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 شكر وعرفان

 

 التكريم حائرًا عاجزًا عن تكريمك  إليك..............يامن يقف                 

 إليك....................يا من تعجز الكلمات عن ذكر بعضك                 

 فى ببعض قدرك......إليك..................يا من لو اتينا بالتقدير كلمة ما و         

 إليك.........منا كل الحب والود و الوفاء                            

 ال تحمل قواميسنا كلمة شكر أو عبارة امتنان تعبر عما في القلوب            

 ولكن لعل دعواتنا تطرق أبواب السماء                         

 نا المتالشية في هذه اللحظةفتكون ابلغ حروف                     

 

 

 جنـــــــاتـــــــــهءك....ورزقــــــــــــــك ــــــــاــــارك هللا عطــــــــــــبـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

 إلى من تعٌدانً بالتربٌة فً الصؽر وكانا لً نبراسا ٌضًء فكري بالنضج    

 والتوجٌه فً الكبر أمً، أبً                               

 حفظهما هللا                                     

 إلى من شملونً بالعطؾ، وأمدونً بالعون، وحفزونً للتقدم             

 إخوتً، وأخواتً                                  

 رعاهم هللا                                  

 الى كل من علمنً حرفاً، وأخذ بٌدي فً سبٌل تحصٌل             

 العلم، و المعرفة، إلٌهم جمٌعا أهدي                        

 ثمرة جهدي، ونتاج بحثً المتواضع                       

 وإلى جمٌع أصدقابً                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داء ــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله

 

 من قال فٌهما الرحمن:) وقل ربً احمهما كما ربٌانً صؽٌراً(

 صدق هللا العظٌم

 : من نطق اسمها القلب قبل اللسان .إلى سر وجودي فً هذا الزمان

 إلى من وضعت الجنة تحت قدمٌها، إلى من تعطً دون أن تبخل، إلى من تتألم

 العطوؾ، إلى أطٌب إنسانة فً وجوددون أن تتكلم، إلى الصدر الحنون والقلب 

 حفظها هللا

 لى من علمنً الصبر واإلرادةإن ٌرانً فً أسمى وأعلى المراتب، إلى الذي ٌأمل أ

 إلى من تعب من أجلً حتى أصل هذا المستوى إلى من شجعنً على الدراسة،

 إلى منبع فخري و اعتزازي، إلى الذي ٌسكن دابما فً قلبً بكلماته

 المضً قدما نحو النجاح، إلى أعز ما فً الوجود إلى النور الدابم والجبل الصامدإلى من دفعنً 

 

 حفظك هللا أبً                                  

 

 " بارك هللا فٌهاعون هللا خدٌجة "وصلت إلى هذه المرحلة، وبأخص األستاذة       

                                

 وأهدٌها إلى كل عابلتً وكل من ٌحبنً                         

 

 

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌرة                                                                            

 

 



 مقذمت
 

  أ
 

 

 هلل الذي خلق االنسان وعلّمه البٌان الذي جعل اللؽة العربٌة لؽة باقٌة تحمل على  الحمد      

 ، فً آفاق األرض ، وتكون أداة التعارؾ بٌن البشر المنتشرٌنرفً مضامٌنها خٌ الناس

 ثبات الجبال فً أصولها وتتجدد تجدد المٌاه الدافقة الدابمة، وصلى هللا وسلم على تثبت 

 مبٌن لٌرسم األحرؾ العربٌة طرٌق الكبرى كتاب أنزل بلسان عربً  معجزة جعلت 

 الهداٌة للناس أجمعٌن.

      

 العلم الذي ٌهتم بدراسة اللؽة بأسلوب علمً، وٌعرؾ أٌضا بأنه  هوعلم اللؽة         

 تصنٌؾ اللؽة  كموضوع من المواضٌع العلمٌة، فٌدرس بناء اللؽة ، وكٌفٌة تركٌب مفرداتها 

 اللؽة ظاهرة انسانٌة  وتكوٌن الكلمات ومعرفة األصوات الخاصة بكل كلمة.  وتعد 

  محددة، وبناء هذه اللؽات ٌتألؾ بشكل عام من أصواتألداء  اتالمجتمع تستخدمها كل

 التعبٌر ٌستخدمون لؽاتهم فً والبشر أجمعون  وكلمات تتألؾ من جمل، تنتظم فً كلمات، 

 و المصالححاجاتهم  أو رؼباتهم أو توصٌلها الى الؽٌر وفً قضاء اره عن أفك

 أطلق  ونظرا لهذه الطبٌعة النظرٌة وعلم اللؽة العام ٌهدؾ الى وضع نظرٌة فً اللؽة،   

 وقد فهم علم اللؽة العام _ؼالبا_ على أنه ٌعنى علم  بعض الباحثٌن)علم اللؽة النظري( اعلٌه

 أي دراسة تالحظ وتحلل الخواص   _بالمعنى الواسع_ اعتباربعلى أنها الوصفً اللؽة 

 ح االشكالٌة التالٌة: ماهً ومن هنا نطر الصرفٌة أو المعجمٌة للؽةالصوتٌة أو النحوٌة أو 

 وماهً المستوٌات التً تطرق الٌها شرؾ ة ؟ وما فروعها؟ كٌؾ نشأت اللؽة؟ طبٌعة اللؽ

 .الدٌن؟ 

 قد واعتمدنا فً دراستنا لكتاب علم اللؽة العام لشرؾ الدٌن علً الراجحً على خطة  و   

 على أربعة  جٌة وٌحتويمنا خطتنا إلى فصلٌن والفصل عنوناه بالدراسة الخاروقسالتالٌة 

 المبحث  معلومات حول الكتاب والمبحث الثانً تعرٌؾ الكاتب ومباحث المبحث األول 

 الكتاب والمبحث الرابع ذكر األهم المصادر والمراجع التً اعتمدها الكاتب  الثالث محتوى

 مباحث أما الفصل الثانً فقد تناولنا فٌه الدراسة مضمون الكتاب وقد قسمناه إلى ثالثة 



 مقذمت
 

  ب
 

 المبحث األول تعرٌؾ اللؽة ومصطلحاتها وفروعها والمبحث الثانً نشأة اللؽة وفصابل 

 اللؽوٌة ومبحث الثالث الثروة اللؽوٌة للؽة العربٌة ولقد اعتمدنا المنهج الوصفً التحلٌلً 

 باعتبارهما المنهجٌن المناسبٌن لدراستنا واعتمدنا فً بحثنا على مجموعة من المصادر 

 ابن جنً الخصابص األلسنٌة العربٌة لمحمد خاقاهانً  األصفهانً  و  :اجع هًوالمر

 و فقه اللؽة لعبده الراجحً و فً التفكٌر اللؽوي بٌن القدٌم والجدٌد لكمال بشر و مدخل الى 

 .علم اللؽة لمحمد خولً وفصول فً علم اللؽة العام لدي سٌسور

 فً  واجهتنا التً الصعوبات أهم فمن باتالصعو بعض من بحث أي ٌخلو ال كما          

 المؤلفٌن  ذكر دراسة هذا الكتاب عدم وجود دراسة سابقة حول هذا الكتاب كذلك عدم

 ، أننا لم نتطرق من قبل إلى دراسة كتاب فوجدنا صعوبة فً منهجٌة شرؾ الدٌن الراجحً

      الدراسة  هذا الكتاب. 

   بالموضوع  ٌتعلق فٌما كبٌرة و صؽٌرة بكل أحطنا اأنن المتواضعة الدراسة بهذه ندعً     

 وضع قد نكون أن حسبنا و. النقصان و الخطأ طبٌعته ومن االجتهاد على مبنٌا عملنا فكان

 ةلألستاذ الخالص وامتنان الجزٌل بالشكر نتقدم أن ٌفوتنا وال لؽٌرنا، الطرٌق مهدنا و الفكرة

  و لنا ابتوجٌهاته لنا ادعمه و المذكرة لهذه اافهإشر علىعون هللا خدٌجة  الدكتور ةالمشرف

  نتقدم أن ٌفوتنا ال كما خٌر، كل هللا اجزاه وا حسناته مٌزان فً ذلك هللا جعل و  ،انصابحه

  إلٌه و توكلنا علٌه باهلل إال وما إعدادها فً بمساعدتنا قام من لكل بالجمٌل العرفان و بالشكر

 . ننٌب

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لمظهر الخارجً للكتابالفصل األول: ا

 المبحث األول:

 معلومات حول الكتاب 

 

 المبحث الثانً:

 للمؤلف الذاتٌة سٌرة  

 

 المبحث الثالث:

 محتوى الكتاب 
 

   
 
 المبحث الرابع:  
   ذكر أهم المصادر والمراجع التً اعتمدها الكاتب 
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 بطاقة فنٌة عن الكتاب 

 

ًشرؾ الدٌن علً الراجح مؤلؾ:الاسم  -  

علم اللؽة العام فً  عنوان الكتاب: -  

طبعة األولى  -  

2005: سنة الطبعة -  

 دار النشر: دار المعرفة اإلسكندرٌة 

صفحة  213عدد الصفحات:   

سم  16-سم  22الطول والعرض:   

 الحجم: متوسط الحجم 

  سم  1السمك: 

واضح ومفهوم ٌجسد محتوى كتاب العنوان: بسٌط وقصٌر وبعٌد عن الؽموض   

 لون الؽالؾ: لون الواجهة األمامٌة أخضر بعنوان كبٌر بلون األحمر وفً الواجهة

الخلفٌة بلون األبٌض    

 الشكل: شكله عادي جدا

 نوع الورق: رديء جدا 
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 : سٌرة الذاتٌة للمؤلف 

 شرؾ الدٌن علً الراجحً أستاذ فً جامعة اإلسكندرٌة، درس اآلداب اللؽوٌة 

مؤلفاته: من  

فً النحو العربً والقرآن الكرٌم. الفاءات  

 البسٌط فً علم الصرؾ. 

 المبنً للمجهول وتراكٌبه وداللته فً القرآن العظٌم.

 فً قواعد الكتابة العربٌة واألخطاء الشابعة فٌها.

 فً اللؽة عند الكوفٌٌن.

(.261بن الحجاج النٌسابوري ت مسلم لإلماممن المسابل النحوٌة فً الجامع الصحٌح)   

سات لؽوٌة لنماذج من صحٌح البخاري.درا  

 مبادئ علم اللسانٌات الحدٌث.

 محمد بن درٌد وكتابه الجمهرة.

 مصطلح الحدٌث وآثره على الدرس اللؽوي عند العرب. 
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 الكتاب  حتوىم: 

 

  ٌحتوي كتاب فً علم اللؽة العام لشرؾ الدٌن الراجحً على مقدمة وثالثة فصول 

 ب عن كٌفٌة تقسٌمه للكتاب وقد قسم كتابه إلى ثالثة فصول فالفصلتحدث الكات فالمقدمة

 اللؽة  فٌه تعرٌؾبـ: تعرٌؾ اللؽة وطبٌعتها ومصطلحاتها وفروعها .وتناول األول عنونه  

 أصوات ٌعبر كل  فأنهااللؽة  " أنها:فً كتابه الخصابص حٌث عرفها على  جنً عند ابن

 قوم عن أؼراضهم ".

 رح ابن جنً عن وظٌفة اللؽة بقوله: ٌعبر كل قوم عن أؼراضهم؛ أيكذلك أشار إلى ش -

 لتوصٌل أن وظٌفة اللؽة عنده هً التعبٌر ولكن اللؽوٌٌن ٌشٌرون إلى وظٌفة اللؽة بٌن ا 

اللؽة هً التوصٌل داخل المجتمع.ن تكون والتعبٌر وأؼلبهم ٌفضلون أ
1 

 به  أن اللؽة ٌعبر بها كل قوم وٌعنًوإشارة ابن جنً هذه مهمة فً مثل هذا المقام على    -

 ونا أساسٌا من قوانٌن فضلوا قان ا ٌدل على علماء العربٌةفً العصر الحدٌث وهذالمجتمع 

إال داخل مجتمع.ونعنً بها أن اللؽة ال تكون حٌاة اللؽة 
2

 

 اللغة وظٌفة اجتماعٌة: - أ

  ٌتفق اللؽوٌٌن المحدثونواقع أن كون اللؽة بنت المجتمع إنما هومن القوانٌن التً وال     

 ندرٌس بقوله "فً أحضان المجتمع تكونت اللؽة، وجدت دون استثناء، ولقد عبر عن ذلك ف

 الواقع االجتماعً بمعناهاللؽة ٌوم أحس الناس بحاجة إلى التفاهم فٌما بٌنهم فاللؽة وهً 

 لجماعات األوفى تنتج عن االحتكاك االجتماعً وسارت واحدة أقوى العرب التً تربط ا 

.وقد دانت بنشوبها إلى وجود احتشاد اجتماعً"
3

 

 الفكر وٌرى الفالسفة أن الوظٌفة الربٌسٌة للؽة هً نقل الخبرة اإلنسانٌة والتعبٌر عن

 ، واللؽة بذلك ضرورٌة لتقدم الثقافة والعلم فال وجود للفكر بدون اللؽة واكتساب المعرفة 

 ي تعبر عنه.ألن الكلمة أداة التفكٌر فً المعنى الذ

                                                             
 .33، ص1، دار الكتب ، طابن جنً، الخصائصٌنظر  - 1

2 - caron John :language and thanght pentice,Hall,inc,new jerse p3 
 .72-71م،ص1972، دار النهضة العربٌة، بٌروت، عبده الراجحً، فقه اللغة فً الكتب العربٌةد.  - 3
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 " هذه الوظٌفة العقلٌة التً تؤدٌها اللؽة، فٌبٌن أن اللؽة تخدم ثالثة Jerones وٌحلل "جٌفونز

 أهداؾ هً :

 _ كونها وسٌلة للتفاهم .1

 _ كونها أداة صناعٌة تساعد على التفكٌر.2

 _ كونها أداة تسجٌل األفكار والرجوع إلٌها .3

اء النفس حٌث ٌعتبرون اللؽة سلوك إنسانً وأن وكذلك عنو السلوكٌٌن باللؽة منهم علم
 الوظٌفة 

 األساسٌة للؽة هً محاولة الوصول إلى قلوب الناس والتأثٌر فٌهم وإقناعهم برسالة اللؽة 

 الموجهة إلٌهم.

