
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة 
 والفنون األدب العربيكلية   
 اللغة واألدب العربيسم ق  

  
األدب العربيفي  ماستر مذكرة تخرج لنيل شهادة   

لسانيات وتحليل الخطاب تخصص:  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :إشراف                                   :عدادإ      
 جعفر يايوش أ.-            محجوبة طاهري -

 
 
 

 

 م1027 – م1026: ةجامعيالالسنة 



 

 

 

 رــــديــر و تقـــشك

 االمتنانمحد اهلل عز وجل القدير بوافر الشكر و العرفان و عظيم بعد 

 و أوال و قبل كل شيء سبحانو و تعاىل الذي تتم نعم الصاحلات.

كما أخص بالتقدير الكبري و الشكر الدكتور "جعفر يايوش" املشرف على مذكريت الذي قبل و تكرم باإلشراف 
ل ما قدمو يل من توجيهات و نصائح أمثرت ىذا العطاء برعايتو و إرشاداتو املستمرة للبحث و عليا و على ك

 مالحظاتو القيمة جزاه اهلل و حفظو من كل مكروه ووفقو يف حياتو املهنية.

يف إبداء و رغبتهم  م مبناقشة ىذه املذكرة املتواضعةقبوهلم و تفضلهكما أشكر السادة أعضاء اللجنة على 
 نصائحهم من أجل تسديدىا.

 كما أتقدم بشكر و العرفان و االمتنان والديا األعزاء و إىل كل من ساعدين و مد يد العون يف ىذه املذكرة.

و أخريا أتقدم بالشكر اجلزيل و العرفان اجلميل للقائمني على جامعة مستغاًل اليت أوتنا كباحثني و أعطتنا ىذه 
  ملس  فيها ععم النجا  و باألخص كلية ادآدا  و الفنون اليت أتشرف باالنتسا  إليها.الفرصة الطيبة و اليت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهـــــــــــداء

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 "قل اعملوا فسًنى اهلل عملكم و رسوله و ادلؤمنون"

 صدق اهلل العظيم.
إذلي ال يطيب الليل إال بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك... و ال تطيب اللحظات إال بذكرك.... و ال 

 ؤيتك.تطيب اآلخرة إال بعفوك.... و ال تطيب اجلنة إال بر 
ّهّجـــلّجاللــه"ـــ"اللّ 

 األمانة.... و نصح األمة..... إىل نيب الرمحة و نور العادلٌن.إىل من بلغ الرسالة و أدى 
 "سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسّلم"

إىل من كلله اهلل باذليبة و الوقار.... إىل من علمين العطاء بدون انتظار.... إىل من أمحل امسه بكل افتخار.... 
جنوم أهتدي هبا اليوم  رجو من اهلل أن ميد يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار و ستبقى كلماتكأ

 و يف الغد و إىل األبد.
 "والـــديّالعــــزيــز"

إىل مالكي يف احلياة..... إىل معىن احلب و إىل معىن احلنان و التفاين.... إىل بسمة احلياة و سر الوجود. إىل من  
 كان دعائها سر جناحي و حناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب.

 "الحـبيبةّأم ــــــــي"
الصايف إىل من معهم  عطاء إىل ينابيع الصدقو إىل إخويت و أخوايت الكرام إىل من حتلو باإلخاء و متيز بالوفاء و ال
نوا معي على طريق النجاح و اخلًن، إىل من سعدت و برفقتهم يف دروب احلياة احللوة و احلزينة سرت إىل من كا

 عرفت كيف أحبهم و علموين أن ال أضيعهم صديقايت.
 "، كرمية، حسنيةمرمي، خدجية، حنان، حكيمة، حفصة"أحالم، تركية، 



 مقدمـة

 

 أ

 مقدمـة:

هً العلم الذي ٌهتم بدراسة اللغات اإلنسانٌة   Linguisticsاللسانٌات أو اللغوٌات 

 و تراكٌبها و درجات التشابه و التباٌن فٌما بٌنها. و دراسة خصائصها

توثٌقا  ٌعود تارٌخ اللسانٌات لبضع آالف من السنٌن و ٌعود الدرس اللسانً األقدم

ق.م حٌن الحظ 0022ة دورا هاما فً التأسٌس له حوالً للهند حٌث لعبت العقٌدة الدٌنٌ

"النصوص  "Vedaالكهنة أن اللغة التً ٌستخدمونها فً شعائرهم تختلف عن لغة الفٌدا "

المقدمة المصاغة بلغة الهند القدٌمة" و اعتقدوا أن نجاح بعض الطقوس ٌحتاج الستخدام 

قبل ألف سنة من  "Paniniبانٌنً " اللغة القدٌمة مما ٌستلزم إعادة إنتاجها، فقام كاهن

المٌالد بتقنٌن القواعد النحوٌة الحاكمة للغة السانسكرٌتٌة حتى ٌمكن استخدامها كلغة 

طقوس دائمة. بدأ الفالسفة الٌونانٌٌن االهتمام األوربً باللسانٌات بدء بمعلمهم األول 

ئها للتعرف على و أسما األفعالأرسطو "حٌن اهتموا بدراسة العالقة بٌن األشٌاء و 

اللغة و صاغوا مبادئ النحو، و اهتموا فً القرن الثالث قبل المٌالد القواعد التً تحكم 

و أفعال تحدث فً بالدرس البالغً فقسموا مفردات اللغة إلى أسماء متعددة الصٌغ، 

 أزمنة مختلفة ثم حددوا أشكاال للخطاب".

اسوبٌة "المعلوماتٌة" من أحدث تعد دراسة اللغة العربٌة باستخدام اللسانٌات الح

االتجاهات اللغوٌة فً اللسانٌات العربٌة المعاصرة و ٌتناول هذا البحث جهود الباحثٌن 

فً تطوٌع تقنٌات الحاسوب  -بوجه خاص -بصفة عامة و اللغوٌٌن –المحاضرٌن العرب 

منه  دتهاإفاالدراسات اللغوٌة العربٌة. أصواتا و نحوا و صرفا و معجما و داللة و مدى 

اللغة العربٌة معروف فإن العالقة بٌن الحاسوب وفً معالجة قضاٌاها مختلفة. و كما هو 

 تقوم على محورٌن أساسٌٌن: أولهما المحور النظري و المحور التطبٌقً.

و فً ضوء هذا ٌستعرض الباحث نشأة االتجاه الحاسوبً فً دراسة علوم اللغة 

أسهمت فً تكوٌنه بواسطة الجهود الفردٌة أو  العربٌة و الظروف و المالبسات التً

الجهود المؤسساتٌة و الرسمٌة و المالبسات التً واجهته فً ضوء خصوصٌة اللغة 

و الحاسوبٌات و ما قدم من حلول المعالجة تلك المشكالت كلما و البرمجٌات  العربٌة



 مقدمـة

 

ب  

ها و الناطقٌن بها من ٌتناول البحث نتائج هذا االتجاه فً مجال تعلٌم اللغة العربٌة ألبنائ

 فً مجال الترجمة اآللٌة و التعرٌب و اإلحصاء اللغوي و المعالجة اآللٌةاللغات و 

لألصوات و الصرف و النحو و المعجم و الداللة و ٌخلص إلى تحدٌد مالمح هذا االتجاه 

تنمٌتها فً و أثره فً تطوٌر اللغة العربٌة والحدٌث فً اللسانٌات العربٌة المعاصرة 

 لعصر الحدٌث.ا

النصف األول من  فً أواخر -كما تذكر المصادر–تم اختراع جهاز الحاسوب 

منه فً  م منذ ذلك التارٌخ متاحا لإلفادة 8491القرن المنصرم العشرٌن و تحدٌدا عام 

جمٌع مجاالت الحٌاة و مختلف العلوم و المعارف اإلنسانٌة و تطورات تقنٌة هذا الجهاز 

م 8408من الحواسٌب اآللٌة سنة  مذهال. منذ ظهور الجٌل األولعبر السنوات تطورا 

 م8448حتى ظهور الجٌل الخامس منذ سنة و

و لعل من أهم األسباب التً دفعتنا إلى اختٌار هذا الموضوع هو حب اكتشاف و 

هذا الموضوع و كٌفٌة دراسة هذا المجال و اعتباره منهج محض تطلع إلى مقدار أهمٌة 

 لدى الكثٌر من الدارسٌن.

نعاج اإلشكالٌة التالٌة: كٌف ٌمكن إثبات أن اللسانٌات و انطالقا من هذه األسباب 

اإلحصائٌة علم هام من علوم اللسانٌات و معالجها؟ و ما هً اللسانٌات اإلحصائٌة ومن 

ن هذا اإلشكال اتبعنا عدة إجراءات حٌث اعتمدنا المنهج الوصفً لإلجابة عهم روادها؟ 

ذلك من استعنا لذلك بالمنهج التارٌخً و التحلٌلً باعتباره األنسب للدراسة اللسانٌة. و

 اء بعض القدماء و المحدثٌن حولها.خالل تتبعنا تارٌخ اللسانٌات و ذكرنا آر

دافه، و ٌلٌها ثالثة فصول كل بدأنا بحثنا بمقدمة توضح مدى أهمٌة البحث و أه

م خاتمة تضم جملة النتائج و المالحظات المتوصل فصل ٌحتوي على سبعة عناصر ث

 إلٌها من خالل التحلٌل.

أما الفصل األول: فتطرقنا إلى تارٌخ اللسانٌات و موضوعها و مجالها و تحدثنا 

مناهجها، موضوع  فً عدة عناصر منها مفهوم اللسانٌات و عن عالقتها بالعلوم األخرى
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اللسانٌات و مستوٌاتها، وعلم اللسانٌات العربً، ما اللسانٌات؟ وأٌضا خصائص المنهج 

 .االحصائً و خطواته و أسالٌبه و مجالته

 و فً الفصل الثانً: تكلمنا عن اللسانٌات اإلحصائٌة و روادها و منهجها تطبٌقً

معرف االخرى، الشعرٌات بذكر اللسانٌات و المعرف االخرى، صلة اللسانٌات بال

 واللسانٌات و الخطاب، مفهوم المنهج لغة وصطالحا، التفرٌق بٌن اللغة والكالم فً

 .اللسانٌات االحصائٌة

اذج اإلحصائٌة للمنهج اإلحصائً و فً الفصل الثالث و األخٌر تناولنا النم

، حٌث سانٌاتتجلٌاته مع ذكر الشواهد و األمثلة التً تدعم اللسانٌات اإلحصائٌة باللو

تطرقنا إلى تطبٌق الطرق االحصائٌة و تحلٌل المحتوى، و االتصال اللسانٌات بالنظرٌات 

 .الحاسوبٌة، و ذكر المنهج اللسانٌات الحاسوبٌة

و نشٌر إلى أن مصادر البحث و مراجعه قد تنوعت بتنوع فصوله و رغم 

، بل حاولنا أن نكشف عن راثالتاعتمادنا الكبٌر على المراجع الحدٌثة فإننا لم نهمل كتب 

طبعا كأي انٌات وبعض الحقائق العلمٌة التً تنبه إلٌها العلماء األجالء فً مجال علم اللس

باحث...البحث األكادٌمً ألول مرة، قد واجهتنا صعوبات و هذه الصعوبات ال تخرج فً 

ضافة إلى مجملها عما ٌلقاه أي باحث، و تتمثل فً صعوبة تحلٌل بعض نماذج الكتب باإل

كثرة اآلراء حول الموضوع كما ننوه بالمساعدات التً قدمت إلٌنا من بعض األشخاص 

المخلصٌن و من بٌنهم أستاذي الفاضل الدكتور "ٌاٌوش جعفر" الذي أمدنا بٌد العون 

 بتوجٌهاته السدٌدة و أفكاره الصائبة التً أسهمت فً إنجاز هذا البحث.

فقنا فإن أصبنا فمن هللا و إن أخطأنا فحسبنا أجر و فً الختام، نرجو أن نكون قد و

 االجتهاد، ثم إننً باحثة ناشئة و ما توفٌقً إالّ برّب العالمٌن.
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 هفهىم اللساًيات و هٌاهجها:

ئٕ اُِغب٤ٗبد ٓظطِؼ ٣شعغ ئ٠ُ األطَ اُالر٢٘٤ اُز١ ٣ؼ٢٘ اُِغبٕ أٝ اُِـخ ٝ ٛٞ  

       "ػِْ ٣ذسط اُِغبٕ اُجشش١ ثطش٣وخ ػ٤ِٔخ رغز٘ذ ئ٠ُ ٓؼب٤ٗٚ األؽذاس ٝ رغغ٤َ ٝهبئؼٜب.

ؼِّٞ ب ثبالعزلبدح ٖٓ ٓؼط٤بد اُٝ رؾ٤ِِٜٝ ٢ٛ هبئٔخ ػ٠ِ اُٞطق ٝ ث٘بء اُ٘ٔبرط 

٤ٖٗ ٝ ٓ٘بٛظ اُظٞاٛش اُِغب٤ٗخ. ثٜذف ًشق ؽوبئن ٝ هٞا األخشٟ اإلٗغب٤ٗخأُؼبسف ٝ

ث٤بٕ ػ٘بطشٛب ٝٝظبئلٜب ٝ ػالهبرٜب اُزذا٤ُٝخ ٝ اُزش٤ًج٤خ داخَ ٝ خبسط ث٤٘خ اُ٘ض"ٝ
1

 .

ّ. أٓب ًِٔخ 3:55ٛٞ "عٞسط ٓٞٗبٕ" ٝ رُي ع٘خ  اُِغب٤ٗبدأٍٝ ٖٓ اعزؼَٔ ٓظطِؼ ٝ

ك٢ ٓإُلٚ "ٓخزبساد ٖٓ أشؼبس اُغٞاُخ" 3:38ك٤ٞاس" ع٘خ ُغب٢ٗ كوذ اعزؼِٜٔب "س
2

ٝ هذ  

اُذسط اُِـ١ٞ أٍٝ ٓب ثذأ ك٢ اُوشٕ اُشاثغ ٝ اُخبٓظ هجَ م.ّ أصجزذ اُذساعبد اُِـ٣ٞخ إٔ  

ػ٘ذ اُٜ٘ٞد ػ٠ِ ٣ذ ثؼغ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ اُٜ٘ٞد. ٝ ٣ؼزجش ثب٢٘٤ٗ أشٜش اُجبؽض٤ٖ ك٢ اُذساعبد 

اُغ٘غٌش٣ز٤خ. كٞػؼ ُٜب هٞا٤ٖٗ  اُِـخزؾ٤َِ ٓظبٛش أُوب٤٣ظ اُِـ٣ٞخ اُٜ٘ذ٣خ ؽ٤ش هبّ ث

ُٔٞػٞػ٤خ اُز٢ اػزٔذٛب ثب٢٘٤ٗ، هٞاػذ ٗؾ٣ٞخ، ٝ هذ رج٘ذ اُِغب٤ٗبد اُؾذ٣ضخ أُوب٤٣ظ اٝ

 اُز٢ رؼزجش ٓ٘طوبد أعبع٤خ ك٢ ًَ دساعخ ُـ٣ٞخ ٝ ٢ٛ ًب٥ر٢>ٝ

 أ١ اُذساعخ اُشبِٓخ ٌَُ اُغٞاٗت أُزؼِوخ ثبُِـخ.الشوىلية:  -

 ّ اُز٘بهغ ا٢ٌُِ أُغزٔش ك٢ دساعخ اُظبٛشح اُِـ٣ٞخ.ػذ االًسجام: -

االهزظبد ك٢ اعزخذاّ أٌُِبد ٝ االٗغبص ك٢ اُزؼج٤ش ػٖ اُ٘زبئظ ٝ رُي  االقتصاد: -

 االعزخذاّ أعِٞة ػ٢ِٔ ٝ اعزؼٔبٍ سٓٞص اُغجش ٝ رلبد١ اُؾشٞ ٝ اُزٌشاس.

بءد دساعزْٜ ػ٠ِ ٝ هذ ًبٕ ُؼَٔ ثب٢٘٤ٗ أصش ِٓ٘ٞط ػ٠ِ ُغب٤ٗبد اُوشٕ اُؼشش٣ٖ. كوذ ع

داسد عَ اُذساعبد اُِـ٣ٞخ ؽ٤ش ػبُغذ دسعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُز٘ظ٤ْ ٝ اُذهخ ٛزا األعبط 

ٓغبئَ ٓزلشهخ ك٢ ػِْ اُج٤٘خ. ٝ ػِْ اُز٘ظ٤ْ ٝ ػِْ األعِٞة ٖٓ عٞاٗت سؤ٣خ رؼ٤ٔ٤ِخ، ٝ 

اهزظشد اُجؾٞس ػ٠ِ اُِـز٤ٖ اإلؿش٣و٤خ ٝ اُالر٤٘٤خ، ًٔب إٔ ٛزٙ اُذساعبد ًبٗذ رذسط 

خ ألٛذاف ئٓب كِغل٤خ أٝ د٤٘٣خاُِـ
3
. 

                                                           
 .12، دار الصفاء، ص 2002، األردن، 1عبد القادر عبد الجلٌل، علم اللسانٌات الحدٌثة، ط  -1

 .13المرجع نفسه. ص  - 2
 .8. دٌوان المطبوعات الجامعٌة. ص 2005. الجزائر 2أحمد مومن. اللسانٌات و التطور. ط  - 3
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ُِـخ ك٢ رِي اُلزشاد ٓ٘بٛظ ػذح ٝ هذ اػزٔذ اُجبؽضٕٞ ك٢ دساعزْٜ هٌاهج اللساًيات:  -2

 ٜٓ٘ب>ٝ

ٝ ارؼؼ ٛزا أُٜ٘ظ ٓغ ظٜٞس اُِـخ اُغ٘غٌش٣ز٤خ اُز٢ ًبٗذ  الوٌهج الوقارى: - أ

ظشك٤خ ٝ اُذال٤ُخ، ؽبكضا ُِذساعبد أُوبسٗخ، ٝ ٣وّٞ ٛزا أُٜ٘ظ ػ٠ِ اُذساعخ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝ اُ

كزٜزْ  ثٔوبسٗخ رغش١ ث٤ٖ ُـز٤ٖ أٝ أًضش ٖٓ كظ٤ِخ ُـ٣ٞخ ٝاؽذح. "ًبُلظ٤ِخ اُغب٤ٓخ ٓضال.

ثذساعزٜب ٖٓ ؽ٤ش األطٞاد ٝ رش٤ٌالرٜب ٝ ث٘بئٜب ٝ ٓخبسعٜب ٝ طلبرٜب ٝٝظبئلٜب"
1

 .

 ٖٓ ٗزبئظ ٛزا أُٜ٘ظ ٓب ٣أر٢>ٝ

زٜب اُز٢ ػبُغذ اٌُض٤ش ٖٓ ئػبدح ث٘بء ٝ رو٣ْٞ اُ٘ظٞص اُِـ٣ٞخ ؿ٤ش أُٞصٞم ثظؾ

اُظٞاٛش اُِـ٣ٞخ ٝ هذٓذ األػٔبٍ األدث٤خ ك٢ ٤ٓذإ اُشؼش ٝ اُ٘ضش ٝ اُ٘وذ. ٝ رغَٜ اُجؾش 

. كوذ ًبٗذ 38ك٢ ٤ٓذإ إٔ اُلظبئَ اُِـ٣ٞخ ٝ سٝاثطٜب اُزش٤ًٌج٤خ، ٝطٞال ئ٠ُ ُـخ األّ...

