترونً الخاص بها و المتمثل

«  www.massira.jo»فً :

o ورقً ؼالؾ الكترونً :نوع الكتاب . 

o  17×24:الحجم. 

o  صفحة352عدد الصفحات  . 

o  02:الطبعة.  

o  01: مجلدات.  

o  عربً: اللؽة . 

 

 

 

  :شرح العنوان  .ب 

http://�www.massira.jo/
http://�www.massira.jo/
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 مفتاح ألنهٌمكن تجاوزها ،  ال تبر العنوان عتبة رئٌسٌة من عتبات الكتاب التً ل ٌع

 ٌسهم فً مد القارئ بمقدمات قرآنٌة الٌمكنه االستؽناء عنهاو هو ٌمر فً دهالٌز إجرائً

 قد تأوٌلًالعنوان هو ثرٌا النص ، و مفتاح » المتن النصً ، ٌقول علً جعفر العالق 

ٌساعد الناقد فً حل مؽالٌق المتن النصً ، و هو ٌعلن عن طبٌعة النص ، و من ثم عن 

« نوع القراءة التً ٌتطلبها النص 

ن الناحٌة التركٌبٌة العنوان الرئٌسً للكتاب عبارة عن جملة اسمٌة مكونة من مبتدأ  م

و من " مقدمة فً اللسانٌات " و وصفٌن و هً جملة تلعب وظٌفة اٌجابٌة بكلماتها الثالث 

 المؤلؾ و هو شرح ووصؾ تفسٌر إلٌه الهدؾ الذي ٌرمً إلىالداللٌة ٌوحً هذا العنوان 

 لفئة اآلدابأوعلم اللسانٌات الحدٌث لفئة معٌنة و هً طلبة الجامعة المتخصصون فً اللؽة و 

 المنهج المعتمد فً هذا الكتاب هو المنهج الوصفً إلىإنالمثقفٌن ، و ٌحٌل هذا العنوان 

. التحلٌلً فً انه تعلٌمً علمً

  :التعرٌف بالشكل الداخلً للكتاب  .ج 

ند فتح الكتاب مباشرة نصادؾ فً الصفحتٌن األولتٌن دار النشر مكتوبة بالخط الؽلٌظ ع

 عنوان أسفل فً الصفحة الثانٌة فتحوي على البسملة و فً أماو بجانبها شعارها الخاص ، 

 تتضمن المعلومات الدقٌقة فإنها فً الصفحة الموالٌة أماالكتاب باللؽة العربٌة و االنجلٌزٌة 

 : كاألتًو الشاملة للكتاب  و هً 

o  412: رقم التصنٌؾ.  

o  عاطؾ فضل محمد: المؤلؾ و من هو فً حكمه . 

o مقدمة فً اللسانٌات : ان الكتاب نوع. 

o  2010/09/3599 :اإلٌداعرقم  

o اللؽة العربٌة / فقه اللؽة / اللسانٌات :المواصفات. 

o  عمان دار المسٌرة للنشر و التوزٌع : بٌانات النشر. 

o  األبٌضاسود ٌتخلله عنوان باللون إطارثم ٌلٌه تحته . 

o  " من قبل دائرة المكتبة الوطنٌة األولٌة بٌانات الفهرسة و التصنٌؾإعدادتم " 
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o  ثم بعده مباشرة حقوق الطبع محفوظة للناشر جمٌع حقوق الملكٌة األدبٌة والفنٌة

األردن وٌحظر طبع أو تصوٌر أو - محفوظة لدار المسٌرة للنشر والتوزٌع عمان 

 كاسٌت أو أشرطة أو تسجٌله على مجزأترجمة أو إعادة تنضٌد الكتاب كامال أو 

 . ضوئٌة إال بموافقة الناشر خطٌةأسطواناتإدخاله على الكمبٌوتر أو برمجته على 

Copyright © All rights reserved  

No part of this publication my be translated , reproduced , 

distributed in any from or buy any means , or stored in a data 

base or retrieval system , without the prior written permisson 

of the publisher 

o الطبعة و السنة المكتوبان بالخط الؽلٌظ هاو بعد 

  ه1432-  م 2011الطبعة األولى 

o  للنشر والتوزٌع والطباعة المسٌرةوبعدها مباشرة دار . 

o  و فً أخر الصفحة مختومة بعنوان الدار الرئٌسً و الفرعً ، و الهاتؾ: 

مقابل البنك العربً  - العبدلً - عمان : عنوان الدار الرئٌسً 

+  962 6 5627049: هاتؾ 

  962 6 5627059: فاکس 

+ 962 6 4640950: سوق البتراء هاتؾ - ساحة المسجد الحسٌنً - عمان : الفرع 

+  962 6 4617640: فاکس 

 األردن           11118-  عمان 218صندوق برٌد 

Website : www.massirajo 

E - mail : info @ massirajo 

 

o  المقدمة و محتوى الكتابتأتًو بعدها مباشرة  . 

http://www.massirajo/
http://www.massirajo/
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o  ًاعتمد على مجموعة من المصادر و المراجع و على الدورٌات و األخٌرو ف 

 فٌما أما مرجعا و مصدرا ،255الرسائل الجامعٌة فبلػ عدد المصادر و المراجع 

 . دورٌة ورسالة جامعٌة12ٌخص الدورٌات و الرسائل بلػ 

o فً الختام ختم كتابه بدار النشر  .
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 تشمل على عنوان الكتاب و ترجمته و فإنها فٌما ٌخص الصفحة المقابلة لهذه الصفحة أما  

 علم اللؽة أستاذالدكتور عاطؾ فضل محمد  )مؤلؾ الكتاب و معلومات مختصرة خاصة به 

  (المساعد ، قسم اللؽة العربٌة ، جامعة الزرقاء الخاصة

o  ًالصفحة شعار دار النشرأسفلف  . 

o  خاص به و ٌقابلها الفهرس الذي ٌحتوي على إدراجإهداء فً الصفحة الموالٌة 

  :كاألتًعناوٌن محتوى الكتاب و هً 

   الفهرس

  المقدمة

  الباب األول

  المسار النظري

  اللؽة  : الفصل األول

  نشأة اللؽة

  تارٌخ البحوث اللؽوٌة

  اشتقاقها ، وتعرٌفاتها وهرمٌتها ، وأهمٌتها ، وخصائصها : اللؽة من حٌث .

.  ووظائفها 

  اشتقاق اللؽة

  تعرٌفات اللؽة

  هرمٌة اللؽة .

  أهمٌة اللؽة للفرد والمجتمع .

  خصائص اللؽة و ممٌزاتها وظائؾ اللؽة .

  ًعلم اللؽة وفقه اللؽة : الفصل الثان .

  بٌن علم اللؽة وفقه اللؽة

   اللسانٌات
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  (قوانٌن علم اللسانٌات  )النهج العلمً لدراسة اللسانٌات 

  فوائد اللسانٌات

  فروع علم اللسانٌات ومجاالته 

  أعالم الدرس اللؽوي الحدٌث ومناهجهم : الفصل الثالث .

  النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة

  العرب والدراسات اللؽوٌة : الفصل الرابع .

  جهود العرب فً الدراسات اللؽوٌة

  ً(الصوتً ، والصرفً ، والداللً ، والنحوي  )مستوٌات التحلٌل اللسان . 

 المستوى الصوتً  : أوال .

  المستوى الصرفً : ثانٌا  .

  المستوى الداللً: ثالثا.  

  المستوى النحوي: رابعا.  

 الجملة عند القدماء.  

  النحوٌٌن: أوال.  

  األصولٌٌن: ثانٌا.  

  البالؼٌٌن الجملة عند المحدثٌن : ثالثا .

 ًالباب الثان.  

 المسار التطبٌق.  

 أسلوبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق أنماط . 

 التعجب.  

  المدح والذم .

 ًالنه.  

 العرض والتحضٌض.  

  النداء  .

 االستؽاثة.  



26 
 

  الندبة. 

 اإلؼراء والتحذٌر.  

  الدعاء. 

  االستفهام .

 األفعال أسماء .

  الجملة االسمٌة .

  نواسخ الجملة االسمٌة. 

  كان وأخواتها: أوال.  

  إن وأخواتها: ثانٌا.  

  (لٌس  )الحروؾ النافٌة المشبهة ب : ثالثا.  

  كاد وأخواتها الجملة الفعلٌة الخاتمة المصادر والمراجع: رابعا .

 دلٌل الرموز الواردة فً الكتاببعدها تلٌها صفحة تحتوي على : 

 

فعل  =ؾ 

فاعل  =فا 

مفعول به  = م به

 مبتدأ = م

خبر  = خ

ضمٌر  = ض

e    فاعل مقدم لؽرض التوكٌد  = ؾ

e    مفعول به مقدم لؽرض التوكٌد  = م به

e =  عنصر توکٌد

عنصر نفً  =~ 
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ال ٌساوي  =≠ 

تتحول إلى  =← 

C =  تتضمن

Ø =  كلمة محذوفة من الجملة

e ضمٌر عائد للتوكٌد  = ض

 V=  تالزم

ترابط بٌن الكلمات  = 

 

   :لثالث االمبحث 

 :المنهج الذي اعتمد علٌه الدكتور محمد فاضل فً كتابه 

 هو الطرٌقة التجرٌبٌة الكتساب المعرفة و التً مٌزت تطور العلوم :المنهج العلمً 

 تشمل على دقة المالحظة و التً أنها حٌث األقلالطبٌعٌة منذ القرن السابع عشر على 

تتضمن شكوكا صارمة حول ما تتم مالحظته بالنظر لالفتراضات المعرفٌة حول كٌفٌة 

 العالم على تفسٌر فكرة ما وصٌاؼة الفرضٌات عن طرٌق االستقراء القائم على كل تأثٌر

من االختبار التجرٌبً و القٌاس القائم على اختبار االستدالالت المستمدة من الفرضٌات و 

.ضٌات على أساس النتائج التجرٌبٌةرتنقٌح هذه الؾ
123

 

لطرٌقة العلمٌة المتاحة بشكل عام ، هناك  الى الرؼم من وجود نماذج متنوعة ع

عملٌة مستمرة تتضمن مالحظات حول العالم الطبٌعً و الناس بطبٌعتهم فضولٌٌن لذا فهم 

 ٌسمعونها ، و ؼالبا ما ٌطورون أو التً ٌرونها األشٌاء حول أسئلةؼالبا ما ٌطرحون 

 الفرضٌات أفضل على ما هً علٌه ، تؤدي األمور فرضٌات حول سبب كون أفكاراأو
                                                             

1Newton, Issac (1999) [1726 (3rd ed.)]Principles ofNatural] The Principia: Mathematical .[Philosophy .Principles 
of Natural Philosophy Cohen, I. Bernard; Whitman, Anne; äbulg Budenz, Julia. Includes "A Guide to Newton's 
Principia" by I. Bernard Cohen, pp. 1-370. (The Principia itself is on pp. 371-946). Berkeley, CA: University of 
California Press. 791-796 ("Rules of Reasoning in Philosophy"); see also 0-520- ISBN .äeubl ääulál äuóų Jo 