 S، Rونظرٌة الباعث واالستجابة أ، س، ر _ 

 النظرٌة اإلدراكٌة _ 

.وظهرت نظرٌة الجشتالت والتفكٌر_  
1
  

 على أن اللؽة تحدد طرٌقة اللؽوٌة وتقوم وقدم نظرٌة النسبٌة  وورؾ  Whorf1921ثم _ 

المتكلم بنظرة عامة عن العالم.إذ أن اللؽة هً التً تزودنا  ،تفكٌرنا
2
  

 للؽة والفكر فقد عارض بٌاجٌه وأتباعه عارضوا العالقة بٌن ا piagetولكن بٌاجٌه       

 ال ٌمكن دراسته علمٌا، وزعم أن النحو المعرفً  السلوكٌٌن فً أن المعرفة شًء عقلًرأى 

 موجود وفً قلب الجهاز العضوي البشري وأن اللؽة تنبع منه وتتوقؾ علٌه، وعندما جاء

 االتصال الخارجً للؽة صاحب النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة قدم لنا وظٌفة  تشو مسكً 

 تخدام لؽتهم للتعبٌر عن األفكار أنه ٌعنً إٌضاح كٌؾ ٌمكن للناطقٌن بلؽة ما اسوٌبرر ذلك 

 الكشؾ عن سٌمات العالمٌة تشو مسكًوفهم المعانً الصادرة من أي منهم، وكان ؼاٌة 

عامة .للبشر بصفة وراء القدرة االتصالٌة  
3

 

 رسه هذا العلم علً الراجحً على علم اللؽة العام وعما ٌدتكلم شرؾ الدٌن وكذلك         

                                                             

 . 15-14م ، ص1987، دار الثقافة، القاهرة، علم اللغة بٌن التراث والمعاصرة د. عاطؾ مذكور،  -
1  

.49، ت د ، عبده الراجحً و د. علً أحمد شعبان ص، أسس تعلم اللغة وتعلٌمهادو جالسً براون -
2  
3

 .  123،130ص م1992للكتاب العامة المصرٌة الهٌبة جبر، الرحمن عبد. د. وتقدٌم ترجمة ة،واللغ التفكٌر فً جرٌن، جودٌن  -
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 فً العصر الحدٌث فهو دراسة اللؽة دراسة علمٌة، وٌدرس علم اللؽةحٌث قال: فأما علم 

 صوتً، المستوى الصرفً، المستوى المستوى الاللؽة:  ت األتٌة فً للؽة المستوٌاا 

 .النحوي، المستوى الداللً

 وٌختلؾ علم اللؽة بمعناه الحدٌث عن علم الصرؾ أو مصطلح فقه اللؽة الذي ٌتصل 

 المخطوطات ودراسة النقوش القدٌمة وبهذا نخرج عن مٌدان بدراسة تارٌخ اللؽة وتحقٌق

  .علم اللؽة ذلك ألن هذا العلم ٌعد أساسا لعلم اللؽة ولؽٌره من العلوم التً تقوم على الصرؾ

 أما علم اللؽة العام فموضوعه دراسة نظرٌة اللؽة ومناهج البحث فٌها وأساسه           

 لمجتمعات اإلنسانٌة على ة تؤدي الوظابؾ نفسها فً االنظري أن اللؽة ظاهرة إنسانٌة عام

 اختالفها.

 ظهر على أثرها "علم اللؽة عناٌة كبٌرة باللؽة وفً العصر الحدٌث عنى العلماء          

 الحدٌث" وٌعد فردٌناند دي سٌسور مؤسس هذا العلم وقد نظر إلى اللؽة على أنها ظاهرة 

جتماعٌة األولى من التحلٌل العلً.له من الظواهر االتخضع لما اجتماعٌة 
1

 

 ٌبٌن دي سٌسور نظرٌته من طبٌعة اللؽة عن طرٌق التفرقة بٌن ثالثة مصطلحات أساسٌة 

 هً:

 .Le Langage، اللؽة La langue، اللسان La parole_ الكالم 

 الكالم: هو األداء العقلً للؽة فً الواقع وفق أنماط اللسان وتحققها فً الواقع. -1
 

  اللؽوٌةوٌعنى بها اللؽة المعنى المطلق أو هً المجموعة الكلٌة للعادات  :اللؽة -2

ٌُفهم ًالت  .تسمح للفرد بأن ٌفهم وأن 

 اللسان: فهو اللؽة المعٌنة الصالحة للدراسة مثل العربٌة واإلنجلٌزٌة وؼٌرهما،  -3

 سً معٌن منها أسا جزء فاللسان من خواص الجنس البشري، وٌختلؾ اللسان عن اللؽة فهو

 من المصطلحات  مجموعة بالتأكٌد إنه نتاج اجتماعً لملكة اللؽة وفً الوقت نفسه

الملكة عند األفراد.بممارسة هذه الضرورٌة التً ٌتبناها الجسم االجتماعً ما ٌسمح 
2

 

                                                             
، دار الثقافة، علم اللغة مدخل تارٌخً مقارن فً ضوء التراث واللغات السامٌةٌنظر. د. محمود فهمً حجازي، - 1

 .46-45القاهرة، د.ت، ص
 .141-140، صفصول علم اللغة العامدي سٌسور،  - 2
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 اللسان من  بٌنماوال ٌقبل قوله أن الكالم انتاج األفراد  دي سٌسورآراء  ٌرفضٌسبرسن لكن 

 النوع بالفرد ،  شبٌهة بعالقةوٌرى ٌسبرسن أن العالقة بٌن اللسان والكالم انتاج المجتمع 

 والتراكٌب اللؽوٌة  الذهنٌة للكلمات  الصوروٌنتقد دي سٌسور أن اللسان مجموعة من 

 فً أذهان األفراد.ومستقرة هذه الصور فً الموجودة لدى جماعة لؽوٌة خاصة، 

 الج المشكالت التً آثرها دي سٌسور وهً:ولذلك ٌأخذ ٌسبرسن بتقسٌم ثالثً آخر لع

 الحدث اللؽوي: وهو نطق فرد معٌن بعبارة معٌنة مرة واحدة  -1
 

 ة الموجودة لدى الفرد من األفراد.لؽة الفرد: وهً القٌم اللؽوٌ -2

 

 لؽة الجماعة: وهً مجموعة القٌم اللؽوٌة لدى أفراد الجماعة اللؽوٌة الواحدة  -3
 

 ابٌة الفرد ندي سٌسور فً الكالم واللسان، فال ٌؤمن بث ٌرفض نظرٌة فٌرتوكذلك نالحظ 
 

.سٌسور ديعالم االجتماع الفرنسً وتابعه فٌها دوركاٌم التً ابتدعها المجتمع 
1

 
 

 فً كتابه فً الفصل األول ثالثة علماء الذٌن ظهروا  شرف الدٌن علً الراجحًتكلم         
 

 لك فً النصؾ األول من القرن العشرٌن وهو وأثرو فً علم اللؽة الحدٌث وكان ذفً أمرٌكا 
 

  إدوارد، فرانز بوكز
 

 فً السادسة والعشرٌن  سابٌرأكبرهم فً سنا فقد كان بوكز  وكان ، ولٌونارد بلومفٌد سابٌر
 

 ً بوكز وقد تأثر بمنهجه فً البحث بالعالم األنثروبولوج 1904سنة فً نٌوٌورك حٌن التقى
 

 مختلفا  ٌتجه اتجاه وتؽٌر اتجاهه فً البحث اللؽوي فقد كان بوكز تأثراً كبٌراً األنثروبولوجً 
 

 رأى بوكز أن بحث اللؽة ٌجب La langueعن سوسٌر فحٌن اعتمد دي سٌسور على اللؽة 
 

  أن ٌتوجه إلى الكالم 
 

                                                                                                                                                                                              
 

. 92م، ص1962، القاهرةاللغة والتطور. عبد الرحمن أٌوب، د - 1 
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  la parole. وقد توقؾ سابٌر عن الدراسة التارٌخٌة للؽة وتوجه لدراسة العقلٌة معتمدا 
 
 على لؽات الهنود الحمر فً أمرٌكاللؽوٌة وقدم أبحاثه االبشري فأجمع مادته ر على المصد 

 
.كندا لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والشمالٌة الذٌن تفرقوا فً مجتمعات صؽٌرة فً ا 

1 
 

 فقدم  سابٌر أماوقد عنً بوكز بهذه اللؽات باإلضافة إلى عدة دراسات وصفٌة قام بتحرٌرها 
 

 بحاثه فقد جعلها فً عدد من المقاالت واألبحاث وأما بقٌة أ la langageهوكتابا واحد 

 
 .نشرها فً المجاالت والدورٌات العلمٌة 

 
 وقد كانت الدراسة العقلٌة التً تقوم على االتصال المباشر باللؽة المنطوقة عامال مهماً فً 

 

  La Forme linguistigueالشكل اللؽوي ظهور 

 
 ل اللؽوٌة ٌنبؽً أن تدرس فً ذاتها أي باعتبارها أشكاال ال على فقد قرر سابٌر أن األشكا

 
  من المعانً التً نتصورها ابتداء.  أساس

 

   >>المعنى فً كل خطوة من خطوات التحلٌللم ٌؽفل  والحق أنه <<ٌقول د. عبده الراجحً:

 
 لبس حٌن عن قضٌة وهذه الحالة توضح ما ٌحتمل من  اللؽوي ألن الجملة عنده هً التعبٌر 

 
 الشكل اللؽوي على انه شكل منفصل عما ٌؤدٌه من معنى، إذ ال ٌمكن إنكار" طبٌعة ٌفهم 

 
 اإلدراكٌة للؽة" والمهم انه نبحث عن العناصر األساسٌة التً تكون الشكل اللؽوي وقد رآها 

 
        سابٌر ثالثة عناصر: 

  

 Radical grammaticalement -1العنصر النحوي األساسً 
 

 word-2الكلمة    
 

2
  sentence -3الجملة 

                                                             
 .132، مكتبة الشباب، القاهرة، د. ت، صفً التفكٌر اللغوي بٌن القدٌم والجدٌدكمال بشر،  - 1
 .34،35، ص1988، دار الثقافة،اإلسكندرٌة،النحو العربً الحدٌث بحث فً المنهج ،عبده الراجحً - 2
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 الشكلٌة للؽة، ؼٌر أن المنهج العلمً كما رآه سابٌر ٌنبؽً أن ٌتركز على دراسة التراكٌب 

 
 تقتضً دراسة األنماط فً الصوت والكلمة والجملة ، وقد لقى نقدا هذا االتجاه من قبل وهً 

 
 ال حٌاة فٌها.جامدة  ظنوه ٌتجاهل جانب المعنى، وصوروه على أنه دراسة

 
 ألن أهم خصابص اللؽة حتى فً هّمة اللؽوٌة األولى وقد رد سابٌر بأن التركٌبات الشكلٌة  -
 

 مستقلة عما تؤدٌه درس التراكٌب اللؽات بدابٌة هو التحامها الشكلً لكن ذلك ال ٌعنً أكثر 
 

وظٌفة. من 
1

 
 

 وقد راجع وعدل كثٌرا فً كتابه  1933أما بلو مفٌد فقد ألؾ كتاب اللؽة نشر ألول مرة عام 

 

 لٌجعل أساسه النظري متفقا مع نظرة المٌكانٌكٌٌن  1914مقدمة لعلم اللؽة " عام األسبق " 

 
 السلوكٌٌن مثل فقد ذكر أن التعبٌر عن النشاط اإلنسانً تعبٌرا كامال للكلمات ترتبط 

 
 وكان ما رَدُده بلو مفٌد مالحظا بالظاهرة التً ٌمكن أن ٌالحظها فً المكان والزمان كالما 

 
 إال مصطلحات وؼٌر ذلك ما هو  من "الكالم مع الذات والتفكٌر" والصور الذهنٌة والمشاعر

 
 . لمختلؾ الحركات البدنٌة وٌعكس هذا اتجاهه بشكل تامشابعة 

 
 إذن فقد تأثر بلو مفٌد بالمذهب السلوكً فً علم النفس عن طرٌق المثٌر واالستجابة. 

 
 قد شرح منهجه فً بحث الحدث الكالمً من الوجهة السلوكٌة رافضا طرٌقة التناول و 
 

 ن الخطوة األولى فً دراسة اللؽة هً أن تعتبرها صورة من السلوك الجسمانً العقلً وٌقوأل
 

 أو   Matérialisteوالنظرٌة المادٌة  Mentalisteولذلك فهو ٌقارن بٌن النظرٌة العقلٌة 

 
 اآللٌة 

 

Méchanmistic  جزء ألن النظرٌات اإلنسانٌة  اإلنسانًالسلوك التً ٌراها صالحة لدراسة 
                                                             

 33، ص1987، دار الثقافة، القاهرة،للغة بٌن التراث والمعاصرةعلم اد. عاطؾ مذكور،  - 1
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 العلة و األثر.  اطراد

 
 واضح من الفعل، أو ال تتبع علة على اإلطالق. ؼٌر أما النظرٌة العقلٌة فهً تتبع نوعا - 

 سابداً فً  را كثٌرا وظلوكان تأثٌر بلو مفٌد فً دراسة اللؽة فً أمرٌكا وفً أوروبا تأثٌ

.الجامعات األمرٌكٌة حتى السنوات األخٌرة
1

 

 

  1957_ وقد شهد علم اللؽة على المنهج الوصفً تطوراً واضحا فً أمرٌكا ولكن فً سنة

 
 الدرس اللؽوي حٌن أصدر تشومسكً  كتابه األول البنً التركٌبٌة  بدأت ثروة 

Syntactic stratue ج الوصفً الى منهج جدٌد هوفقد تؽٌر اتجاهه علم اللؽة من المنه 

 وتنتمً مدرسة النحو التولٌدي التحوٌلً  Transformationl grammarالنحو التولٌدي  

 التً تربط باسم تشومسكً الى الخط الذي رسمه بلو مفٌد واستمر به "زٌلٌك هارٌس " 

 أستاذه والذي لعب دورا أساسٌاً فً توجٌه تشومسكً. 