اُشجٚ . ًٜٞٗب رٌشق ػٖ عَ أٝعٚ ٓجبدب ٛزا أُٜ٘ظ ك٢ ؿب٣خ اُذهخ ٝ اُٞػٞػ

بٜٗب االخزالف ث٤ٖ ؽبدصز٤ٖ أٝ أًضش، ٝ رشرجؾ ثؾٞادس اعزٔبػ٤خ ٓؾذدح ثضٓبٜٗب ٝ ٌٓٝ

ربس٣خٜب، ك٤ز٤ٔض ثزُي ٓٞػٞع اُجؾش ػٖ أُٞػٞػبد األخشٟ ٝ رغذس اإلشبسح ئ٠ُ إٔ ٝ

ٛزا أُٜ٘ظ اُوذ٣ْ هذّ اُلٌش اإلٗغب٢ٗ كوذ اعزخذٓٚ أسعطٞ ٝ أكالؽٕٞ ًٞع٤ِخ أُ٘بهشخ ك٢ 

 هجٍٞ ألٝ سكغ اُوؼب٣ب ٝ األكٌبس أُؼشٝػخ ُِ٘وبػ.اُؾٞاس ٣ٜذف 

ٝ ٣ؼزٔذ اُِـخ أٌُزٞثخ اػزٔبدا ٖٓ أطؾبثٚ. إٔ اُِـخ أُ٘طٞهخ  الوٌهج التاريخي: - ب

ٓخبدػب ك٤ؼزٔذ ػ٠ِ " ...أُخطٞؽبد ٝ اُ٘وٞػ أُؾلٞظخ ػ٠ِ األؽغبس ال رٔضَ ئال ش٤ئب 

ٜظ دساعخ ؽبالد رطٞس اُج٤٘خ ُٔ٘. ؽ٤ش ٣ززجغ ٛزا ا39ٝ أٝسام اُجشد١ ٝ أُٞاػ اُط٤ٖ"

اُغـشاك٢ ػ٠ِ اُظبٛشح اُِـ٣ٞخ ػجش  اإله٤ِْاُزشا٤ًت ٝ اُذالُخ، ٓغ االٛزٔبّ ثٔذٟ رأص٤ش ٝ

. ٝ ٣وّٞ ثذساعزٜب ٝ أؽذاس أُبػ٢ ٝهبئغاُزبس٣خ. ك٤ٜزْ ثٞطق رغغ٤َ ٓب ٓؼ٠ ٖٓ 

ٝ ٣وّٞ رلغ٤شٛب ٝ رؾ٤ِِٜب ػ٠ِ أعظ ػ٤ِٔخ ده٤وخ، ؽ٤ش رغؼَ اُجبؽش ٣شؼش ثبُٔشٌِخ ٝ

٣ؾِِٜب، هظذ اُٞطٍٞ ئ٠ُ ؽوبئن  ثزؾذ٣ذٛب، ٝ ٣ظ٤ؾ اُلشػ٤بد أُ٘بعجخ ٝ ٣ذسعٜب ٝ

رؼ٤ٔٔبد رغبػذٙ ػ٠ِ كْٜ اُؾبػش ػ٠ِ ػٞء أُبػ٢، ٝ رزٔضَ أ٤ٔٛزٚ ك٢ أٗٚ ٣غٔؼ ٝ

                                                           
 .2و ص 1مبادئ على اإلحصاء. مركز اإلسكندرٌة للكتاب ص  -أحمد فوزي ملوخٌة –األستاذ الدكتور  - 1
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ثؾَ ٓشٌالد ٓؼبطشح ػ٠ِ ػٞء خجشاد أُبػ٢. ٝ ٣غٔؼ ثاػبدح اُ٘ظش ك٢ اُج٤بٗبد 

 أٝ ٗظش٣بد ك٢ اُؾبػش دٕٝ أُبػ٢. ٝرو٤٤ٜٔب ثبُ٘غجخ ُلشٝع ٓؼ٤٘خ

ٝ رزغ٠ِ ثٞػٞػ ك٢ ٓ٘زغبد ُغب٤ٗبد اُوشٕ اُؼشش٣ٖ ٝ ٛٞ  الوٌهج الىصفي: -ج

أُٜ٘ظ اُز١ اػزٔذٙ د١ عٞع٤ش ك٢ دساعبرٜب. ؽ٤ش دػب ئ٠ُ ٝطق اُِـخ ًٔب ٢ٛ  ٝ ٤ُظ 

ًٔب ٣غت إٔ رٌٕٞ كبٛزْ ك٢ رأع٤ظ ٗظش٣زٚ ػ٠ِ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ اٌُض٤ش ٖٓ اُض٘بئ٤بد 

ُز٘بهؼبد، ٝ ٣ؼزٔذ ٛزا أُٜ٘ظ ك٢ دساعزٚ ُِـخ ػ٠ِ اُِـخ أُ٘طٞهخ، ثبُزش٤ًض ػ٠ِ أٝا

ؽج٤ؼخ أُزٌِْ ٝ شخظ٤زٚ اُؼ٤ِٔخ ٝ اُضوبك٤خ، أٝ ػ٠ِ اُشا١ٝ اُِـ١ٞ ؽ٤ش ٣ذسط ُٜغخ 

ٓؼبطشح ًٔظذس ٜٓ٘غٚ اُٞطل٢
1

 . ٝ ٣ؼزجش ك٢ رُي ػٔب ٣أر٢>

 ُز٢ ٝهؼذ ك٤ٜب رِي اُذساعخ.ؽ٤ش ٣ٜزْ ثزؾذ٣ذ اُلزشح اُض٤٘ٓخ ا الفترة الزهٌية: -

ثزؾذ٣ذ أُغبؽخ أٌُب٤ٗخ ٣ٜذف رؾذ٣ذ أُذٝٗخ ًٕٞ اُِـخ ك٢ رطٞس      الحيز الوكاًي: -

ٝ رـ٤ش ٓغزٔش ثزـ٤ش األصٓ٘خ ٝ األٌٓ٘خ، ؽ٤ش ٣وغ اٛزٔبٓٚ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٓؾذدح رغش١ ػ٤ِٜب 

 اُذساعخ. ك٤ٞػؼ ؽغْ ٛزٙ اُؼ٤٘خ ٝ عجت اخز٤بسٛب.

ز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ "كظؾ٠، ٝعط٠، ػب٤ٓخ أٝ ٗٞع اُلٖ االٛزٔبّ ثبُٔغ الوستىي: -

اُزؼبَٓ ٓؼٚ" شؼش، ٗضش، هظخ اُز١ ٣خزِق ك٤ٜب أُؼ٠٘ اُز١ ٜٗذف ئ٤ُٚ، كجؼذٓب ًبٗذ رذٍ 

ك٢  ػ٠ِ "اُج٘بء أٝ اُطش٣وخ اُز٢ ٣وبّ ثٜب ٓج٠٘ ٓب ... آزذ ٓلّٜٞ أٌُِخ ٤َُٔ ٝػغ األعضاء

ٗغب٢ٗ اُؾذ٣ش. ٌُٖ ٛزا ال ٣ؼ٢٘ إٔ اُجؾش . كوذ ثشصد اُِغب٤ٗبٕ ًلٌشح ك٢ اإل42"ٓج٠٘ ٓب

ك٢ اُِـخ ثؾش عذ٣ذا ألٕ اُجؾش ك٢ اُِـخ ٝ ٓب ٣شرجؾ ثٜب ٖٓ هؼب٣ب كٌش٣خ ٤ُظ عذ٣ذا ك٢ 

غٜب سؿْ شز٠ ٖٓ ٓ٘طن ٝ س٣بػ٤بد ؽ٤بح اُجشش٣خ. كٜٞ ثؾش هذ٣ْ هذّ اُِـخ اُجشش٣خ ٗل

ُزُي كشػذ ٗلغٜب ك٢ ػِْ اُ٘لظ ٝ ػِْ االعزٔبع ٝ ئؽظبء ٝ ئػال٤ٓبد...  ٝ ؿ٤شٛب، ٝ

 ئؽبس اُؼِّٞ اإلٗغب٤ٗخ ً٘ظش٣خ ٝ ٜٓ٘ظ.

                                                           
 .128عبد القادر عبد الجلٌل، علم اللسانٌات الحدٌثة، ص - 1
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 هفهىم اللساًيات:

"> اُالّ ٝ اُغ٤ٖ ٝ إُ٘ٞ أطَ طؾ٤ؼ ٝاؽذ، ٣ذٍ ػ٠ِ ؽٍٞ ُط٤ق ؿ٤ش لغة: "لسي

غٔغ أُغٖ كارا ًضش ك٢ٜ األُغ٘خ ثبئٖ ك٢ ػؼٞ أٝ ؿ٤شٙ. ٖٓ رُي اُِغبٕ ٝ ٛٞ ٓزًش ٝ اُ

 اُغ٤ٖ> عٞدح اُِغبٕ ٝ كظبؽزٚ. ٣وبٍ> ُغ٘زٚ ئرا أخزرٚ ثِغبٗي. ٝٝ

ٝ اُِغٖ> اُِـخ، ٣وبٍ> ٌَُ هّٞ ُغٖ أ١ ُـخ
1

. ٝ ٖٓ ٛ٘بى ٣زؼؼ ُ٘ب ٓؼ٠٘ )ُغٖ( ؽ٤ش 

 ٣طِن ػ٠ِ ػؼٞ أ١ اُِغبٕ ٝ هذ ٗوظذ ثٚ اُِـخ اُز٢ ٣زٌِٜٔب ًَ هّٞ.

 "ٝ هشأ ٗبط"> اُِغٖ ثٌغش اُالّ ٛٞ اُِـخ ٝ اُِغبٕ ٝ اُشعبُخ.

١ ُـخ ٣زٌِٕٔٞ ثٜب، ٝ ٣وبٍ سعَ ُغٖ ث٤ٖ اُِغٖ ئرا ًبٕ ؽ٠ٌ أثٞ ػٔشٝ> ٌَُ هّٞ ُغٖ أ

٣وٍٞ أ١ أثِـٚ. أُغٖ ػ٘ٚ> ثِؾ، > ئثالؽ اُشعبُخ ٝ أُغ٘ٚ ٓب اإلٗغبٕكظبؽخ ٝ ث٤بٕ، ٝ 

ٝ اُِغٖ> اٌُالّ      ٝ اُِـخ  ٣وبٍ> أُغ٘ز٢ كالٕ، ٝ أُغٖ ٢ُ كالٗب ًزا ٝ ًزا أ١ أثِؾ ٢ُ.ٝ

"عٞد ُغبٗب ٓ٘ٚالع٘ٚ ٗبؽوخ ٝ ُغ٘ٚ ٣ِغ٘ٚ ُغ٘ب، ًبٕ أٝ
2
. 

ك٢ ػذد، ٝ األُغ٘خ ك٢  "ُغٖ"> اُِغبٕ، ٓب ٣٘طن ثٚ، ٣زًش ٝ ٣إٗش ٝ األُغٖ ث٤بٕ اُزأ٤ٗش

اُزز٤ًش، ٝ ُغٖ كالٗب كالٗب ٣ِغ٘ٚ أ١ أخزٙ ثِغبٗٚ ٝ سعَ ُغٖ> ث٤ٖ اُِغٖ ٝ ش٢ء ِٓغٖ> 

ؽشف ُغبٗٚ كٜٞ ِٓغٕٞ ٝ اُِغبٕ> عؼَ ؽشكٚ ًطشف اُِغبٕ ٝ ُغٖ اُشعَ> أ١ هطغ 

ّ""اٌُال
3

 . هبٍ ػض ٝعَ>" ٝ ٓب أسعِ٘ب ٖٓ سعٍٞ ئال ثِغبٕ هٞٓٚ"*

ئٕ ٓٞػٞع اُِغب٤ٗبد ٛٞ اُذساعخ اُؼ٤ِٔخ ُِـبد ك٢ٜ رشٟ ك٢  هىضىع اللساًيات:

اُزغ٤ِبد، اُز٢ ٢ٛ اُِـبد ظبٛشح ٓزؼذدح اُغٞاٗت "اُِغبٕ" رإد١ ٝظ٤لخ ثشش٣خ ؽ٤ش 

هخ ٝظ٤لزٜب ئسعبٍ ٝ اعزوجبٍ رؾون اُزٞاطَ ث٤ٖ ث٢٘ اُجشش ٝ األعبط ٛٞ ٝعٞد ُـخ ٓ٘طٞ

 األطٞاد اُ٘برغخ ػٖ كؼَ اٌُالّ، ٝ ٛزٙ اُِـخ ٢ٛ ٓٞػٞع اُِغب٤ٗبد.

ٝ ر٘ذٓظ اُِغب٤ٗبد ك٢ ػِْ خبص ٓٞػٞػٚ ٝظ٤لخ األدُخ ك٢ أُغزٔغ ٝ ٛٞ 

اُغ٤ٔ٤ُٞٞع٤ب، ُوذ رأعظ ٛزا اُؼِْ ًؼِْ دالُخ ٓٞعغ، ٝ رُي ؽغت ٓ٘بٛظ اُزؾ٤َِ اُِغب٢ٗ 

                                                           
 .247 -246م و السٌن، ص اٌٌس اللغة، باب الالفارس، معجم مقأحمد بن - 1
 277ابن منظور، معجم لسان العرب ص  - 2
م، ص 2003هـ/ 1424، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 4الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، معجم العٌن، ج  - 3

83 – 84. 

 4* سورة إبراهٌم ، اآلٌة 
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ٓٞػٞع ٓزؼذد األثؼبد ٌُٜ٘ب رز٘بُٝٚ ًٌَ ثشٌَ ٣غؼِٚ ٓٞػٞػب  اُؾذ٣ش، ٝ اُِغب٤ٗبد

خبطب ثٜب، ٝ ٌُٜ٘ب رٜزْ أعبعب ثبُذساعخ اُؼ٤ِٔخ ُِـبد
1
. 

أٓب د١ عٞع٤ش كوذ عؼَ اُِغب٤ٗبد ٝاػؾخ اُؾذٝد ك٢ هُٞٚ ثأٜٗب اُؼِْ اُز١ ٣ذسط 

ػخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثؼ٤ذا ػٖ ٗض اُِـخ االٗغب٤ٗخ دساعخ ػ٤ِٔخ روّٞ ػ٠ِ اُٞطق ٝ ٓؼب٣٘خ اُٞهبئغ

ٝ األؽٌبّ أُؼ٤بس٣خ، ٝ ًِٔخ ػِْ اُٞاسدح ك٢ اُزؼش٣ق ُٜب ػشٝسح هظٟٞ ُز٤٤ٔض ٛزٙ 

اُؼ٤ِٔخ ٛٞ ئرجبع ؽش٣وخ ٜٓ٘غ٤خ اُذساعخ ػٖ ؿ٤شٛب، ألٕ أٍٝ ٓب ٣طِت ك٢ اُذساعخ 

ئصجبرٜباٗطالهب ٖٓ أعظ ٓٞػٞػ٤خ ٣ٌٖٔ اُزؾون ٜٓ٘ب ٝ ٝ
2

. ٝ أْٛ ٓب ٣ٌٖٔ اعزخالطٚ ٛٞ 

ٕ ٣خزض ثبُذساعخ اُؼ٤ِٔخ أُٞػٞػ٤خ ُِغبٕ اُجشش١ ثـغ اُ٘ظش ػٖ ًَ إٔ ػِْ اُِغب

 االػزجبساد األخشٟ "أ١ دساعخ اُظبٛشح أُشزشًخ ث٤ٖ اُجشش".

ٝ اُذاسعٕٞ أُؾذصٕٞ ٣زلوٕٞ ػ٠ِ إٔ د١ عٞع٤ش ٛٞ األة اُؾو٤و٢ ُِغب٤ٗبد، ألٗٚ 

عظ دٛب، ًٔب آزبص د١ عٞع٤ش ك٢ ٝػغ األٝػؼ اخزظبطٜب ٝ ٓ٘بٛغٜب ٝ ؽذٝ

أُٜ٘غ٤خ ُِزؾ٤َِ اُِـ١ٞ، ٝ اشزٜش ثٌزبة ُْ ٣ٌزجٚ ثؼ٘ٞإ "ٓؾبػشاد ك٢ األُغ٤٘خ 

خالٍ األط٤ِبد ا٢ُ عغِٞٛب ػ٘ٚ  اُؼبٓخ" اُز١ أػذٙ ًَ ٖٓ شبسٍ ثب٢ُ ٝ ع٤شٜب٣ٖ ٖٓ

38ّ;3رُي ثؼذ صالس ع٘ٞاد ٖٓ ٝكبرٚ ٝ طذس ػبّ ٝ
3
. 

  الوستىيات اللساًية: 

طل٤ب أٝ ربس٣خ٤ب، ر٘ذسط ك٢ ٓغز٣ٞبد ؽ٤ش ئٕ دساعخ اُِـخ عٞاء ًبٕ أُٜ٘ظ ٝ

هغْ اُؼِٔبء اُِـخ ئ٠ُ ػذح ٓغز٣ٞبد رؾ٤ِ٤ِخ ٤ُزٌٔ٘ٞا ٖٓ ًشق ٓؾز٣ٞبرٜب ٝ ئظٜبس 

ٜظ ئ٠ُ ٝػغ رلغ٤ش ُظٞاٛش اُِـخ أعشاسٛب، ٝ هذ عٌِٞا ٓ٘بٛظ ٓزؼذدح ٣ٜذف ًَ ٓ٘

٠ ٓغز٣ٞبد ٣زٔزغ ًشق أثؼبدٛب اُذال٤ُخ، ٝ ٗظشا ُزؼو٤ذارٜب اخزِق اُؼِٔبء ئ٠ُ روغ٤ٜٔب ئُٝ

ًَ ٓغزٟٞ ثخظبئض رٞطِ٘ب ئ٠ُ اُذالُخ، ٌَُ ثبؽش سؤ٣زٚ اُزؾ٤ِ٤ِخ ُِـخ رخزِق ػٖ 

ا٥خش ؽغت ٛذكٚ ٖٓ اُزؾ٤َِ ك٤جذأ ثبُٔغزٟٞ أ٤ٔٛخ ثبُ٘غجخ، ٝ ٛزٙ أُغز٣ٞبد ٢ٛ
4

< 

                                                           
 4- 3م، ص 2001ترالحواس مسعودي، آلفاق، جان بٌرو، اللسانٌات حقل اللغة، دار ا - 1
 .11أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانٌات ص - 2
 20المرجع نفسه، ص  - 3
 .13م، ص 1998هـ/1419، 8مارٌو باي، أسس علم اللغة، ترجمة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط - 4
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ِـخ ٖٓ ٗبؽ٤خ ؽج٤ؼزٜب اُظٞر٤خ، ٣ذسط ٛزا أُغزٟٞ أطٞاد اُ الوستىي الصىتي:

٣ذسط ٝظ٤لخ ثؼغ األطٞاد ك٢ األث٤٘خ ٝ اُزشا٤ًت ٝ ٣ذخَ ٛزا رؾذ ٓب ٣ؼشف ثؼِْ ٝ

ٝظبئق األطٞاد ٝ ٛٞ دساعخ ٝظ٤ل٤خ ُِظٞد اُِـ١ٞ ك٢ اٌُالّ ػٖ ؽش٣ن ص٣بدح ك٢ 

أٌُِخ، ٓضَ> اُؼ٘بطش اُظٞر٤خ اُز٢ رشبسى ك٢ اُذالُخ ٝ رأصش ك٢ أُزِو٢ ٝ ٛزا أُغزٟٞ 

 ْٜٓ ك٢ اُذالُخ.

ك٢ اُذالُخ > أُغزٟٞ اُز١ ٣ذسط اُظ٤ؾ اُِـ٣ٞخ، ٝ أصش ٛزٙ اُظ٤ؾ فيالوستىي الصر

٣ٝذسط األصش اُز١ رؾذصٚ ص٣بدح ثؼغ اُٞؽذاد اُظشك٤خ ك٢ أطَ ث٤٘خ أٌُِخ، ٓضَ> 

 ٤بء ٝ إُ٘ٞ" أُزًش اُغبُْاُاُِٞاؽن اُزظش٣ل٤خ ًؼالٓبد اُغٔغ "اُٞاٝ ٝإُ٘ٞ، أٝ 

٘غجخ" ك٢ ٓظش١، عٞدا٢ٗ، كِغط٢٘٤"، اُغٞاثن ٝ"األُق ٝ اُزبء" ُِٔإٗش اُغبُْ ٝ ٣بء اُ

ًؾشف أُؼبسػخ ٝ ٛٔضح اُزؼذ٣خ
1
ٝ ٤ْٓ اعْ أُلؼٍٞ ك٢ "ٓؾٔٞد" ٝ اُزـ٤شاد اُذاخ٤ِخ  .