.08817-4 scientific method ," 

Oxford Dictionaries:" A.2 a js IBritish and World English, 2016 ale glbl,2016 jubudi 21 JoI jo 2016 9lo 28. .Oxford 
English Dictionary. OED Online ^.3 Oxford, England, UK: Oxford .(3rd äsbl) I Jol jo ii go .University Press. 2014 
.2019 12 Garland, Jr., Theodore (20 March 2015).  
3"The Scientific Method as an Ôngoing js eä jgs . Process". U CRiverside uly ale glbl.2016 ubuėi 19 a Jo .2020 
ygsi Nola, Robert; Sankey, Howard (2001). ^ 
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 من ٌأتً حسما للفرضٌات األكثرالتنبؤات التً ٌمكن اختٌارها بطرق مختلفة االختبار إلى

 البٌانات التجرٌبٌة اعتمادا على مدى تطابق االختبارات أساسالمنطلق المبنً على 

 حتى الرفض أو التعدٌل أو قد تتطلب الصقل األصلٌة مع التوقعات ، فان الفرضٌة اإلضافٌة

 طرٌقة البحث تختلؾ إن تم دعم فرضٌة ما بشكل جٌد فٌتم تطوٌرها على الرؼم من إذا، و 

.  ؼالبا ما تكون مشتركةإالأنها ، أخرمن مجال إلى 
1
 

 

 مالحظات تجرٌبٌة أو تجارب إجراءاستخالص التوقعات منها كنتائج منطقٌة ، ثم  و

استنادا إلى تلك التنبؤات ، و الفرضٌة هً عبارة عن تخمٌن تم الحصول علٌها 

 قد تكون واسعة ، و ٌقوم أو المطروحة ، قد تكون الفرضٌة محددة جدا ، كإجابةلألسئلة

 تكون إن دراسات ، و ٌجب أو تجارب إجراءالعلماء باختبار الفرضٌات عن طرٌق 

 أوالفرضٌة العلمٌة قابلة للدحض ، مما ٌعنً انه من الممكن تحدٌد نتٌجة محتملة لتجربة 

مالحظة تتعارض مع التنبؤات المستخلصة من الفرضٌة و ٌدخل مصطلح المنهج العلمً 

 مصطلحات علمٌة بدأتحٌز االستخدام على نطاق واسع حتى القرن التاسع عشر عندما 

"العلوم الزائفة "و " العالم:"حدٌثة الظهور مثل 
2

 هام فً العلم، شارك أحول كما حدث 

علماء الطبٌعة مثل وٌلٌام و ٌلوٌل ، جوت هٌرل و جون ستٌوارت مٌل فً مناقشات حو 

بشكل بارز فً القرن العشرٌن " المنهج العلمً "و الحقائق و قدا استخدم مصطلح " الحث "

 سلطات علمٌة بشان معناها بالرؼم من النمو المطرد للمفهوم فً القرن أي، دون وجود 

 انه بحلول نهاٌة ذلك القرن ، كان العدٌد من فالسفة العلم المؤثرٌن مثل إالالعشري ، 

 حد إلىتوماس كوهن و بول فٌرابٌند قد شككوا فً شمولٌة الطرٌقة العلمٌة و فً القٌام بذلك 

.كبٌر 
3
 

 

                                                             
.

1Chapter 1: A Selective Survey of Theories of Scientific Method". In Nola, After .(9) Robert; Sankey, Howard 
Popper, Kuhn and Feyerabend. Recent Issues in Theories of Scientific Method .1402002467 ISBN .1 äio. 273 
äxio Popper 1959 ^ 

.
2
The thesis of this book, as set forth in "^Chapter One, is that there are general principles applicable to all the 

sciences." XV äio Gauch 2003 
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مقدمة "ملخص عام حول محتوى الكتاب : الفصل األول 

 "فً اللسانٌات 

 .اللؽة:المبحث األول 

 .تعرٌفها لؽة و اصطالحا  .أ 

 .نشأة اللؽة  .ب 

 .تارٌخ البحوث اللؽوٌة  .ج 

 .أهمٌة اللؽة للفرد و المجتمع :المبحث الثانً 

. خصائص اللؽة و ممٌزاتها :المبحث الثالث  

. وظائؾ اللؽة :المبحثالرابع   
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: مفهوم اللغة 

 :المعنى اللغوي لكلمة اللغة  .أ 

فحذفت واوها و جمعت " لؽوة" لؽة أصل تكلمت و أيلؽوت :هً على وزن فعل من الفعل 

- لؽة-  ٌنطقون و لم ترد لفظة أيعلى لؽات و لؽون و اللؽو النطق ، ٌقال هذه لؽتهم ٌلؽون 

و قوله  ( ٌسرناه بلسانكفإنما) ورد مكانها اللسان ؛قال عز وجل إنمافً القران الكرٌم و 

و هناك من   (م ٌتذكرونه ٌسرناه بلسانك لعلفإنما )أٌضاو قوله   (بلسان عربً مبٌن)تعالى 

.   من لوؼس ، الٌونانٌة و معناها كلمةأخذت لفظة لؽة قد تكون أنٌرى 

 أصواتو جاء فً معنى اللسن و هً : ب البن منظور رتعرٌف اللغة فً معجم لسان الع

لؽا فالن :  تكلمت و فً التهذٌب أي و هً فعلة من لؽوت أؼراضهمٌعبر بها كل قوم عن 

 من هذا ألن أخذتو اللؽة  : اإلعرابً مال عنه قال ابن إذاعن الصواب و عن الطرٌق 

.  النطق:  و اللؽو اآلخرٌنهؤالء تكلموا بكالم مالوا فٌه عن لؽة هؤالء 

.   ٌنطقون بهاأيٌقال هذه لؽتهم التً ٌلؽون بها 

 ٌعبر بها كل قوم عن أصوات :أنهاووردت فً معجم الوسٌط فً نفس المعنى على 

 أٌضااختالؾ كالمهم وورد للؽة :  جمعها لؽً و لؽات  و ٌقال سمعت لؽاتهم أؼراضهم

.  كمعجم المعانًأخرىتعرٌفات فً معاجم 
1
 

لؽوت بالٌمٌن ، و اللؽا الصوت : ٌقال باطال ٌقال أي لؽا ٌلؽوا لؽوا أنو جاء فً الصحاح 

.  منهأكثر لهج به ، و لؽً بالشراب  أيمثل الوؼا ، و لؽً به 
2
 

و قال الذٌن كفروا التسمعوا لهذا القران والؽوا فٌه لعلكم ):كما جاء فً سورة فصلت 

 (تؽلبون
3

و الذٌن كفروا عن اللؽو : استعملت بمعنى القول الباطل ، كما جاء فً قوله تعالى 

(معرضون
4

  

                                                             
1

معجم لسان العرب البن منظور قاموس عربً شامل موقع ٌحتوي على كل الكلمات الواردة فً معجم لسان العرب على شكل صفحات و مصنفة 

 .  باك مٌشنوأي على موقع 24/09/2017 نسخة محفوظة األبجدٌةحسب الحروؾ 
2

 .447فخر الدٌن الرازي ، مختار الصحاح ، المجلد الثانً ، دار الحضارة العربٌة ، بٌروت ، باتا صفحة 
3

  .25,26 اآلٌةسورة فصلت ،
4

  .03اآلٌةسورة المؤمنون 
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 من إلٌهاو استعملها الرسول الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم ، فً معنى ماال ٌحتاج 

   (. ٌخطب ٌوم الجمعة فقد لؽوتاإلمام ، و أنصت قلت لصاحبك إذا)الكالم فً قوله 

 لؽة ٌتكلمون بهاأيبمعنى اللؽة و ٌقال لكل قوم لسن  (بكسر الالم )و اللسن 
1
 

 :المعنى االصطالحً لكلمة لغة  .ب 

:  هذه عدة تعرٌفات نذكر منها 

  بحته ؼٌر ؼرٌزٌة لتواصلإنسانٌةاللؽة طرٌقة» : 10,21تعرٌف سابٌر  .1

. « إنتاجاإدارٌا و االنفعاالت و الرؼبات بواسطة الرموز المنتجة األفكار

 : ورد عن بلوخ و تراجر فً كتابهما :تعرٌف بلوخ و تراجر  .2

Outline of linguisticanalysis ًاللؽة نظام اجتماعً من الرموز ":  التعرٌؾ التال 

  ".المنطوقة االعتباطٌة تتعاون به مجموعة اجتماعٌة

  التعرٌؾ essay on language: ورد عن هاله فً كتابه :تعرٌف هاله  .3

 األخر اللؽة نمط اجتماعً منظمٌتواصل بها البشر و ٌتفاعل بها الواحد مع األتً

 . المنطوقة المعتاد استخدامها- بواسطة الرموز االعتباطٌة المسموعة 

 أو معظمها عن العرؾ ، البحث ٌتأسس اللؽة نظام من الرموز :تعرٌف روبٌنر  .4

 .  االعتباطٌة

حٌث ٌقول   (اإلعرابنظام ) فقد حدد تعرٌؾ اللؽة فً كتابه :تعرٌف تشومسكً  .5

 ؼٌر محدودة من الجمل كل جملة أو اللؽة مجموعة محدودة اآلنسأعتبرمن :"

.  محدودة من حٌث الطول ، و تتركب من مجموعة محدودة من العناصر

 أفراداللؽة نظام من الرموز الصوتٌة االعتباطٌة ٌتم بواسطتها التعارؾ بٌن  .6

 للوصؾ من حٌث المخارج و الحركات التً ٌقوم األصواتالمجتمع تخضع هذه 

                                                             
1

 .23مختار صحاح ، فخر الدٌن الرازي ، المجلد السادس ، دار الحضارة العربٌة بٌروت صفحة 