 
 ً مدرسة تطبق منهج بلو مفٌد فً البحث اللؽوي وهو االهتمام وإذ كان تشومسكً قد نشأ ف 
 

هذه  تشو مسكًبالشكل ال بالمعنى واتباع المذهب السلوكً فً التطبٌق اللؽوي وقد رفض 
 اآلراء 

 
 للمذهب السلوكً فً علم اللؽة وعلم نفس اللؽة بتناوله لمؤلؾ سكٌنر  هووجه نقد

 
B.F Shinnerم 1959عام  السلوك اللؽوي.

2 
 

 ولإلنسان أن ٌكون )آلة( تتحرك حسب قوانٌن تحددها مواقؾ معٌنة  تشو مسكً_ رفض 
 

 لٌس هذه اآللة فهو ٌختلؾ عن الحٌوان بقدرته على التفكٌر والذكاء وقدرته  تشو مسكًعند 
 

  على اللؽة. 
 

                                                             
1 -bloom field ,heonard, language Gecrge Amen er unwin «32,19,33, p26 

 .123.ص1989، مقال بمجلة الفكر العربً، مارستشومسكً والثروة اللغوٌة( John.Searleجون سٌر) - 2
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 فً وٌرى أن هناك مبادئ مشتركة أو كلٌة فً كل اللؽات اإلنسانٌة وعلى اللؽوي أن ٌضع  -
 

 حسبانه أوال قدرة اإلنسان على اللؽة.
 

 من ثم فإن وصؾ البنٌة السطحٌة ال ٌقدم شٌبا، بل ال ٌعد علماً ألنه ال ٌفسر شٌبا ولكن األهم 
 

البنٌة السطحٌة أو العمٌقة ألنها هً التً تقفنا على قوانٌن الطبٌعة البشرٌة. أن تصل الى 
1

 
 

 أساسٌة فً  بصورة م1957البنً التركٌبٌة عام  فً كتابه تشو مسكًإذن فقد ظهر نظرٌة -

 
 وراء بناء الجمل أما تطور نظرٌته فقد ظهرأي فً تعٌٌن القواعد النحوٌة شرح التركٌب 

 
 بوضوح بعد ظهور كتابه جوانب من نظرٌة النحو أو وجود النظرٌة التركٌبٌة فقد وضح  
 

 نظام األصوات  ابمة فً اللؽة بٌنأهدافه فً هذا الكتاب بتفسٌر كل العالقات اللؽوٌة الق
 

 ونظام الدالالت،  ولبلوغ هذه الؽاٌة كان على النحو الكامل للؽة معٌنة، بالمعنى الفنً الذي 
 

 أم ٌتضمن ثالثة أقسام:لهذه الكلمة  تشو مسكًٌعطٌه 

 .القسم التركٌبً الذي ٌشرح البنٌة الداخلٌة لعدد الجمل الالمتناهً فً لؽة معٌنة -

 م الفونولوجً الذي ٌشرح البنٌة الصوتٌة للجمل التً ولدها المكون التركٌبً. القس -

 الداللً الذي ٌشرح بنٌة معناها.  القسم -

 لتدلٌل على نظرٌته فمنها مصطلح  تشو مسكًوما ٌهمنا هنا فً المصطلحات التً وضعها 

 ة وهذان المصطلحان من أسس نظرٌ،  performeوالقدرة  competenceالكفاءة 

 أي ٌعكس ما ٌجري فً العمق من عملٌات فإن األداء أو السماح ٌعكس الكفاءة  تشو مسكً

 ومعنى ذلك أن التً تنطقها فعل إنما تكمن تحقها عملٌات عقلٌة عمٌقة، تختفً وراء الوعً 

 الباطن أحٌانا ودراسة األداء أي دراسة بنٌة السطح تقدم تؽٌٌر الصوتً للؽة أما دراسة 

أي )بنٌة العمق( فتقدم التؽٌٌر الداللً لها. )الكفاءة(
2

 

 بالنحوٌة  تشو مسكًمن دراسة )األداء والكفاءة( إلى معرفة ما ٌسمٌه  تشو مسكًوٌسعى 

                                                             
 .113-112، ص1988، دار الثقافة،اإلسكندرٌة،بحث فً المنهجالنحو العربً الحدٌث عبده الراجحً،  - 1
 .16-15، صجوانب من نظرٌة النحوتشومسكً،  - 2
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 فً اللؽة 

Corummaticality صاحب أي بالقواعد التً على أساسها تكون جملة ما مقبولة لدى  

 ا أي أن النحو ٌنبؽً أن ٌنتظم كل نحوٌمما لٌس ما هو نحوي  ٌزاللؽة، أي أن هنا النحو ٌم

 .للجمل التً تكون مقبولة نحوٌا، على أن ٌنتظم كل هذه الجمل النحوٌة فحسب
1

 

 :فروع علم اللغة   
 Dexriptive Linguistcs :علم اللغة الوصفً -1

 معٌن ٌعنى علم اللؽة الوصفً بالدراسة العلمٌة لؽة واحدة أو لهجة واحدة فً زمن        

 ، النحوي، الصرفً مستوٌات اللؽة )المستوى الصوتً، المستوىمعٌن من خالل ومكان 

 المعاجم. و التراكٌب الداللً( واأللفاظ و

  :Historical linguisticعلم اللغة التارٌخً   -2

 فً تارٌخ  ٌبحث وهذا العلم ٌناقش تطور اللؽة الواحدة فً مراحلها المختلفة عبر القرون فهو

 وتتبع الظاهرة اللؽوٌة فً مستوٌاتها الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة اللؽة الواحدة فً 

 أقدم العصور إلى العصر الحدٌث وبدون التؽٌرات التً لحقت بهذه الظاهرة وٌبٌن هذه 

التؽٌرات.
2

 

 : comparative linguisticsعلم اللغة المقارن  -3

 الصرفٌة  و احد فً مستوٌاته الصوتٌةألصل الووهو العلم الذي ٌقارن بٌن اللؽات ذات ا      

 ٌشمل العبرٌة واآلرامٌة والعربٌة واألكادٌة ة وذلك مثل اللؽات السامٌة التً والنحوٌة والداللٌ

الحبشٌة.  و
3

 

  contrastive linguistics :ًعلم اللغة التقابل -4

 المقارنة مثل  وهو علم ٌقوم بمقابلة خصابص لؽة معٌنة على لؽة أخرى مختلفة عنها        

 فًالفروق بٌن أصوات العربٌة على اإلنجلٌزٌة وٌهدؾ علم اللؽة التقابلً إلى توضٌح 

 الفرد حٌن تقابل المستوٌات اللؽوٌة المختلفة بٌن لؽتٌن مختلفتٌن وتوضٌح الصعوبات التً  

                                                             
 .116-115، صالنحو العربً والدرس الحدٌثعبده الراجحً،  - 1
 .42-40ص ت،.د القاهرة، الشباب، مكتبة ،والجدٌد القدٌم بٌن اللغوي التفكٌر فً بشر، كمال - 2
، دار الثقافة، علم اللغة العربٌة مدخل تارٌخً مقارن فً ضوء التراث واللغات السامٌةمً حجازي، د. محمود فه - 3

 .36،37القاهرة، د.ت، ص
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ٌود تعلم لؽة مختلفة عن لؽته األم مثل اإلنجلٌزي الذي ٌرٌد تعلم العربٌة.
1 

 :  Anthropological Linguistic األنثروبولوجًلغة علم ال -4

وهو علم ٌعنى بالعالقة بٌن اللؽة و الثقافة.   
2

 

 : psycho Linguisticsعلم اللغة النفسً  -5

 النفس باللؽة وتأثٌرها فً العقل والنفس البشرٌة وتظهر العالقة بٌن علم اللؽة  علمٌعنى    

 سً إذا أراد أن ٌدرس األحالم وٌكشؾ عن األمراض فً مجال التحلٌل النفسً، فالمحلل النف

 األزمات النفسٌة عند الشخص معٌن فإنه سٌطلب من ذلك إنما ٌدرس ألفاظ ذلك الشخص  أو

وتعبٌراته ال أحالمه نفسها.
3

 

 Geographical Linguisticsعلم اللغة الجغرافً:  -6

 للظواهر  وزٌع الجؽرافًٌدرس هذا العلم صناعة األطلس اللؽوٌة التً تبٌن الت         

 ٌشبه " فً لهجات اللؽة وٌرى جماعة كثٌرة من علماء اللؽة أن علم اللؽة الجؽرافً اللؽوٌة 

 " علم اللهجات

Dialectology  ولكن بعض اللؽوٌٌن ٌجعل علم اللؽة الجؽرافً واسع المجال فٌستخدمه 

 لؽات مثال ذلك أن نقول سبتها اللؽوٌة وفً تصنٌؾ اللؽات المختلفة على أساس أصلها ون

......الخ.  أوروبٌة أو آسٌوٌة أو أمرٌكٌة شمالٌة
4

 

 Sociolinguistique االجتماعً:علم اللغة  -7

 إنه ٌنظم كل الجوانب بنٌة <<هو العلم الذي ٌعنى بدراسة اللؽة فً عالقتها بالمجتمع      

.>>افٌة الثق وطرابق استعمالها التً تربط بوظابفها االجتماعٌة و اللؽة،
5 

  بنشأة اللؽة والفصابل اللؽوٌة الراجحً علً أما الفصل الثانً فقد عنونه شرؾ الدٌن 
 

 حٌث تحدث عن نشأة اللؽة قدٌما وشؽل اإلنسان بالبحث عن هذه المسألة وكان السؤال 
 

                                                             
 .41ٌنظر ،المصدر نفسه، محمود فهمً ،ص  - 1

2 -Warcthaagh ,introduction to Linguistics ,p13 . 
3 -Acomprehenive dictionary of psychological and asy chomalytical Termes.p419. 
4-undson,R.A Socioligaistics, Gambridge,Univ, press1980. 

 .41، ص3،ط1998، مدخل فً علم اللغة االجتماعًد. كمال بشر،  - 5
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 الربٌسً هو: كٌؾ نشأت اللؽة ؟ أهً إلهام وتوفٌق من عند الخالق تعالى ومع ذلك فقد 
 

 كثٌرة فً نشأة اللؽة عند العرب.ٌات ظهرت نظر

 : فرٌق ٌمثله ابن فارس وٌذهب إلى أن قدامى اللؽوٌٌن العرب إلى فرٌقٌنفقد انقسموا       

 جنً وٌذهب إلى أن اللؽة من وفرٌق آخر ٌمثله ابن .إلهام وتوفٌق من عند الحق تعالى اللؽة

 اإلنسان. صنع  

 بحاثه وكان وٌمٌل إلى المنهج الكوفً فً أ ٌعٌشتٌمٌل إلى الكان أما ابن فارس فقد  -1
 

 فً فقه الصاحبً  تعالى. وقد عقد فً كتابه  اللؽة إلهام وتوفٌق من عند الحقٌذهب إلى أن 
 

العربٌة وسنن العرب فً كالمها بعنوان: القول على لؽة العرب أتوفٌق أم اصطالح؟
1 

 األسماء وعلََّم آَدم <<ثناؤه:جل  إن لؽة العرب توفٌق ودلٌل ذلك قوله تعالى و<<ٌقول: 

2>>ُكلّها
 والدلٌل << ٌقدم ابن فارس األدلة على أن اللؽة إلهام وتوفٌق من هللا تعالى فٌقول:  و

 أو ما نذهب إلٌه إجماع العلماء على االحتجاج بلؽة القوم فٌما ٌختلفون فٌه على صحة 

ارهم. ٌتفقون علٌهم ثم احتجاجهم بأشع
3

 

 اللؽة ظناً ٌظن أن ولعل  <<ٌاء بقوله تعلم اللؽة كان مقصورا على األنبن ن ابن فارس أٌب_ 

 األمر كذا، بل إنما جاءت جملة واحدة وفً زمان واحد. ولٌس التً دللنا على إنها توفٌق 

 على ما شاء أن ٌعلمه إٌاه مما احتاج إلى الى علمه  -علٌه السالم-آدم-عز وجل –هللا وفق 

 ٌاء، من عرب لألنب -السالمعلٌه -ك ما شاء هللا ثم علمه بعد آدم فً زمانه، وانتشر من ذل

 صلى هللا علٌه مر إلى نبٌنا محمد انتهى األنبٌنا ما شاء هللا أن ٌعلمه  -صلوات هللا علٌهم

  .وسلم

 سماه باب  فً كتابه الخصابص و قد عقد باباً  أما ابن جنً فقد عوض موضوع نشأة اللؽة-2

 إلهام هً أم اصطالح؟ قال فٌه: هذا موضع محوج إلى فضل تأمل،  اللؽةالقول على أهل 

 تواضع و اصطالح ال وحً وال  ؼٌر أن أكثر أصل النظر على أن أصل اللؽة إنما هو

                                                             