ًزؼؼ٤ق ٝعؾ أٌُِخ ُِزؼذ٣خ "اٌُغش" ٝ ص٣بدح األُق ُِذالُخ أُشبسًخ ك٢ "هبرَ" 

 ك٢ اُذالُخ. رشبسىٝ اُزـ٤شاد اُلبػَ ك٢ "هبئْ" ٝ ٛزٙ اإلػبكبد  ٝاُذالُخ ػ٠ِ اعْ

> ٣خزض ثز٘ظ٤ْ أٌُِبد ك٢ عَٔ أٝ ٓغٔٞػخ ًال٤ٓخ، ٓضَ> ٗظبّ الوستىي الٌحىي

اُغِٔخ> ػشة ٓٞع٠ ػ٤غ٠، اُز٢ رو٤ذ ػٖ ؽش٣ن ٝػغ أٌُِبد ك٢ ٗظبّ ٓؼ٤ٖ. إٔ 

ٕ ئٓٞع٠ ٛٞ اُؼبسة ٝ ػ٤غ٠ ٛٞ أُؼشٝة، كبخزالف اُزشر٤ت أصش ك٢ دالُخ اُغِٔخ، ٝ

ؾبٍ ك٢ أُضبٍ اُغبثن ٗشاػ٢ اُزشر٤ت أُؼٜٞد ك٢ اُوٞاػذ اُ٘ؾٞ، اُزجظ أُؼ٠٘ ًٔب ٛٞ اُ

َ صْ أُلؼٍٞ ثٚ رغ٘جب أل١ اُزجبط ك٢ أُؼ٠٘ ٝ ٖٓ ٛ٘ب ٣زؼؼ إٔ ٛ٘بى اُلؼَ صْ اُلبػ

ػالهخ ث٤ٖ اُ٘ؾٞ ٝ اُذالُخ ٝ اُذالُخ، كؼِْ اُ٘ؾٞ ٣ج٤ٖ دالُخ أُلشداد ك٢ اُزشا٤ًت 

٢ ال رإد١ دالُخ طؾ٤ؾخ دال٤ُب ٢ٛ رشا٤ًت كبعذحاُ٘ؾ٣ٞخ اُز ٝٝظ٤لزٜب ك٤ٚ، ٝ اُزشا٤ًت
2
. 

ألٜٗٔب زٟٞ ٝاؽذ ٝٛٞ أُغزٟٞ اُزش٤ًج٢ ئٕ اُ٘ؾٞ ٝ اُظشف ًض٤شا ٓب ٣غٔؼبٕ رؾذ ٓغ

ٓزذاخالٕ ؽز٠ إٔ ػِٔبء اُ٘ؾٞ ُْ ٣لظِٞا ث٤ٜ٘ٔب كٌبٕ اُ٘ؾٞ دائٔب ِٓزظن ٝ اُظشف ال 

ب ٣ؼ٠٘ ثبُ٘ؾٞ ٝ آخش ٣ؼ٠٘ ٣ٌٕٞ ثٔؼضٍ ػٖ اُ٘ؾٞ، ئال إٔ اُذساعبد اُؾذ٣ضخ أكشدد ثبث

 ثبُظشف.
                                                           

 .14 -13محمود عكاشة، التحلٌل اللغوي فً ضوء علم الداللة، ص  - 1
 .15حمود عكاشة، التحلٌل اللغوي فً ضوء علم الداللة، ص م- 2
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٣خزض ثذساعخ دالالد اُؼ٘بطش اُِـ٣ٞخ أٝ أُلشداد ٝ ٓؼشكخ أطُٜٞب  الوستىي الذاللي:

ٝ رطٞسٛب اُزبس٣خ٢، ؽ٤ش رخزض اُذالُخ ثذساعخ ٓؼب٢ٗ أٌُِبد ٝ ال روزظش ػ٠ِ ٓذٍُٞ 

غ٤بم اُِـ٣ٞخ، أٌُِخ كوؾ، ئٗٔب رؾز١ٞ ػ٠ِ أُؼب٢ٗ ًِٜب اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رزخزٛب ػٖٔ اُ

كبُٔلشدح ال رؾَٔ ك٢ رارٜب دالالد ٓطِوخ ئٗٔب رزؾون ٖٓ اُغ٤بم اُز١ رظٜش ك٤ٚ
1

. ئٕ 

اُؾذٝد ث٤ٖ ٛزٙ أُغز٣ٞبد ٓزشبثٌخ كأطٞاد اُِـخ ٓضال رزأصش ثبُظ٤ؾ، ٝ اُظ٤ؾ رزأصش 

ثبألطٞاد، ٝ اُظٞد ٝ اُظ٤ؾ ًالٜٓٔب ٣زأصشإ ؿبُجب ثبُٔؼ٠٘ ٝ ٛزٙ اُزذخالد ث٤ٖ ٛزٙ 

ع ك٢ اُذسط اُِـ١ٞ رأًذ إٔ ٓغز٣ٞبد اُِـخ رخؼغ ٤ٌُبٕ ٝاؽذ ال ٣ٌٖٔ اُلظَ ث٤ٖ اُلشٝ

ٓؾز٣ٞبرٚ، ٝ ٛزٙ اُزوغ٤ٔبد ٖٓ ط٘غ اُؼِٔبء، ٝ ٤ُغذ ٖٓ ط٘غ اُِـخ اُز٢ رؼذ ث٘بء ٝاؽذا 

 ٓزٔبعٌب.

ثبُذساعخ  ;3> اٛزْ اُؼِٔبء اُِغب٤ٗبد ك٢ أٝسٝثب خالٍ اُوشٕ العربي اللساًيات علن

ٝ هذ اٛزٔٞا  Familiesاُِـبد ئ٠ُ كظبئَ أٝ ػبئالد اُِـبد ٝ روغ٤ْ أُوبسٗخ ث٤ٖ 

اُز٢ ًبٗذ ٖٓ اُِـبد اُغب٤ٓخ ٢ٛ اُؼشث٤خ  Semiticاُؼبئِخ اُِـ٣ٞخ اُغب٤ٓخ  ثذساعخ

ٝاُؼجش٣خ ٝ اُؾجش٤خ ٝ اُغش٣ب٤ٗخ ٝ ؿ٤شٛب. ٝ هذ ٝعذد ٛزٙ اُِـبد اُغب٤ٓخ ًِٜب ك٢ اُششم 

اُجبث٤ِخ ظٜشد ك٢ اُؼشام، ٝ اٌُ٘ؼب٤ٗخ ٝ اُؼجش٣خ كشع ٝ ك٢ ٓ٘بؽن ٓزوبسثخ، كبألشٞس٣خ ٝ 

غ عضس اُجؾش األث٤غ ٝ األسا٤ٓخ ظٜشد ك٢ اُؼشام ٝ عٞس٣ب ٝ كِغط٤ٖ ٝ ثؼ ٜٓ٘ب،

اُغش٣ب٤ٗخ كشع ٜٓ٘ب. ظٜشد ك٢ اُؼشام ٝ عٞس٣ب ٝ كِغط٤ٖ ٝ اُؾجش٤خ ٝ اُؼشث٤خ ٝ

ُؼشة ٝ ٜٓ٘ب ٛبعش ٝ اُؼشث٤خ اُشٔب٤ُخ ظٜشد ًِٜب أٍٝ األٓش ك٢ عض٣شح ا اُغ٘ٞث٤خ "

 أطؾبة اُؾجشخ اُوذ٣ٔخ ئ٠ُ اُؾجشخ، ؽ٤ش ٗششٝا ُـبرْٜ.

ُوذ ٝعذ ٛإالء اُؼِٔبء إٔ ٛزٙ اُِـبد رزشبثٚ ك٢ األطٞاد ٝ األث٤٘خ ٝ اُزشا٤ًت 

ٝأُلشداد. ٝ ُزُي اكزشػٞا إٔ اُ٘بؽو٤ٖ ثٜزٙ اُِـبد ٣شعؼٕٞ ئ٠ُ أطَ ٝاؽذ ٝ اػزجشد 

ُغ٘ٞث٢ ُِـبد اُغب٤ٓخ ٝ ػ٘ذ ٗشأرٜب ًبٗذ ٢ٛ اُِـخ اُؼشث٤خ ُـخ عب٤ٓخ ٖٓ اُلشع ا

ٝأخٞارٜب ٖٓ اُِـبد اُغب٤ٓخ ٓغشد ُـبد ٝ ُٜغبد ٓزوبسثخ صْ اٗلظِذ ًَ ُـخ ػٖ عبئش 

 أكشاد أعشرٜب ٝ رغشثذ ئ٤ُٜب أُلبظ عذ٣ذح ٖٓ أطؾبة اُِـبد األع٘ج٤خ )ؿ٤ش اُغب٤ٓخ(.

                                                           
 .45 – 44المرجع نفسه، ص  - 1
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اُغب٤ٓخ اؽزلبظب ٝ ُوذ الؽع ًض٤ش ٖٓ اُجبؽض٤ٖ "إٔ اُِـخ اُؼشث٤خ أشذ اُِـبد 

ثٔوٞٓبد اُِغبٕ اُغب٢ٓ األٍٝ ٝ أًضش اؽزلبظب ثبُؾشٝف اُغب٤ٓخ األ٠ُٝ ٝ أٜٗب أٝعغ 

ضش رؾذ٣ذا ألُلبظٜب ٝ ػجبسارٜب األخٞاد ع٤ٔؼب ٝ أدهٜب ك٢ هٞاػذ اُ٘ؾٞ ٝ اُظشف، ٝ أً

أٜٗب ٖٓ ٗبؽ٤خ ظٜٞسٛب اُزبس٣خ٢  رؼذ ٖٓ أؽذس اُِـبد اُغب٤ٓخ ظٜٞس"ٝ
1

ٝ ٖٓ اُظؼت  

ظٜٞس اُِـخ اُؼشث٤خ ٝ ٗشأرٜب ٝ ٌُٖ اُ٘وٞػ اُز٢ ػضش ػ٤ِٜب ؽز٠ ا٥ٕ رإًذ إٔ اُِـخ  ثذا٣خ

ٝ ٌُٖ ٣ظٖ ثؼغ اُجبؽض٤ٖ  سثٔب ٣ؼٞد ربس٣خٜب ئ٠ُ أًضش ٖٓ أسثؼخ آالف ٝ خٔغٔبئخ ػبّ.

٢ٛ  Pre-Arabic غٜٔٞٗب٣ٓشؽِخ  أٗٚ ًبٗذ ٛ٘بى صالس ٓشاؽَ ك٢ ٗشأح اُِـخ اُؼشث٤خ>

ٜب داخِخ ك٢ ٓغٔٞػخ ُِـبد اُغب٤ٓخ ٝ ُْ رٌٖ ثؼذ ُـخ ٓغزوِخ أ٠ُٝ ٓشاؽِٜب، ًبٗذ ك٤

أطجؾذ ك٤ٜب اُِـخ ٓغزوِخ  Proto – Arabic  ٓز٤ٔضح ٝ ك٢ أُشؽِخ اُضب٤ٗخ ٓب ٣غ٠ٔ ثـ

رزؾٍٞ ئ٠ُ ُـخ أدث٤خ ٗبػغخ ك٢  -هجَ ظٜٞس اإلعالّ –ٓز٤ٔضح. ٝ ك٢ أُشؽِخ اُضبُضخ 

ئػشاثٜب، ٝ صشٝرٜب اُِـ٣ٞخ ٝ هٞاػذٛب
2
. 

ذ أػبكذ اُذساعخ األٝسٝث٤خ ُـبد أخشٟ ٝ ٓضِش ك٢ ٓغٔٞػٜب ٓب ٣غ٠ٔ ٝ ُو

ٝ اُز٢ شِٔذ ثبالػبكخ ئ٠ُ اُِـبد  Semito –Hamiticاُؾب٤ٓخ  -ثبُلظ٤ِخ اُغب٤ٓخ

اُغب٤ٓخ ُـبد أخشٟ ٓضَ> أُظش٣خ اُوذ٣ٔخ ٝ اُجشثش٣خ ٝ اٌُٞش٤خ، ٝ ك٢ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ 

. Afro-Asianاُلظ٤ِخ األكشٝأع٣ٞ٤خ  ظٜشد رغ٤ٔخ أخشٟ ُٜزٙ اُؼبئِخ اٌُجشٟ ٝ ٢ٛ

ُٝوذ ثذأد اُذساعبد اُِـ٣ٞخ اُؼشث٤خ ك٢ اإلعالّ ؽٍٞ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝ ػِٞٓٚ ٝ ٣ش٤ش ًض٤ش 

ٖٓ اُجبؽض٤ٖ إٔ ٗشأح اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ًبٗذ خٞكب ٖٓ اُِؾٖ اُز١ سآٙ اُؼِٔبء خطشا ػَ 

 اُوشإُؼشث٢( ٗشأرْٜ اُؼشث٤خ ٝ ػ٠ِ اُوشإٓ اٌُش٣ْ. ٝ ٌُٖ ثؼغ اُجبؽض٤ٖ ٣شٕٝ )اُ٘ؾٞ ا

أُظذس األٍٝ ُألؽٌبّ اُششػ٤خ اُز٢ رز٘بٍٝ ؽ٤بح أُغ٤ِٖٔ اُذ٤٘٣خ  ثبػزجبسٙاٌُش٣ْ 

 ٝاُغ٤بع٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ االهزظبد٣خ.

ٝ ٛزا سأ١ ُٚ ٝ خبطخ ئطبُزٚ ألٕ اُلْٜ ٣وظذ ئ٠ُ اُجؾش ػٖ ًَ ٓب ٣ل٤ذ ك٢ 

سٙ )ػ٠ِ ٖ ٓؼبٕ ٝ ثالؿخ ثبػزجباعز٘طبم اُ٘ض ٝ ك٢ ٓؼشكخ ٓب ٣إد٣ٚ اُزش٤ًت اُوشآ٢ٗ ٓ

 ٓب ١ اُؼشث٤خ ٖٓ ث٤بٕ ٝ كظبؽخ ٝ ئػغبص(.

                                                           
شرف الدٌن الراجحً، جامعة االسكندرٌة، د. سامً عٌاد ا، جامعة البحرٌن، مبادئ لم للسنٌات الحدٌث، دار - 1

 .2003المعرف الجامعٌة، 
 ٌة للكتاب.د. عبد السالم المسدي، مراجع اللسانٌات، دار العرب - 2
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أٍٝ  ٛـ(;8إٔ أثب األعٞد اُذؤ٢ُ )أُزٞك٠ ػبّ  اُزبس٣خ٤خٝ رزًش ٓؼظْ اُشٝا٣بد 

ٖٓ كٌش ك٢ ٝػغ أعظ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ أٝ أٗٚ أخزٙ ػٖ ع٤ذٗب ػ٢ِ ثٖ أث٢ ؽبُت )سػ٢ 

ٛزا اُ٘ؾٞ... ؽ٤ش ٝػغ ُٚ أثٞاثب  هبٍ ُٚ> اٗؼ هللا ػ٘ٚ(
1
. 

ٝ سؿْ إٔ ًض٤شا عذا ٕ اُجبؽض٤ٖ ٣شٌٕٞ ك٢ ٗغجخ )ػَٔ اُ٘ؾٞ( ئ٠ُ أث٢ ؽبُت 

األعٞد اُذؤ٢ُ ؿ٤ش إٔ اُضبثذ ٛٞ إٔ أثب األعٞد ٝػغ ػجؾ اُوشإٓ ثبُ٘وؾ.  رؼ٤ق ثؼغ 

ٛـ ٝ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ٛشٓض أُزٞك٠  :;أُظبدس اشزشاى ٗظش ثٖ ػبطْ أُزٞك٠ ػبّ 

طٍٞ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ٝ االشزشاى ك٢ ػجؾ اُوشإٓ ثبُ٘وؾٛـ ك٢ ٝػغ أ339ػبّ  
2

. رش٤ش 

ثٖ أث٢ ئعؾبم  ئ٠ُ رال٤ٓز ٓذسعخ أث٢ األعٞد اُذؤ٢ُ ٓضَ ػجذ هلل ثؼغ أُظبدس أ٣ؼب

و٤بط ُٝ ٓذ ا ٛـ اُز١ ٣وبٍ ػ٘ٚ > "أٍٝ ٖٓ ثؾش اُ٘ؾٞ :33اُؾؼش٢ٓ أُزٞك٠ ػبّ 

ٝاُؼَِ"
3

ٛـ اُز١ أخز اُوشاءاد ٝ اُ٘ؾٞ ;36. ٝ ٓضَ ػ٤غ٠ ثٖ ػٔش اُضول٢ أُزٞك٠ ػبّ 

ػٖ ػجذ هللا ثٖ ئعؾبم، ٝ اُؾشٝف ػٖ اثٖ ًض٤ش ٝ اثٖ ٓؾ٤ٜٖ، ٝ ُٚ اخز٤بساد ػ٠ِ ه٤بط 

اُؼشث٤خ، ٝ سٟٝ ػ٘ٚ أٗٚ أٍٝ ٖٓ أُق ك٢ اُ٘ؾٞ ًزبث٢> اُغبٓغ أٌَُٔ
4

، ٝ ًَ ٓب ه٤َ ػٖ 

ٌزبة ٝرؾ٤ِِٚ  أثٞاثٚ اٌُزبث٤ٖ ال ٣خشط ػٖ ٓغبٍ اُزلش٣ؾ ٝ اإلشبدح  اُض٘بء، أٓب اُزلبط٤َ اُ

ٛـ ٝاؽذ 376أثٞ ػٔشٝ ثٖ اُؼالء أُزٞك٠ ػبّ ٝ ٜٓ٘غٚ كِْ روق ػ٠ِ أصش ٖٓ رُي أٓب 

 اُوشاء اُغجؼخ كوذ ٗوِذ ػ٘ٚ ثؼغ ا٥ساء ك٢ اُ٘ؾٞ.

                                                           
دار  -مبادئ فً اللسانٌات الحدٌث -، د. سامً عٌاد حنا، جامعة البحرٌناإلسكندرٌةف الدٌن الراجحً، الجامعة شر - 1

 .2003المعرفة الجامعٌة 
 د. عبد السالم المسدي، مراجع اللسانٌات، دار العربٌة للكتاب. - 2
د حنا جامعة البحرٌن، كتاب مبادئ اللسانٌات الحدٌث، شرف الدٌن الراجحً، جامعة اإلسكندرٌة، د. سامً عٌا - 3

2003. 
 عبد السالم المسدي، مراجع اللسانٌات، دار المعرفة للكتاب. - 4
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 :اللسانيات والمعارف األخرى  -1

اللسانٌات من حٌث هً علم من العلوم اإلنسانٌة والبنٌوٌة من حٌث هً منهج ٌبحث فً 

الظواهر وٌدرسها، قد ولدتا نزعة فً معالجة المسابل المتصلة بالعلوم اإلجتماعٌة تعتمد 

ن ما شمله من بٌ –اإلنضباط الموضوعً المستند إلى مقومات التٌار العلمانً الذي شمل 

مٌدان الدراسات األدبٌة لتقوٌم األثر الفنً علمٌا، فظهر بذلك مشؽل جدٌد ضمن فروع 

شجرة اللسانٌات ٌتصل رأسا باإلدب من حٌث ٌعتزم البحث عن نظرٌة الخطاب 

وأصبح النقد األدبً فً أمس الحاجة التً تتبع  -الشعري منه والنثري -اإلبداعً

ارٌعها وإختصاصاتها الفرعٌةمكتشفات اللؽوٌٌن فً مختلؾ مش
1

 

وهو إعتبار تشكلت فٌه المادة المستثمرة من كل المصادرات ألنه ٌستمد شرعٌته من مبدأ 

تمازج اإلختصاصات فً المعرفة اإلنسانٌة كلٌا ومداره " اإلٌمان بأن فروع اللسانٌات ال 

هذا المبدأ  ٌتسنى لها النماء إال متى دكت أمامها حواجز التخصص الضٌق. إنطالقا من

الجوهري إستطاعت األسلوبٌات أن تقٌم عالقات حٌوٌة بٌن معارؾ شتى منها: اللسانٌات 

 والشعرٌات والبالؼة والنقد والنحو.

إن صفة إمتزاج اإلختصاصات وتداخلها أمر  صلة اللسانيات بالمعارب األخرى: -ب(

مل بٌنهما، إٌجابً، ألن المعارؾ عندما تتقاطع تخصب، فٌحصل التعاون والتكا

والشعرٌات إختصاص مما تتقاطع مع حقول معرفٌة أخرى كاألسلوبٌات والسٌمٌابٌات 

واللسانٌات التداولٌة، فأخصت فروعا جدٌدة كانت مهمة، وعونا على إكتناه أسرار 

 الظاهرة اللؽوٌة عموما، والخطاب خصوصا.