32 
 

بها جهاز النطق و من حٌث الصفات و الظواهر الصوتٌة المصاحبة لهذه 

 . الظواهر النطقٌة

 . ؼٌر لفظًأوصورة من صور التخاطب سواء كان لفظٌا  .7

 كلمة اللؽة تعنً كل جهاز كامل من وسائل التفاهم بالنطق إن:انطوان ماٌٌه  .8

 من صرؾ النظر عن الكثرة اإلنسانالمستعملة فً مجموعة بعٌنها من بنً 

 .  قٌمتها من الناحٌة الحضارٌةأو لهذه المجموعة البشرٌة العددٌة

 ٌتمثل من جانب فً مجهود عضلً أنسانً نشاط :اللغة كما ٌقول اوتوبسٌرسن  .9

و أ ٌنفعل بها الفرد إدراكٌة عملٌة أخر ، و من جانب اإلفرادٌقوم به فرد من 

 . أفرادآخرون

 قطعت ضربا من التقطٌع ، و الفت ضربا من أصوات و الكالم :اب الجّبان  .10

 مجازا إال المحفوظ و المكتوب فلن ٌدعى كالما أما ، و لإلفهام ووضعت التألٌؾ

 . ، و فً ذلك خالؾ بٌن الناس

 اللؽة من المتعارؾ علٌه هً عبارة عن أن اعلم :(ه808)ابن خلدون  .11

 تصبر ملكة مقررة أنالمتكلم عن المقصود ، و تلك العبارة فعل لسانً ، فالبد 

 .فً العضو الفاعل لها ، و هو اللسان ، و هو فً كل امة بحسب اصطالحهم 

 ٌعبر بها أصوات :بأنها فقد عرؾ اللؽة :(ه392-ه332): تعرٌف ابن جنً  .12

 . أؼراضهمكل قوم عن 

 اللؽاتكلها ملكات شبٌهة بالصناعة اذ هً ملكات فً أن اعلم :ابن خلدون  .13

 نقصانها و أواللسان للعبارة عن المعانً وجودتها و قصورها بحسب تمام الملكة 

 .  التراكٌبإلىظر ن هو بالإنما المفردات و إلىلٌس ذلك بالنظر 

 نظام عرفً لرموز صوتٌة ٌستؽلها الناس فً االتصال  :إبراهٌمأنٌس .14

. " ببعضهم البعض
1

 

 

                                                             
1

  .33صفحة  (1374,1955)2ابن جنً عثمان ابوالفرح ، الخصائص ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط
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  :نقد بعض التعرٌفات 

 ٌعانً هذا التعرٌؾ من عٌوب عدٌدة فهمها شرحنا المصطلحات :نقد تعرٌف ساٌبر 

 هناك  كثٌرا مما تنقله اللؽة ال ٌدخل أنفمن الواضح " إجماالو رؼبة "فكرة و انفعاال 

بصفة خاصة ؼٌر دقٌق بشكل متأصل ، و " فكرة"صطلح ا وأن منهما كما إطارأيفً 

 بالمعنى إالالنعدها لؽات إرادٌا توجد نظم كثٌرة من الرموز المنتجة األخرىمن الناحٌة 

.  المجازي لكلمة لؽة

 اهتمام للوظٌفة أي ٌعانً هذا التعرٌؾ من انه ال ٌعطً :نقد تعرٌف بلوخ و تراجر 

 كله التأكٌد على نحو ؼٌر مباشر و على سبٌل التضمن ، و هو ٌخضع إالاالتصالٌة 

 األمر حصر بشكل واضح اللؽة فً اللؽة المنطوقة ألنهعلى الوظٌفة االجتماعٌة ، و 

.  الذي ٌجعل فٌه تناقضا فً عبارة اللؽة المنطوقة

 إذأن علم اللؽة أساسٌات ٌعانً هذا التعرٌؾ من عدم شمول جمٌع :نقد تعرٌف هاله 

 تطبٌقها محدودة للؽاٌة فً علم اللؽة فإمكانٌة لم تكن قابل للتطبٌق تماما إنهذه النظرٌة 

 مسموعة منطوقة و هذه بأنها حدد اللؽة ألنهو سٌكولوجٌة اللؽة على حد سواء  و ذلك 

.   لم تدخل فً هذا التعرٌؾ بصفة عاماإلشارة هناك لؽة ألنهالعبارة ؼٌر مقبولة 

 ملمح من مالمح أي هذا التعرٌؾ ناقص جدا اذ انه لم ٌقدم :نقد تعرٌف تشومسكً 

 ٌعاد النظر فٌه ، اذ انه ال ٌمكن ، و أنٌجب "مجموعة من الجمل "اللؽة فهً و فً قوله 

 أفراد مجموعة جمل مفٌدة و التً عن طرٌقها ٌمكن التواصل بٌن إال اللؽة التكونأن

.  المجتمع
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 :رجيحتعريف من التعريفات ت

 " أغراضيم يعبر بيا كل قوم عن أصواتحد المغة : تعريف المغة البن جني حيث يقول 

 الحظنا جيدا ىذا إذا من سائر التعريفات و أحسن و أليف- العمماء المحدثين أكثربنظرنا 

: التعريف حيث 

  أصوات كممات و لكنو قال ألفاظأو المغة إنانو لم يقلspeech sounds و  

 اشمل و اعم و ىو المصطمح المستخدم في عمم المغة الحديث ، و عمم أصوات

  ىو اصغر وحدة phoneme من احدث عموم المغة و الفونيم phonitiاألصوات

 .صوتية فالحروف فونيم

 االجتماعية و ةلموظيففيو تقرير  " أغراضيميعبر بيا كل قوم عن :"  قولو أما 

المعرفية و التواصمية لمغة ، ووظيفة المغة ىذه ال خالف عمييا و ىي من البداىة 

 فخر الدين الرازي ىذه اإلمام التدليل و يمخص إلى ليست في حاجة إنيابحيث 

 الواحد وحده ال يستقل بجميع حاجاتو بل البد اإلنسان: بقولو إليياالوظيفة و الحاجة 

شاراتأو كحركات إالبأسباب بالتعارف و ال تعارف إالمن التعاون ، و ال تعاون   أوا 

 .أعميااأللفاظ و أفيدىا و أيسرىا المقاصد و بإزاء توضع أوألفاظنقول شيء 

  و ثمة سماتيااألساسية و اإلنسانية ىذا التعريف يتضمن جميع خصائص المغة أنو 

: عديدة تجعمنا نفضل و نرجح تعريف ابن جني عمى سائر التعريفات منيا مايميأمور
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قد قدم كما مر بنا كثير من العمماء المحدثين تعريفات لمغة تختمف فيما بينيا في 

 : و ىي أمورأساسيةبعض التفاصيل و لكنيا تتفق عمى ثالثة 

 . المغة ذات طبيعة صوتيةإن .1

 . المغة وظيفة اجتماعيةإن .2

   .اإلنسانية و المجتمعات األقدام المغة متنوعة بتنوع إن .3

 الثالثة المتفق عمييا ىي نفسيا جوىر التعريف الذي قدمو ابن جني لمغة سابقا األمورو ىذه

.  سنةألف من بأكثرعمماء المغة المحدثين 
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: تاريخ البحوث المغوية عند العرب 

 :  الدراسات المغوية عند العربنشأة : أوال

 ألقراني و التفسير اإلسالمي دون العرب الحديث النبوي الشريف و القوافي في الفقو أنبعد 

 إنما لم تقصد لذاتيا إن تسجيل العموم غير الشرعية كالنحو و المغة و إلىاتجو العمماء 

. لي ضبط المصحف بالشكلؤ الدأبواألسودباعتبارىا خادما لمنص القرآني و منيا محاولة 

عن طريق المشافية ثم تصنيفيا و   (متن المغة) المغة بجمع المادة المغوية أىلو قد بدا 

و ىكذا توجت ىذه الجيود بالمعاجم العربية المنظمة ، و البحث النحوي بدأ .  توسيعيا

 كان ابو االسود الدؤلي إن واضع لمنحو العربي أول عن جمع المغة ، و قد اختمف في متأخرا

ام عمي بن ابي طالب ام عمر بن الخطاب ام زياد ابن ابيو ىو من حرك ابو االسود الذؤلي 

. لوضع النحو

  اال ان السبب في وضع النحو ، ايا كان واضعو ، ما فيو من لحن عقب الفتوحات 

وقد تمت   (من اشكال المحن ، تسكيناواخر الكممات )االسالمية و فساد السنة العرب انفسيم 

اوليات الدراسة النحوية في مدينة البصرة في الفترة الممتدة من ابي االسود الدؤلي الى الخميل 

. بن احمد الفراىيدي

:   ثانيا البحث الصوتي 

  عالج المغويون العرب المباحث الصوتية المختمطة بغيرىا من العموم ، فبالنسبة لمنحات فقد 

، كما " المقتضب"و عالجو المبرد في كتابو " الكتاب " في نياية مؤلفو اإلدغامعالج سبويو 
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تناول المعجميون بعض المشاكل الصوتية ، و اىتم بيا النوع من الدراسات في المعاجم التي 

الذي تناولت مقدمتو مشكالت صوتية كترتيب الحروف " العين " رتبت ترتيبا صوتيا ك 

فقد زيد ضنو عمى ذلك الحديث عن " الجميرة "  معجمأمام ، األصواتصوتيا و مخارج 

 في الكممات العربية ، كما ساىم عمماء التجويد و القراءات تتآلف و تتألفالحروف التي 

 1 القران و عموم البالغة إعجاز و المؤلفون في القرآنية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 .60 المرجع السابق ، البحث المغوي عند العرب ، احمد ممتاز عمر، صفحة 
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 :مالحظة   

  مما تقدم نعرف ان تعريف ابن جني قد اىتم بو كثير من الباحثين المغويين ، و قد اعجبيم 

حيث انيم اتبعوا منوالو و عمقوا عميو في كتاباتيم و بنوا مدى اعجابيم بو و ال شك ان مما 

جعمو مقبول لدى جميع الباحثين ىو استمالة جميع ما اتفق عميو عمماء المغة من ان المغة 

ذات طبيعة صوتية و انيا وظيفة اجتماعية و انيا متنوعة بتنوع االقوام و المجتمعات 

. االنسانية

  و اذا اعتبرنا سائر التعريفات نرى انيا لم تستوعب جميع ىذه االشياء الثالثة اال ان منيا 

استوعبت بعضا منيا او انيا استوعبت جميعيا اال ان عبارة التعريف غير مالئمة و كل ىذا 

ال ينقصيا عن درجتيا و ال يجعمنا ان نرفض استعماليا بل انما نستوفي ما كمفناه بو من 

و مع ذلك فاننا نعجب تمام العجب بتعريف ابن ... ترجيح مصطمح من ىذه المصطمحات

جني و لسنا وحدنا الذين اعجبيم ىذا التعريف بل حتى بعض عمماء المغة الرقيين اعجبيم 

. ذلك و بينوا مدى اعجابيم بو
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 :مفهوم المغة في عمم المسانيات 

  ان المغة في عمم المسانيات تعني المسان و كل مايصدر عنو من لغات و المغة عند 

ديسوسير نظام مجرد من العالمات و يتكون ىذا النظام عمى العالقات التي تربط بين ىذه 

العالمات لتشكل نظاما او بنية و ىي عالقات يشترك فييا اعضاء الجماعة المغوية و تمثل 

المخزون الذىني ليم ، كما يعتبرىا ظاىرة اجتماعية تستعمل لتحقيق المفاىيم بين الناس 

فيتحقق التواصل ، و يعد ديسوسير اول من ادرك ان المغة نظام لو قواعد خاصة ، و من 

تعريفات المغة التي اوردىا ديسوسير ايضا انيا ظاىرة عامة يتفرد بيا االنسان عن سائر 

. الكائنات

المغة نتاج اجتماعي لممكة المسان و مجموعة من التقاليد :   و نجد ايضا ىذا التعريف 

و نرى ىذا " الضرورية التي تبناىا مجتمع ما ليساعد افراده عمى ممارسة ىذه الممكة 

التعريف يقترب الى حد كبير من التعريفات السابقة كالنظام و االجتماعية و االصطالحية و 