.77، ص1972، دار النهضة، بٌروت، ، فً فقه اللغة فً الكتب العربٌةد. عبد الراجحً -
1  

. 31سورة البقرة، اآلٌة - 2  
 . 67-، ص الصاحبً فً فقه اللغةبن فارس، ا - 3



انخاسجي نهكخابمظهش :                                                                 انولانفصم األ  
 

15 
 

  <<واضح بقوله سبحانه: : هً من عندا هللعلً رحمه هللا، قال له ٌوماً  . إال أن أبىتوفٌق

. >> ُكلّهاوَعلَّم آدم األسماء 
1
  ٌتناول موضع الخالؾ، وذلك أنه قد ٌجوز أن ٌكون وهذا ال 

 تأوٌله. أقدر آدم على أن واضح علٌها، وهذا المعنى من عند هللا سبحانه ال محالة، فإذا كان 

 علً رحمه هللا اٌضا قال به فً سقط االستدالل به وقد كان أبو ذلك محتمل ؼٌر مستنكر 

 إنما تواضع منه على  :ن قاله لم ٌمنع مبعض كالمه. وهذا أٌضا رأى أبً الحسن على أن

 إن هللا سبحانه علم آدم أسماء جمٌع المخلوقات: بجمٌع اللؽات  أنه قد فسر هذا بأن قٌل:

 ، وؼٌر  ذلك سابر اللؽات. ، العبرٌة، الرومانٌة العربٌة، الفارسٌة، السرٌانٌة

 لق كل منهم بلؽة من تلك بها، ثم إن ولده تفرقوا فً الدنٌا، وعَ  مونتكلفكان آدم وولده ٌ 

حل عنه ما سواها، لبعد عهدهم بها.فؽلبة علٌه، واضم اللؽات،
2

 

 نظرٌة محاكاة أصوات الطبٌعة:  -1

 قلد تقلٌد اءت محاكاة ألصوات الطبٌعة رأي نوٌرى ابن جنً فً رأي ثان أن نشأة اللؽة ج 

 تخذ منها ٌعبر بها والصوت اإلنسان أو الحٌوان حٌن قلد اإلنسان األصوات التً سمعها، 

عما ٌصادفه فً حٌاته،
3
 ووجدت هذه النظرٌة عند األوروبٌن مثل العالم االنجلٌزي وٌنتً  

<<whitny>>  فً القرن التاسع عشر و ماكس مولرMak Mieller  ثم جاء ٌسبرسن 

 وعنً بهذا الرأي وقدم ذلك عندما حاول البحث فً نشأة اللؽة وسمى هذه النظرٌة 

Bow wow 

 فسر ذلك بأن األلفاظ األولى كانت تقلٌداً ألصوات، وذلك إذا سمعت نباح الكلب فٌوسع ٌُ  و 

.من صوته الطبٌعً مأخوذله اسم 
4

 

 _ نظرٌة الغرٌزة الخاصة: 2

 أو نظرٌة  interjectionsوتعرؾ هذه النظرٌة بنظرٌة األصوات التعجبٌة العاطفٌة  

Rooh Phooh   شهقات ة اإلنسانٌة بدأت فً صورة إلى أن اللؽوتذهب هذه النظرٌة 

 ت تعبر عن سرور أو اإلنسان بصورة فطرٌة فً صورة حركات و أصواعن  صدرت 
                                                             

 .31سورة البقرة من اآلٌة  - 1
 .41، ص1، ج1، دار الكتب، طالخصائصابن جنً،  - 2
 .54م ، ص1،1986، مكتبة وهبة، القاهرة، طعلم اللغة العامد. توفٌق محمد شاهٌن،  - 3
4 - gesperseni Language  ً99، صاللغة فً الكتب العربٌة كتابه فقه، نقال عن د. عبده الراجحً، ف . 
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فرح أو ألم.أو  دهشة أو عصب 
1

 

 _ نظرٌة االستعداد الفطري: 3

 بنظرٌة دنج دونج  Max Mullerماكس موللر اللؽوي األلمانً وهذه النظرٌة ٌسمٌها 

Ding Dong  ظرٌة أن اإلنسان مزود بفطرته بالقدرة على صٌاؼة األلفاظ، وموجز هذه الن 

 تظهر إال عند الحاجة أو أن هناك صلة وثٌقة بٌن ما ٌنطق به المرء إال أن هذه القدرة ال 

 أصوات وبٌن ما ٌدور فً خلده من أفكار. عن أن

 _ نظرٌة األصوات الجماعٌة:4

 ،Ho،heكات العضلٌة، وٌرمز لها )تعرؾ هذه النظرٌة بنظرٌة االستجابة الصوتٌة للحر

 YO  وهً المقاطع الطبٌعٌة التً ٌنطق بها اإلنسان عندما ٌستعمل أعضاء جسمه فً عمل) 

 ٌدوي فٌخرج هذه األصوات بصورة عفوٌة لتخفؾ من شقاء العمل وثقله... فعندما ٌقوم 

 وتٌة وحٌن اإلنسان بمجهود عقلً شاق، مع التنفس الشدٌد ٌنتج عنه تحرٌك األوتار الص

 بصورة جماعٌة ٌجد فٌها نوعا من المتعة واللذة فتخفؾ عنه ذلك مشقة  ٌؤدٌها اإلنسان

العمل.
2

 

 _ نظرٌة  فندرٌس:5

 ٌد حٌن كان عقله ال ٌصلح ٌرى جوزٌؾ فندرٌس أن اللؽة كانت عند اإلنسان منذ أمد بع

 عمله الٌدوي أو  انفعالٌة محضة ولعلها كانت فً األمل مجرد ؼناء ٌساعده فً للتفكٌر

 ألم أو فرح وتكثؾ عن خوؾ من قوى، أو  كانت صٌحة مثل صٌحة الحٌوان تعبر عن

 رؼبة فً الؽذاء أو استحسن اإلنسان هذه الصٌحة بعد زودت بقٌمة رمزٌة وكررها آخرون 

وكان ذلك سببا فً االتصال بٌن جنسه.
3

 

 لؽوٌة:_ وٌحتوي كذلك هذا الفصل على تصنٌؾ اللؽات والعابالت ال

 ال ٌستطٌع العلماء تحدٌد عدد اللؽات فً العالم وإذا كان هناك إحصابٌات بعدد لؽات العالم 

 لكن هناك لؽات بدابٌة لم ٌعن بها العلماء مثل لؽات الهنود الحمر فً أمرٌكا الشمالٌة الذٌن 

                                                             
 .27، صنشأة اللغة عند اإلنسان والفعلد. الواحد وافً،  - 1
 .20، صنظرٌات فً اللغةأنٌس فرٌحة،  - 2
 .66-65ص فً علم اللغة العام ،د. توفٌق محمد شاهٌن،  - 3
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 الهند  العابلة  (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا تفرؼوا فً مجتمعات صؽٌرة فً معظم 

 وتشمل هذه العابلة عشر أسر من اللؽات. وأوروبٌة(

 أوال: األسرة الهندٌة: 

 أ_ الهندٌة وهً لؽة الرسمٌة وتكتب بأبجدٌة هندٌة قدٌمة تسمى " الدٌواؼاؼرٌة" .

 ب_ األوردو وهً اللؽة الرسمٌة لدولة باكستان وتكتب بأبجدٌة عربٌة.

 د_ البنجابٌة                                ج_ البنؽالٌة 

 و_ السندهٌة                            هـ_ لؽة الهندا 

 ح_ الجورجاتٌة                          ر_ الراجستهانٌة 

 ى_ السنؽالٌة                             ط_ الماراتهٌة 

 ل_ البٌهارٌة                                ك_ النٌبالٌة 

 ن_ الكشمٌرٌة                                 م_ األسامٌة

 ع_ السنسكرٌتٌة        

 س_ الؽجرٌة وهً لؽة اكتسبت مالمحها الخاصة بسبب هجرة الؽجر فً القرنٌٌن الخامس 

والعاشر للمٌالد. 
1

 

 ؾ_ البالٌة وهً لؽة الهند فً العصور الوسطى. 

 ٌتٌة وهً لهجات فً الهند الوسطى.ق_ البراك

 

 : األسرة اإلٌرانٌة: ثانٌا  

لها أكثر من خمس عشرة لؽة من األسرة الهندٌة وأهمها: 
2

 

   العربٌة   الفارسٌة وتكتب باألبجدٌة. 

 لباشتو)االفؽانٌة( وهً لؽة أدبٌة وأصبحت اللؽة الرسمٌة لدولة أفؽانستان فً ا

 الثالثٌنٌات 

 .من القرن العشرٌن
                                                             

 .90، صفً فقه اللغة والتارٌخ الكتابةعماد حاتم،  - 1
 .95المرجع نفسه،ص - 2
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 لبالوتشٌةا 

 

  الطاجٌكٌة 

 

 لكردٌة ا 

 

 ٌتٌة  وهم أحفاد الصقالٌة ألوسا 

 

 لتالبشٌةا 

 

  ،المازاندٌرانٌة، الجٌلٌانٌة )لؽات ساحل بحر القزوٌن 

 

  ،لؽات البامٌر ) الشوؼانٌة، الروشاتٌة ، البارتاتخٌة، الساربكولٌة، البازعولمٌة 

 

  ؽات ؼٌر مدونة ٌنطق بها وال تكتبالٌشٌكاشٌحٌة الفوفانٌة، وهً لا 

 

  الٌاؼونٌة 

 

 لقدٌمةالفارسٌة ا 

 

  انٌة قدٌمة كتبت بها نصون فستٌة والزند أفستٌة  وهً لؽة إٌراأل 
 

 ستٌة أو واألب –الزرداشتٌة الذي جمعت فٌه نصوص الدٌانة  األفستا()األبستاؾ( وهوكتاب)
 

 المقدس عندهم والزند أفشٌة و فً شروح هذه اللؽة. األفستٌة وهً لؽة الكتاب
 

 بٌن القرنٌن الثالث والتاسع المٌالدٌٌن.  البهلوٌة: وهً لؽة إٌران الوسطى 
 

  المٌدٌة : وهً لهجة من اللهجات اإلٌرانٌة الشمالٌة الؽربٌة  وهً تنطق وال تكتب 
 

  .البارفٌاتٌة: وهً إحدى لؽات إٌران الوسطى فً القرن الثالث ق. م 
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 الصفدٌة: وهً لؽة الفدٌٌن فً األلؾ والة األلؾ أولى المٌالدٌة 
 

 :وهً لؽة خوارزم فً األلؾ األولى وبداٌة الثانٌة المٌالدٌة. الخوارزمٌة 
 

  .لؽة الصقالٌة 
 

 . الساتسٌة )الجاتانٌة( فً آسٌا الوسطى وتركمانستان الصٌنٌة
1

 

 

 ثالثا: األسرة السالفٌة:

 الفبة الشرقٌة: - أ
 

 الروسٌة  -1
 

 األوكرانٌة -2
 

 تكتب باألبجدٌة الروسٌة.  –البٌلورسٌة  -3
 

 الفبة الؽربٌة:   - ب
 

 المكدونٌة  -5بلؽارٌة                                       ال -4

 

 تكتب الصربٌة باألبجدٌة الروتٌة وتكتب الخارقانٌة  -الخارقانٌة -الصربٌة -5
 

 بالحروؾ الالتٌنٌة.

 التشٌكٌة: وتكتب بأبجدٌة التٌنٌة. -6

 السلوفاكٌة: وتكتب بأبجدٌة التٌنٌة -7

 البولونٌة-8      

 الكاشوبٌة -9     

 الصربولوجٌة: وتكتب بالالتٌنٌة اٌضا. -10    

                                                             
 .55تاب العالم، اتونجٌٌه مارسٌل  كوهٌل صك - 1
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 رابعا: األسرة البلطٌقٌة:

 Lettish)اللٌتشٌة) -2                     اللتوانٌة                     -1

 خامسا: األسرة الجرمانٌة:

 الفبة الجرمانٌة)اإلسكندنافٌة(: - أ

 السرٌدٌة تكتب بالالتٌنٌة  -2الدانمركٌة                  -1

 النروٌجٌة وتكتب بالالتٌنٌة أٌضا.-3

 األٌسلندٌة وتكتب بالالتٌنٌة. -4
 

 الفبة الجرمانٌة الؽربٌة: - ب

 

 الهولندٌة الفالمانٌة  -6االنجلٌزٌة                                          -5

 الربٌستٌن الشمالٌة و الجنوبٌة. األلمانٌة بلهجتها-7

 لهجات ألمانٌا الشمالٌة المختلطة بعناصر االٌدٌش)أو العبرٌة الحدٌثة(وتتكون من-8

 العبرٌة القدٌمة واللهجات السالفٌة. 

سادسا: األسرة الرومانٌة:
1

 

 الفرنسٌة -1

 البروثالٌة: وهً لؽة األقلٌة القومٌة فً جنوب شرق فرنسا )البروفانس( وكانت لؽة أو-2

القرن التاسع عشر أدبٌة فً العصور الوسطى، وبها كتبت أشعار التروبادو، وعاشت حتى 

19. 