روعا من فروع الشعرٌات واللسانٌات: ٌعد اللسانً " جان دٌبوا" الشعرٌات ف -ج(

فً هذا السٌاق  -اللسانٌات، بإعتبارها العلم الشامل للبنٌات اللسانٌة... أّما تودوروؾ

فٌقول: هذا ما ٌجرنا إلى ضبط العالقات بٌن الشعرٌات واللسانٌات، لقد قامت اللسانٌات 

 بالنسبة لكثٌر من الشعراء بدور الوسٌط إتجاه المنهجٌة العامة للنشاط العلمً ذلك أنّ 

األدب نتاج اللؽوي ومن ثمة فكل معرفة باللؽة ستكون تبعا لذلك ذات أهمٌة بالنسبة 

                                                           
إربد: عالم -الجزائر -عمار بوحوش، اللسانٌات وتحلٌل النصوص، جامعة باجً مختار، عنابة -األستاذ الدكتور -1

 . 7008-0340، 7، ط7006الكتب الحدٌث،
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للعمل الشعري ؼٌر أن هذه العالقة وقد صٌؽت على هذا النوع. ال ترتبط بٌن الشعرٌات 

 واللسانٌات بقدر ما ترتبط بٌن األدب واللؽة وبالتالً بٌن الشعرٌات وكل علوم اللسان.

ظهور اللسانٌات التداولٌة من حٌث هً تنظٌم ؼٌر مخالؾ لعلنمً ومن المالحظ أنه مع 

الداللة والتركٌب إال فً المستوى، ألنها تقوم بجمعها فً مستوى ثالث خاص بالسٌاق 

المباشر مما ٌجعل اللسانٌات التداولٌة قاسما مشتركا بٌن بنٌات التواصل التركٌبً 

 والداللً والشعري.

الشعرٌات واللسانٌات التداولٌة من حٌث إهتمام كالهما  وتبدو أهمٌة هذا القاسم بٌن

بالخطاب بعده موضوعا خارجٌا ٌفترض وجود فاعل منتج وعالقة حوارٌة مع مخاطب 

 وهنا تبرز أهمٌة اللسانٌات التداولٌة فً ضرورة متابعة مقوالت اللؽة فً الخطاب.

ل هذا الطرح النقدي ولعل أهمٌة هذه العالقة ٌمكن أن تكتشؾ بصورة واضحة من خال -

الذي ٌشٌر بالقول: " لم ٌعد بإمكاننا الٌوم أن نعالج المسألة الشعرٌة بمعزل عن المسألة 

لٌس ألن الشعر نص مادته اللؽة، بل ألن ما قدمته العلوم اللسانٌة الحدٌثة من  -اللؽوٌة

على  مفاهٌم تخص اللؽة ترك أثره العمٌق والمباشر أحٌانا على مفهوم الشعر، وطبعا

األجناس األدبٌة األخرى.
1

 

وٌبدو أن المثٌر فً مسألة العالقة بٌن الشعرٌات واللسانٌات هً تلك المحاضرة الرابعة  

التً ألقاها اللسانً "رومان جاكسون" فً الندوة متعددة التخصصات بعنوان "اللسانٌات 

ولوجٌٌن، وعلماء والشعرٌات" بالجامعة األمرٌكٌة "أندٌانا"، وقد ضمت لسانٌٌن، وأنثروب

 النفس، ونقاد األدب.

وطرح جاكسون " فً هذا البحث فكرة العالقة بٌن اللسانٌات والشعرٌات، ٌقول: لقد  

طلب منً بؽٌة إختتام أعمال هذه الندوة أن أقدم نظرة إجمالٌة عن العالقات بٌن 

تالً: الشعرٌات واللسانٌات، إن موضوع الشعرٌات قبل كل شًء اإلجابة عن السؤال ال

ما الذي ٌجعل من رسالة لفظٌة أثرا فنٌا ؟ وبما أن هذا الموضوع ٌتعلق باإلختالؾ 

النوعً الذي ٌفصل فن اللؽة عن الفنون األخرى، وعن األنواع األخرى للسانٌات 

اللفظٌة. فإن للشعرٌات الحق فً أن تحتل الموقع األول من بٌن الدراسات األدبٌة. وذلك 

                                                           
1

إربد: -الجزائر -اللسانٌات وتحلٌل النصوص، جامعة باجً مختار، عنابةكتاب عمار بوحوش،  -األستاذ الدكتور -
 .74، ص7008-0340، 7، ط7006عالم الكتب الحدٌث،
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أن الشعرٌات تهتم بقضاٌا البنٌة اللسانٌة تماما مثلما ٌهتم  -كما ٌرى جاكسون -ٌعنً

الرسام بالبنٌات الرسمٌة، وربما أن اللسانٌات هً العلم الشامل للبنٌات اللسانٌة فإنه ٌمكن 

 إعتبار الشعرٌات جزء ال ٌتجزأ من اللسانٌات.

ً بعٌنه، أن اإللمام بحقل معرف  -وحالنا هكذا –قد بات واضحا  اللسانيات والخطاب:

ومتابعة إنجازاته ومستجداته أمر صعب إذ لم نقل مستحٌل، وذلك بسبب كثرة األبحاث، 

ورواج المفاهٌمة ذات اإلستهالك الواسع رواجا سرٌعا، فتاه المختص ومعه المبتدئ فً 

زحمة هذا الركام المعرفً وؼابت الحقٌقة فتداخلت المصطلحات والمفاهٌم، وتحول الفرد 

ً "إلى مستهلك سلبً ال ٌعنً خطورة ما ٌستخدم وما ٌوظؾ من من منتج إٌجاب

مصلحات ومفاهٌم، ومن ذلك أن الواحد ٌسمع مصطلح اللسانٌات فٌظن أنها العلم الصارم 

الذي ٌدرس اللؽة دراسة علمٌة، لكنه ٌنتهً بعد الجهد والفهم إلى أن القصد هو اللؽة، أو 

 اللسانٌات وهذه المسابل.علم اللؽة من نحو، وصرؾ، وعروض.... وشتان 

عالج الكاتب قضٌة اإلحصاء األسلوبً فً موضوعٌن من كتابه، أما أولهما ففً حدٌثه 

المعنون  "من الوجهة اؼلوظٌفٌة واإلحصابٌة" وهو فصل سبق للكاتب أن نشره فً مجلة 

( تحت عنوان " من 142. 129، ص ص 1983"فصول" "المجلد الرابع العدد األول 

حصابٌة فً دراسة األسلوب" وأما ثانٌهما فحدٌث تحت عنوان " نماذج من  الوجهة اإل

( ولنا فً كال الموضعٌن وقفة نرجو أن 246 -233اإلجراءات التجالٌبٌة" " ص ص 

تكون من باب " النقد الموضوعً" الذي ٌعده الكاتب، ونعده معه " أجدر أشكال الحفاوة 

 .243العلمٌة" ص 
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 :  الحاواصطمفهوم المنهج لغة   -2

 مفهوم المنهج لغة:  -أ

قد جاء فً لسان العرب تعرٌفه للمنهج أن المنهج والمنهاج: هو الطرٌق الواضح 

" طرٌق ـه711والنهج بتسكٌن الهاء هو الطرٌق المستقٌم، حٌث ٌقول إبن منظور " ت 

نهج بٌن واضح وهو النهج وأ نهج الطرٌق: وضح وإستبان وصار نهجا بٌنا واضحا
1
 

م العرب : إنه رجل ٌنهج أي ٌربو من السمن وٌلهث وأنهجت الدابة: صارت وفً كال

كذلك، وضربه حتى أنهج أي إنبسط وقٌل بكى ، ونهج الثوب ونهج فهو نهج وأنهج: بلً 

 ولم ٌشتق وأنهجه البلى فهو منهج وقال إبن األعرابً: أنهج فٌه البلى: إستطار وأنشد: 

 على ذي الحٌلة الصانع.كالثوب أنهج فٌه البلى       أعٌا 

وال ٌقال: نهج الثوب ولكن نهج، وأنهجت الثوب فهو منهج أي أخلقته، قال أبو عبٌدة إبن 

 ": الثوب المنهج الذي أسرع فٌه البلى.209المثنى  "ت 

وإضافة إلى تعرٌؾ إبن منظور لمادة نهج، نجد الفراهٌدي ٌعرفها على النحو 

 اآلتً: 

هجه ونهج األمر وأنهج لؽتان أي وضح، ومنهج رٌق نهج: واسع واضح وطرق ن

 الطرٌق: وضحه والمنهاج الطرٌق الواضح.

 قال أحدهم: وأن أفوز بنور أستضٌا به      أمضً على سنة منه ومنهاج

والنهجة الربو ٌعلو اإلنسان والدابة ولم أسمع منه فعال ٌقال للثوب إذا أبلى ولم 

أحدهم: وكٌؾ رجانً الناهج البلى وقال الحجاج ٌتشقق، قد نهج وأنهج وأنهحه البلى قال 

 : من ظلل كاألتحمً أنهجا.

وقال آخر: إذا ما أدٌم القوم أنهجه البلى         قدٌما فلو كتبته لتحرما.
2

 

 وٌقول الجوهري : أنهج الثوب إذا أخذ فً البلى. قال عبد بنً الحسحاس:

برد بالٌا. قد نهج الثوب فال زال بردي طٌبا من ثٌابها إلى الحول حتى أنهج ال

والجسم إذا بلى وأنهجه إذا أخلقه، وٌقول األزهري: نهج اإلنسان والكلب إذا ربى 

                                                           
1

 ماد "نهج"  7، دار الفكر، مج0883، بٌروت 4إبن منظور ، لسان العرب ، ط -
. 4، دار الرشٌد للنشر الجمهورٌة، ج0870عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، معجم العٌن د.ط. بغداد  -2

 .4ص
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وإنبهر، ٌنهج نهجا وقال إبن برزخ: طردت الدابة حتى نهجت، فهً ناهج فً شدة نفسها 

وأنهجتها أنا فهً منهجة. قال إبن شمٌل: إّن الكلب لٌنهج من الحر . وقال نهج نهجة
1
قد و 

 ؼٌره: نهج الفرس حٌن أنهجته أي ربا حٌن صٌرته إلى ذلك.

أّما فً معجم الوسٌط فنجد التعرٌؾ اآلتً: المنهج هو الخطة ومنه المنهاج 

الدراسة ومنهاج التعلٌم ونحوهما " وقد أجمعت جل المعاجم على أن المنهج هو الطرٌقة 

ة البحث عن المعرفة أو األسلوب وٌستخدم هذا المصطلح أٌضا للداللة على طرٌق

 واإلستقصاء.

وكثٌرا ما ٌوظؾ المنهج على أنه التٌار أو المذهب أو المدرسة، ٌهدؾ الكشؾ 

عن الطرٌقة أو األسلوب لتٌار معٌن أو مذهب معٌن أو مدرسة معٌنة وفً هذا الصدد 

ٌقول أحمد مطلوب فً "معجم النقد العربً القدٌم" "... إن المعنى العام للمنهج هو 

سلوب الذي ٌقود إلى هدؾ معٌن فً البحث والتألٌؾ أو السلوك"األ
2

فتكاد جل التعارٌؾ  

 تنصب فً المفهوم نفسه.

والمنهج ٌعنً " الطرٌقة أو مجموعة اإلجراءات التً تتخذ للوصول إلى شًء 

معٌن، كأن تتخذ خطوات تحلل بها الكلمة صرفٌا، ذلك أن المنهج والمنهاج ٌرد فً 

الطرٌق الواضح والمنهاج: الخطة المرسومة )محدثة( ومنه منهاج  العربٌة على معنى

الدراسة أو منهاج التعلٌم ونحوهما.... المنهج والمنهاج نالحظ الجمع مناهج. فحدٌثا 

ظهرت نظرٌات متعددة فً المنهج فأصبح ٌنطلق من معطٌات نظرٌة فمثال عند 

تحلٌل والتركٌب اللذٌن ٌهدفان الفٌلسوؾ الفرنسً رونً دٌكارت. نالحظ أنه ٌركز على ال

 إلى إبراز الخطوات العلمٌة التً ٌقوم بها الباحث بهدؾ الكشؾ عن الحقٌقة والبرهان.

 

أّما اصطالحا فهو بوجه عام وسٌلة محددة توصل إلى ؼاٌة مفهوم المنهج اصطالحا:  -2

إلى  معٌنة... المنهج العلمً خطة منظمة لعدة عملٌات ذهنٌة أو حسٌة بؽٌة الوصول

كشؾ حقٌقة أو البرهنة علٌها، وٌراد : " بمنهاج البحث ، الطرٌق التً ٌسٌر علٌها 

العلماء فً عالج المسابل والتً ٌصلون بفضلها إلى ما ٌرمون إلٌه من أؼراض وٌشار 

                                                           
1

 بن أحمد الفراهٌدي، معجم العٌن مادة "نهج".عبد الرحمان الخلٌل  -
2

 ، مادة "نهج".7مجمع اللغة العربٌة، المعجم الوسٌط ، القاهرة، جعبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،  -
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أٌضا اصطالحٌا بالمنهاج إلى: " األصول التً تتبع لدراسة أي جهاز من األجهزة 

تراث كما هو مبٌن فً المعجم اإلنجلٌزي فً مقابل لفظ اللؽوٌة" ولفظ المنهج فً ال

 المنهج ٌنص على أن اللفظ.

لؽرض القٌام بأي تجربة فً الزراعة ٌجب إتباع مراحل إجراء التجارب الزراعية:  -

 الخطوات التالٌة: 

من المفروض أن ٌكون هناك مسح (: Problème Distinguishتعيين المشكلة ) -

شاكل الزراعٌة التخصصٌة والتً تتطلب حال مناسبا. فمثال هناك شامل وكامل لجمٌع الم

مشاكل تخص التربة وأخرى تخص المحاصٌل الحقلٌة وأخرى تخص الثروة الحٌوانٌة 

وهكذا فٌجب أن ٌكون هناك مسح شامل لهذه المشاكل وبشكل متخصص بل وحتى الفرع 

ٌة هل هً دواجن أم أبقار الواحد ٌحتاج إلى تبوٌب تخصصً فمثال مشاكل الثروة الحٌوان

أم أؼنام أم ماعز أم جاموس وؼٌرها، هل هذه تخص التربٌة والتحسٌن أم التؽذٌة أم 

اإلدارة أم اإلنتاج أم البٌبة أم الفسلجة، وهكذا ٌجب التحري عن طبٌعة ونوع المشكلة ثم 

ر المشكلة تصنٌفها وتبوٌبها على األقسام المختلفة باإلختصاصات المعٌنة، ٌتبع ذلك إختٌا

التً ٌرؼب الباحث إٌجاد خاللها أو أن المشكلة ما موجودة أصال تحتاج إلى حل عن 

طرٌق البحث أو إجراء تجربة مناسبة لها.
1 

لكل تجربة ؼاٌة أو هدؾ ٌراد  :(Expecimental Goal)تثبيت الهدف من التجربة: 

ٌة من إجرابها قبل تحقٌقه. فعلى الباحث تحدٌد الهدؾ من إجراء التجربة وما هً الؽا

البدء بتنفٌذها كأن تكون هناك مشكلة بحاجة إلى حل أو محاولة إٌجاد صنؾ جدٌد أو 

 تحسٌن منتج سابق أو إٌجاد أفضل درجة الحرارة للخزن وؼٌرها من األهداؾ المختلفة.

لؽرض تطبٌق التجربة بشكل صحٌح  (:Revieu of literatureمراجعة المصادر: )

لة وكٌفٌة حلها ٌجب اإلستعانة بما أجري من بحوث سابقة وما هً وتحدٌد هدؾ المشك

النتابج التً تم الحصول علٌها والتً على ضوبها ٌتم تحوٌر التجربة وتجدٌد مسارها 

وكٌفٌة تطبٌقها وما هً األمور والمعامالت التً ٌجب دراستها وهل أن النتابج السابقة 
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ٌرها من اإلقتراحات التً ٌمكن أن تواجه مقنعة؟ أم أنها بحاجة إلى إعادة وتأكٌد وؼ

الباحث.
1 

قبل البدء بالبحث  :(Requirements of the Experiment)مراجعة المصادر:

الزراعً بل وقبل التفكٌر بالبحث نفسه ٌجب التفكٌر أوال بتهٌبة مستلزمات البحوث 

بصورة عامة والبحث تنفٌذه بصورة خاصة، واإلستمرار فً إجراء بحوث جٌدة 

ورصٌنة وذات مردودات إٌجابٌة سلٌمة ٌجب أن تهٌأ جمٌع مستلزمات البحث ومن أولى 

مستلزمات البحوث هو العنصر البشري.
2 

فهو العمود الفقري إلنجاح أي بحث كل بل هو سر نجاحه أو فشله، ولٌس 

العنصر البشري هو الباحث نفسه فحسب وإن كان ذلك من أهم العناصر لكن قد ٌكون 

ن آخرون أي قد أكثر من باحث واحد فً البحث الواحد )الباحث األول هو معه باحثو

األم( إضافة إلى المساعدٌن والفنٌٌن الذٌن ٌقع علٌهم جزء مهم فً تنفٌذ البحث، هذا من 

جهة ومن جهة أخرى فالعنصر المالً هو اآلخر من المستلزمات األساسٌة التً تمول 

المختبر أو الحقل أي مكان إجراء البحث الذي البحث وتوفر سر دٌمومته وإكتماله ثم 

ٌجب أن ٌكون الوصول إلٌه سهال خالٌا من المؤثرات الخارجٌة التً تؤثر على سٌر 

 التجربة.

 :  Collection of the dataجمع البيانات اإلحصائية:

ٌتم جمع البٌانات بعد إعداد جداول مطبوعة ومجهزة تحتوي على جمٌع 

لحصول علٌها من التجربة كأسماء المعامالت والصفات التً المعلومات التً ٌجب ا

سوؾ تدرس وتارٌخ جمع البٌانات وكل ما ٌستطٌع الباحث أن ٌجمعه من بٌانات وله 

عالقة بالبحث فعلٌه أن ٌقوم به. ألن لو إنتهت التجربة سوؾ ال ٌستطٌع أن ٌحصل على 

انات ٌومٌا أو أسبوعٌا أو شهرٌا قد ٌكون جمع البٌ -أٌة معلومة أخرى قد ٌحتاجها مستقبال

وٌحدد ذلك عند تصمٌم التجربة. بعد جمع البٌانات وتدوٌنها بشكل بدابً ومراجعتها 

لؽرض التأكد من خلوها من األخطاء الواضحة وتصنٌفها وتبوٌبها. تفرغ فً الجداول 

 الخاصة المعدة مسبقا لؽرض أن تكون جاهزة للتحلٌل اإلحصابً.
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هناك طرق متشابهة فً : « Analysis of the data »للبيانات: التحليل اإلحصائي 

التحلٌل اإلحصابً لمعظم التصامٌم المختلفة لكن بجانب ذلك أٌضا هناك إختالفات ما بٌن 

تصمٌم وآخر فً تحلٌل البٌانات. أشهر الطرق اإلحصابٌة فً تحلٌل البٌانات هً 

وهً طرٌقة رٌاضٌة ٌحسب  Analysis of varianceالطرٌقة المسماة بتحلٌل التباٌن 

بواسطتها مقدار اإلختالؾ أو اإلنحراؾ أو التباٌن ما بٌن القٌم المدروسة ومتوسطها 

الحسابً . ولهذا ٌعرؾ بأنه متوسط مربعات إنحرافات مجموعة من القٌمعن متوسطها 

م" الحسابً ومنه ٌحسب اإلنحراؾ المعٌاري للقٌم بأخذ الجذر التربٌعً لتباٌن تلك القٌ

وسنأتً على ذلك بالتفصٌل الحقا. توضع نتابج التحلٌل اإلحصابً فً جدول خاص بهذا 

وٌرمز له عادة  Analysis of variance tableالتحلٌل ٌدعى بجدول تحلٌل التباٌن 

ثم بعد ذلك  Anova tableبأخذ أول حرفٌن من كلمة إنجلٌزٌة ولهذا ٌسمى جدول أنوفا 

الجدول المذكور وهناك طرق متعددة لإلختبار أشهرها تختبر النتابج الموضوعة فً 

وؼٌرها وسنأتً على قسم منها بالتفصٌل الحقا. Fوإختبار Tإختبار 
1

 

قد تكون نتابج البحث المعنً مؤٌدة إلى  : Result Discussion* مناقشة النتائج: 

ا البحوث السابقة أو مؤٌدة إلى بعضها أو قد تكون مختلفة أو مع بعضها وعلى هذ

األساسٌجب أن نفسر النتابج وتناقش على ضوء نتابج البحوث السابقة هل هً مؤٌدة لها 

أم مختلفة معها وما هً أوجه اإلختالؾ وما هً السبل التً بواسطتها ٌمكن اإلستفادة من 

 هذه النتابج وهكذا.