وىذا يذكرنا بقول ابن خمدون " ممكة المسان"و لكنو يضيف شيئا اخر و ىو ...  االتصال

: و نراه يفسر الكممتين كال عمى حدى ، فالمسان يشتمل عمى عدة جوانب " ممكة لسانية"

 هأماالممكة عند (النفسي)، السيكولوجي   (الوظيفي)، و الفيزيولوجي   (الطبيعي )الفيزيائي 

 و ىي الممكة باإلشارات المختمفة بوظائفيا يكمن وراءه ممكة عامة تتحكم األعضاءفيي قيام 

 1. المغوية الحقيقية

                                                             
1
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  : المغةنشأة  

  اختمف الباحثون قديما و حديثا في موضوع نشاة المغة و مدى نجاعة ىذه الدراسة ىذا 

الموضوع بين معارضين لمبحث فيو الى درجة التحريم ، باعتباره موضوعا ال يمكن التحقق 

من صحة وقائعو و بين المؤيدين بل و مصدقين عمى مثل ىذه البحوث المغوية التي تتبع 

. من التراث المعرفي

 .بإيجاز المغة غير انو البد من تعرف نشأة و الفرضيات التي تفسر اآلراء  و قد تعددت 

:  المغة منيا أصل النظريات التي حاولت كشف أشير1

 : و الوحي و التوقيف اإللهامنظرية  .أ 

 بعد أسماءاألشياء عمى أوقفو و أوحىإلى اإلنساناألول اهلل الخالق إلىأن  وتذىب ىذه النظرية 

 في العصور القديمة الفيمسوف اليوناني الرأي ىذا إلى عممو النطق ، و قد ذىب أن

 المي و الفيمسوف رأسياو في العصور الحديثة طائفة من العمماء عمى  (م.ق480)ىيراقميط

و ابو  (ه255ت)دونالد و من العمماء المسممين في العصور الوسطى ابو عثمان الجاحظ 

. الذي يرى ان لغة العرب توقيفية (ه395)احمد بن فارس  (ه324ت)الحسن الشعري 

كان المسان االول الذي انزل بو ادم من الجنة عربيا ، الى ان "   قال عبد المالك بن حبيب 

... " بعد العيد و طال سارسريانيا ، و كان يشاكل المسان العربي اال انو محرف

  و يرى عمماء العبرانيا و تابعيم كثير من مشاىير عمماء النصرانية و غيرىم ان المغة 
                                                             

1 . بتصرف55،56احمد شامية ، محاضرات في فقو المغة ، المغة العربية و ادابيا ، الجزائر ، ص  
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العبرانية ىي المغة التي فتق اهلل بيا لسان ادم عميو السالم حتى انتيت الى ابراىيم عميو 

و يتعمد العمماء مؤيدون بيذه النظرية عمى ماورد بيذا الصدد في العيد القديم من .  السالم

. 1االنجيل ، و يضيفون الى ذلك ثالثة وجوه

 ان)انو سبحانو و تعالى ذم قوما في اطالقيم اسماء غير توقيفية في قولو تعالى  .1

 و ذلك ان باقي االسماء 2 (...ىي اال اسماء انتم و اباؤكم ما انزل اهلل بيا من سمطان

 3توقيفية 

  و(و من اياتو خمق السماوات و االرض و اختالفالسنتكم و الوانكم )  قولو تعالى  .2

 .االلسنة غير مرادة لعدم اختالفيا ، فالمواد ىي المغات

   و ىو عقمي فمو كانت المغات اصطالحية الحتيج في التخاطب بوضعيا الى .3

. فالبد من االنتياء الى التوقيف. اصطالح اخر من لغة او كتابة يعود اليو ، الكالم

عمم ادم االسماء عمى جميع :  وقدم ابن جني تفسير اخر و ىو ان اهلل تبارك و تعالى 

العربية و السيريانية و الفارسية و العبرية و الرومانية و غير : المخموقات بجميع المغات 

ذلك من سائر المغات ، فكان ىو وولده يتكممون بيا ثم انو وولده تفرقوا في الدنيا و عمق كل 

اما الخفاجي فيذىب الى .  منيم بمغة من تمك المغات فغمبت عميو و اضمحل عنيا ما سواىا

                                                             

57,58,59ص  دار الكتاب العربي بيروت 5،ط1  تاريخ اداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ،ج 1
 

2 .22  سورة الروم االية 
 

  .  56 احمد شامية ، مرجع سابق صفحة60,61مصطفى صادق الرافعي ، المرجع السابق صفحة 
.56مرجع سابق ، صفحة , احمد شامية 3
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ان التوقيف االىي مستند الى لغة سابقة لو يفيم بيا المقصود بافتراض ان المواضعة تقدمت 

و عمم ادم االسماء كميا و عرضيم عمى المالئكة ثم قال انبئوني " بين آدم و المالئكة

قالوا سبحانك ال عمم لنا اال ماعممتنا انك انت العميم .  باسماء ىؤالء ان كنتم صادقين

قال يا ادم انبئيم باسمائيم كميم فمما انبأىم باسمائيم قال الم اقل لكماني اعمم غيب .  الحكيم

 1.  السماوات و االرض و اعمم ماتبدون و ماكنتم تكتمون

 :نظرية محاكات اصوات الطبيعة  .ب 

و تذىب الى اصل المغة محاكات اصوات الطبيعة كاصوات الحيوانات و اصوات المظاىر 

الطبيعية و التي تحدثيا االفعال عند وقوعيا ، تم تطورت االلفاظ الدالة عمى المحاكات و 

. ارتقت بفعل ارتقاء العقمية االنسانية و تقدم الحضارة

 2 19  وذىب الى ىذه النظرية ابن جني قديما و ويتني حديثا في القرن 

و ذىب بعضيم الى اصل المغات كميا انما ىو اصوات "   حيث يقول ابن جني 

ثم ولدت المغات عن ذلك فيما ... المسموعات كدوي البحر و خرير المياء و نعيق الغراب

" بعد 

  وقد كان ابن جني معجبا بيذه النظرية حيث افرد ليا باب في كتاب الخصائص سماه 

و لو لك ينتبو عمى ذلك اال بما جاء ):قال فيو   (باب في امساك االلفاظ اشباه المعاني)

                                                             

1 .21.22.23سورة البقرة االية 
 

 62,63  مصطفى صادق الرافعي ،مرجع نفسو ،صفحة 
2 .57 احمد شامية ،مرجع سابق ،صفحة
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 1  (..عنيم من تسميتيم االشياء باصواتيا ؛ةالبط

 الى جانل coukou  و الوقع ان ليذه النظرية مايؤيدىا فالطائر المسمى في االنجميزية  

. في المصرية القديمة  (مو)اليرة المسمات 

:   و من اىم ادلتيا 

  ان المراحل التي تقررىا بصدد المغة االنسانية ، تتفق في كثير من وجوىيا مع مراحل 

االرتقاء المغوي عند الطفل ،فقد ثبت ان الطفل في المرحمة السابقة لمرحمة الكالم يمجأ في 

تعبيره االرادي الى محاكات اصوات الطبيعة ،فيحاكي الصوت قاصدا التعبير عن صورة او 

. عن امر يتصل بو

  لكن يوجو ليذه النظرية انتقاد اساسي ، فيي من جية تعجز عن تفسير مبدا كيفية حكاية 

االصوات في االف الكممات التي ال ترى االن اية عالقة بين معناىا وصوتيا ، فما العالقة 

 بين لفظ كتاب و معناه مثال؟

 :  نظرية االتفاق و المواضعة و االصطالح  .ج 

  تقول ىذه النظرية ان المغة ابتدعت و استحدثت بالتواضع و االتفاق ، و ارتجمت الفاظيا 

ارتجاال ، و مال الكثير من العمماء و المفكرين ليذه النظرية منيم الفيمسوف اليونانب 

ديمقراط و ارسطو و المعتزلة ، و قال بيا من المحدثين ايضا ادم سميث االينجميزي و ليس 

ليذه النظرية اي سند عقمي او نقمي او تاريخي بل ان ما تقرره يتعارض مع القواميس العامة 

                                                             

1 .46، تحقيق محمد عمي النجار ،المكتبة العممية ،صفحة1الخصائص ،ابو الفتح عثمان بن جني ،ج
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التي تسير عمييا النظم االجتماعية ، عيدنا بيذه النظم انيا ال تخمق خمقا بل تتكون بالتدريج 

من تمقاء نفسيا ، اضافة الى ذلك فالتواضع عمى التسمية يتوقف في كثير من مظاىره عمى 

. لغة صوتية يتفاىم بيا المتواضعون فبأي لغة تواصل ىؤالء

  و من ىنا فانو التوجد نظرية واحدة يمكن ان تفسر نشاة المغة االنسانية و ان ثالثة 

نظريات متكاممة يمكن ان تفسر ذلك ، فاهلل سبحانو و تعالى اىل االنسان و اعطاه القدرات 

الخاصة فاليمو لكي ينطق و ينشئ لغة ، و بيذه القدرة استطاع االنسان االول ان يضع 

كمماتو و جممو االولى باالصغاء و المالحظة و التقميد لما يوجد حولو في الكون و لما 

تقدماالنسان و ارتقى في التفكير بدا بوضع كممات جديدة بالتواطؤ و االصطالح الذي مازال 

 1مستمر الى يومنا ىذا بل الى قيام الساعة

 

 

 

 

 

:   وىناك نظريات اخرى فرعية نمخصيا فيما يمي 
                                                             

  .63,64مصطفىصادق الرافعي ، المرجع السابق ، صفحة
1 .57,58  احمد شامية ، مرجع سابق ، صفحة
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 :نظرية االستعداد الفطري  .د 

ىي النظرية التي يرى ان اهلل خمق االنسان مفطور عمى قدرة استحداث ادوات االتصال 

المغوي و ان االنسان مفطور عمى القدرة عمى التعبير عن انفعاالتو ، اصل المغة في ىذه 

النظرية ان االنسان مزود بفطرتو بالقدرة عمى صوغ االلفاظ الكاممة ، كما انو مطبوع عمى 

الرغبة في التعبير عن اغراضو باي وسيمة من الوسائل ، غير ان ىذه القدرة عمى النطق ال 

 . 1تظير اثارىا االعند الحاجة او في الوقت المناسب

" دينج دونج"و دعاىا نظرية  : (ماكس مولر ):  وىذه النظرية التي اذاعيا المغوي االلماني 

Ding dong دعا ماكس مولر الى وضع ىذه النظرية ،مالحظة االطفال في حياتيم  

اليومية الحرة التي تدل عمى انيم تواقون الى وضع اسماء لالشياء التي يرونيا و ال يعرفون 