 السردٌنٌة -4                           اإلٌطالٌة            -3

 

 الكاتالنٌة -6األسبانٌة                                       -5

 

 الرومانٌة-8البرتؽالٌة                                      -7

 

                                                             
، د. نور الهدى لوشٌن فً مباحث فً علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي 93فً فقه اللؽة وتارٌخ الكتابةص عماد حاتم، - 1

 .73،78ص
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 تب باألبجدٌة الروسٌة. المولدافٌة إحدى لهجات اللؽة الرومانٌة وتك-9

 

 الرومانٌة -المكدونٌة-10

 

 رومانٌة لؽة إحدى األقلٌات فً سوٌسرا، وأصبحت واحدة من اللؽات الرسمٌة  -الرٌتو-11

 

 م.1939األربعة فً سوٌسرا منذ عام 

 
 سابعا: األسرة الكلتٌة: 

 

 األٌرلندٌة  -1
 

 الشوتلندٌة  -2
 

 الولشٌة  -3
 

 فً بعض نواحً برٌتانً البرٌتونٌة وهً اللؽة المستعملة  -4
 

 الوٌلزٌة  -5
 

ثامنا: األسرة الٌونانٌة: 
1

 
 

 الٌونانٌة الحدٌثة بدءاً من القرن الثانً عشر المٌالدي  -1

 األسرة األلبانٌة تكتب األلبانٌة بالالتٌنٌة  :تاسعا

 األسرة األرمٌنٌة اللغة االرمٌنٌة  :عاشرا

 الحامٌة:  -ثانٌا فصٌلة اللغات السامٌة

 وأول من استعمله العام مصطلح اللؽات السامٌة فً نهاٌة القرن الثامن عشر ظهر       

 ( وزمٌله إبكهورن ذلك ألن الشعوب التً تتكلم السامٌة هً schogea)شلوتسراأللمانً

 ؼالب من ذرٌة سام بن نوح .

 امٌة الؽربٌة إلى ؼربٌة شمالٌة، وتنقسم اللؽات السامٌة إلى شرقٌة وؼربٌة، وتنقسم الس  

 وؼربٌة جنوبٌة. 

                                                             
 المرجع نفسه.  - 1
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 الفرع األكادي: -1

 ٌشمل الفرع األكادي من اللؽات السامٌة كل اللؽات واللهجات التً التً نشأت عن          

 .م وهً 2500ن إلٌها حوالً دخلت أرض العراق مع الوافدٌالتً  السامٌة األولىاللؽة 

 هً:بالكتابة األسفٌنٌة وتنقسم األكادٌة القدٌمة إلى عدة لؽات مدونه 

 ق.م1530-1950البابلٌة القدٌمة 

 ق.م1000-1530البابلٌة الوسطى

 ق.م1950-1000البابلٌة الجدٌدة َ

 ق.م650البابلٌة المتأخرة 

 ق.م1500-1950األشورٌة القدٌمة

 ق.م1000-1500األشورٌة الوسٌطة

ق.م650-1000األشورٌة الجدٌدة
1

 

 الفرع الكنعانً:  -2
 

 اللؽات السامٌة  وأهم هذه اللؽات واللهجات الكنعانٌة:ٌشتمل الفرع الكنعانً عدة لؽات من 

 ق.م 1400دونت هذه اللؽة حوالً  األجرٌتٌة:

 ق.م وكانت 1000وقد وصلت إلٌنا عن طرٌق مجموعة من النقوش فً الفترة من  الفٌنٌقٌة:

 هذه اللؽة لؽة الساحل الفلسطٌنً والسوري و اللبنانً. 

 الفرع اآلرامً: -3
 

 اآلرامً من اللؽات السامٌة مجموعة من اللهجات المتقاربة وانتشرت هذه ٌضم الفرع       
 

 البنطٌة اللهجات المختلفة فً منطقة الشام والعراق وأهم هذه اللهجات اآلرامٌة الٌهودٌة و 
 
.المندعٌة واللهجات الحدٌثةو 

2
 

 
 ثالثا: العربٌة:

                                                             
 .8ص1963ن.و.د.ك ، اللؽات السامٌة،  ت. د. رمضان عبد التواب القاهرة  - 1
  .14ان، فقه اللؽات السامٌة ترجمة دكتور رمضان عبد التواب صبروكلم  - 2
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 ً وٌعرؾ بالقحطانٌة، أو السببٌة تتوزع العربٌة فً عدد من اللهجات منها الفرع الجنوب    
 

 أو المعٌنٌة وكلها لؽات الٌمن القدٌمة. وتعرؾ عربٌة الشمال بالعدنانٌة وٌنقسم أو الحمٌرٌة، 
 

 تارٌخ العرب إلى عرب بابدة وعرب باقٌة. 
 

 العرب البابدة ال نعرؾ شٌبا من تارٌخها سوى ما جاء فً التنزٌل العزٌز واآلثار والنقوش.

الباقٌة فهً التً بقً تارٌخها وآثارها إلى اآلن وهم طبقتان قحطانٌة وعدنانٌة. أما العرب
1

 

 
 رابعا : اللغات السامٌة فً الحبشٌة :

 .نسبة ؼلى قبٌلة الحجازي وهً أقدم لؽة سامٌة فً الحبشة لغة الجٌعن:

 .وهً أكثر اللؽات السامٌة انتشاراً فً الحبشة اللغة األمهرٌة:

 وهً أقرب اللؽات السامٌة فً الحبشة من لؽة الجعن. اللغة التٌجرٌنٌة:

وهً لؽة سكان مدٌنة مرر وكلهم من المسلمٌن. اللغة المررٌة:
2

 

 :فصٌلة اللغات الطورانٌةرابعا: 

 أطلق ماكس موللر اسم اللؽات الطورانٌة على بعض اللؽات اآلسٌوٌة واألوروبٌة التً  

 .ٌلة السامٌة الحامٌة(الهند وأوربٌة )والفصالتدخل فً الفصٌلة  

 ات الطورانٌة لٌست فصٌلة بالمعنى ولكن جماعة من الباحثٌن المحدثٌن رأوا أن اللؽ

  الصحٌح و إنما هً فصٌلة تجمع اللؽات التً ال تدخل تحت الفصٌلتٌن السابقتٌن وقد أكدت

 سمت موسوعتها العلمٌة المعروفة بلؽات العالم وقد قذلك )جمعٌة علم اللؽة ببارٌس فً 

 جمٌع اللؽات اإلنسانٌة التً تخرج من الفصٌلتٌن الهندٌة، األوروبٌة، السامٌة الحامٌة فً 

فصٌلة هً:  19تسع عشر 
3

 

 فصٌلة اللؽات الٌابانٌة  -1
 

 فصٌلة اللؽات الكورٌة  -2

                                                             

 .115، 111، صاللغات السامٌةبروكلمان،   1 -
 .172،175، صتارٌخ اللغات السامٌةإسرابٌل ولفتسون،  - 2
 .174ص السامٌة، اللؽات تارٌخ ولفتسون، إسرابٌل - 3
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 لؽة االٌنو -3
 

 فصٌلة اللؽات الصٌنٌة  -4
 

 قصٌلة اللؽات األسترالٌة اآلسٌوٌة  -5
 

 فصٌلة اللؽات الدرافٌدٌة  -6
 

 فصٌلة القوقازٌة  -7
 

 فصٌلة اللؽات اآلسٌوٌة القدٌمة  -8
 

 فصٌلة اللؽات التركٌة والمؽولٌة والمنشورٌة -9
 

 فصٌلة اللؽات الفٌنٌقٌة  -10
 

 لؽة الباسك  -11
 

 اللؽات الهٌبٌروبورٌة -12
 

 اللؽات المالوٌة وتحتوي هذه الفصٌلة على خمس شعب لؽوٌة هً:  -13
 

 شعبة اللؽات اإلندونٌسٌة -1
 

 رونٌزٌة شعبة اللؽات المٌك  -2
 

 شعبة اللؽات البولٌنٌزٌة -3
 

 شعبة اللؽات البابو  -4
 

 لؽات سكان أسترالٌا األصلٌٌن -14
 

 اللؽات األمرٌكٌة  -15
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 اللؽات السودان وؼانا  -16
 

 اللؽات النبطوٌة  -17
 

الهوتشون والتٌجربٌن لؽات البرشٌمان و -18
1 

 

 العربٌة واحتوى على  ون بالثروة اللؽوٌة للؽةأما الفصل الثالث فقد عن
 أربعة 

 مظاهر الثروة اللؽوٌة  أوال: المعاجم، المستوى الصوتً، المستوى النحوي، :هً عناصر

 .التضاد منها المشترك المترادؾ و عند العرب

 
 أوال المعاجم:

 اتبع العلماء فً ترتٌب الكلمات للمعاجم على مناهج أربعة:           

 التقالٌب. الترتٌب الصوتً )رأي على مخارج الحروؾ( و - أ
 

 العٌن للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي. جممع -1
 

 ألبً معجم جمهرة اللؽة ألبً بكر محمد بن الحسن ابن درٌد كتاب )البارع فً اللؽة( -2
 

 علً  القالً.
 

 معجم تهذٌب اللؽة ألبً منصور األزهري. -3
 

معجم المحكم والمحٌط األعظم فً اللؽة البن سٌدة.  -4
2 

 

 المعاجم التً اتبعت نظام القافٌة: - ب

 

 .للفارابًٌوان اآلدب معجم د -1
 

                                                             
. د. 214ود. عبد الواحد الوافً فً علم اللؽة ص 561_365، مارسٌل كوهٌن فً كتاب لؽات العالم صأوطوان مٌٌه - 1

 .90_78نور الهدى لوشٌن فً مباحث فً علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي ص
 .48، ط، المعجم العربً نشأته وتطورهد. حسٌن نصار،  - 2
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 .معجم الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة للجوهري -2
 

 .معجم لسان العرب البن منظور -3
 

.معجم القاموس المحٌط للفٌروز أبادي -4
1
  

 

 الترتٌب األبجدي العادي: - ت
 

 مجمل اللؽة معجم صؽٌر. -1
 

 معجم المقاٌٌس اللؽة البن فارس. -2
 

 محمود بن عمر بن محمد بن أحمد أساس البالؼة للزمخشري ألبو القاسم جار هللا -3
 .الزمخشري

 

المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً)للفٌومً()عبد الكرٌم الرافعً(.  -4
2 

 
 ا: المعاجم الموضوعٌة:ثانٌ

 
 لؽوٌة معٌنة كتابه الؽرٌب المصنؾ ألبً عبٌد  من أوابل الكتب التً تناولت موضوعات    
 

 خمسة وعشرون كتابا فً عدة أبواب . سالم وقد قسمه الىالقاسم بن 

 كتاب متخٌر األلفاظ البن فارس وقد اختار فٌه األلفاظ الجزلة، والعبارات الرابقة. -

 كتاب التلخٌص فً معرفة أسماء األشٌاء ألبً هالل العسكري وأراد بلوغ ما عجزت  -

 كتب األسماء والصفات بلوؼه.

  سً وهو أكبر كتاب ألؾ فً الترتٌبمعجم المخصص فً اللؽة البن سٌدة االندل -

 الموضوعً فً المعاجم.

 كتاب المتحفظ ونهاٌة المتلفظ من اللؽة وؼرٌب الكالم البن األجدابى وهو كتاب صؽٌر  -

 الحجم.

 معجم المفهرس األلفاظ القرآن الكرٌم لمحمد فؤاد عبد الباقً. -

                                                             
 .184، ص1990، 2، طسق المعجمً فً العربٌةالند. مصطفى عبد الحفٌظ سالم،  - 1
 .280،  رمضان عبد التواب، فصول فً فقه العربٌة، ص125، صالمعاجم العربٌةدروٌش، عبد هللا  د. - 2
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 كتاب الدلٌل لمعرفة آى التنزٌل لعطٌة عبد الرحمن عطٌة  -

مفتاح كنوز السنة. -
1

 

 ثالثا: المستوى الصوتً:

 بالدراسة الصوتٌة عناٌة كبٌرة وكان هدفهم المحافظة  على  عنى اللؽوٌٌن العرب القدماء  
 

التصحٌؾ. التنزٌل العزٌز وصٌانته من التحّرٌؾ ونطق الحروؾ 
2

 
 
 رب وكان منهجه م األصوات عند العوكان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي الرابد فً تأسٌس عل  
 

 الصوت لتحدٌد مكان مخرجه. نطق فً محاولة 
 
 تى الشفتٌن رتب الخلٌل المخارج ترتٌباً صوتٌاً وابتدأ من أقصاها فً الحلق وهو العٌن ح -
 

سعة وعشرون حرفاً بالترتٌب اآلتً:على توٌشتمل ذلك 
3

 
 

 -ل-ذ()ر-ث -ت()ظ-د -ز()ط-س -ض()ص-ش –ك( )ج  –غ( )ق  -خ -هـ -ج -)ع
 

 الهمزة(. -ي -أ–م()د  -ن()ؾ
 

 الصفات األصوات عند القدماء: 
 
 األصوات المجهورة واألصوات المهموسة: - أ

 
 عرؾ سٌبوٌه الصوت المجهور بأنه حرؾ أشبع االعتماد فً موضعه، ومع أن ٌجري معه 

 
 االعتماد وٌجري الصوت.حتى ٌنقضً 

 
 وضعه جرى النفس معه.بقوله إنه حرؾ أضعؾ االعتماد علٌه فً م عرف المهموس:

 
 الرخاوة:  الشدة و - ب
 

 هً انحصار الصوت الحرؾ عند مخرجه بحٌث ال ٌجري معه الصوت حٌث الشدة :
 

                                                             
 المرجع نفسه. - 1
 .288د. رمضان عبد التواب، فصول فً فقه العربٌة، ص - 2
 .65، ص1الخلٌل بن أحمد ، معجم العٌن، ج  - 3
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 النطق به.
 

 فهً جرٌان الصوت مع الحرؾ لضعفه فً المخرج وهً من صفات الضعؾ الرخاوة:
 

 ق واالنفتاح:االنطبا - ث
 

 ك عند النطق بالحرؾ.عرؾ القدامى االطباق هو أن ٌنطبق اللسان على الحن
 

 أي تباعد اللسان والحنك األعلى عن اآلخر، حتى ٌخرج النفس من بٌنهما عند  االنفتاح:
 

 النطق بالحرؾ .
 