من النتابج التً نحصل علٌها من التجربة المقامة  :Recomendation* التوصيات: 

ارنتها بنتابج البحوث األخرى، ٌمكن إستخالص بعض التوصٌات إٌجابٌة كانت أم ومق

سلبٌة. أي أن النتابج الموثوق بها ٌوصى بتطبٌقها والنتابج التً تتعارض كع نتابج 

البحوث السابقة ٌوصى بإعادة تجربتها مرة أخرى لؽرض التأكد من صحة النتابج. ولو 

 تعاد أكثر من مرة للتأكد من صحة النتابج. أن معظم التجارب التً تجري ٌجب أن

بعد اإلنتهاء من إجراء البحث وجمع البٌانات وتحلٌلها إحصابٌا،  * نشر نتائج البحث:

والحصول على النتابج وتبوٌبها حسب أولوٌاتها، والتوصل إلى أفضلها من حٌث تحقٌق 
                                                           

عمان  -األردن –الدكتور شاكر مصلح المحمدي، كتاب اإلحصاء وتصمٌم التجارب، دار أسامة للنش والتوزٌع  -1
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فً إحدى أهداؾ التجربة، ٌجب أن تكتب بأسلوب علمً وعملً دقٌق. لكً تنشر 

المجالت العلمٌة، ولكً ٌطلع علٌها أكبر عدد ممكن من المهتمٌن بالحصول على نتابج 

 هذا النوع من البحث العلمً الزراعً أو ذاك.

إن عملٌة إجراء البحث العلمً  * إيصال نتائج البحث العلمي إلى الجهة المستفيدة:

جاءت نتٌجة مسح شامل للمشاكل الزراعً لٌست بالعملٌة الهٌنة أو البسٌطة فهً كما قلنا 

وتخطٌط إلجراء البحث، وتوفٌر جمٌع مستلزماته، ثم تنفٌده أو إجرابه، وثم جمع النتابج 

وتحلٌلهاإحصابٌا ثم كتابتها ونشرها، وبعد كل هذه العملٌة الطوٌلة وؼٌر السهلة فهناك 

ومات عملٌة أخٌرة وأصعب من هذه العملٌات جمٌعها وهً كٌفٌة إٌصال هذه المعل

الصحٌحة التً جاءت حصٌلة هذا الجهد والعناء إلى الجهة المستفٌدة وأؼلب الجهات 

المستفٌدة هً الفالح أو المنتج أو صاحب الحقل أو صاحب المشروع وإذا وصلت ما 

طبقها كل هذه األمور تبقى معلقة وساببة إذ لم توجد الجهة الفاعلة للقٌام بهذه المهمة 

دوابر اإلرشاد الزراعً والمرشد الزراعً نفسه والذي هو وهذه الجهة المهمة هً 

بإعتقادي سر نجاح العملٌة الزراعٌةبأكملها فكثٌرا هً البحوث وكثٌرا هً الدراسات 

وأكثر منها جمٌعا هً النتابج الجٌدة واألسالٌب الحدٌثة والمقرونة لدى المختصٌن 

الها إلى الفالح والمنتج لحد اآلن.والباحثٌن والعلماء لكن ال توجد الوسٌلة الفاعلة إلٌص
1 

العشٌرة أو المجتمع هً مجموعة  :Societyأو المجتمع  Population* العشيرة: 

من أفراد تشترك فً صفة واحدة أو أكثر مثل عدد األؼنام فً حضر موت أو نتابج 

الحلٌب من أبقار محافظة من المحافظات. أو إنتاج البٌض من دجاج تلك المحافظة، 

مثل كمٌة الحلٌب أو كمٌة البٌض الناتجة فً   Limiteه فقد ٌكون المجتمع محدودا وعلٌ

كما فً األمثلة السابقة لمدٌنة أو  Infinitéكلٌة الزراعة ، أو ٌكون المجتمع ؼٌر محدود 

 محافظة بكاملها أو دولة بكاملها والتً ؼالبا ما ٌصعب إجراؤه.

نةعن أي عامل من العوامل أو صفة من : لؽرض جمع معلومات معٌ Sample* العٌنة: 

صفات األفراد فً المجتمع، ٌجب أخذ المعلومات من جمٌع أفراد المجتمع لؽرض 

الوصول إلى المعلومات الحقٌقٌة والدقٌقة، لكن فً أؼلب األحٌان بل معظمها ٌكون ذلك 
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و الكلفة مستحٌال ألسباب كثٌرة، منها الوقت الطوٌل الذي تحتاجه عملٌة جمع البٌانات، أ

العالٌة لها أو الجهد الكبٌر أو كثرة عدد العاملٌن المطلوب إستخدامهم فً التجربة، 

وؼٌرها من األسباب لهذا ٌلجأ الباحثون ألخذ جزء من المجتمع كنموذج ٌسمى عٌنة تمثل 

ذلك المجتمع. ولذلك فالعٌنة هً جزء من المجتمع تجري الدراسة علٌها وتتم دراستها 

مع ولكً تكون العٌنة ممثلة تمثٌال جٌد للمجتمع ٌجب أن تتوفر فٌها بعض كممثل لللمجت

 الشروط وهً:

: ٌجب أن ٌكون عدد أفراد العٌنة كافٌا لجمع المعلومات  Sample Size* حجم العٌنة: 

 منه وكلما كان حجم العٌنة كبٌرا كلما كان تمثٌلها للمجتمع أدق وأفضل وإلى حد مناسب.

: ٌجب أن ال ٌتم إختٌار أفراد العٌنة من أفراد Sampli,gMethod: * طرٌقة أخذ العٌنة

المجتمع بطرٌقة متحٌزة كأن تؤخذ األفراد الكبٌرة الحجم فقط أو الصؽٌرة الحجم فقط أو 

الطوٌلة أو القصٌرة أو الكبٌرة العمر أو الصؽٌرة وؼٌرها من اإلنحٌازات، ولهذا ٌجب 

( ال تحٌز فٌها وهناك طرقا إحصابٌة RandonrSampleأن تؤخذ بطرٌقة عشوابٌة) 

للعشوابٌة معروفة سنأتً على ذكرها الحقا. وبصورة عامة كلما كانت طرٌقة أخذ العٌنة 

 عشوابٌة وبأكبر حجم ممكن كلما كان تمثٌل العٌنة للمجتمع تمثٌال أفضل.

أو  (Qualitative)هو صفة نوعٌة  : Statistical Variable* المتغير اإلحصائي: 

مٌة قابلة للتؽٌر من فرد إلى آخر فً نفس المجتمع أو من وقت إلى آخر، فالصفات ك

النوعٌة هً التً ال تقاس بالوحدات القٌاسٌة المعروفة بل ٌمكن تقسٌمها إلى درجات 

معٌنة من التقسٌمات مثل صفات الذكاء والحالة اإلجتماعٌة واللون وما شابهها. أّما 

بالوحدات القٌاسٌة المعروفة مثل : المتر والكٌلوؼرام  الصفات الكمٌة فهً التً تقاس

والهكتار وما شابه ذلك.
1

 

 تقسيم المتغيرات إلى ثالث أنواع رئيسية هي: 

هو المتؽٌر الذي ؼالبا ما ٌتؽٌر بذاته  : Independent Variableالمتغير المستقل: 

ذلك من األزمان وعادة دون أن ٌتأثر بؽٌره مثل: عمر الحٌوان أو مدة التفقٌس وما شابه 

 . (X i)ما ٌرمز له بالرمز
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هو المتؽٌر الذي ٌعتمد على ؼٌره فً  : Dépendent Variableالمتغير المعتمد: 

تؽٌره مثل إنتاج الحلٌب أو مدة صناعة الجبن أو كمٌة إنتاج الزبادي، وفً الحقٌقة ال 

ؼب دارس معرفة تأثٌر ٌوجد حد فاصل ما بٌن النوعٌن المذكورٌن من المتؽٌرات. فإذا ر

الوزن فً هذه الحالة هو المتؽٌر المعتمد  نسبة البروتٌن على وزن الحٌوان مثال فٌكون

 ونسبة البروتٌن هو المتؽٌر المستقل. 

أّما إذا وحدات تجرٌبٌة ٌطلق علٌها بالمكررات، وإن زٌادة عدد المكررات لكل 

 فوابد أهمها: معاملة ٌزٌد من دقة وكفاءة التجربة. أي أن للتكرار

 تقلٌل الخطأ التجرٌبً مما ٌزٌد من دقة وكفاءة التجربة. -

فً حالة تكرار التجربة فً عدة مناطق أو لعدة مواسم أو لعدة سنوات فتكون التجربة  -

 أكثر شمولٌة وأكثر تعمٌما.

فً أؼلب التجارب النباتٌة وأحٌانا فً التجارب الحٌوانٌة ال  (:Blocks* القطاعات: )

ن الحصول على تجانس كامل فً موقع التجربة أي بٌن جمٌع الوحدات التجرٌبٌة، ٌمك

وبالتالً ٌجب أن ٌقسم موقع التجربة إلى عدة أقسام بحٌث ٌكون كل قسم متجانس بشكل 

كبٌر مع نفسه. هذه األقسام المتجانسة مع نفسها ومختلفة عن بعضها البعض تسمى 

من األرض المراد إجراء التجربة فٌها ٌكون  القطاعات أي أن الفروق مثال فً مساحة

بٌن قطاع وآخر وٌجب أن ال توجد فروق ضمن القطاع الواحد عندبذ ٌحتوي القطاع 

بعدد المعامالت التً ستوزع علٌها. الواحد على عدد من الوحدات التجرٌبٌة
1 

: هً القٌاسات التً تؤخذ من األفراد فً كل وحدة  Observation* المشاهدة: 

ٌبٌة والتً تجري علٌها التحلٌالت اإلحصابٌة، وقد تؤخذ من الوحدة التجرٌبٌة قٌاس تجر

: أو أكثر من مثالواحد كما هو الحال عند إعتبار البقرة الواحدة كوحدة تجرٌبٌة واحدة 

قٌاس واحد لكل وحدة تجرٌبٌة واحدة مثل: إنتاج البٌض فً تجارب الدواجن. ٌرمز 

 .(X i)وأحٌانا بالرمز  (Yiللمشاهدة عادة بالرمز )
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عنوان الكتاب مبادئ الطرق اإلحصابٌة المؤلؾ. جالل  * مبادئ الطرق اإلحصائية:

 Readالمباشر الكتاب  -1الدٌن السٌاد. عبد الحمٌد ربٌع. ؼٌر مفهرس عدد المجلدات 

More… 

 عنوان الكتاب، مبادئ األسالٌب اإلحصابٌة المؤلؾ عبد * مبادئ األساليب اإلحصائية:

 1، عدد المجلدات 1966العزٌز فهمً هٌكل حالة الفهررسة ؼٌر مفهرس سنة النشر 

 .…Read moreالتحمٌل  525عدد الصفحات 

ٌجد القارئ فً كتب البالؼة فكرا شمولٌا حاول البالؼٌون القدامى من خالله 

بقري لتحكم فً كل من ٌحاول التعبٌر والتأثٌر وسٌقؾ صناعة هندسة كالمٌة بنظم ع

الدارس فً هذه الكتب عند قضٌة صناعة الكالم التً تحدث عنها البالؼٌون والتً تجدها 

 مقاربة شبه لسانٌة تحقق مكانا لها فً لسانٌات النص. -حسب معتقدنا

ا وبٌن وعلٌه نحاول فً هذه الدراسة فهم القضٌة ومد وتفعٌل جسر التواصل بٌنه

 60ما نجده فً النظرٌات اللسانٌة النصٌة بإعتبارها الفرع اللسانً الذي ظهر أواخر 

تبار أن نظرٌة صناعة الكالم فً البالؼة العربٌة قد أشارت إلى عدٌد من القضاٌا ‘ب

 اللسانٌة وهو األمر الذي حاولنا جاهدا إثباته فً هذا المقال.

لبالؼٌة فً النظرٌات اللسانٌة النصٌة نتساءل كٌؾ تجلت فكرة صناعة الكالم ا

المعاصرة؟ وإلى أي حد ٌمكن إعتبار نظرٌة صناعة الكالم نظرٌة لسانٌة نصٌة تأجل 

 اإلنتباه إلٌها؟ 

تعد لسانٌات النص فرعا معرفٌا جدٌدا ومجاال بكرا فً البحث اللسانً تكون 

نات وهو مصطلح لم بالتدرٌج فً النصؾ الثانً من الستٌنات والنصؾ األول من السبعٌ

 « Textologie »ٌستخدم   ٌلق التوحٌد من الجانبٌن ال عند منظرٌه حٌث نجد هارفج

« Harveg »  علم النص وتبعه فاٌن دٌك« Van Digk1980 »  للداللة على هذا

 فً حٌن نستخدم درسلر -وهو مصطلح أكثر قبوال عند سعٌد حسن بحري -اإلتجاه

 « W.Dressler » ونحو النص  -النص علم الداللة« Text Grammatik » 

  والتداولٌة النصٌة وٌختار كالوس برٌكنز مصطلح
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 Linguistique The text analyse   أي التحلٌل اللؽوي للنص فً حٌنٌرى

أن المصطلح األنسب والذي ٌعتبره جامعا لكل البحوث  « Shuinskie »تشومسكً

 texteوهو مصطلح لسانٌات النص " المتعلقة بالنص ونموذج النص داخل علم اللؽة

linguistique  وال عند المترجمٌن ألننا نجده مصطلحا قابل بترجمات عدة، علم اللؽة "

النص، علم اللؽة النصً. نحو النص. األلسنٌة النصٌة. علم النص. لسانٌات الخطاب. 

فً النص. لكن أنسبها كان لسانٌات النص. وٌهتم هذا الفرع اللسانً بدراسة جو البعٌد 

أهمها التماسك وأدواته وأنواعه واإلحالة وأنواعها والسٌاق ودور المشاركٌن )المرسل 

والمستقبل( بإعتباره الوحدة اللؽوٌة الكبرى ومن هذا المنطلق ٌجب على الباحث فً 

لسانٌات النص أن ٌبقى فً بحثه محصورا فً أبنٌة النصوص وصٌاؼتها مع إحاطة 

إلجتماعٌة والنقدٌة العامةبالعالقات اإلتصالٌة وا
1

وهً ذات الرؤٌة للباحثاأللسنً األلمانً 

: علم البنٌة النصٌة مثل" الذي إعتبر لسانٌات النص  Herber truck" هربار رٌك

اللؽوٌة الذي أخذ أهمٌته شٌبا فشٌبا ضمن مناقشات البحث العلمً فً السنوات األخٌرة 

كملة ضرورٌة للشكل اللسانٌات الوصفٌة التً فال ٌمكن إطالقا الٌوم أن تفهم على أنها ت

إعتادت إعتبار الجملة أكبر وحدة نصٌة. لتجد نفسها محٌرة على التوصل إلى إعادة بناء 

عامة للسانٌات تكون على أسستعمل على تقدٌم النص الوحدة األكبر ال ؼٌر
2

وقد كتبت  

بقوة المنهجواآللٌات دراسات عدٌدة إنتسبت إلى هذا الفرع اللسانً بقوة المصطلح أم 

المعتمدة. قمنا بتسلٌط الضوءعلٌها وعلى توضٌح منهجها وآلٌتها فً دراسات لنا 

سابقة.
(3)

 

والحدٌث فً هذا المقال لٌس عن لسانٌات النص فً حد ذاتها . بل للحفر فً البنٌة 

المعرفٌة العربٌة القدٌمة بفروعها الالمختلفة قصد الوقوؾ على األطر واإلسهامات 

مشتركة بٌن علومالعربٌة ولسانٌات النص التً تقوم على دراسة اللؽة. كأداة لممارسة ال

التواصل وكون لسانٌات النص العلم الذي ٌسعى لمقاربة النصوص فً المنجز الخطابً 

 بأشكاله المختلفة.

                                                           
1
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ولما كانت لسانٌات النص هً الدرس العلمً الموضوعً والمنهجً الدقٌق  للؽة 

( )شكلها ومضمونها وتركٌبها وداللتها وتداوله( كان علٌنا واجب النص )أو الكالم

التأصٌل والبحث عن الجذور لبعض المصطلحات والمفاهٌم التً إشتركت فٌها اللسانٌات 

النص المعاصرة مع الموروث العربً فوجدنا بعضها فً البالؼة أم العلوم ومعقل نقد 

لزاما علٌنا العودة إلى هذه األصول النصوص وآخر سكن كتب النحو العربً وعلٌه كان 

تسلٌط أشعة باحثة عن إسهامات وممارسات  -فً هذه اإلطاللة التأصٌلٌة التً تحاول بها

صورة الفكر اللسانً النصً فً هذا الموروث نحو وبالؼة  -عربٌة شكلت فً نظرنا

 .إٌمانا منا بأن علوم اللؽة فً الموروث العربً قد شكلت بمؤلفاتها الموسوعٌة

الشمولٌة )أبوابها وفصولها( إرهاصات وإشارات تمكن الدرس اللسانً المعاصر من 

إحداث هذه اإلطاللة.
1 

فكان المدخل إلى إبراز التفكٌر اللسانً النصً فٌما أفرزته جاللة البالؼة فً 

معانٌها وبٌانها وحتى بدٌعٌها فإذا كان الصرؾ والنحو هما علم النظر فً أبنٌة األلفاظ 

ب ما تركب منها. فقد أخذت البالؼة بعلبومها الثالثة مهمة مكملة للمهمة األساسٌة وإعرا

فً النحو وحتى الصرؾ فأما علم المعانً فقد إهتم بالقضاٌا التً تعمل على تأدٌة المعنى 

الذي ٌرٌده المتكلم إلٌصاله إلى ذهن السامع وأما علم البٌان فعمل على القضاٌا التً 

عن التعقٌد المعنوي أي أن ٌكون الكالم ؼٌر واضح الداللة على المعنى ٌختزل بها الكالم 

المراد لٌكون إكمال هذه الحٌاة بما أفرز العلم الثالث البدٌع من قضاٌا ٌرٌد بها تحسٌن 

الكالم، فتولى مهمة الجمع بٌن الجانبٌن فبعد تشكٌل الكالم وتركٌبه على طرٌقة تبعده عن 

والسالمة والخصم إلٌصال هذا الكالم إلى السامع ال بد من  التعقٌد، تقربه إلى الوضوح

تحسٌنه وتحمٌله بالمحسنات البدٌعٌة تجعل القارئ أو السامع وٌتمتع بذلك النظم وٌضرب 

بذلك اإللتحام واإلنسجام بٌن البٌانات النفسٌة ألن البالؼة. وكأن ٌبٌن بإبن األثٌر ٌنشا 

من المستوى النحوي إلى الداللً إلى البٌانً عالقة تكاملٌة تنبا بعلم ٌتناول النص 

البالؼً أو التداولً أرسٌت قواعده وإستوى علما مبادئ مفاهٌم وقوانٌن وآلٌات إجرابٌة 

م( ولكن تارٌخٌا لمح منذ زمن بعٌد إذ قالت به 20للتحلٌل فً مطلع القرن العشرٌن )ق 
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مها الذٌن مارسو قضاٌا نحوٌة النبوءة البالؼٌة بأقسامها جمعاء على ألسنة شٌوخها وأعال

بالؼٌة مشتركة ذات منطلق لسانً نصً إلدراكهم تمام اإلدراك دور اللقطة عموما 

والمصطلح خصوصا فً نقل المعانً واألفكار إلى المتلقً إذ كلما كان المصطلح دقٌقا 

ه كان النقل أمنٌا وكلما كان مدلول المصطلح مرتبطا بالمدلول العام للنص كان إستعمال

وجٌها ومناسبا وهو إستعمال إنفتحت به النصوص التراثٌة بمصطلحاتها على ما تقدمه 

اللسانٌات الٌوم.
1 

* تجلٌات المنهج الدوسوسٌري ومبادؤه: ٌتجلى المنهج اللسانً البنٌوي فً المفاهٌم التً 

 تقدم بها دوسٌسٌر فً محاضراته والمتمثلة فً: 

 علمٌا قابما بذاته. إهتمامه باللؽة التً صارت موضوعا -1

تعرٌفه للعالمة اللؽوٌة )الدلٌل اللؽوي( الذي هو حصٌلة عنصرٌن متحدٌن الدال  -2

 والمدلول .