ليا اسماء و انيم يبتكرون اسماء لم يسمعوىا من قبل ، ارضاء لرغبتيم الفطرية في التكمة و 

التعبير عن اغراضيم ، فاستنبط من مالحظتو ىذه ان االنسان مزود بتمك القوة التي نشا 

. عنيا االلفاظ 

  و عمى ذلك نستطيع ان نقول ان االصل في المغة ىو ان االنسان مزود بتمك القدرة عمى 

 .2صوغ االلفاظ و ىذه القدرة ال تظير اال عند الحاجة

: نظرية التطور المغوي   .ه 

و حاول   (دارون)  قد تاثر واضعوا ىذه النظرية بنظرية التطور العام ، التي اذاعيا 
                                                             

1 147 صفحة2017  مدخل الى عمم المغة ،محمد عمي الخوالي، المجمد الخامس ، العدد االول ، يونيو 
 

.118نفس المرجع ،صفحة 2
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ان يبرىم عمى اثرىا في جميع النواحي العامة ، فيي حياة الفرد و النوع االنساني 

بخاصة ، و يقول عمى ان النمو المغوي لمطفل يشبو تطور لغة النوع االنساني ىم 

يزعمون ان لغة االنسان االول ، سمكت مراحل فطرية متعددة متمشية مع مراحل نموه 

 1.العقمي  

: نظرية االصوات الجماعية   

  تعرف ايضا بنظرية االستجابة الصوتية لمحركات العضمية فالمجيود العضمي 

الشاق مع التنفس الشديد ينتج عند تحريك االوتار الصوتية ، اصواتا مختمفة بشكل 

. و غيرىا من االلفاظ.  ىيال ىوب: جماعي ؛مثل 

  كانت ىذه اظير االراء التي تحدثت عن نشاة المغة ، و لكي ننتيي الى راي 

مختصر و مفيد في نشاة المغة نرى انو ال كبيرة فائدة من البحث عن اصل المغة 

،الن االمر سيقى بين اخذ و رد حتى يتم الكشف عن تقدم في عمم االجناس البشرية 

و عمم االحياء و غيرىما من العموم االنسانية و لو ان التقدم في ىذه العموم و سواىا 

 2. لن يمكننا من معرفة الظروف التي نشات فييا المغة

 

 :  تاريخ البحوث المغوية عند غير العرب 

  اتجيت الدراسات المغوية عند غير العرب الى النحو و دراسة االصوات و المعجم ؛فقد 

                                                             

1 .119  خصائص العربية و طرائق تدريسيا ، نايف معروف ، صفحة 
 

2 .17،صفحة1432-2011 ، 1  مقدمة في المسانيات ،د عاطف فضل محمد، عمان ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع ،ط
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ظير في اليند القديمة دراسات المغة السنسكوتية في فروع عمم المغة المختمفة تناولت 

: االشتقاق و االصوات و النحو و المعاجم و تضمنت دراساتيم المغوية االمور التالية 

 درسوا الصوت المفرد وقسموه الى عمل و سواكن بحسب المخرج و تحدثوا عن :  االصوات

المقاطع بشكل مفصل ، ووضعوا قواعد قريبة لمنبر ، و يعتبر االستاذ فيرث االنجميزي بان 

مدرسة االصواتاالنجميزية لم تنشا في القرن التاسع عشر اال عمى اكتاف المعمومات التي 

. قدميا ويميام جونز عن النحات و االصواتيون الينود

كانت عناية الينود بالنحو كبيرة ، فقد كان في اليند القديمة ما يقرب من اثنتي : عمم النحو  

. عشر مدرسة نحوية مختمفة و اكثر من ثالث مائة مؤلف في النحو

  ashtadhyayi  و ياتي عمى راس النحويين اليند العالم بانيني الذي وضع كتابو المشيور 

و قد جاء عمى شكل قواعد مختصر ، متضمنا االراء و االتجاىات   (االقسام الثمانية)

: المتعارضة ، التي كانت سائدة وقتيا ، و اىم خصائص النحو اليندي 

.   انو بدأ بجمع المادة المغوية و تصنيفيا ثم استخالص الحقائق منيا

.   انو سبق النحو اليندي االعداد الثالثة المفرد و المثنى و الجمع

. ماض حاضر و مستقبل:   قسم الفعل بثالثة اقسام بحسب الزمن 

 وقد بدات عمى شكل قوائم تضم االلفاظ الصعبة الموجودة في :االعمال المعجمية   

نصوصيم المقدسة ، ثم الحق بكل لفظ شرح معناه وىذا يشبو معاجة الموضوعات ثم وجدت 

 1مؤلفات تعدت النصوص المقدسة 
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  اما عند اليونان فقد كان تطوير النظام اليجائي لمكتابة اول عمل لغوي عندىم ، و كان 

و بعد ذلك نقمت الدراسة   (الفالسفة السفسطائين)التفكير المغوي عندىم مرتبطا بالفمسفة 

المغوية الى الرواقيين الذي فضموىا عن الفمسفة و المصريون القدامى اتجيت دراستيم الى 

و ترجم السريان النحو .  الفيمولوجيا و النحو و المعاجم حول المغة اليونانية: فروع عدم 

عند العبرانيين اال بعد اختالطيم بالعرب و . اليوناني و قمدوه و لم تزدىر الدراسات المغوية

خوفيم من ضياع لغتيم ، و مع ىذا بدات دراسة المغة و النحو العبريين لخدمة كتابيم 

 . 1المقدس ، و يشيد لمصينين بوفرة كتب العموم لغتيم و قد كانت ليم دراسات صوتية 

 

  الذين اثروا البحث الصوتي بمباحث فيما يتعمق بتنافر االصوات و تالفيا و الحديث عن 

مخارج االصوات و اول من فرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقل ىو ابن جني في كتابو 

سر صناعة االعراب و قد كان البن سينا عمل يدخل تحت الدراسة الصوتية ىو رسالة 

" اسباب حدوث الحروف "

 :النحو و الصرف :ثالثا   

  كان الصرف في اول نشاتو مندمجا ضمن الباب النحو وقد جمع مباحثيما سيبويو امام 

النحات في مؤلفة المعروف ب الكتاب و لم يطور الذين تموه ىذا العمم بالقدر الكافي ،و 

تحولت كثير من الدراسات المغوية بعده الى مجد الشروح لو ، و فضاللخميل بن احمد 

و في نفس الفترة التي كان سبويو و الخميل ينشران عمميما " ال يجحد " الفراىيدي في الكتاب
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في مدينك البصرة و جد عالمان اخران في الكوفة ىما ابو جعفر الرؤاسي ، الذي صنف 

و معاد اليراء الذي اشتغل بالصرف حتى قيل انو واضعو ، و بعد " الفيصل "كتابا سماه 

. ذلك صار نحاة البصرة و الكوفة جنب الى جنب و تنافسا في البحث و االنتاج

  و كان من نحات البصرة االخفش سعيد بن مسعدة و قطرب المازني ، و المبرد و نحاة 

الكوفة الكسائي و الفرات و ابن سكيت و في فترة ازدىار البحث المغوي و ظيرت الكتب 

الكاممة التي تعالج النحو مثل المقتضب المبرد و في ىذه الفترة انفصل النحو عن الصرف 

. عمى يد ابن عثمان المازني الذي الف التصريف

  و بعد القرن الثالث ىجري نافست اقطار و مدن اخرى لمبصرة و الكوفة في الدراسات 

اتجو عمماء ىذه البمدان الى عرض مذىبي . النحوية  ، اشيرىا مصر المغرب و االندلس

الزجاج ابن السراج : البصرة و الكوفة و انتقادىما و من اشير النحات في ىذه المرحمة 

 1السيرافي ابو عمي الفارسي الرماني 

 

 

 :رابعا المعجم   

  العمل المعجمي ىو اصعب نشاط لعمم المغة ذلك ان المعجمي يعالج ظاىرة مفتوحة ، و 

محاولة حصر كمماات لغة حية تكاد تكون امرا مستحيال ، و من شروط المعجم الشمول و 
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الترتيب ، و قد تميز العرب قديما و حديثا بتفننيم في اشكا معاجميم و طرق تبويبيا لما 

و   (معاجم االلفاظ)فرتبوا معاجميم اما عمى المفظ " المفظ و المعنى"الحظوا طرفي الكممة 

:  و تنافسوا في معاجم االلفاظ بخالف معاجم المعاني   (معجم المعاني)اما عمى المعناي 

 ىي المعاجم التي رتبت مادتيا المغوية بحسب االلفاظ و ىي تنقسم بحسب :معاجم االلفاظ 

اولوية ترتيب الفاظ مادتيا المغوية الى مدرسة الترتيب الصوتي و مدرسة الترتيب االلف بائي 

. و مدرسة الترتيب بحسب االبنية

رائد ىذه المدرسة ىو الخميل بن احمد الفراىيدي الذي امتاز  :   مدرسة الترتيب الصوتي

بعقمية رياضية و براعة في الموسيقى و قد الف اول معجم في المغة العربية و سماه العين و 

اىم مايميز ىذا المعجم ان مؤلفو يجمع مفرداتو بطريقة رياضية منطقية حيث الحظ ان 

الكممة العربية قد تكون ثنائية اوثالثية او رباعية او خماسية ، و في كل حالة امكنو 

االستبدال و تقميب الحروف الى جنيع اوجييا الممكنة من الناحية التظرية ، تميز بين 

. و ترتب الكمما حسب اول حروفيا من حيث المخرج. المستعمل و الميمل

تيذيب المغة االزىري تابعا في منيجو لمعجم العين اما من ناحية المادة .   و يعد معجم

المغوية و تيذيب المغة ضخم جدا بالنسبة لمعجم العين ، و االزىري جمع في مادتو من نكت 

حفظيا ووعاىا من افواه االعراب عن طريق المشافيم ، وقد اضاف ابن القاسم العالي في 

معجمو البارع و ىو اول معجم اندلسي اتبع فيو منيج العين بعض مارآه الخميل بن احمد 

الفراىيدي ميمال و صحح بعض الشواىد و نسبيا الى قائميا ، و قد سار عمى طريقة الخميل 
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في كثير من المعاجم العربية كمختصر العين لمزبيدي و المحيط لصاحب بن عباب و 