من صفات القوة حروفه:)صاد، الضاد، الطاء، الظاء(. اإلطباق:
1

 
 

 االستعالء و  االستفال: 
 

 بخالفه حروؾ االستعالء ل ستفااع اللسان بالحرؾ إلى الحنك و االهو ارتف االستعالء:
 

 خ، ق، ص، ط، ض، ظ(.وقٌل إن استعالء مصطلح أطلقه سٌبوٌه.سبعة: )هـ ، غ، 
 

 سمٌت ذلك   >>قُطب جد <<هً شدة الصوت، وحروفه القلقلة خمسة ٌجمعها قولك: القلقلة:

 
 .صوتها عند الوقوؾ لشدة ضؽظ  

 
 أحرؾ ثالثة هً الصاد هو صوت زابد ٌشبه فدت الطابر وٌكون فً  حروف الصفٌر:

 
تخرج هذه بٌن الثناٌا وطرؾ اللسان. السٌن و والزاي و

2
 

 
 فروع علم األصوات: 

 
 هو علم الذي ٌتناول األصوات اللؽوٌة من حٌث مخارجها علم األصوات النطقً:  - أ

 وصفاتها وكٌفٌة النطق بٌها. 

 زٌابً األصوات وٌدرس هذا العلم التركٌب الفٌعلم األصوات اآللٌة أو األكوسٌتٌكً:  - ب
 

                                                             
 .171-170كمال بشر، التفكٌر اللؽوي بٌن القدٌم والجدٌد، ص - 1
 .436، ص4ٌه، الكتاب، جسٌبو -  2
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 وتبادل الذبذبات وانتشار الموجات الصوتٌة.المستخدمة 
 
 ناول ما ٌحدث فً األذن عندما ٌصل   العلم الذي ٌت وهو علم األصوات السمعً: - ج

 علم األصوات  وله جانبان الجانب النفسً ، الجانب الفٌسٌولوجً  أحدثوهو  ٌهاالصوت إل

 لصوتٌة فً السمع وإدراك السمع على أصوات المنطوقة أما الجانب النفسً تأثٌر  الذبذبات ا

  أما الجانب فٌسٌولوجً فٌعنى بالذبذبات الصوتٌة عند استقبال أذن السامع لها.

 
 علم األصوات المقارن:  -د
 

 وٌعنى بالمقارنة بٌن األصوات عبر أصوات لؽتٌن تنتمٌان إلى عابلة واحدة أو عابلتٌن 
 

 الؾ واالتفاق بٌنهما.أوجه االختمختلفتٌن فٌبٌن 
 
 علم األصوات التارٌخً:  -هـ
 

 تطور فً النطق الداللً واألسباب    وٌعنى بدراسة بعض األصوات عبر التارٌخ من
 

 إلى ذلك.والمؤثرات التً أدت 
 
 علم األصوات المعٌاري:  -و
 
 ٌعنى بوضع المعاٌٌر النموذجٌة فً نطق أصوات معٌنة. -
 
 :علم األصوات التجرٌبً -ذ
 

 جهزة العلمٌة وااللكترونٌة مثل األ باستخداموٌعنى هذا العلم بدراسة خصابص 
 

 البالتوؼرافٌا أو الحنك الصناعً.جراؾ،  الكٌمو
 
 

علم األصوات الوظٌفً:
1

 
     
 و ٌقصدون بها أصؽر  الفونٌمعنى المحدثون بدراسة وظٌفة األصوات من خالل نظرٌة     
 

                                                             
 .26م، ص1962د. عبد الرحمن أٌوب فً أصوات اللؽة، القاهرة،  -1
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 كلمة من أخرى  وٌرى دانٌال جونز: الفونٌم بأنه عابلة من تمكنها من تمٌز وحدة صوتٌة 
 

 األصوات المترابطة فٌما بٌنهم فً الصفات فً لؽة معٌنة والتً تستعمل بطرٌقة تمنع وقوع 
 

 أحد األعضاء فً كلمة من كلمات فً السٌاق نفسه الذي  ٌقع فٌه أي عصر آخر من العابلة 
 نفسها.

 
 رس الصوتً:مصطلح النبر والتنغٌم فً الد

 

 طق الكلمة فٌكون واضحاً فً ن ٌعنً الضؽظ على الصوت أو مقطع معٌن: Stressالنبر - أ

 عن بقٌة األصوات المجاورة له وٌعرؾ النبر بأنه ازدٌاد وضوح جزء من أجزاء فً السمع 

 الكلمة فً السمع.

  : فهو مصطلح ٌدل على رفع الصوت أو تحفضه فً الكالم وٌسمى أٌضا أما التنغٌم 

لحن.موسٌقى الكالم أو 
1

 

 :المستوى النحوي  

 أوال: جهود قدامى اللغوٌٌن العرب فً الدرس النحوي:  

 وقد اختلفت الرواٌات فً واضع علم  نشأة النحو العربً خوفا على القرآن العزٌز من اللّحن 

 النحو:

  م  باعرفرٌق من العلماء تنسبه إلى أبً األسود الدؤلً )ٌامر من على أبً طالب 

 أو بتشجٌع من اإلمام ابن عباس رضً هللا عنهما أو بأمر عن سٌدنا عمر بن زٌاد ابن أبٌه 

 الخطاب رضً هللا عنه(.

 .وفرٌق ٌنسبه إلى اإلمام على بن أبً طالب رضً هللا عنه 
 
  وفرٌق ٌنسبه إلى عام أو عبد الرحمن بن هرمزن.

2
   

 اإلعراب على أواخر الكلمات ال على  أ_ وقد كان ألبً األسود الدؤلً أٌضا جهود فً نقط

 إذا رأٌتنً فتحت فمً بالحرؾ فانقط نقطة فوقه فإن  <<الحروؾ كلها وكان ٌقول للكاتب

 ضممت فهً فانقط  نقطة فوقه على أعاله فإن كسرت فأجعل نقطة تحت الحرؾ، فإن 

                                                             
 .157، صعلم اللغة، القسم األول األصواتكمال بشر،  - 1
 . 24، وأبً الطٌب اللؽوي فً مراتب النحوٌٌن، ص12، ص1، جفً طبقات فحول الشعراء، ابن سالم  - 2
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.>>أتبعت شٌبا من ذلك عنه فأجعل مكان النقطة نقطتٌن
1

 

 فأكمل الحركات والتشكٌل فجعل الفتحة  هـ(185حمد الفراهٌدي عام)ب_ وجاء الخلٌل بن أ

 مضبوطة على الحرؾ من الٌمٌن إلى الٌسار فوق الحرؾ المتحرك وجعل  ألفا صؽٌرة

 الضمة واًو صؽٌرة فوق الحرؾ المتحرك. وجعل الكسرة ٌاء صؽٌرة مردودة إلى خلؾ

 األلؾ، والكسرة جزء من الٌاء توضع تحت الحرؾ وقد علّل ذلك الخلٌل بأن الفتحة من 

 والضمة جزء من الواو. 

 وقد ابتكر الخلٌل أٌضا عالمات أخرى ؼٌر عالمات أبً األسود الدؤلً مثل عالمات   

الهمز والتشدٌد والروم واإلشمام. 
2

 

 ج_ كتاب سٌبوٌه:

 علمٌة وهو المصدر األول للنحو العربً وكذلك ٌعتبر من أهم كتب النحو وأشملها والمادة ال 

الوفٌرة التً جاءت فً الكتاب لم تسلم من التشكٌك.
3

 

 تبدأ المدرسة الكوفٌة عند القدماء:       

 هـ وكان أستاذ أهل الكوفة 190ارة(بأبً جعفر الرؤابً) محمد بن الحسن بن أبً س - أ
 

وله كتاب فً الجمع واإلفراد. فً النحو أخذ عن عٌسى بن عمر،
4
  

 

 من أعٌان النحاة أخذ عنه الكسابً وؼٌره وكان ٌبٌع  198معاذ بن مسلم  الهراء  - ب
 

 و أنه عى الكوفٌون أنه كان ٌحسن دراسة الصٌػ قٌل له الهراء. وقد اد فلذلك الهروٌةالثٌاب 
 

أول من تكلم فً التعرٌؾ.
5

 

 

 

 
                                                             

، د. ط، 1978، تحقٌق د. عزة حسن، مكتبة الكلٌات األزهرٌة، القاهرة، ط المصاحفالمحكم فً نقأبو عمرو الدانً،  - 1

 .6ص
 .6، صالمحكمأبو عمرو الدانً، فً  - 2
 .184، دار النهضة مصر ، القاهرة،صنزهه األلباء فً طبقات األدباءالكمال األنباري،  - 3
 .83م، ص1976، القاهرة، 2، دار المعارؾ، مصر، ططبقات النحوٌٌن واللغوٌٌنالزبٌدي،  - 4
 .83م، ص1976، القاهرة، 1، حققه د. أحمد محمد قاسم، ط، االقتراح فً أصول النحوالسٌوطً - 5
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 رابعا: الثروة اللغوٌة فً العربٌة: 

 أوال: المشترك:

   داللة على السواء  ل على معنٌٌن مختلفٌن فأكثربأنه اللفظ الواحد الدا األصولٌونعرفه    

 عند أهل اللؽة.

 ٌرجع جماعة كثٌرة من الباحثٌن نشوء االشتراك نتٌجة عوامل كثٌرة منها:  و

 المجازي االستخدام 
  
  اللهجات 

  
  التطور اللؽوي 

 
 ثانٌا: المترادف: 

 

 و األلفاظ المفردة الدالة قال اإلمام فخر الدٌن : ه  <<المترادؾ السٌوطً فً تعرٌف  قال

 

. >>واحد باعتبار واحدعلى شًء 
1

 

 
 وٌذكر د. رمضان عبد التواب أسبابا كثٌرة للترادؾ فً العربٌة الفصحى منها: 

 

 تعدد أسماء الشًء الواحد فً اللهجات المختلفة فكل لهجة تطلق علٌه اسما. -1
 

 أن ٌكون للشًء الواحد فً األصل اسم الواحد.  -2
 

اللفظة الواحدة.فً ؽوي التطور الل -3
2

 
 ثالثا: التضاد: 

  
 ٌعد التضاد جنسا من أجناس الكالم عند العرب ٌقصد به أن تؤدي اللفظة الواحدة و    
 

عن المعنى التً تحتها وتدل علٌه وتوضح تأوٌله.متضادٌن  تنبا كل معنٌٌن مختلفٌن 
3

 
 
 

                                                             
 .402،ص1،ج المزهرالسٌوطً،  - 1
 .316، ص1981، 2الخانجً، القاهرة، ط ، مكتبةفصول فً فقه العربٌةد. رمضان عبد التواب،  - 2
 .1م، ص1963، دمشق،1، تحقٌق د. عزة حسن، جً كالم العرباألنداد فأبو الطٌب اللؽوي،  - 3
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 عتمدها الكاتب: هم المصادر والمراجع التً اأ 
 س: ابراهٌم أنٌ -1

 .1961األصوات اللؽوٌة الطبعة الثالثة دار النهضة العربٌة القاهرة  -

 1981االلفاظ ، مكتبة األنجلو داللة  -

 .1953اللهجات العربٌة، مطبعة الرسالة،  -

 م.1966، 3من أسرار اللؽة، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط -

 ونهاٌة المتلفظ من كفاٌة المتحفظ أبو اسحاق ابراهٌم بن اسماعٌل،  ابن األجدابً -2

 هـ، وطبع فً المطبعة 1345، طبع فً مجموعة لؽوٌة بحلب اللؽة وؼرٌب الكالم

 هـ، ونشر بتحقٌق السابح على حسٌن نشر دار اقرأ لٌبٌا د.ت.1305األدبٌة بٌروت 

 أحمد مختار عمر)دكتور(: -3

 م.1971، مصر وي عند العرب، توزٌع دار المعارؾالبحث اللؽ -

 م.1976اللؽوي ، عالم الكتب، دراسة الصوت  -

 م.1970هـ _1402، نشر دار العروبة الكوٌت، ط أولى علم الداللة -

 م، طبع1902األزهري )أبو منصور محمد بن أحمد( تهذٌب اللؽة، طبع دار الكتب، -4

 م.1976-1964المؤسسة المصرٌة للتألٌؾ والنشر والترجمة من

 م216عبد الملك بن قرٌب(  سعٌد األصمعً)أبو -5

 م.1905اإلبل ، طبع ضمن الكنز اللؽوي فً اللسان العربً، تحقٌق هفنز لٌبزج  -

 األضداد، تحقٌق هفنز ) ضمن ثالثة كتب األضداد( طبع المطبعة الكاثولٌكٌة،  -

 م.1912بٌروت

 م.1905خلق اإلنسان، طبع ضمن  الكنز اللؽوي فً اللسان العربً، نشر هفنز -

 هـ.328ن القاسم بن محمد بن بشار (ت ابن األنباري ) أبو بكر محمد ب -6

 م، وحققه محمد أبو الفضل ابراهٌم، نشر دار 1881تسٌما ، لٌدن األضداد، حققه هو -

 م.1960المطبوعات الكوٌت 

 المذكر والمؤنث، حققه محمد عبد الخالق عظٌمه، المجلس األعلى للشبون اإلسالمٌة،  -
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 م.1967م، ونشره د. طارق الجنابً ،بؽداد1981، 1ج

 هـ.577)أبو البركات كمال الدٌن عبد الرحمن بن محمد( ت نباري األ -7

  لٌدن  اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ بٌن البصرٌٌن الكوفٌٌن، طبع بتحقٌق جوتولدفاٌل، - 

  م، ثم أعاد طبعة محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ن الطبعة الرابعة مطبعة السعادة،1913