إعتباره أن اللؽة نظام أي مجموعة من العالقات والقوانٌن وهذا ما ٌفسر إستمرار  -3

 النظام اللسانً رؼم خضوعه للتطور والتبدل مع مرور الزمن.

 لؽوي اللسانً ٌبحث فً التشابه واإلختالؾ ) وهذا جوهر البنٌة(.إن التحلٌل ال -4

وٌعتمد )أي التحلٌل اللؽوي( المنهج التزامنً )الوصفً( الذي ٌعد ضرورٌا من أجل  -5

 إستكشاؾ خصابص اللؽة ونظامها.

 تأكٌد على العامل النفسً واإلجتماعً للؽة. -6

حسب  -(: إن اللؽة تسبق الكالمLangue / paroleالتفريق بين اللغة والكالم ) -(1

ما دامت نظاما ٌتسبب فً إٌجاد الخطابات الممكن وضعها. ولقد عرؾ دي  -دي سوسٌر

سوسٌر اللؽة )اللسان( فقال " اللسان هو رصٌد ٌستودع فً األشخاص الذٌن ٌنتمون إلى 

غ، مجتمع واحد بفضل مباشرتهم للكالم وهو نظام نحوي ٌوجد وجودا تقدٌرٌا فً كل دما

وٌفصلنا اللسان عن الكالم نفصل فً الوقت نفسه ما هو إجتماعً عما هو فردي ما هو 

جوهري عما هو إضافً أو عوضً (
2
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إن اللؽة عمل إجتماعً موجود فً ذهن المتكلمٌن بكٌفٌة إعتباطٌة ال شعورٌة مجموع 

مٌن لهذا األصوات والدالالت المختزنة فً ذاكرتهم وأما الكالم فهو طرٌقة تجمع المتكل

النظام اللؽوي. وبناءا على  هذا التعرٌؾ. فاللسان ٌعد موضوع اللسانٌات الكالم ذي 

الطابع الفردي. إن اللسان " هو ما ٌتمثله األفراد عندما ٌتعلمون لؽة ما أي إنه جملة من 

الصالت ذخٌرة رسبتها الممارسة الكالمٌة لدى متكلمٌن ٌنتمون إلى الجماعة نفسها... أما 

جانب اإلنجاز العملً للؽة. وهو ٌضم التألٌفات التً ٌستخدم المتكلم عن شفرة النظام  فهو

اللؽوي لكً ٌعبر عن أفكاره الخاصةواآللٌات النفسٌة التً لها المنهج بتجسٌد هذه 

التألٌفات(.
1

 

نقد مذهب دي سوسٌر إلى إعتبار اللسان "اللؽة" هو الموضوع األهم فً 

إقترحها ثورة هند التارٌخٌة والمنهج المقارن اللذٌن مسادا فً  اللسانٌات البنٌوٌة التً

القرون الوسطى " فاللسان أو النظام اللؽوي ٌمثل موضوعا متالحما قابال للتحلٌل.... فهو 

نظام من العالمات ٌكون الشًء الوحٌد المهم هو إتخاذ المعانً والصور الصوتٌة وعندما 

العالمات فإنه ٌحاول أن ٌحدد مالمحها ٌدرس المرء اللؽة بوصفها نظاما من 

الربٌسٌة...(
2

 

إن اللؽة النظام إذا متجانسة إجتماعٌة ٌكتسبها الفرد والجماعة وأّما الكالم فهو 

النشاط الصوتً الفردي، أي هو تلك األصوات المنطوقة بالفعل فً موقؾ معٌن. فاللؽة 

هو نظام من قٌم أخالقٌة كما قال فٌرث " ٌعنً نظام من الرموز صنفت إلى أجناس. و

ولٌس نظام من عناصر مادٌة واقعٌة(.
3 

فالناس ال ٌتكلمون هذه القٌم القواعد بل ٌتكلمون طبقا لها وٌحاولون تحقٌقها مادٌا 

من خالل مواقؾ صوتٌة "مواقؾ كالمٌة منجزة فعلٌا"، ومن ثم كان الكالم مفتقرا للؽة 

ستطٌع الفرد أي كانت قدرات الفعلٌة ال ٌكون إال بوجودها واللؽة ضرورة له فلن ٌ

والمادٌة أن ٌنشا كالما مؤثرا إال إذا جارت جملةوعباراته قواعد اللؽة )نظامها( 

المخزنة فً ذاكرته... والكالم هو اآلخرضروري لبناء اللؽة وتكوٌنها، وهو وسٌلتها إلى 
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العادات اللؽوٌة  التطور والنمو، وٌتم التطور عن طرٌق تأثرها بكالم الفرد وبذلك تتبدى

 وتتطور إّما سلبا أو إٌجابا.

إن التفرٌق بٌن اللسان والكالم أدى بدوسٌسٌر إلى التفرٌق بٌن المؤسسة والواقع، 

أي بٌن النظام األساسً الذي ٌسمح بقٌام أنماط سلوكٌة مختلفة واألمثلة الفعلٌة لهذا 

الصٌػ وإلى عالقتها بعضها السلوك " وتؤدي دراسة النظام إلى بناء النماذج التً تمثل 

ببعض فً حٌن إن دراسة السلوك الفعلً أو األحداث الفعلٌة )أي الكالمٌة( تؤدي إلى 

 بناء النماذج اإلحصابٌة.

إن دي سوسٌر كان الرابد فً طرح هذا التمٌٌز بٌن اللؽة " اللسان" والكالم الذي 

"تشارلز" الذي ٌؤكد بدوره  أحدث ثورة فً الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة وبعده ٌأتً تلمٌذه

هنا التفرٌق الوظٌفً بٌن الكالم واللؽة، وٌقر بأن اللؽة هً نتٌجة العقل الجماعً وهً 

وسٌلة نقل األفكار والكالم و التواصل. أما الكالم فخادمها ألنه ٌعبر عن الشعور 

 فهو ٌؤكد الطرح الدٌسوسٌري حٌث ٌرى أن Balmarوالرؼبات واألفعال وأما بالمار 

 اللؽة لها شٌبٌن متماٌزٌن هما: 

مجموع النشاط الجسمً والعقلً الذي ٌبذله شخص ما حٌن ٌنقل "باإلشارة أو النطق  -1

 أو الكتابة( إلى شخص آخر أفكارا وعواطؾ وهذا هو الكالم.

مجموع التقالٌد والعادات اللؽوٌة التً تختارها الجماعة المتكلمة بؽٌة المحافظفة على  -2

ن من التفاهم والتواصل وهذا هو اللؽة "اللسان".مستوى معٌ
1

 

فالفرق بٌن اللؽة إذا وبٌن الكالم هو فرق بٌن النظري والعملً فالكالم ٌدرسه علماء 

النفس وٌمارسه الطفل منذ مرحلة الحضانة إلى النضج اللؽوي والجسمً و اللؽة ٌدرسها 

 "اللؽوي".علماء اللؽة وخبرة ٌشتؽل بها كل مهتم بالنشاط اللسانً 

عن جدوى التفرٌق بٌن هذه الثنابٌة  (Jesperssen)وٌتساءل بعدهم جٌسبرسن 

أصابوا فً التفرٌق لكنهم بالؽوا إلى  -الدوسٌسرٌة "اللؽة والكالم" فالعلماء بحسب رأٌه

حد كبٌر فً التمٌٌز بٌنهما أي فً التمٌٌز بٌن العقل الجماعً "أو الشعور الجماعً 

ردي فالعقل أو الشعور ٌوجد فً الفرد" ولو صح أن كل أفراد والعقل" والشعور الف
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الجماعة أو معظمهم فكروا بطرٌقة واحدة وسلكوا مسلكا واحدا فً الحٌاة ما جاز لنا أن 

نقول إن هناك عقال جماعٌا. وإنما نقول إن هناك عقوال متعددة ٌشبه بعضها بعضا ومن 

فً الواقع جانبان لشًء واحد.... وإذا كان  ثم فكرت بطرٌقة واحدة.... فاللؽة والكالم هما

من الضروري أن نفرق بٌنهما، فٌمكن القول بأن هناك لؽة الجماعة ولؽة الفرد.
1

 

وأخٌرا نقول قد ٌؤخذ على دوسٌسٌر أنه فً كتابه هذا أو باألحرى فً محاضراته 

كالم" حٌث لم ( أحد طرفً الثنابٌة اللؽوٌة  "اللؽة وال La Paroleاللؽوٌة أهمل الكالم )

ٌعطه حقه من الوصؾ والتنظٌر ألنه ركز التركٌز على اللؽة. كما ٌؤخذ على التناقض 

 le Signe )الذي ٌجده القارئ بٌن الحٌن واألخرى، كمصطلح الرمز اللؽوي 

linguistique) ( الذي أخرجه عن مفهومه اإلصطالحً التقلٌدي وهو الدالle 

Signifiantٌد وهو مجموع شٌبٌن متالزمٌن كوجهً الورقة ( و أطلقه على معنى جد

 le( أو المدلول )le conceptواحدة أي وحدة لؽوٌة نفسٌة ذات وجه ذهنً " الفكرة )

signifie.ووجه مادي هو الصورة المنطوقة المسموعة لألصوات ) 

أحسن الكاتب صنعا إذ ؼٌر عنوان هذا البحث عما  من الوجهة الوظيفية واإلحصائية: -

ٌه فً مجلة  "فصول" وذلك بأن أضاؾ إلٌه كلمة " الوظٌفٌة" بعد أن لم تكن كان عل

وأحسب أنه لم ٌكن من هذه التوسعة بد، فالوجهة اإلحصابٌة التً إستأثرت وحدها 

بالعنوان األول لم تمس فً هذا المبحث إال أطراؾ البنان ولم ٌرد الكاتب على أن أورد 

ة ضرب األمثال للناس. فقدم عرضا مبتورا تعرٌفا مختصرا بها، ثم مضى على طرٌق

وسماها  Zimbلطرٌقة واحدة من طرق التشخٌص األسلوبً تلك التً إقترحها زمب 

"المتر األسلوبً" وبعد أن عدد الكاتب بعض المجاالت التً أمكن اإلفادة فٌها من 

ا النوع المقاربة اإلحصابٌة ختم بحثه بجملة من اإلعتبارات والتحفظات التً ترد على هذ

من المقاربات األسلوبٌة وإن نص على أن هذه التحفظات ال ٌنبؽً أن تؤدي إلى إستبعاد 

المنظور اإلحصابً من الدراسة األسلوبٌة ألسباب أوردها ثمة. وإذن، فالوجهة 

اإلحصابٌة التً عالجها الكاتب فً ثمانً صفحات من بٌن خمس وعشرٌن ما كان لها أن 

 ء فً فصول، فعسنا فعل بتؽٌٌرهتنفرد بعنوان المبحث جا
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هما أنا أناقش جملة التحفظات الواردة فً الكتاب على المنهج  والذي ٌعنً

اإلحصابً فً الدراسة األسلوبٌة. وقد قدم الكاتب لها بقوله: ولما كنا نعٌش فً عصر 

إحصابً فإنه لٌس من الؽرٌب أن تظفر مناهج اإلحصاء فً الدراسة األسلوبٌة بشهرة 

بالرؼم من بعض التحفظات التً ٌبدٌها الباحثون علٌها ) قلت: هذه الطرٌقة فً  واسعة،

تجهٌل اإلسناد تشٌع فً الكتاب كله(، ونسوق هنا جملة من اإلعتبارات التً تدعو إلى 

 .127الحذر من اإلعتماد المطلق على المنهج اإلحصابً فً الدراسة األسلوبٌة " ص

مة ملخص ٌنصرؾ إلى قول الكاتب فً هذه وقبل األخذ فً مناقشة التحفظات ث

التقدمة "الحذر من اإلعتماد المطلق " فأما اإلعتماد على اإلحصاء فأمر لم ٌسبعده 

الكاتب، على الرؼم  مما أورده من تحفظات وأما كلمة المطلق فقد زادها من عنده وصفا 

مهما ٌكن  –دا لإلعتماد، لٌجعل من ذلك وصلة ومسوؼا لسرد التحفظات وأنا ال أعلم أح

قد دعا إلى االعتماد "المطلق" على  –من ؼالة المتحمسٌن لهذا اإلتجاهوأنا منهم 

اإلحصاء فً دراسة األسلوب، ذلك أن ذاهرة األسلوب بما فٌها عن تشعب وتعقد ال 

تسمح لمنهج أن ٌعفى على منهج، وال لطرٌقة أن تستثنً طرٌقة، وال لمنظور أن ٌحجب 

حماسة طابفة من الباحثٌن لهذا االتجاه من جهة أنه نوع من المقاربة منظورا وإنما تأتً 

طال ؼبنه والتجافً عنه، على الرؼم مما ٌحفل به من جلٌل الفوابد، وما ٌقدمه من حلول 

موضوعٌة لكثٌر من مشكالت الظاهرة األسلوبٌة وقضاٌاها. كان الؽبن هو نصٌبه فً 

بعٌد، أما عندنا، نحن العرب فما ٌزال ضربا مكتبة الدراسات الؽربٌة إلى عهد لٌس بال

من البدع المحدثات، ونوعا من المؽامرات الخطٌرة التً ٌحجم عن إرتكابها )هنا واجبة 

الحذؾ، وإذا هً حذفت لم ٌبق للخالؾ مكان، لكن تحذؾ( جمهرة الباحثٌن. وإذا صح 

ت لم ٌبق ذلك، وهو صحٌح، كانت كلمة "المطلق" هنا واجبة الحذؾ، وإذا هً حذف

 للخالؾ بمكان. لكن تحفظات الكاتب ما تزال قابمة. وإذن فلٌس من مناقشتها بد.

ٌقول الكاتب: " ٌعد المنهج اإلحصابً أشد ؼلظة وأكثر بدابٌة من أن  التحفظ األول:

ٌلتقط بعض الظالل المرهقة لألسلوبمثل اإلٌقاعات العاطفٌة واإلٌحاءات المستشارة، 

 الدقٌقة". والتأثٌرات الموسٌقٌة
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وأقول أن هذا القول ال ٌقبله على إطالقه إال من علم ظاهرا من األمر. وفً هذه 

المسألة كالم شدٌد التحصٌل والتفصٌل لٌس هنا مكانه. بٌد أننا لو سلمنا بصحة هذا الكالم 

على مذهب الجدل. ولٌس على إطالقه بصحٌح. فإن المقاربة اإلحصابٌة لن ٌنالها من 

 نقٌصة.  ذلك مذمة وال

إن المقاٌٌس المسلطة على المادة ال ٌصلح المقٌاس منها إال لما وضع له فال ٌعٌب 

"المتر" أنه ؼٌر صالح لوزن األجرام. وال ٌنتقص من الفرسخ تقصٌره عن قٌاس 

األجرام. فما بالك بالمقاٌٌس الموضوعة لنتاج القرابج وثمرات العقول إن مثل الكاتب فً 

ى الطبٌب عٌنة من الدم لتحلٌلها. فإستعمل الطبٌب وسابله فً ذلك هذا كمثل رجل دفع إل

لٌدل صاحب العٌنة على نسب الهٌموجلٌٌن والصفابح الدموٌة والكرات حمرها وبٌضها 

لٌتوصل من ذلك إلى تكوٌن الدم وكفاءته فً أداء وظابفه. وإذا الرجل ٌقول للطبٌب " 

من أن ٌدلنً على مقدار ما ٌتمتع به  أمسك علٌك نتاج تحلٌلك فهو أؼلط وأشد بدابٌة

صاحب العٌنة من خفة الدم أو ثقله " نعم"، فهذا هذا.
1 

ٌقول الكاتب: " قد تضفً الحسابات العددٌة نوعا من الدقة الزابفة على  التحفظ الثاني:

بٌانات متشابكة أشد سٌولة من أن تخضع لهذه المعالجة فلو فرضنا مثال أن أحد الباحثٌن 

راسة عن الصورة فً شعر محمود حسن إسماعٌل وإستخدم فٌها المنهج قد أعد د

اإلحصابً. فسوؾ ٌطالعنا بأرقام هابلة لو عد كل تشبٌه وإستعارة ومجاز بٌنما لو تأملنا 

هذا الشهر لوجدناه  أسرابا من الصور المتراكبة التً ٌصعب علٌنا أن نحكم بنهاٌة 

تطٌع إلتقطاها عن طري اإلحصاء إال بشكل إحداها وبداٌة أخرى ومن ثم  فإننا لن نس

تقرٌبً ٌتفاوت تبعا لمعاٌٌر التً نستخدمها فً تحدٌد حجم الصورة ودرجتها ومستواها 

 وطرٌقة فك تداخلها " 

وإنً ألعجب لهذا الكالم فضل عجب فالكاتب قد تخٌل إنسانا سماه أحد الباحثٌن 

ن إسماعٌل" وأنبأنا بأن أحد ونصب له موضوعا بعٌنه هو الصورة فً شعر "محمود حس

الباحثٌن هذا قد فرغ من إعداد دراسته وأنه إستخدم فٌها المنهج اإلحصابً ثم حكم على 
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صاحب الدراسة حكما ؼٌابٌا ؼٌر قابل للنقد أو إبرام بأنه سوؾ ٌطالعنا بأرقام هابلة، 

 لة.وأن هذه الحسابات العددٌة ستضفً منوعا من الدقة الزابفة  على بٌانات ساب

وال حاجة بً إلى القول إن ذلك كله رجم بالؽٌب، وحكم على المعدوم ٌتسع به التأوٌل 

 -صدد هذا -وتتمطى الدعاوى، وٌعثر فٌه بما أشبه الدلٌل ولٌس بدلٌل، ولقد ساورتنً

سؤال : ترى هل حاول الكاتب بنفسه إعمال الطرق اإلحصابٌة فً فحص هذه المشكلة 

ان الجواب نعم، فال ٌحق له أن ٌسوق الكالم مساق الشرط فلم ٌستقم له األمر؟ إن ك

الممتنع وكان علٌه أن ٌعرؾ قراءه بما صادفه من عقبات وما إكتنؾ عمله من خصابص 

العوابص واإلؼماض شرٌطة أن ٌستصحب الدلٌل لكنه لم ٌفعل ولو فعل لفكان لكل 

سٌكون من أمر هذا  حادث حدٌث وإن كان الجواب ال، فأنى له أن ٌعلم بظهر الؽٌب ما

الباحث المتخٌل مع ذلك الموضوع المفترض؟  لعل الكاتب ٌرى فً المعالجة اإلحصابٌة 

للصورة الشعرٌة ضربا من المجال؟ إال أن ما ٌراه الكاتب محاال هو عٌن الممكن ولٌست 

هذه دعوى منً بال دلٌل، فلقد قمت فً بعض ما كتبت بتشخٌص أسلوبً إحصابً 

 الصورة الشعرٌة وهو اإلستعارة. لمظهر من مظاهر
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 تطبيق الطرق اإلحصائية:

 فً تحلٌل محتوى النصوص بلؽتنا العربٌة آلٌا.

العدد األول  2003مجلة العربٌة فصلٌة محكمة متخصصة فً مجال المعلومات، العلم 

 من النادي العربً للمعلومات.

 د. عامرة خفً الفرؼولً.

التجرٌبٌة هذه عرضا لتجربة اعتمدت تطبٌق ثالث طرق  الدراسةتتضمن 

تحلٌل محتوى نصوص باللؽة العربٌة، إضافة إلى معالجة الحرفٌة بهدؾ ل ابٌةإحص

البرهنة على أن المعادالت الرٌاضٌة التً استخدمت على نصوص باللؽة االنكلٌزٌة 

ٌمكن استخدامها على نصوص باللؽة العربٌة. أظهرت الدراسة أن الطرٌقة اإلحصابٌة 

حتوى "التكشٌؾ" اآللً تفرز واصفات دالة على الم إضافة إلى الطرٌقة اللؽوٌة فً تحلٌل

الموضوع التً تمثله
1
. 