 1المحكم البن سيده 

:   مدرسة الترتيب االلفبائي 

بحسب التشابو و )  رتبت ىذه المدرسة المادة الحيوية بحسب الترتيب االلفبائي العادي 

: كالتالي   (النظائر في رسم الحروف

و قد اتبع ىذا الترتيب ابن الدريد في معجمو الجميرة :  وضع الكممات تحت اسبق حروفيا 

حيث سار عمى الترتيب االلفبائي ووضع الكممات تحت اسبق حروفيا في الترتيب االلفبائي 

. بع ان رتبيا الترتيب الكمي و اتبع نظام التقميب كالخميل

  وضع الكممات تحت اسبق حروفيا االصمية و نظر في ىذا الترتيب الى الحرف االصمي 

االول من الكممة و ترتيبيا بحسب الترتيب االلفبائي ، و قد وضعت معاجم بحسب ىذا 

الترتيب كمعجم الجيم البي عمرو الشيباني و المقمييس و المجمل البن فارس و اساس 

. البالغة لزمخشري و المصباح المنير لمقيومي

اتبع ىذا النظام ابوبشر اليمان في مؤلفو :  وضع الكممة تحت حرفيا االخير دون تجريد 

الثقفية في المغة حيث رتب الكممات دون تجريدىا من حروف الزيادة بحسب اوخرىا ترتيبا 

. ىجائيا ، قاصدا خدمة الشعراء

زائد ىذه الطريقة التي يطمق عمييا نظام الباب :   وضع الكممة تحت حرفيا االصمي االخير 
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و الفصل او الترتيب بحسب القافية ىو المغوي الفارابي و اتبع ىذا النظام الجوىري في 

معجمو التاج المغة و صحاح العربية و كذا الصاغاني في مؤلفو الذي مات قبل ان يتمو 

باب الزاخر و الباب الفاخر و ابن منظور في معجمو لسان العرب ، و ممن اتبعوا نظام ‘العا

الباب و الفصل ايضا الفيروز ابادي صاحب القاموس المحيط و كذلك رتب الزبيدي مؤلفة 

 1. تاج العروسة

 يراعي ترتيب الكمما في ىذا النظام بحسب االبنية، :  مدرسة الترتيب بحسب االبنية 

الى الحركات ، الى جانب الصوت الساكن ، و لم يصل التاليف في االبنية في مرحمتو االولى

صورة المعجم الكامل واول معجم ترتب مادتو عمى حسب االبنية او باعتبار السواكن و 

العمل ىو معجم ديوان االدب لفرابي الذي قسم معجمو الى اقسام اسماىا الكتاب و منيا 

اسماء و افعال و من المعاجم : كتاب السالم و كتاب المثال ،و قسم كل كتاب الى شطرين 

و كذلك فعل " االي اقفت اثر الفرابي معجم شمس العموم و دواء العرب من الكموم 

  " مقدمة االدب"الزمخشري في مؤلفة 

ترتب االلفاظ في معجم المعاني بحسب الموضوعات ، و اخذت البدايات  : معاجم المعاني

الخيل االصمعي خمق : في كتيبات صغيرة بتناول كل واحدة منيا موضوعا واحدا مثال 

االنسان ابي عمروالشيباني و غيرىم ، كما ظيرت اعمال تجمع اكثر من موضوع في مجمد 

واحد مثل االلفاظ البن السكيت جواىر االلفاظ قدامى ابن جعفر و من اىم االعمال في ىذا 
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المجال المختصر البن سيدة و يعد ىذا االخير اشمل معجم رتب بحس المعاني ، استعان 

فيو ابن سيدة بكل ماكتب قبمو من معاجم و يوجد الى جانب المختص معجم الكفاية المتحفظ 

 1. و نياية المتمفظ البن االجدابيي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اهمية المغة لمفرد و المجتمع

 : اهمية المغة العربية في المجتمع

المغة العربية ىي لغة القرانالكريم و ىي التي تعزز روابط التواصل بين االمة االسالمية ، و 

التي تدل عمى تقاربيم و انسجاميم ، فالمغة ىي التي توضح االفكار و تصاغ بيا المشاعر 
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و العواطف ، اما فيما يخص المغة العربية االتي شارك في شرح قواعدىا لالعجام الذين 

و عمماء النحو و الصرف و البالغة فيي من اقدم المغات التي حافظت عمى . دخموا االسالم

الفاظيا و تراكيبيا و قواعدىا كاممة و قد نشأت في شبو الجزيرة العربية كما انيا تمتمك 

 : الكثير من المزايا التي جعمتيا ذات اىمية عالية و منيا

 انيا اداة لمتعارف بين ماليين البشر المتوزغين في انحاء العالم ، فيي ثابتة االصل .1

  .والجذور و متجددة بالخصائص و المميزات

 االداة التي نقمت بيا الثقافة عبر القرون ، و من خالليا اتصمت االجيال ببعضيا .2

 .  تدريجيا

  .حممت االسالم و مانبثق منو حضارات وثقافات .3

 توحد بيا العرب قديما و مازالوا يتحدثون من خالليا ليتكمموا لغة واحدة و افكار و .4

  عواطف تجمعيم عبر البمدان

 . اداة اتصال و نقطة التقاء العرب مع الشيوب الكبيرة التي اشتركت معيم في ثقافة .5

 انيا من اىم المقومات لمحياة و الكيان ، كما تحمل الثقافة و الروابط الموحدة و .6

  .المكونة لبنية العرب

 افضل طريقة لمعرفة شخصيك ىذه االمة و خصائصيا ، كما انيا االداة التي .7

سجمتافكار العرب و احاسيسيم عبر الزمن 
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البيئة الفكرية التي تعيش فييا االمة و ىي حمقة وصل الماضي و الحاضر  .8

  .والمستقبل

  .تمثل خصائص االمة و تقوى اذا قوينا االمة كما تضعف بضعفيا .9

 تحمل رسالة انسانية بمفاىيميا و افكارىا ، و تمكنت بان تكون لغة حضارة .10

  .انسانية اشترك بيا العرب كافة

 احتمت ىذه المغة مرتبة كبيرة نظرا النيا لغة العمم و السياسة و التجارة و .11

  العمل و التشريع و الفمسفة و المنطق و االدب و الفن و التصوف

  .انيا لغة القران الذي يضم الكثير من االعجاز العممي القرآني .12

 : اهمية المغة العربية عند الفرد

 : تتعدد اىمية المغة و انعكاساتيا عمى شخصية االنسان و من اىميا مايمي

المغة العربية مفتاح اساسي لفيم حياة الفرد ، و من اىم الوسائل الضرورية لالنسان التي 

  .يوظفيا لمتعبير عن رغباتو و حاجاتو و افكاره و مشاعره

ىي وسيمة لمتخاطب مع االخرين ، و تبادل االفكار معيم و فيم مشاعرىم ووسيمة لتنمية 

  .التجارب و االفكار في الميادين المختمفة

المغة تكون و تييئ لمفرد شخصيتو و تعزز قدرتو عمى اإلبداع  و المشاركة و العطاء عن 

  .طريق االختالط باالخرين و اكتساب الخبرات منيم
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تساعد الطفل عمى النمو و تنمية شخصيتو اذا ما اكتسبيا و استخدميا بطريقة جيدة حيث 

تساعده عمى فيم و تكوين عالمو بكافة ابعاده و جوانبو كما تساعده عمى تذكر و تطوير 

  .قدراتو العقمية

  : عمم المغة االجتماعي

  ماىو عمم المغة االجتماعي ؟

يعتبر عمم المغة االجتماعي احد اىم افرع عمم المغويات او مايعرف بعمم المسانيات فيو العمم 

  .الذي يعنى بدراسة الل و المجتمع و تاثير المجتمع و البيئة المحيطة عمى ىذه المغة

يقوم ىذا العمم بدراسة المسانيات و لغويات المغة بين االفراد و المجموعات التي يميزىا الكثير 

من الفوارق و العوامل كالجنس و الدين و العمر و النوع االجتماعي  و المستوى التعميمي و 

الثقافي و االجتماعي و االقتصادي و غيرىا ، و كيفية استخدام الميجات و القواعد  و 

  .التراكيب و االبنية المغوية بناءا عمى ىذه الفوارق

يقوم عمم المغة االجتماعي بفحص التفاعل و االنسجام بين المغة و المجتمع ، فيبدو واضحا 

ان المغة تتاثر بشكل كبير بالبيئة الثقافية التي تستخدم بيا ، فعمى سبيل المثال ، قام العديد 

من المياجرون باالستقرار في مناطق معينة في بعض المناطق من الواليات المتحدة 

األمريكية ثم ادخال الكثير من الكممات الجديدة المستخدمة من المغة االم لممياجرين و 

  .اضافتيا الى المغة االينجميزية ىناك

  :االجتماعيانواع عمم المغة 
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تعد الميجة ىيالمغة التي يقوم مجموعة من االفراد باستخداماىا حتى : Dialect المهجة

يتمكنوا من فيم بعضيم البعض ، حيث يكون ىؤالء االفراد في نطاق جغرافي معين و يشار 

لغة يستخدميا المتحدثون   idiolect الى خصائص لغة المتحدث الفردي باسم المتحدث

  .الفرديون

و من السيل ان تظير لغة مجموعة معينة من الناس اختالفات منتظمة من تمك المستخدمة 

من قبل مجموعة اخرى من المتحدثين لتمك المغة ، فعندما تكون ىناك فوارق و اختالفات 

  1اجتماعية و جغرافية بين المجموعات المتحدثة بالمغة االينجميزية

حينيا سوف يتحدثون بميجات مختمفة عن بعضيم البعض كالمغة االينجميزية و االمريكية و 

الكندية و غيرىا ، و بالتالي يمكن تعريف الميجة بانيا المغة الفردية لجمعاة معينة تجمعيم 

مجموعة من العوامل الفردية لجماعة معينة تجمعيم مجموعة من العوامل التي تميزىم عن 

  .غيرىم

و لكن لن يكون من السيل دائما تحديد ما اذا كان االختالف في الكالم بين المجموعات 

  .المختمفة ىو داللة عن ليجتين مختمفتين او داللة عن لغتين مختمفتين

تعد لغة التواصل المشتركة ىي المغة التي :  language franca : لغة التواصل المشترك

يستخدميا العديد من االشخاص من مختمف المناطق و البمدان و االمم و ىي نفسيا المغة 

  .التي يتم استخداميا في مواقع التواصل االجتماعي و في اماكن التواصل التجاري
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يعرف االسموب او الطرز بانو ليجة مستخدمة في المواقف  :  style: االسموب و الطرز

المختمفة لدى الكثير من المتحدثين القدرة عمى استخدام عدد من اساليب الكالم المختمفة 

كالكالم الرسمي ، فيناك العديد من البمدان التي لدييا قواعد سموكية و اجتماعية تحكم حرية 

  .الفرد في استخدام اسموبو بدقة و يتقييد بقواعد ىذا البمد

 :  slong: المغة العامية

تعرف العامية بالكممات المستخدمة من قبل مجموعة معينة من الناس و عادة ماتكون غير 

  .رسمية

  :   Dialect and accent: المهجة و المكنة

تعتبر المكنة ىي الطريقة التي يتحدث بيا االنسان في منطقة وامة معينة ، حيث من الممكن 

ان يتم تحديد المكنة من خالل موطن متحدثييا او اوضاعيم االجتماعية او االقتصادية و 

  .يتاثر لغتيم االم و عرقيم و دينيم و غيرىا

طرق : بينما يعتبر الميجة نسخة محكية من المغة و تعتبر كمغة قياسية ،فعمى سبيل المثال 