 م.1960هـ_1360القاهرة، 

 هـ 1377حققه سعٌد األفؽانً، مطبعة الجامعة السورٌة  ألدلة فً أصول النحو،لمع ا -

 م.1963م، ونشره د. عطٌة عامر، بٌروت 1957_

 هـ، ونشره د. ابراهٌم السامرابً، 1294نزهة األلباء فً طبقات األدباء، طبع القاهرة

 . 1م، ط1960م، ونشره عطٌة عامر، مطبعة دار النهضة مصر1909بؽجاد

 م،  ط ثالثة  1981فً فقه اللؽة العربٌة، نشر مكتبة الخانجً بالقاهرة ،ط الثانٌة  فصول

 م.1987هـ1407 

 م.                           1970بالقاهرة  الخانجً المدخل الى علم اللؽة، مكتبة 

 الزمخشري -8

 . 1922أساس البالؼة ،دار الكتب المصرٌة  -

 هـ،  1308ن األقاوٌل فً وجوه التأوٌل، المطبع العامرةالكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌو -

 م.1983هـ_ 1392هـ، ومطبعة الحلبً 1365مطبعة االستقامة بالقاهرة  القاهرة، و

 السٌوطً  -9

  1392أحمد محمد القاسم، الطبعة األولى، القاهرةحققه  د. االقتراح فً أصول النحو،  -

 م.1976هـ_

 ا، تحقٌق محمد أبو الفضل ابراهٌم وآخرٌن ، طبع الحلبى المزهر فً علوم اللؽة وأنواعه

 م.1957_القاهرة

 همع الهوامع شرح الجوامع، تحقٌق د. عبد العال سالم مكرم و د. عبد السالم هارون، ط  -

 .1398أولى، ط الكوٌت، ط أولى 

 شرؾ الدٌن علً الراجحً)دكتور( -10
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 دٌث، نشر دار المعرفة الجامعً لحفً علم اللؽة عند العرب ورأي علم اللؽة، ا -

 م.2002االسكندرٌة، 

 م.1985محمد بن درٌد وكتابه الجمهرة، نشر دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، -

 هـ، نشر دار 261من المسابل النحوٌة فً الجامع الصحٌح لإلمام مسلم بن الحجاج، ت -

 م. 2003المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة 

 م. 2001حٌاتنا المعاصرة، نشر الدار المصرٌة، االسكندرٌة ،  مشكالت لؽوٌة فً -

 :عاطؾ مدكور)دكتور( -11

 م.1978، نشر دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، القاهرة علم اللؽة بٌن التراث والمعاصرة -

 :عبده الراجحً -12

 م.1982فقه اللؽة فً الكتب العربٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت  -

 م.1977بً والدرس الحدٌث ، بحث فً المنهج، دار نشر الثقافة، االسكندرٌة ،النحو العر -

 ابن فارس:  -13

 1373الصاحبً فً فقه اللؽة وسنن العرب فً كالمها، حققه مصطفى الشٌوعً، بٌروت  -

 م.1988م، وحققه السٌد أحمد صقر _ طبع الحلبً ، القاهرة 1964هـ_

ن سلطان ، ط أولى ، مؤسسة الرسالة، بٌروت مجمل اللؽة ، حققه زهٌر عبد المحس -

 م.1987هـ_1404

 م.1969هـ_ 1366مقاٌٌس اللؽة حققه عبد السالم محمد هارون ، ط أولى الحلبى  -

 كمال بشر: -14

 .1971، 2علم اللؽة، القسم األول ) األصوات(، نشر دار الثقافة المعارؾ، ط -

 كتبة الشباب، القاهرة، د.ت .الجدٌد، نشر م التفكٌر اللؽوي بٌن القدٌم و -

 

 

 

 



 

 

 

 
 مضمون الكتاب  الفصل الثانً: الدراسة

 
 
 

 المبحث األول: 

  اللغة وفروعها ومصطلحاتها  مفهموم 

 

 :المبحث الثانً

   نشأة اللغة وفصائل اللغوٌة 

          

 المبحث الثالث          

   الثروة اللغوٌة للغة العربٌة 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 



انذساست مضمىن انكخاب:                                                                 ثاويانفصم ان  
 

37 
 

 
 :اللــغةمفهوم  

 

 ."أؼراضهم عن قوم كل بها ٌعبر أصوات فإنها اللؽة حد: "بقوله جنً ابن تعرٌؾ

  رمزٌٌن ٌنب الربط حول أساسا ٌدور الرموز من نظام اللؽة أن: " سٌسور دي ٌرى

1." الصوتٌة صورها و المعانً ٌعنً سٌكولوجٌٌن
 

 " الكالمٌة األصوات بواسطة األفكار عن التعبٌر: " بأنها هنري ٌعرؾ

 

 اللغة وظٌفة اجتماعٌة: -2

 التً ٌتفق اللؽوٌون المحدثون دون أن اللؽة بنت المجتمع إنما هو من القوانٌن الواقع 

 فً احضان المجتمع تكونت اللؽة، وجدت اللؽة  << بقوله استثناء. ولقد عبر عن فندرٌس

 ٌوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فٌها بٌنهم فاللؽة وهً الواقع االجتماعً بمعناه األوفى 

 تنتج عن االحتكاك االجتماعً وصارت واحدة. أقوى العربً التً اربط الجماعات وقد 

  >>دانت بنشؤها إلى وجود احتشاد اجتماعً 

 األنثروبولوجً مالٌنوفسكً ٌرى أن وظٌفة اللؽة لٌست مجرد كونها وسٌلة للتعبٌر،  العالم

  السلوك من جزء وهً المنتظم، اإلنسانً النشاط سلسلة فً حلقة أنها هً بل وظٌفة اللؽة

 . اإلنسانً

  هً اللؽة ألن وثٌقة صلة بالمجتمع تتصل فاللؽة ، المجتمع عالٌة مرأة اللؽة أن القول ٌمكن

  الظواهر بجمٌع تتأثر فهً بامتٌاز اجتماعٌة ظاهرة فاللؽة ،المجتمع عنه ٌعبر الذي ألساسا

  المجتمع. داخل تحدث التً االجتماعٌة

 اللغة: علم فروع 

 comparative linguistics المقارن اللؽة علم

 Historical linguistic التارٌخً اللؽة علم

 Dexriptive Linguistcs: الوصفً اللؽة علم
                                                             

 .24، صدروس فً اللسانٌات العامةدي سٌسور،  - 1
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 contrastive linguistics: التقابلً اللؽة علم

  Sociolinguistique االجتماعً اللؽة علم 

   Geographical Linguistic الجؽرافً اللؽة علم

 Anthropological Linguisti األنثروبولوجً اللؽة علم

  أما تطبٌقًال اللؽة وعلم النظري اللؽة علم هما ربٌسٌٌن فرعٌٌن إلى اللؽة علم تقسٌم ٌمكن

 :اآلتٌة فروع إلى ٌنقسم فإنه النظري اللؽة علم

  إلى المتكلم من انتقالها و اللؽة أصوات إنتاج فً ٌبحث علم وهو :اللغوٌة األصوات علم - أ

 .السامع

  تتابعها وقوانٌن وتنوعاتها وتوزٌعها  اللؽة وظابؾ فً ٌبحث علم وهو :الفونٌمات علم - ب

 .الكالم فً

  القرون عبر اللؽة وتطور اللؽوٌة والعابالت اللؽة نشأة فً ٌبحث وهو :اللغة رٌختا علم - ت

  .اللؽات بٌن والعالقات

  تتابعها قوانٌن و المعنى ذات اللؽوٌة الوحدات أصؽر فً ٌبحث وهو :الصرف علم - ث

 .الصرفً النظام ضمن

  شبه فً الكلمات تتابع امونظ الجملة بناء تحكم التً القوانٌن فً ٌبحث وهو :النحو علم - ج

 .الجملة و الُجملٌة و الجملة

  هذه وتطور المعانً هذه بٌن والعالقات الكلمات معانً فً ٌبحث علم وهو :الداللة علم - ح

 .المعانً

  أو صوتٌة ناحٌة من لؽتٌن بٌن االختالؾ الشبه أوجه فً ٌبحث وهو :المقارن اللغة علم - خ

 1.داللٌة أو صرفٌة

 األجنبٌة   اللؽة تعلم وفً األولى للؽة الطفل اكتساب فً ٌبحث وهو :النفسً اللغة علم - د

                                                             
 .20_25محمد خولً، مدخل الى علم اللؽة، دار الفالح للنشر والتوزٌع األردن، ص - 1
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 .األولى فً الثانٌة وتأثٌر ثانٌة فً األولى لؽة وتأثٌر ثانٌة لؽة وتعلم

  كما سٌاسٌة ناحٌة من أو مجتمعٌة ناحٌة من اللؽة فً ٌبحث وهو: االجتماعً اللؽة علم - ذ

 .أسبابها و وأنواعها اللهجات فً ٌبحث

 .مشكالتها و قواعدها و الترجمة أصول فً ٌبحث وهو: الترجمة علم - ر

 . المتخصصة العامة المعاجم صناعة فً ٌبحث وهو: المعاجم الصناعة علم - ز

 .ذاته بحد قابم فرع وكل فروع عدة إلى متفرع اللؽة علم أن التعرٌفات من نفهم

 :نظرٌات اللغة 

  الخاصة الؽرٌزة نظرٌة -

 الفطري االستعداد نظرٌة -

  الجماعٌة  األصوات نظرٌة -

  فندرٌس نظرٌة -

 عض أن التقلٌد هو محور عملٌة االكتساب.االكتساب بالتقلٌد ٌرى ب

 بعض أن الطفل ٌكتسب اللؽة بالتعزٌز اإلٌجابً والتعزٌز السلبً.االكتساب بالتعزٌز ٌرى 

سب اللؽة ألنه مستعد فطرٌا لذلك.االكتساب باالستعداد الفطري ٌرى بعض أن الطفل ٌكت
1

 

  :اللـغة نشـأة 

 السؤال الربٌسً كٌؾ نشأت اللؽة؟ قد شؽل اإلنسان بالبحث عن هذه المسألة وكان -

 أهً إلهام وتوفٌق من عند الخالق تعالى أم أن اللؽة من صنع اإلنسان؟

 ن القدامى إلى ولقد انقسموا اللؽوٌٌظهرت نظرٌات كثٌرة فً نشأة اللؽة عند العرب  فقد  

 فرٌقٌٌن فرٌق ٌمثله ابن فارس وٌذهب إلى أن اللؽة إلهام وتوفٌق من هللا تعالى وفرٌق ٌمثله 

 ابن جنً وٌذهب إلى أن اللؽة من صنع االنسان.

 لى المنهج الكوفً فً أبحاثه وكان ٌل إرس فقد كان ٌمٌل إلى التشٌٌع وٌمأما ابن فا -1
                                                             

 .203،ص1993، دار الفالح األردن،مدخل الى علم اللغةمحمد علً الخولً ، - 1
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 ، وقد عقد فً كتابه الصاحبً فً فقه عند هللا تعالى  ٌذهب إلى أن اللؽة إلهام وتوفٌق من

 و سنن العرب فً كالمها بابا بعنوان القول على لؽة العرب أتوفٌق أم اللؽة العربٌة 

 . اصطالح؟

 أما بعض أبمة العربٌة الذٌن ذهبوا إلى أن اللؽة إلهام وتوفٌق من عند هللا، فعلهم تأثروا فً  -

 ة الوحً وٌقول ابن فارس" إن لؽة العرب توثٌق دلٌل ذلك قوله ذلك بكون اللؽة العربٌة لؽ

 جل ثناؤه "علم آدم األسماء كلها " فكان عباس ٌقول: "علمه األسماء كلها" وهً التً 

ٌتعارفها الناس من دابة األرض وسهل جبل وجمل وحمار وأشباه ذلك ". 
1

 

  سماه بابا عقد وقد خصابصال كتابه فً اللؽة نشأة موضوع عرض فقد جنً ابن أما      

 فضلل إلى محوج الموضوع هذا: فٌه قال ؟ اصطالح أم هً إلهام اللؽة أهل على القول باب

 وال وحلً ال واصلطالح تواضع هو إنما اللؽة أصل أن على النظر أصل أكثر أن ؼٌر تأمل

 تعالى و حانهسب بقوله واحتج هللا، عند من هً ٌوما له قال هللا، رحمه علً أبا أن إال توفٌق،

 . "كلها األسماء آدم وعلم" 

 أن علللى آدم أقللدر تأوٌلله، ٌكللون أن ٌجلوز قللد أنلله وذللك الخللالؾ، موضلوع ٌتنللاول ال وهلذا

  .محتمالً  ذلك كان فإذا المحالة، وتعالى سبحانه هللا عند من المعنى وهذا علٌها، واضع

 فلً الدالللة أسلاس  واالصلطالح " المواضعة"  اللؽة أن على اتفقوا قد الفرقاء معظم لكن    

 اللؽة

  هو علّم: قوله من المقصود أن رأي إذ أشٌاخه، فهمها ما ؼٌر على اآلٌة هذه أّول جنً ابن

  الوضع أما هللا، عند من فالقدرة األسماء، دفع على القدرة آدم وبنً آدم لدي وجد أقدر

2.اإلنسان عمل من فهما واالصطالح
 

 

 

 

                                                             
 .31، ص1954،الصاحبً فً فقه اللغة ابن فارس، -1

، محمد خاقانً أصفهانً بروفٌسور فً قسم اللؽة العربٌة، دار جرٌر للنشروتوزٌع، الطبعة  األلسنٌة العربٌةٌنظر.   - 2
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  العربٌة: غةالل فً اللغوٌة الثروة 