                                                           

رضا بابا أحمد، أستاذ مساعد ، اللسانٌات الحاسوبٌة، مشكل المصطلح و الترجمة، جامعة معسكر "الجزابر"، مخبر   
1المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، جامعة تلمسان "الجزابر"
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 مقدمة: 

: مصطلح ٌنضوي تحت مصطلح التكشٌؾ و ما الخزن و االسترجاع إال تحليل المحتوى

 عملٌتا التكشٌؾ و البحث ترتبط بتحلٌل المحتوى طرٌقتان:

 : الطريقة اإلحصائية -1

و تعامل مع اللؽة  Symanticalً و تحلٌل دالل Syntactical"تحلٌل إعرابً 

الطبٌعٌة آلٌا فٌه إشكاالت و صعوبات منها عامة مثال: المرونة و تعدد و تفاوت العربٌة 

نحوٌة و أهمٌة التقٌد بالشفرة العربٌة و أخرى تتعلق بإشكاالت صرفٌة أو المفردات

ج تشكٌل الموحدة فً تمٌٌز أشكال األلؾ و مواضع الهمزة ...الخ فقد ثم تطوٌر برام

الكلمات العربٌة تلقابٌا فً سٌاقاتها وفق دالالتها و تركٌبها اللؽوي و هو أساس بنٌة 

االسترجاع ٌعتمد على المحلل اللؽوي و هو أساس ة العربٌة "فعل" لكونها الجذر، والكلم

الصرفً فً ربط الكلمات المختلفة الصٌػ بجذورها. و فً هذه الدراسة ثم استخدام 

صابٌة إضافة إلى أسلوب اللؽوي فً تحلٌل و معالجة عناوٌن و األسالٌب اإلح

و تحدٌد واصفات تمثل محتواها، فقد تم إعداد مستخلصات "آلٌا" لؽرض االسترجاع 

برنامجا، و جاء النتابج مرضٌة لتتبث إمكانٌة تطبٌق ( 10البرامج الالزمة و عددها )

تون، فً مجاالت التكشٌؾ و سالالتً طبقها / لون وارتاندي و األسالٌب اإلحصابٌة

الخزن و االسترجاع على نصوص باللؽة اإلنكلٌزٌة
2
. 

 المشكلة : 

ٌحتاج الباحثون على اختالؾ مستوٌاتهم إلى المعلومات ذات الصلة بموضوعات 

العربٌة، و إحدى نقاط الوصول إلى تلك المعلومات هو الموضوع، حٌث أبحاثهم باللؽة 

علومات طرق تقلٌدٌة للوصول إلى المعلومات، أو طرق تتبع فً مكتباتنا و مراكز الم

آلٌة ٌتم تحلٌل المحتوى فٌها باللؽة المقٌدة، دون محاولة تطبٌق األسالٌب اإلحصابٌة 

                                                           
2
جامعة معسكر "الجزابر"، مخبر رضا بابا أحمد، أستاذ مساعد ، اللسانٌات الحاسوبٌة، مشكل المصطلح و الترجمة،  

 المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، جامعة تلمسان "الجزابر"
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المطبقة من قبل متخصصً المعلومات منذ زمن بعٌد فً تحلٌل محتوى و استرجاع 

النصوص باللؽة اإلنكلٌزٌة
3
. 

 

 الهدف : 

 حلٌل المحتوى باللؽة العربٌة.تقدٌم نماذج جدٌدة فً ت

 الرتباطه التام باختصاصه.متخصص المعلومات هو من ٌإدي هذا العمل 

 الفرضيات : 

 تولٌد واصفات مزوجة آلٌا ٌإكد أهمٌتها.  -1

 استخدام اللؽة الطبٌعٌة آلٌا ٌحسن استرجاع.  -2

 التجربة : 

بعد تطبٌق  مستخلصا مع عناوٌنها لتشكل نظاما متكامال 203أجرٌت التجربة آلٌا 

برامج القراءة و برامج المعالجة و فٌها ثم معالجة النصوص لؽوٌا و إحصابٌا بتطبٌق 

المعادالت الثالث و تولٌد ملؾ المعلومات البٌلوؼرافٌة لكل وثٌقة، و ملؾ بالواصفات 

 رتبة هجابٌا مع أرقام الوثابق التً تشتمل علٌها برامج تخص االسترجاع.

 البرامج : 

برنامجا تحت برنامج ربٌس واحد كوحدات  0م مع برامج فرعٌة بحدود ٌتؤلؾ النظا

(Units) و قد تم. 

 اللسانيات الحاسوبية:

 مشكل المصطلح و الترجمة:

 رضا بابا أحمد، أستاذ مساعد، جامعة معسكر "الجزابر".

 مخبر المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، جامعة تلمسان "الجزابر"

تعالج اللؽة حسب تصورات و مناهج خاصة لٌست سوبٌة إن الدراسة اللسانٌة الحا

بالضرورة مختلفة عن التصورات  المناهج اللسانٌة التقلٌدٌة، و لكن أهداؾ تلك الدراسة 

هً التً تعطٌها طابعا ممٌزا حٌث إنها تحاول إقامة أوصاؾ صورٌة صارمة لمختلؾ 
                                                           

3
رضا بابا أحمد، أستاذ مساعد ، اللسانٌات الحاسوبٌة، مشكل المصطلح و الترجمة، جامعة معسكر "الجزابر"، مخبر  

 المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، جامعة تلمسان "الجزابر"
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ات الموجودة فً اللؽة، لكن الظواهر اللؽوٌة من أجل تزوٌد اآللة بشتى المعارؾ  العملٌ

تعترض الباحثٌن فً هذا المجال عدة مشاكل تعلق بتوظٌؾ مصطلح اللسانٌات الحاسوبٌة 

من أجل الداللة على مفهوم أو مجال معٌن، و كذا ٌطرح مشكل حدود هذا المجال و 

االحصابً منهج دراسته.لقد كانت اللسانٌات الحاسوبٌة فً بداٌاتها تعتمد على تحلٌل 

مفردات اللؽوٌة فً كتاب معٌن إلعداد فهارس أبجدٌة لتلك المفردات و تحدٌد تواترها لل

فً مإلفاته ثم حظت خطوة مهمة جدا فً اختصار الزمن عندما أعدت معاجم إلكترونٌة 

 أحادٌة اللؽة أو ثنابٌتها أو متعددة اللؽات.

إنتاج برامج و  و هكذا ثم خالل الستٌنات من القرن العشرٌن و ما تالها حتى اآلن

كان بعضها تجارٌا بحثا تؽدى به أنظمة للترجمة اآللٌة من التطبٌقات اللسانٌة الحاسوبٌة. 

الحواسٌب لتترجم جمال مكتوبة أو منطوقة و مصطلحات كاملة فً مجاالت محددة أهمها 

االستفسار عن األسعار تبطة بالخدمات كمصطلحات التحٌة والسٌاحٌة و التجارٌة و المر

 ألماكن و الزمن و ؼٌرها. لكن كؽٌرها من التخصصات الحدٌثة و األجنبٌة المنشؤ.و ا

تتعدد لمصطلحات الدالة على اللسانٌات الحاسوبٌة
4

و التً عكؾ الباحثون على  

لك ي المراجع األجنبٌة أم العربٌة، مما سبب مشكال فً توظٌؾ استخدامها سواء أكان 

 لمصطلح و ترجمتهإلى اللؽة العربٌة.

، عرفت 1691ام بشؤنها سنة ق: فً أول مإتمر دولً مشكل المصطلح و الترجمة -1

 اللسانٌات الحاسوبٌة بؤنها:

"علم جدٌد تتقاطع فٌه اللسانٌات مع جهاز ضروري تفرزه العلوم المنطقٌة 

ٌإدي عدة للمعالجة اآللٌة للمعلومة، والرٌاضٌة و ٌخضع للقٌود التً تفرضها اآلالت الم

المجال إلى إنشاء نموذج خوارزمًالبحث فً هذا 
5

.لقد حددت فً هذا التعرٌؾ المح  

اللسانٌات الحاسوبٌة التً تتمثل ي القً جهازٌن مفهومٌن حد ٌتبٌن نوعا ما هما: 

اللسانٌات فً تطورها المتزاٌد و العلوم المنطقٌة الرٌاضٌة فً رإٌتها الصورٌة بمجال 

للمعلومة. كما أعلن هذا التعرٌؾ عن الهدؾ ن تقنً حدٌث نشؤة كذلك هو المعالجة اآللٌة 
                                                           

أستاذ مساعد ، اللسانٌات الحاسوبٌة، مشكل المصطلح و الترجمة، جامعة معسكر "الجزابر"،  رضا بابا أحمد، - 4

 مخبر المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، جامعة تلمسان "الجزابر"
مشكل المصطلح و الترجمة، جامعة معسكر "الجزابر"، مخبر  -اللسانٌات الحاسوبٌة–رضا بابا أحمد، أستاذ مساعد - 5

 جامعة تلمسان "الجزابر". -لٌة للؽة العربٌةالمعالجة اآل
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للؽة قابلة ألن ظهورها  هو صٌاؼة نموذج خوارزمً و هو خطاطة منطقٌة رٌاضٌة 

تشؽل فً الحاسوب. و فً األدبٌات العربٌة، ٌحٌل هذا المصطلح "اللسانٌات 

لحاسوب، . عادة إلى المجال الذي ترتبط فٌه اللسانٌات أو علوم اللؽة بعلوم ا3الحاسوبٌة"

هو اللسانٌات ورات التكنولوجٌة المتقدمة أال وكما ٌظهر من كالم أحد الباحثٌن ولٌد التط

التطبٌقات الحاسوبٌة قٌق و جدٌد ٌعرض آلخر النظرٌات ومجالها البحثً دالحاسوبٌة، 

المجربة على جمٌع اللؽات الطبٌعٌة". و ٌشدد على ارتباط هذا التخصص بالتكنولوجٌا و 

آللً فٌقول: "ٌلتقً فٌه الجانب النظري اللسانً بكل خلفٌاته المعرفٌة و المنهجٌة اإلعالم ا

بكل تطوراته لٌصوغ ما اصطلح علٌه بـ  و الجانب التقنً المعلوماتً بكل تطوراته 

"الهندسة اللسانٌة أو تكنولوجٌا اللسان"
6

إال أننا مالحظ إٌراده لمصطلحٌن أخرٌن و  

الهندسة اللسانٌة و تكنولوجٌا اللسان، مما ٌدل على أن هذا جعلهما مرادفٌن له و هما: 

الباحث قد أعطى للسانٌات الحاسوبٌة طابعا تقنٌا شدٌد االرتباط باآللة، و تإكد على ذلك 

بـ "الحاسوبٌة" التً  طرٌقة صٌاؼة هذا المصطلح " اللسانٌات الحاسوبٌة"، فقد تم وصفه

اآللة التً تتجلى فٌها معالجة المعلومات تشٌر إلى نسبته و تعلقه بالحاسوب و هً 

 بطرٌقة آلٌة.

و ٌنحو "عبد الرحمن الحاج صالح" هذا المنحى فً داللة مصطلح اللسانٌات 

الحاسوبٌة على الحقل الذي ٌمتزج فٌه اللسانٌات بالمعلومٌات حٌث ٌقول: "إن الدراسات 

هرت فً الوطن العربً و البحوث العلمٌة فً اللسانٌات ............"الحاسوبٌة" ازد

اآلونة و تكاثر إلى حد ما الباحثون فً هذا المٌدان الذي تتالقى فٌه علوم الحاسوب 

اللسان، و هز مٌدان علمً و تطبٌقً واسع حدا كما هو معروؾ إذ ٌشمل التطبٌقات 

اإلصالح اآللً لؤلخطاء المطبعٌة، و تعلٌم اللؽات الكثٌرة كالترجمة اآللٌة، و 

لها  . ؼٌر أن هذه التطبٌقات الحاسوبٌة الكثٌرة التً تعالج اللؽة العربٌة 1.بالحاسوب...

 العربً المتعلم أو الباحث أن ٌستفٌد منها.المقدمات التعلٌمٌة التً تسهل على القارئ 

رؼم ذلك مما تقدم أن اللسانٌات الحاسوبٌة هً مجال تتداخل فٌه التصورات 

نظرٌات تعمل على معالجة الوقابع اللؽوٌة وفق اللسانٌة و الحاسوب و تتالقح لتشكل 

                                                           
مشكل المصطلح و الترجمة، جامعة معسكر "الجزابر"،  -اللسانٌات الحاسوبٌة -أستاذ مساعد–رضا بابا أحمد  - 6

 مخبر المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، جامعة تلمسان"الجزابر".
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منهج حاسوبً لتتمخض عن ذلك تطبٌقات متعددة تشمل تلك الوقابع اللؽوٌة لكن فً 

إطارها اآللً. و بالتالً و إن كانت اللسانٌات علما متجذرا فً الفكر اإلنسانً، ؼٌر أن 

 لومات.ارتباطها بالحاسوب هو من ابتداع القرن العشرٌن عصر ثورة المع

و ٌرجع السبب فً ذلك االرتباط إلى كون الحواسٌب تمثل أوج ما بلؽه التقدم 

على حل كثٌر من التكنولوجً، و أهم ما تحتاج إلٌه الحٌاة المعاصرة ألنها تساعد 

مشكالتها المعقدة و ٌتم ذلك بالتواصل مع الحواسٌب عبر لؽة خاصة استفاد الباحثون من 

ً تطوٌرها، و علم اللسانٌات الحاسوبٌة ناشا من هذا التواصل دراسة اللؽات اإلنسانٌة ف

مع الحواسٌب، و ٌخدم األهداؾ المتعلقة به و التً تنحصر فً حل المشكالت المعقدة 

 .9التً تتصل بحوسبة اللؽة

أكثر حٌث ٌعتبر اللسانٌات الحاسوبٌة و ٌمٌل إلى ذلك "نهاد الموسى" مع تفصٌل 

وب ٌعنى بحوسبة جوانب الملكة اللؽوٌة" و هً تتؤلؾ من اللسانٌات و علم الحاس ...

مكونٌن أحدهما تطبٌقً و اآلخر نظري، فؤما المكون التطبٌقً من اللسانٌات فٌهتم بالناتج 

من العملً لنمذجة االستعمال اإلنسانً للؽة، و هو ٌهدؾ إلى إنتاج برامج مزودة بكثٌر 

ؼاٌاته ألساسٌة، و أما المكون النظري من  المعارؾ اللؽوٌة و تمثل الترجمة اآللٌة إحدى

اللسانٌات الحاسوبٌة فٌتناول قضاٌا فً اللسانٌات النظرٌة أبرزها إقامة نظرٌات 

ضرورٌة للمعرفة اللؽوٌة التً ٌحتاج إلٌها اإلنسان
7

لتولٌد اللؽة و فهمها، كما تطور  

و تترجمها إلى برامج اللسانٌات الحاسوبٌة نماذج صورٌة تستجمع وجوه الملكة اإلنسانٌة 

 حاسوبٌة.

مما سبق ٌبدو أن الباحثٌن العرب قد ترجموا هذا المصطلح من المصطلح 

الذي ٌشٌر إلى ذلك المجال الذي   « Computational linguistics »اإلنجلٌزي 

الحواسٌب اللؽة اإلنسانٌة وٌتفرغ من اللسانٌات و علوم الحاسوب و ٌشمل التفاعالت بٌن 

تحلٌل النص المكتوب و الخطاب الشفوي، ترجمة نص أو منطوق من لؽة و هو ٌتضمن 

اللؽات اإلنسانٌة " ال الحاسوبٌة" للتواصل بٌن الحواسٌب و مستخدمٌها،  استعمالألخرى 

 .كما ٌتضمن نمذجة النظرٌات اللسانٌة و اختبارها"

                                                           
شكل المصطلح و الترجمة، جامعة معسكر،"الجزابر"، م -اللسانٌات الحاسوبٌة –رضا بابا أحمد، أستاذ مساعد  - 7
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أبرز مهمة  و قد ٌجعله بعض الباحثٌن مرادفا للمعالجة اآللٌة للؽة الطبٌعٌة، إذ أن

النصوص فً حاسوبٌة من أجل معالجة الكلمات وهو إنشاء برامج  للسانٌات الحاسوبٌة

اللؽة الطبٌعٌة، و هذه المهمة تتالقى مع مهمة مجال المعالجة اآللٌة للؽة الطبٌعٌة، ؼٌر 

أنه ال ٌخفى بؤن عملٌة إنشاء البرامج الحاسوبٌة المعدة لمعالجة الكلمات و النصوص 

األبحاث األولى، لم تكن تعتمد فً أؼلب األحٌان على ما تقدمه اللسانٌات من خاصة فً 

معلومات حول الوقابع اللؽوٌة
8
. 

لكن الظاهر أن منحنى اللسانٌات الحاسوبٌة هو لسانً أكثر منه حاسوبً بمعنى 

أن الباحثٌن فٌها ٌهتمون بالوصؾ الصوري للؽة بدال من اهتمامهم بالمشاكل الخوارزمٌة 

ٌمكن أن تصادؾ لدى القٌام بعملٌة الصورٌة، لذلك فإن هذه المشاكل موكولة إلى  التً

زمٌات و البرمجٌات المتصلة بها المعلومٌات حتى تحلها، باإلضافة إلى ذلك فإن الخوار

كذا بحسب بحسب األطر النظرٌة الحاسوبٌة و التكنولوجٌات البرمجة ٌمكن أن تتعددو

ن أن المبادئ اللسانٌة األساسٌة و مناهجها الوضعٌة هً الجوانب التقنٌة لآللة. فً حٌ

أكثر ثباتا بالمقابل فإن المصطلح الفرنسً المستعمل لداللة على ذلك المجال الذي تتداخل 

و الذي تمكن  Linguistique informatiqueفٌه علوم اللؽة و علوم الحاسوب هو 

اللسانٌات الحاسوبٌة خاصة إذا إلى اللسانٌات المعلومٌة إلى جانب  -فً رأًٌ–ترجمته 

هو المعلومٌات،و هو الذي ٌشٌر  Informatiqueاعتبرنا بؤن المصطلح العربً المقابل 

إلى مجموعة التخصصات العلمٌة و التقنٌة المطبقة على معالجة المعلومة باستخدام 

 وسابل آلٌة.

ب له طرق أن االرتباط بٌن علوم اللؽة و علوم الحاسو  Rastierلقد بٌن راستً 

 ثالث:

 الطرٌقة األولى ٌكون فٌها التحلٌل اللسانً أولوٌة بالنسبة للمعالجة المعلومٌة أو

الحاسوبٌة، و ٌسمح هذا النوع بتحلٌل أولً للمدونة تبعا للمهمة المنتظر تنفٌذها من 

 الحاسوب.

                                                           
8
 الزرقاء جامعة االداب، كلية/ العربية اللغة قسم الحديثة، اللغوية الدراسات في االحصائي الوصفي المنهج تمثالت فضل عاطف. د -11 

االردن زرقاء الخاصة . 
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أما الطرٌقة الثانٌة فٌوجه فٌها التحلٌل اللسانً التحلٌل المعلومً فً إطار 

راتٌجٌة استعمال البرامج الحاسوبٌة، و فً الطرٌقة الثالثة تقوم اللسانٌات بتؤوٌل نتابج است

 المعالجة فً أفضل األحوال، تتدخل اللسانٌات قبل التشؽٌل المعلومً.

 

 الطريقة الثالثة "بعدية" الطريقة الثانية "موازية" الطريقة األولى "قبلية"

سب التحلٌل اللسانً للمدونة بح

 ة المنتظرة من الحاسوبالمهم

توجٌه التحلٌل اللسانً التحلٌل 

 المعلومً عند البرمجة

 تؤوٌل نتابج المعالجة

 

: طرق االرتباط بٌن علوم اللؽة و علوم الحاسوب1الجدول 
9
. 

 

بالرجوع إلى موضوعها تتناول اللسانٌات المعلومٌة بالدراسة أوصافا نسقٌة 

دنٌة على التفكٌر فً إشؽال اللؽة المنطوقة عند صورٌة مرتبطة بالنظرٌات اللسانٌة الم

البشر "هً اللؽة الطبٌعٌة" و تتم هذه الدراسة باالعتماد على وسابل معلومٌة حاسوبٌة،و 

علٌه تهتم اللسانٌات المعلومٌة من جهة بالمقاربات النظرٌة التً تؤخذ بعٌن االعتبار أبنٌة 

من جهة ولى مستوى تؤوٌالتها الداللٌة  عمثالالجمل على أنها مواضٌع معقدة باألساس، 

ل اأخرى تهتم بترجمة تلك النظرٌات إلى لؽة اصطناعٌة عبارة عن صورانٌات أو أمث

لسانٌة تسمح بتشؽٌلها معلومٌا فً الحاسوب.
10

 

اللسانٌة التً تتسم و بالتالً ٌتضمن موضوع اللسانٌات المعلومٌة تلك األوصاؾ 

ٌقابلها من وات و كلمات و جمل و ؼٌرها و ما بالنسقٌة حٌث تشكل عناصرها من أص

فً ظهورها كوقابع لؽوٌة كما تتسم بالصورٌة حٌث تستخرج من  مدلوالت نظامٌة و ...