 1 .الكالم و النطق المختمفة الموجودة في الواليات المتحدة األمريكية تسمى بالمكنات

كمكنة والية نيويورك و لكنة والية تكساس و غيرىا ، بينما تعتبر المغة االينجميزية بتراكيبيا و 

مفرداتيا المختمفة بين الدول الناطقة بيا بالميجات كالميجة االمريكية و البريطانية و الكندية 

  .و االستراليا و غيرىا

                                                             

 1 .نفس المرجع
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تعتبر المغة اليجينة لغة مركبة تم : Pidgin and Creole: المغة الهجينة و المغة المولدة

تطويرىا كمغة لمتواصل بين االفراد المتحدثون بمغات مختمفة عن بعضيا البعض ، مما ادى 

الى احتكاك و تواصل بسيط بين قواعد و مصطمحات و طرق نطق لغتين معينتين ، بينما 

تعتبر المغة المولدة ىي نوع من المغة الطبيعية التي تطورت عبر التاريخ من المغة اليجينة و 

ظيرت الى الوجود في نقطة زمنية محددة يتحدث بعض  الناس في جمايكا وسيراليون و 

  .الكاميرون و اجزاء من جورجيا و كارولينا الجنوبية المغة المولدة

  : Angots  or targons المصطمحات المغوية

المصطمحات المغوية او االورغوتية ىي العبارات او المصطمحات المستخدمة من قبل فئة 

  .معينة او فئة محترفة

يعرف الكالم الممنوع بالكممات او العبارات التي ليا تعبير غير  : Taboo الكالم الممنوع

محبب و ميذب ، حيث يؤدي استخدام ىذه الكممات و العبارات الى نقل صورة سيئة عن 

  .مستخدمييا ، فيي بالعادة ماتنتقل بالتشائم

تعرف التعابير التمطيفية او التبسيطية  : Euphemism التعابير التمطيفية و التبسيطية

بالتعابير التي تحمل كالم غير مباشر لمتعبير عن احداث غير سارة ، عمى سبيل المثال ، 

 die  .1 لمتعبير عن الموت بطريقة اقل حدة من مصطمح   pass away يستخدم مصطمح

 : اشهر عمماء و باحثي عمم المغة االجتماعي

                                                             

 1 .المرجع نفسو
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  وليام البوف

  رونالد وودروف

   جون جامبيرز

  ويميام ستيوارت

  مريام ميرىوف

  سوزان رومين

  جانيت ىولمز

  .بيتر ترودجيل

  باربارا جونستون

  بيتر ستوكويل

  جيرارد فان ىيرك

 جون ادوردز

  ريتشارد ىدسون

  برنارد سولسكي

و بالنياية يعتبر الكثيرون دراسة ىذا العمم من امتع الدراسات فيو حقل نستطيع من خاللو 

  .فيم اسموب حديثنا و طرق استخدامنا لمغة من شتى الجوانب

  : خصائص المغة و مميزاتها
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المغة العربية منظومة كبرى ليا انظمة متعددة فميا نظاميا  :  التنظيمية لمغةالطبيعة .1

الصوتي الموزع توزيعا ال يتعارض في الصوت مع صوت و ليا نظاميا التشكيمي 

الذي ال يتعرف فيو موقع مع موقع فميا نظاميا الصرفي الذي ال تتعارض في 

صيغة مع صيغة و ليا نظاميا المنحوي الذي التتعارض فيو قاعدة مع قاعدة ، و 

ليا بعد ذلك نظام لممقاطع و نظام لمنثر و التنغيم فيي منظومة كبرى يؤدي كل 

نظام وظيفتو بالتعاون مع النظم االخرى و ىذا و تظير الطبيعة التنظيمية لمغة في 

 1:االمور التالية

و مافيو من تغييرات دقيقة اذا قيس المسان العربي بمقاييس عمم  : المستوى الصوتي .أ 

المغات فانو يحقق لنا ان نعتبر المغة العربية اوفى المغات جميعيا و ذلك تبعا لمقياس 

تستخدم ىذا الجياز : جياز النطق في االنسان كما يقول عباس محمود العقاد 

االنساني عمى اتمو و احسنو و ال تيمل وظيفة واحدة من وظائفو ، كما يحدث ذلك 

فقد اشتممت عمى جميع مخارج " االخير اكثر من االبجديات المغوية بين حرفين 

االصوات التي اشتممت عمييا اىواتيا السامية ، وزادت عمييا باصوات كثيرة ال وجود 

  .الثاء و الذال ، الغين ، الضاد ، الخاء و الظاء: ليا في واحدة منيا ؛ مثل 

و مافيو من اوزان و ابنية تصاغ وفقيا مشتقات المغة العربية  : المستوى االشتقاقي .ب 

اشتقاقية اذ ىي عبارة عن توليد لبعض االلفاظ من بعض و الرجوع بيا الى اصل 
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واحد ، يحدد مادتيا و يوحي بمعناىا المشترك االصيل مثميا يوحي بمعناىا الخاص 

  .الجديد

 قانون الحذف :العالقة بين الكممات و التراكيب المكونة منها و مابينها من قوانين  .ج 

و االشتقاق ، قانون الزيادة ، قانون التقديم و التاخير ، ظاىرة التطابق بين الصفة و 

  1.الموصوف و الفعل و الفاعل تذكيرا و تانيثا

 

ذىني ، ويعني ذلك : المغة وجيان متكامالن ، أحدىما  : الطبيعة التجريدية المغة .2

أن المعمومات والمعاني واألحداث واألمور المدركة يتم تخزينيا في الذىن مجردة ، 

 . إدراكي أي إدراك تمك األمور المختزنة وتحويميا إلى واقع محسوس: وثانييما 

المغة عن المواقف الحياتية :  ، وىي السمة اإلنتاجية لمغة الطبيعة اإلبداعية لمغة .3

المتجددة التي يمر بيا اإلنسان يدل عمى القدرة اإلبداعية لمغة ، فالمعنى المراد 

وتجدر اإلشارة إلى . توصيمو لآلخرين يمكن تقميبو في صور ترکيبية ال حصر ليا 

وقد أطمق . أن المغات تتفاوت فيما بينيا من حيث ىذه اإلمكانات اإلبداعية 

وتتجمی السمة اإلبداعية في . تشومسكي عمى السمة اإلنتاجية لمغة كممة اإلبداعية 

 من الجمل لم يسبق هالمغة عبر مقدرة المتكمم عمى إنتاج وعمى تفيم عدد غير متنا

                                                             

57 ، صفحة 1978، القاىرة ، دار الفكر ، 1االحكام في اصول االحكام ، ابن حزم ،ج  .1 
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لو سماعيا من قبل ، وتختص ىذه المقدرة باإلنسان من حيث ىو إنسان ، وال نجدىا 

 : وتتجمى ىذه السمة في األمور التالية . ، بالتالي ، عند أي كائن آخر 

استعمال المتكمم المغة استعمال تجدد أي أن ما يتكممو ىو تعابير متجددة وال تعد  .أ 

  . ترديدة لما سمعو اإلنسان

  تعد المغة أداة الفكر والتعبير الذاتيين متحررين من كل ضابط .ب 

استعمال المغة يظير تماسكيا ومالءمتيا لظروف المتكمم ، وىذا التماسك بعد مظيرا  .ج 

 . أساسيا لمغة اإلنسانية

كل لغة من المغات فييا قابمية التطور في دالالت الفاظيا  : الطبيعة التطورية لمغة .4

، ويعد ىذا أساسا في حياة المغة ونمائيا ، والمغة العربية خير شاىد عمى ذلك ، 

 فالمعاني المجازينة والمعاني االصطالحية الكثيرة كثرة متناىية تدل عمى ذلك

وتعني أن المغة البشرية المستخدمة في مجتمع معين يتوارثيا  : اجتماعية المغة .5

الخمف عن السمف ، كما أنو ال بد لمطفل من مجتمع يعيش فيو ليكتسب المغة أن 

 1. المغة مظير اجتماعي بحت ، وال تخضع في ظيورىا وتطورىا لقوانين الطبيعة

و تعني أن األصوات المفردة في لغة اإلنسان ال معنى ليا بحد ذاتيا ،  :االزدواجية .6

كحروف الصاد والياء والفاء مثال ، إال أن ىذه الحروف عندما تركب بشكل معين 

  . تتولد منيا كممة صيف التي تعطي مدلوال معينا

                                                             
1
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وىي ميزة اختص بيا اإلنسان دون سائر الكائنات الحية ، وقد أشار  : المغة إنسانية .7

اإلنسان ىو الوحيد الذي أوتي ىبة الكالم : إلى ذلك أرسطو في كتاب السياسة بقولو 

 .بين جميع األحياء 

و نستنتج مما سبق ان المغة العربية تتميز بانيا لغة اعراب فيذا االخير يعتبر من خصائص 

المغة العربية و مراعاتو تعد الفارق الوحيد بين المعاني المتكافئة في المفظ اذ انو عن طريق 

من العموم الجميمة التي خضت :"االعراب يمكن تمييز الكالم ، و في ذلك يقول ابن فارس 

بيا العربية االعراب الذي ىو الفارق بين المعاني المتكافئة في المفظ ، و بو يعرف الخبر 

الذي ىو اصل الكالم ، و لواله ما ميز فاعل من مفعول و ال مضاف من منعوت ، و ال 

  .تعجب من استفيام و النعت من توكيد

و المغة العربية قادرة عمى مواجيك التغييرات التي تصيب المجتمع فيي كوعاء يمكنيا 

استيعاب كل ىذه التغييرات ففييا الخشونة و الدقة ، و فييا العذوبة و الغمظة و ىي مرنة 

نستطيع ان ناخذ من اشتقاق االلفاظ مايعطييا غنى و ثروة و يمكننا من ان نشتق لكل جديد 

اختيارىا التميفون اسم لمياتف ، و الراديو اسم لممذياع ، و : من التغييرات الفاظ تالئمو مثل 

  .التمفزيون اسم لمتمفاز

فالجديد تخضعو الوزانيا و اشتقاقاتيا و بيذا امكنيا و يمكنيا ان تستوعب كل جديد و تقدر 

 1. عمى مواجية التغييرات التي تصيب المجتمع

                                                             
 . 46صفحة. المرجع نفسو1
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 : وظائف المغة

تعد المغة ركنا اساسيا في حياة االنسان و ال يمكنو ان يفيم الكون من حولو و يتطور في 

جوانب شتى اال بيا ، فييا يتفاىم مع غيره من افراد المجتمع في المواقف الحياتية المتنوعة 

و ينقل افكاره و اراءه و احاسيسو و حاجاتو ، و عميو فان المغة تؤدي دورا رئيسيا في دورة 

الحياة و ال يمكن ان تفيم طبيعتيا و حقيقتيا بعيدا عن وظائفيا ، فنحن اذا اردنا ان ندرس 