 :الصوتً الدرس فً والتنغٌم النبر مصطلح  

 عن السمع فً واضحا الكلمة نطق فً معٌن المقطع أو الصوت على الضؽط ٌعنً :النبر - أ

 فللً الكلمللة أجلزاء مللن جلزء وضللوح ازدٌلاد بأنلله النبللر وٌعلرؾ للله المجلاورة األحللداث بقٌلة

 .السمع

 موسٌقى أٌضا وٌسمى الكالم فً خفضه أو الصوت رفع على ٌدل مصطلح فهو :التنغٌم - ب

  .لحن أو كالم

 فلالمقطع.  الكلملة مقلاطع من مقطع كل فً للصابت تعطً التً النسبٌة التلفظ قوة هو :النبر

  أعلى و أشد الصوت وٌكون النبر ضعٌؾ المقطع من أكثر كالمٌة حالقة ٌأخذ النبر قوي

 ......أطول و

 .الثانٌلة فً( الحنجرة فً)  الصوتٌة األوتاد ذبذبات عدد على النؽمة درجة تتوقؾ :النغمات

1
 

 الصوتً المستوى:  

 عللى المحافظلة هلدفهم وكلان كبٌلرة عناٌلة الصلوتٌة بالدراسلة القلدماء العلرب اللؽوٌٌن عنً

 .التصحٌؾ و التعرٌؾ من وصٌانته العزٌز التنزٌل الحروؾ نطق

 منهجله وكلان العلرب عنلد األصلوات عللم تأسلٌس فلً الرابد الفراهٌدي أحمد بن الخلٌل كان

  مخرجه مكان الصوت نطق محاولة ذلك فً

 انتقالهلا حٌلث ومن إنتاجها حٌث من اللؽة أصوات فً ٌبحث علم هو :األصوات علم تعرٌف

 .النطقً األصوات إنتاج فً ٌبحث الذي العلم وٌدعى إدراكها حٌث ومن

 علللم فهللو السللامع إلللى المللتكلم عللن اللؽوٌللة األصللوات انتقللال فللً ٌبحللث الللذي العلللم وأمللا

 األصلوات علم فٌدعى األصوات هذه إدراك فً ٌبحث الذي العلم أما و. الفٌزٌابً األصوات

2.السمعً
 

                                                             
 . 48_46، ص1993، مدخل الى علم اللؽة، دار الفالح األردن، محمد علً الخولًٌنظر.  - 1

 .30المرجع نفسه، ص ٌنظر. - 2
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 :المشترك :أوال

 السلواء عللى دالللة فلأكثر مختلفلٌن معنٌلٌن عللى الدال الواحد اللفظ بأنه األصولٌون عرفه   

 .اللؽة أهل عند

 منهلا كلل عللى تطللق معلان علدة الواحدة للكلمة ٌكون بأن ذلك و: " وافً عبدالواحد تعرٌؾ

 الشلامة وعللى ، األم أخلً على ٌطلق الذي الخال كلفظ وذلك المجاز، ال الحقٌقة طرٌق على

 1 ".....الصؽٌرة األكمة وعلى الضخم، البحر وعلى ، السحاب وعلى الوجه، فً

  :المترادف: ثانٌا

 الداللة المفلردة األلفلاظ هلو:  اللدٌن فخلر اإلملام قلال"  المتلرادؾ تعرٌلؾ فلً السٌوطً قال  

   ."واحد باعتبار واحدء شً على

 المفردة األلفاظ توالً: هو وقٌل.  المفهوم فً االتحاد عن عبارة: "الجرجانً الشرٌف عرفه

  .واحد باعتباره واحد، شًء على الدالة

  وقعود اللٌث كجلوس ركبٌنم ٌكونان وقد واألسد كاللٌث مفردٌن ٌكونان قد المترادفان

 .األسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .145ص ،2004القاهرة، ، والتوزٌع والنشر للطباعة مصر نهضة ،3ط اللغة، فقه ، الوافً الواحد عبد علً - 1
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 نستنتج من خالل دراستنا للكتاب شرؾ الدٌن علً الراجحً فً علم اللؽة العام توصلنا لعدة 

 نقاط منها:

 تعد اللؽة ظاهرة اجتماعٌة تمٌز اإلنسان عن سابر الكابنات الحٌة وهً من نعم هللا تعالى  -

  فترى الفردالبشري، الظواهر اجتماعٌة أعانت التفكٌر أنعم بها على عباده كما تعد أهم 

 ولولها لما استطاع اإلنسان  مرتبط بنمو لؽته ونهضتها سواء كانت منطوقة أو مكتوبة 

 .الحفاظ على التراث والثقافة و المعرفة 

 كما تعرؾ بأنها وسٌلة اتصال بٌن األفراد و المجتمعات. -

 على النحو العلمً وهو علم باحث عن مفردات وهٌباتها ٌعتبر علم اللؽة هو دراسة اللؽة  -

 الجزبٌة التً وضعت تلك جواهر معها لتلك المدلوالت للوضع الشخصً ولعلم اللؽة فروع 

 تنقسم إلى علم اللؽة النظري وعلم اللؽة التطبٌقً فالنظري منه علم األصوات وعلم الداللة 

 تعلٌم اللؽات، وصناعة المعاجم، وعلم اللؽة وعلم القواعد...الخ، أما التطبٌقً من فروعه 

 النفسً، علم اللؽة االجتماعً ، علم اللؽة المقارن، علم اللؽة الوصفً، علم اللؽة 

 الوصفً....

 قد شؽلت مسألة نشأة اللؽة اللؽوٌٌن العرب القدامى مما أدى إلى ظهور فرٌقٌن فرٌق ٌمثله  -

  ًق من عند هللا تعالى وفرٌق ٌمثله ابن جنابن فارس وٌذهب إلى أن اللؽة إلهام وتوفٌ

 وٌذهب إلى أن اللؽة صنع اإلنسان.

 اهتم العلماء القدامى بلؽات الهنود الحمر بأمرٌكا الشمالٌة  الذٌن تفرقوا إلى مجتمعات  -

 صؽٌرة فً معظم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا أوال العابلة الهندو أوروبٌة تشتمل على 

 اللؽات اللؽات ثانٌا فصٌلة اللؽات السامٌة الحامٌة ثالثا العربٌة ورابعا  عشرة أسر من

  السامٌة فً الحبشة خامسا فصابل اللؽات الطروانٌة.

 قسم شرؾ الدٌن علً الراجحً فً الثروة اللؽوٌة للؽة العربٌة أوال المعاجم اتبع العلماء  -

 فً ترتٌب الكلمات فً المعاجم على المناهج األربعة :
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 الترتٌب الصوتً: أي مخارج الحروؾ و تقالٌب. -1

  معجم العٌن للخلٌل ابن احمد الفراهٌدي 

 معجم جمهرة اللؽة ألبً بكر محمد بن الحسن بن درٌد 

  ًكتاب البارع فً اللؽة ألبً علً القال 

  معجم تهذٌب اللؽة ألبً منصور األزهري 

  معجم المحكم والمحٌط األعظم فً اللؽة ألبً سٌدة 

 

 عاجم التً اتبعت نظام القافٌة: الم  -2

  ًمعجم دٌوان األدب للفراب 

  لجوهريمعجم صحاح تاج اللؽة صحاح العربٌة 

  معجم لسان العرب البن منظور 

 معجم القاموس المحٌط لفٌروز أبادي 

 

 المعاجم التً اتبعت الترتٌب األبجدي العادي: -3

 معجم اللؽة معجم صؽٌر 

 معجم مقاٌٌس اللؽة البن فارس 

  البالؼة للزمخشري أساس 

  ًالمصباح المنٌر فً الؽرٌب الشرح الكبٌر لعبد الكرٌم لرافع 

 

 المعاجم الموضوعٌة:  -4

  كتاب الؽرٌب المصنؾ ألبً علً القاسم بن سالم 

  كتاب المتخٌر األلفاظ البن فارس 

  كتاب التلخٌص لمعرفة أسماء  األشٌاء البً هالل العسكري 

 بدراسة الصوتٌة عناٌة كبٌرة وكان هدفهم المحافظة على عنى اللؽوٌٌن العرب القدامى  -

 نطق الحروؾ تنزٌل العزٌز وصٌانته من تحرٌؾ وتصحٌؾ وكان الخلٌل بن أحمد 

 الفراهٌدي الرابد األول فً تأسٌس علم األصوات عند العرب .

 عنى العلماء العرب بدراسة علم النحو خوفا على القرآن الكرٌم من لحن. -

 خٌر نتمنى أن نكون قد وقفنا فً دراستنا لكتاب شرؾ الدٌن علً الراجحً فً وفً األ     

  ونتمنى أال نكون قصرنا فً هذا العمل. كتابه علم اللؽة العام
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 :القرآن الكرٌم

 .31اآلٌة البقرة، سورة -

    الكتب:

 . اللؽة فقه فً الصاحبً فارس، ابن -

 116-115ص ،حًالراج عبده الحدٌث، والدرس العربً النحو -

 .،1988اإلسكندرٌة، الثقافة، دار ،الراجحً عبده المنهج فً بحث الحدٌث العربً النحو -

  أحمد علً. د و الراجحً عبده ، د ت براون جالسً دو وتعلٌمها، اللؽة تعلم أسس -

 .  شعبان

  .436ص ،4ج ، سٌبوٌه، الكتاب، -

 92ص م، 1962القاهرة ،أٌوب الرحمن عبد. د التطور و اللؽة -

  .33ص ،1ط الكتب، دار  جنً، ابن ،الخصابص-

 .1990 ،2ط ، سالم، الحفٌظ عبد مصطفى. د العربٌة، فً المعجمً النسق -

  .العربٌة فقه فً فصول التواب، عبد رمضان دروٌش، هللا عبد. د العربٌة، المعاجم -

 .48 ط، نصار، حسٌن. د وتطوره، نشأته العربً المعجم -

 .172،175ص ،ولفتسون ،إسرابٌل السامٌة لؽاتال تارٌخ -

 .م1972 بٌروت، العربٌة، النهضة دار ، الراجحً عبده .د،  العربٌة الكتب فً اللؽة فقه - 

  المصرٌة الهٌبة جبر، الرحمن عبد. د. جرٌن، جودٌن ،وتقدٌم ترجمة واللؽة، التفكٌر فً  -

  .م1992للكتاب العامة

 .3ط ،1998 مدخل بشر، كمال. د االجتماعً، اللؽة علم فً -

 .288ص ،التواب عبد رمضان. د العربٌة، فقه فً فصول -

 .141-140ص ،سٌسور دي  العام اللؽة علم فصول  -
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  فهمً محمود. د ،السامٌة واللؽات التراث ضوء فً مقارن تارٌخً مدخل اللؽة علم -

 .ت.د القاهرة، الثقافة، دار ،حجازي

  .1987القاهرة، الثقافة، دار ،مذكور عاطؾ. دالمعاصرة، و  التراث بٌن اللؽة علم -

 العربً، الفكر بمجلة مقال اللؽوٌة، والثروة تشومسكً  (John.Searle)سٌر جون -  

 1989مارس

 تشومسكً.  النحو نظرٌة من جوانب -

 .وافً الواحد. د الفعل، و اإلنسان عند اللؽة نشأة -

 .20ص فرٌحة، أنٌس اللؽة فً نظرٌات -  

 .حاتم عماد الكتابة، والتارٌخ اللؽة فقه فً -

 .1ج العٌن، معجم أحمد، بن الخلٌل -

 :المصادر األجنبٌة    

  -Warcthaagh ,introduction to Linguistics ,p13 . 

  -Acomprehenive dictionary of psychological and asy chomalytical 

Termes.p419. 

 -undson,R.A Socioligaistics, Gambridge,Univ, press1980.. 

  - bloom field ,heonard, language Gecrge Amen er unwin «32,19,33, 

p26 

  - caron John :language and thanght pentice,Hall,in rse p3c,new je 

   

 .27ص  وافً، الواحد. د ،الفعل و اإلنسان عند اللؽة نشأة -

 .20ص ،فرٌحة أنٌساللؽة  فً نظرٌات -  

 .90ص ،حاتم عماد ،الكتابة والتارٌخ اللؽة فقه فً -

 .65ص ،1ج العٌن، معجم أحمد، بن الخلٌل -
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  الملخص

  النواحً من فٌدرسها له، موضوعا وٌتخذها اللؽة، فً ٌبحث الذي العلم هو اللؽة علم  

  بٌن أو المختلفة، اللؽات بٌن الكابنة العالقات ٌدرس كما والمقارنة، والتارٌخٌة، الوصفٌة

  بالنظم وعالقتها المتعددة، وأسالٌبها اللؽة وظابؾ وٌدرس اللؽات، ههذ من مجموعة

  تجمع التً والخصابص، الحقابق فهم إلى ٌصل أن ٌحاول وهو. المختلفة االجتماعٌة

 .واحد إطار فً كلها، اإلنسانٌة اللؽات

  اللؽوٌة الثروة  - العام اللؽة علم - اللؽة علم - اللؽة  :المفتاحٌة الكلمات

La linguistique est la science qui étudie la langue, la prend pour sujet 

et l’étudie sous ses aspects descriptifs, historiques et  comparatifs, 

elle étudie également les relations qui existent entre différentes 

langues, ou entre un groupe de ces langues, et étudie les fonctions 

de la langue et ses multiples méthodes, et sa relation avec les 

différents systèmes sociaux. Il essaie de parvenir à une 

compréhension des faits et des caractéristiques qui unissent toutes 

les langues humaines dans un même cadre. 
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linguistique   

Linguistics is the science that researches language, takes it as its 

subject, and studies it from descriptive, historical, and comparative 

aspects. It also studies the relationships that exist between a group 

of these languages, and studies the functions of language and its 

multiple methods, and its relationship to different social systems. He 

tries to reach an understanding of the facts and characteristics that 

unite all human languages in one frame. 
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