الفكر و النتاج الفكري فالواجب ان ندرس المغة ، و اذا اردنا ان ندرس المغة فعمينا ان ندرس 

عمميا في المجتمع فالمغة ال قيمة حقيقية ليا بعيدا عن سياقيا االستعمالي و ىذا السياق 

  .يتجمى في وظائفيا

 : يمكن بيان وظائف المغة عمى النحو االتي

 ، فالمشاعر اإلنسانية جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان ، فيو يفرح التعبير الوجداني .1

إلخ وىذه كميا . ويغضب ، ويحب ويكره ، ويزىو ويغتبط ، ويتالم ويتعجب ويستغيث 

التعبير عن : مظاىر وجدائية تكمن في النفس اإلنسانية ومن مظاىر ىذه الوظيفة 

الحب والميل إلى األشياء المحمية إلى النفس ، واإلعجاب بما يدعو إلى الفخر ، 

وقد ابتكرت كل لغة أساليب إلبراز ىذا المظير . واإلحساس باأللم والحزن واألسى 

الوجداني عند اإلنسان ، وفي المغة العربية نجد أساليب التعجب والمدح والذم 

  إلخ... واالستغاثة والندبة 
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 ، المغة إبانة عن مضمون الفكر لدى اإلنسان ، وكل كالم لديو ينبثق التعبير الفكري .2

عن أفكار معينة ، وبالمغة التي يتكمم بيا المرء يمكن تقييم ما لديو من أفكار ، 

  . فالتفكير السطحي تكون لغتو كذلك ، والتفكير المستنير يبرزه التعبير المغوي الراقي

فالمغة ناقل األفكار اإلنسان عن وجية نظره في الحياة ونظرتو إلى الكون واإلنسان والحياة  

، وناقل لمظواىر العممية والمعرفية التي تنتجيا كل أمة قالمغة العربية نقمت لنا أفكار العرب 

. الجاىميين عن طريق الشعر ، ثم جاء اإلسالم فارتقى بالمغة ، فكرية ، إلى اسمی درجاتيا 

وىكذا أصبحت المغة ... فغنيت بالمصطمحات الجمة وظيرت بعد ذلك العموم اإلسالمية 

 1.وعاء لمفكر اإلسالمي وما أنتج من حضارة 

المغة وسيمة لمتواصل والتفاىيم بين أفراد الجماعة المغوية  : الوظيفة االجتماعية . .3

، والمستقبل  (المتكمم  )المرسل : المتجانسة ، وىذا االتصال لو أربعة أركان 

وتؤدي المغة وظيفتيا . ، وأداة اإلرسال وأداة االستقبال والمادة المرسمة  (المستمع 

حسب األنماط المتباينة في المجتمع ، بل غمب عمى كل جماعة تشترك في مينة 

إلخ ، ... معينة نمط لغوي معين ، كاألطباء والميندسين والنجارين والحدادين 

ويتصل بيذا الجانب االجتماعي كثرة المعتقدات الساذجة واألساطير والخرافات لدى 

المجتمعات الساذجة أو البدائية وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الباحثين ال يرون في 

 : المغة وظيفة االتصال أو التواصل لؤلسباب التالية 
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.  المناجاة والقراءة االنفرادية بصوت عال . أ 

استعمال المغة في السموك الجماعي كالصالة والدعاء  . ب 

. استعمال المغة في المخاطبات االجتماعية كالتحيات وغيرىا . ج 

 1 .استعمال المغة إلخفاء أفكار المتكمم كما في لغة السياسة والمصوص. د 

 ، ليس المقصود بالبيان في ىذا المجال متوقفا عمى العمم المتفرع من الوظيفة البيانية .4 

عموم البالغة ، بل يتعداه إلى قدرة المتكمم عمى تحديد أفكاره بدقة واالستدالل ىا وترتيبيا 

وتسمسميا ، واإليجاز غير المخل ، واإلطناب غير الممل ، واستخدام األساليب المغوية 

المختمفة ، والمواءمة بينيا وبين ما يستدعيو من تنغيم أو رفع لمصوت وخفضو بما تقتضيو 

ويكفي لمتدليل . الداللة واختيار األلفاظ المناسبة وابتكار المعاني وتوليد بعضيا من بعض 

 {خمق اإلنسن  ( ۳ )ألم تعمم االن : عمى ىذه الوظيفة البيانية لمغة العربية ، قول اهلل تعالى 

  . : [ 3-1: الرحمن  ]

نتاجيا الفكري عمى  : الوظيفة الحضارية .5  فالمغة الخزانة التي تحفظ لؤلمة حضارتيا وا 

مر العصور ، وما ماليين المخطوطات المنبثة في شتى مكتبات العالم إال دليل واضح عمى 

عراقة المغة التي استطاعت أن تحتفظ بيذا النتاج العممي والفكري واألدبي المذىل في شتى 

 2.صنوف المعرفة 

                                                             
1
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 و كاضافة لما جاء بو الدكتور عاطف فضل محمد عن الوظائف التي تؤدييا المغة مايمي 

:  

تتمخص ىذه الوظيفة في السماح لمستخدمي المغة منذ طفولتيم المبكرة  : الوظيفة النفعية 

بالتعبير عن حاجاتيم و رغباتيم و مايريدونو من البيئة المحيطة و ىذه الوظيفة ىي التي 

 . " انا اريد" يطمق عمييا 

يستطيع الفرد من خالل المغة ان يتحكم في سموك االخرين فيي تعرف  : الوظيفة التنظيمية 

كنوع من الطمب او االمر لتنفيذ المطالب او " و ال تفعل كذا ...  افعل كذا" باسم وظيفتو 

. النيي عن اداء بعض االفعال

 و تتمثل في حفظ التراث االدبي و الديني و العممي في سياق ثقافي :الوظيفة التاريخية 

، و نقمو من جيل الى اخر ، لتتصل حمقاتو و تتم معايشة ابناء االمة لو ، و االفادة منو .ما

، ونقل افكار و تجارب االمم االخرى ، و االطالع عمى اثارىم المختمفة و انماط تفكيرىم و 

  .عقميتيم قصد االستفادة منيا

تسمح المغة لمفرد باليروب من الواقع عن طريق وسيمة من صنعو ىو ،  :الوظيفة التخيمية 

و تتمثل فيما ينتجو من اشعار في قوالب لغوية تعكس انفعاالتو و تجاربو و احاسيسو ، كما 

يستخدميا االنسان لمترويج او لشحذ اليمة و التغمب عمى صعوبة العمل و اضفاء روح 



69 
 

الجماعة كما ىو الحال في االغاني التي يرددىا االفراد في االعمال الجماعية او عند 

 1 .التنزه

 تستخدم االغة لوصف مختمف المواد و الحاالت و :وظيفة وصفية او استعراضية  

االجراءات التي تحيط بنا باالضافة الى وصف مايجري من احداث و تطورات في الطبيعة و 

المجتمع ، اي وصف الظواىر الطبيعية و الحاالت التي ترافق العمميات االنتاجية التي يقوم 

  .بيا االفراد

تستخدم المغة لتقييم افكار و تصرفات كل شخص باالضافة الى تقييم :وظيفة تقييمية  

افكاره و تصرفات االخرين ناىيك عن تقييم المشاريع المختمفة في المجاالت العممية و 

الثقافية و االجتماعية و السياسية و غيرىا و كذلك المواقف المتخذة ىنا و ىناك اي انيا 

  .تقوم بوظيفة اصدار االحكام و المقارنة و االستدالل او بمورتيا

فالمغة تخدم عممية التفاىم و التحاور و النقاش و تبادل االراء و تقريب :وظيفة تفاهمية  

  .وجيات النظر بين البشر ، فيي بحق اكبر واسطة لمتفاىم بين البشر عمى مر العصور

فعن طريق اختيار الصياغات المغوية المالئمة يمكن تقسييم توجييا ادارية  :وظيفة اجرائية 

محددة يتم باالعتماد عمييا التأثير عمى تصرفات و اجراءات االشخاص المعنيين ، كاصدار 

  .التوجييات العسكرية او االدارية او الحزبية او التربوية و ماشبو ذلك

                                                             
 . 18 ، بيروت ، المؤسسة الحديثة لمكتاب ، صفحة 2011 ،1فصول في فقو المغة العربية ، د اميل بريع يعقوب ، ط  1

 



70 
 

تمعب المغة دور ناقل التراث االنساني بشكل عام و من جيل الى اخر  : وظيفة نقل التراث 

، وىي اداة التي سجمت منذ ابعد العصور افكارنا و احاسيسنا و نشاطاتنا ، فيما يتم تدوين 

كامل التراث البشري و ىي بيذا حمقة الوصل المتينة التي تربط الماضي بالحاضر و 

  1. المستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 19المرجع نفسو ص  1
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:  الخاتمة 

مقدمة فً اللسانٌات " بعد اتمام هذا البحث المتواضع الموسوم بدراسة كتاب 

للدكتور عاطؾ لفضل محمد و الذي كان عبارة عن جولة فً تارٌخ اللؽة العربٌة و "

.  نشاتها و تفاعلها مع ممٌزاتها و خصائصها

 اود فً الختام ان اذكر كل النتائج التً توصلت الٌها اثناء معالجتً لهذا الموضوع 

: ، و قد حصرتها فً النقاط التالٌة 

.   اللؽة العربٌة هً اصوات ٌعبر بها كل قوم عن اؼراضهم

نظرٌة االلهام و الوحً و التوقٌؾ ، و :  هناك عدة نظرٌات لنشاة اللؽة االنسانٌة منها 

نظرٌة محاكات اصوات الطبٌعة ، نظرٌة االتفاق و المواضعة و االصطالح و 

.: ؼٌرهم

  كانت اتجاهات الدراسة اللؽوٌة عند ؼٌر العرب الى النحوو دراسة االصوات

 . و المعجم

  ، اتجهت الدراسة اللؽوٌة عند العرب الى النحو و الصرؾ ، الصوت 

 . الدراسات المعجمٌة

 ان اللؽة اساس مهم للحٌاة االجتماعٌة و هً ضرورة  . 

 لعرب قدٌما و مازالوا ٌتحدثون من خاللها لٌتكلموا لؽة واحدة اد بهاح تو . 

  ًافضل طرٌقة لمعرفة شخصٌةهذه االمة ، و خصائصها كما انها االداة الت 

.  سجلت افكار العرب و احاسٌسهم عبر الزمن

الطبٌعة التنظٌمٌة ، الطبٌعة التجرٌدٌة و االبداعٌة و :  من بٌن خصائص اللؽة 

.  التطورٌة و ؼٌرهم

التعبٌر الوجدانً ، الفكري ، الوظٌفة :  و هناك عدة وظائؾ للؽة نذكر منها 

.  االجتماعٌة ، البٌانٌة و الحضارٌة ، النفعٌة و الحضارٌة و ؼٌرهم
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