 تلك الوقابع.

اللؽوٌة المدروسة أشكالها و أمثلتها و تعمٌقها و تجرٌداتها بؽض النظر عن 

 ن أو كتابة عند المإلفٌن.االختالفات التً ٌمكن أن... لدى تحققها نطقا عند المتكلمٌ

                                                           
9
 الزرقاء جامعة االداب، كلية/ العربية اللغة قسم الحديثة، اللغوية الدراسات في االحصائي الوصفي المنهج تمثالت فضل عاطف .د -11 

االردن زرقاء الخاصة . 
 الزرقاء جامعة االداب، كلية/ العربية اللغة قسم الحديثة، اللغوية الدراسات في االحصائي الوصفي المنهج تمثالت فضل عاطف. د -11

االردن زرقاء الخاصة .
10
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النسقٌة و الصورٌة مرتبطة ارتباطا وثٌقا بالنظرٌة اللسانٌة ثم إن هذه األوصاؾ 

معٌنة تساهم كلها على ما تمتع به من جهاز مفاهٌمً و أسس استٌمولوجٌة و إٌدٌولوجٌة 

و  فً توجٌه منهجها و تبنً وجهات النظر محددة فً دراستها للؽة و كٌفٌة اكتسابها

فكها لمختلؾ الرموز الصوتٌة و ؼٌرها من أجل ولٌدها للنصوص و الجمل و كٌفٌة ت

استنباط المعانً و األفكار و المقاصد و األؼراض المتوارٌة فٌها. ؼٌر أن اعتماد 

معالجتها لتلك األوصاؾ النسقٌة المعلومٌة على الوسابل الحاسوبٌة فً اللسانٌات 

ة حول اشتؽال اللؽة قد ٌثٌر عدة مشاكل منها تطوٌع الصورٌة المتصلة بالنظرٌة اللسانٌو

اللؽة على حساب اآللة، مما ٌإدي إلى اختزال الكثٌر من جوانبها أو اإلجحاؾ فً 

التعاطً معها، أو قد ٌإدي إلى التسرع فً الحكم على الظاهرة اللؽوٌة المدروسة أو 

 على النظرٌة التً ٌرجع إلٌها وصؾ الوقابع اللؽوٌة.

لمشاكل المثارة ٌمكن أن ٌقال منها اهتمام اللسانٌات المعلومٌة بالمقاربات إن تلك ا

لها النظرٌة التً تؤخذ بعٌن االعتبار أبنٌة الجمل على أنها مواضٌع معقدة باألساس 

مظهرها الخاص الذي ٌخفً فً ثناٌاه منطقا تهدؾ تلك المقاربات النظرٌة إلى الكشؾ 

وعٌة و ذات قٌمة علمٌة تقوم تلك المقاربات عنه، و حتى تكون تلك العملٌة موض

 النظرٌة.

بترجمة خطاباتها الطبٌعٌة إلى خطابات اصطناعٌة و منطقٌة بعٌدة عن الؽموض 

و احتمال المعانً المتعددة و ؼٌرها من الظواهر التً تسم اللؽة الطبٌعٌة حتى ٌمكن 

 تشؽٌلها حاسوبٌا.

فرٌق آخر من معلومٌة"، هناك و متابعة لما تقدم من تعرٌؾ "اللسانٌات  ال

الباحثٌن ٌجعلها فرعا من اللسانٌات الصورٌة
11

ٌهتم بتشؽٌل النماذج أو المنواالت  

 الخاصة باللؽة بعبارة أخرى:

التً تفعل أو تنشط النماذج اللسانٌة تدرس اللسانٌات المعلومٌة مختلؾ اإلجراءات 

ٌتم ذلك و ٌنفذ فً أؼلب  و تحولها من حالة السكون إلى حالة الحركة و النشاط و

األحوال عبر برمجٌات حاسوبٌة و هو تخصص ٌختلؾ عن المعلومٌات اللسانٌة التً 

                                                           

رضا بابا أحمد، أستاذ مساعد، اللسانٌات الحاسوبٌة، مشكل المصطلح و الترجمة، جامعة معسكر "الجزابر"، مخبر  -

  11المعالجة اآللٌة للؽة العربٌة، جامعة تلمسان " الجزابر".
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بعض السلوكات تعنى بكتابة برمجٌات حاسوبٌة تحاول لدى تنفٌذها تقٌٌس أو نمذجة 

اللؽوٌة، كما ٌمكن أن تحٌل على كل البحوث فً المعلومٌات التً تعمل على تطوٌر قدرة 

 على تخزٌن المعلومة اللؽوٌة أو بصفة عامة على تشؽٌل المعلومٌة اللؽوٌة. الحاسوب

و علٌه فإن الكثٌر من الباحثٌن ٌفرق بٌن اللسانٌات المعلومٌة و بٌن المعلومٌات 

رتباط نفسه باللسانٌات، إذ أن المعلومٌات اللسانٌة تؤسست حول اللسانٌة، فلٌس لهما اال

التركٌبً، فؤنتجت مجاالت صرفٌة  -نب الصرفًلسانٌات محدودة تتمثل فً الجا

فً خدمة اللسانٌات المعلومٌة لتلبٌة حاجات لؽوٌة، تركٌبٌة، بالمقابل تكون المعلومٌات و

ب من هنا تظهر أوجه االتفاق لذلك ٌجدر تسمٌتها باللسانٌات الموجهة بالحاسو

لجة المعلومة االختالؾ بٌن المتخصصٌن، كالهما ٌستخدم تكنولوجٌا الحاسوب لمعاو

اللؽوٌة و لكن باإلشكال و أهداؾ متباٌنة. فً اللسانٌات المعلومٌة، ٌنطلق الباحث من 

أسس نظرٌة مبنٌة على النظر فً طبٌعة اللؽة و كٌفٌة اشتؽالها، و على تصور أسالٌبها 

المنتجة للمحفوظات أو المنشبة للمعانً و الدالالت ثم ٌصوغ ذلك النظر و هذا التصور 

وذج أو قالب ٌمثل تلك الخصابص و األسالٌب كلها، و ال ٌنتهً عمل الباحث حتى فً نم

صالحٌة ذلك النموذج بعرضه على التجرٌب و التمحٌص و السٌر مستخدما ٌتؤكد من 

تكنولوجٌا الحاسوب و بالتالً فإن كتابة البرمجٌات الحاسوبٌة هذا لٌست هدفا فً حد ذاته 

تماثل سلوكاتنا ذج الٌت تبدو للباحث أنها تحاكً و بقدر ما هً وسٌلة لتجرٌب النما

جٌات الحاسوبٌة ؼاٌة فً حد أما فً المعلومٌات اللسانٌة، فنجد كتابة البرم  اللؽوٌة،

 ذاتها، و ال ٌشترط أن ٌعتمد النموذج فٌها على أساس لسانً صرٌح.

ٌظهر أن المعلومٌات اللسانٌة هً فرع   "Fuchsاعتماد على رأي "فوك" 

ٌتناول معطٌات لسانٌة ومناهج المعالجة و تقنٌتها هً نفسها المستخدمة المعلومٌات الذي 

فً سابر مٌادٌن المعلومٌات، و لكن فً هذه الحالة هً مطبقة على معطٌات لسانٌة، كما 

ات حول الكلمات و ٌحٌل هذا المصطلح أٌضا إلى استخدام البرامج من أجل إقامة حساب

سالسل الكلمات الموجودة فً النص بعبارة أخرى المعلومٌات الللسانٌة تعنً مجموعة 

 المعالجات اآللٌة للمعطٌات اللسانٌة، مما ٌجعلها قرٌبة المعنى من المعالجة اآللٌة للؽات.
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المعلومٌة أو الحاسوبٌة فهً فرع اللسانٌات تستعمل أدوات طورتها أما اللسانٌات 

معلومٌة من أجل تحقٌق فرضٌات نظرٌة لسانٌة حول اشتؽال اللؽة، لكن المالحظ عند ال

فرق البحث استعمالهم اللسانٌات المعلومٌة للتعبٌر عن كل األعمال فً المعالجة اآللٌة 

للؽات التً تعتمد بشكل أو بآخر على تحلٌل عناصر اللؽوٌة، مما ٌإدي إلى تطابق فً 

 انٌات المعلومٌة" و "المعلومٌة الللسانٌة".استعمال المصطلحٌن "اللس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التقابل بٌن اللسانٌات المعلومٌة و المعلومٌات اللسانٌة.فً األدبٌات اإلنجلٌزٌة 01الشكل 

 

فً ٌجتهد فٌه الباحثون   هناك مصطلحان ٌستخدمان للداللة على المجال الذي

مجال الذكاء االصطناعً، هما  ابتكار البرامج الحاسوبٌة لمعالجة اللؽة فً

Computational  linguistics Natural و language processing و ٌوظؾ

 Engineeringالمصطلح األول عادة عند الباحثٌن المنتمٌن إلى االتجاه الهندسً 

Approach أما المصطلح الثانً فٌضل استعماله الباحثون الذٌن ٌنحون منحى معرفٌا ،

Cognitive – science Approach  كال الفرٌقٌن متفقان فً رؼبتهما فً جعل اآلالت

تإدي مهام لؽوٌة من خالل مختلؾ البرامج الحاسوبٌة، لكن افترقت لدٌها الؽاٌة، فؤحدهما 

و هو االتجاه الهندسً، ٌعمل على ذلك ألنه ٌفضل المزٌد من اآلالت التً تحقق الفابدة 

على تخزٌن المعلومات و سرعة معالجتها، و ثانٌها نظرا لما تتمتع به من قدرة  اإلنسانٌة

 المعلوميات سانيات الصوريةلال

 اللسانيات المعلومية -

 اللسانيات التطبيقية  -

 تشغيل النماذج اللسانية -

تجريب النماذج اللسانية  -

 بر الحوسبةع

 

 

 

 

 

 المعلومية اللسانية 

المعالجة اآللية -  

تطوير قدرة الحاسوب على خدمة  -

 المعالجة اللغوية

حوسبة المعلومية اللغوية   -  
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و هو االتجاه المعرفً لدٌه تلك الرؼبة أٌضا ألنه ٌرى هذه العملٌة وسٌلة للكشؾ عن 

كٌفٌة قٌامه البرهان على م الخاصة أنه تعذر علٌهم الجزم وكٌفٌة قٌام اإلنسان بتلك المها

   بتلك المهام فً الواقع.

التقنٌات المستخدمة فً ذلك متقاربة، فمن أجل كثٌر من رؼم هذا االفتراق، تبقى 

 اإلنسانٌةالخدمات التً ٌرٌد الذكاء االصطناعً الهندسً أن ٌجد لها حال تعتبر األنظمة 

هً الوحٌدة القادرة على تنفٌذ تلك الخدمات، لذلك ال ٌمكن القٌام بتلك الخدمات إال من 

حثون عن تلك األنشطة اإلنسانٌة. و على خالل محاولة محاكاة أو تقٌٌس ما ٌعرفه البا

الجهة المقابلة، من أجل كثٌر من الخدمات التً ترٌد الذكاء االصطناعً المعرفً أن ٌجد 

لها حال، ٌقوم الباحثون فً هذا اإلطار باقتراح نماذج حاسوبٌة ثم مالحظة ما ٌتالءم منها 

اإلنسانمع الكفاٌة اللؽوٌة عند 
12
. 

 :ريات الحاسوبيةاتصال اللسانيات بالنظ -2

تتمٌز األربعٌنٌات من القرن العشرٌن بانتشار البحوث الحدٌثة فً مجال اإلعالم 

من خالل نظرٌاتهما  "Weaver" و "وٌفر" " Shanonو االتصال خاصة مع "شانون" 

و تدمجه تكمٌمها و قٌاسها  باإلمكان إحصابٌاالرٌاضٌة للمعلومة حٌث اعتبرتها معطى 

و استطاعت هذه النظرٌة أن تتكٌؾ مع  فٌها بث المعلومة و استقبالها، العملٌة التً ٌحدث

بالتزامن الحواسٌب الحدٌثة النشؤة و أن تإثر فً العلوم المجاورة لها و منها اللسانٌات. 

أمثال مع، ذلك اصب انشؽال الباحثٌن اللسانٌٌن على نمذمجة العملٌات اللؽوٌة حٌث عمل 

على تطوٌر بنٌة رٌاضٌة للؽات الطبٌعٌة، تتمثل فً  "Hocket""هارٌس" و "هوكٌت" 

صٌاؼة نموذج تحوٌلً ٌقوم بإنتاج الجمل انطالقا من جمل نووٌة. كما عمل "تشومسكً" 

تطوٌر اإلوالٌة لمجموعة متناهٌة أٌضا بالموازاة مع مهندسً اإلعالم و االتصال على 

قال من حالة أولٌة إلى حالة من الحاالت، و هً تشبه اآللة الحاسبة حٌث ٌتم فٌها االنت

نهابٌة مرورا بحاالت وسطى، و فً كل مرة ٌجري استبدال رمز بآخر إن هذه اإلوالٌة 

ذات الحاالت المتناهٌة تقوم فً كل معبر أو انتقال ببعث رموز معٌنة كمورفٌم مثال: و 

مثال: كل انتقال من حالة إلى أخرى بتوافق مع تعلٌمة ترسلها اإلوالٌة كقاعدة نحوٌة 
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تنطلق اإلوالٌة من حالة أولٌة و تمر على التوالً بسلسلة من الحاالت و هً تبعث 

بمورفٌم فً كل انتقال حتى تعمل إلى الحالة النهابٌة. ٌمكن القول: إن السلسة المنتجة 

بهذه الطرٌقة تشكل الجملة، و كل إوالٌة من هذا النوع تحدد لؽة أي مجموعة سالسل 

ن انتاجها بهذه الطرٌقةالمرفٌمات التً ٌمك
13
. 

 أن تمثل لذلك بالرسم البٌانً الذي تتضمن نحوا ٌولد الجمل:ٌمكن 

 .الطفل ٌبدو مهذبا 

 .الولد ٌبدو مهذبا 

 .الطفل ٌبدو متخلقا 

 .الولد ٌبدو متخلقا 

 .الطفل ٌبدو محبوبا 

 .الولد ٌبدو محبوبا 

E1  وE2 ولٌة إلى الحالة النهابٌة تمثل الحاالت االنتقال فً تولٌد الجمل من الحالة األ

مرورا بالحاالت الوسطى
14
. 

 

 

 ال

 

 

 

 : نموذج الحاالت المتناهٌة.2الشكل 

 

بالنتٌجة إن االتصال بٌن اللسانٌات و الحاسوبٌات ٌتجلى بشكل واضح مع النحو 

بنٌة ي ٌشكل التولٌدي، و قد أكد تشومسكً هذا االتصال حٌن اعتبر نسق القواعد الذ
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–النموذج التولٌدي التحوٌلً نسقا تضبطه النظرٌة الحاسوبٌة: ٌقول تشومسكً: " اللؽة 

باختصار ٌبدو أنها فً جوهرها نظام حوسبً ؼنً معقد البنٌة بدقة كاملة، و صارم فً 

 عملٌاته األساسٌة".

اعد المتكلمٌن تشبه إلى حد كبٌر القوإن فً ذلك ٌعنً أن القواعد النحوٌة عند 

 الصورٌة التً ٌتبعها الحاسوب أثناء أدابه للحسابات.

إلى سعٌها  اإلعالمٌةٌرجع ذلك التقارب بٌن النظرٌات اللسانٌة و النظرٌات 

لتحقٌق أهداؾ علمٌة و تكنولوجٌة، تتمثل أهدافها العلمٌة فً اإلسهام فً معرفة بنٌة 

ا التكنولوجٌة فتتضمن بناء العقل البشري و طرٌقة عمله من زاوٌة لسانٌة، أما أهدافه

 حاسوب ٌحاكً قدرات الكابن البشري اللؽوٌة، و توظٌفه فً مجاالت متعددة.

إلى ذلك، ٌعتبر الحاسوب وسٌلة من وسابل تقٌٌس النماذج المعرفٌة ألن  باإلضافة

الذي ٌحاول فٌه المشتؽلٌن بالبرمجٌات فً إطار الذكاء االصطناعً ذلك المجال 

الت تإدي مهام تعتمد عادة على العقل. ٌتقاسمون مع الباحثٌن جعل اآل المتخصصون

البحث فً آلٌات اشتؽال الدماغ  األعصاباللسانٌٌن و علماء النفس المعرفٌٌن و علماء 

، و كٌفٌة حله للمشاكل و معالجته للمعارؾ التً تؤتٌه من المحٌط و كٌفٌة اإلنسانعند 

و علٌه تمت استعارة هذا المبدأ فً علم ت قٌامه بالتخطٌط و العمل و اتخاذه للقرارا

النفس المعرفً فً تصورها العام للمعمارٌة الذهنٌة للمعلومات و شبهت بآلٌات المعالجة 

فً الحاسوب الذي ٌستقبل المعلومات و ٌقوم بتشفٌرها و ٌعالجها فً سلسلة من المراحل 

لذاكرة المركزٌة و والمستوٌات، إما بطرٌقة متسلسلة أو متوازٌة، ثم ٌخزنها فً ا

 سوب من مكونٌن هما الجهاز الماديٌستعملها فً تنفٌذ المهام، كما ٌتكون الحا

Hardware   ًوالجهاز البرمجSoftware  الذي ٌمكنه معالجة المعلومات بشكل مستقل

عن الجهاز المادي، حٌث ٌمكن للجهاز المادي أن ٌنجز عملٌات حسابٌة انطالقا من 

رمجًتوجٌهات الجهاز الب
15
. 

 منهج اللسانيات الحاسوبية:  -3
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ٌبدو لنا مما تقدم أن مصطلح "اللسانٌات الحاسوبٌة" هو مصطلح عام ٌشمل كل تلك 

حٌث ٌتناول فٌها  الحاسوب المجاالت المتقدمة و التً تتداخل فٌها اللسانٌات بعلوم

الباحثون موضوعات لؽوٌة باستخدام الحاسوب. مهما اختلؾ المناهج و التخصصات 

المقدمات و التوجٌهات العلمٌة بٌن هندسٌة، سواء فً جانبها النظري أو من خالل 

تطبٌقاته المتعددة. و بالتالً، ٌختلؾ الباحثون فً تحدٌد مناهج اللسانٌات الحاسوبٌة 

تحدٌدا واضحا، و لعل ذلك راجع إلى تجاربهم و مشاربهم العلمٌة، فإن كان الجمٌع 

لج المواد اللؽوٌة فً اآلالت االلكترونٌة، فإن بعضهم ٌجعله متفقون على أن هذا العلم ٌعا

جزء من الذكاء االصطناعً ٌفرض على اللسانٌات الحاسوبٌة مناهج الذكاء 

االصطناعً، هذا األخٌر الذي ٌتمٌز بجوانب نظرٌة و أخرى تطبٌقٌة تتضمن الجوانب 

شري لحل المشكالت النظرٌة معرفة اإلطار النظري العمٌق الذي ٌعمل فً الدماغ الب

الخاصة كالترجمة من لؽة ألخرى و تتضمن الجوانب التطبٌقٌة التعامل مع الرٌاضٌات 

الخوارزمٌة و التً هً مجموعة من القواعد تترتب بشكل معٌن لتعطً نتابج مماثلة 

ؼٌر أن هناك باحثٌن ٌربطون اللسانٌات الحاسوبٌة بحقل  للنتابج التً نجدها لدى اإلنسان.

و هنا ٌعتمد الباحث على المناهج اإلحصابٌة لحل ء اللؽوي للمواد اللؽوٌة، اإلحصا

تطبٌق اللسانٌات الحاسوبٌة هً تصمٌم و المشكالت و فرٌقا ثالثا من الباحثٌن ٌرى بؤن

لتقنٌات العملٌات الرٌاضٌة الخوارزمٌة بهدؾ تحلٌل اللؽات البشرٌة و تركٌبها، و هً 

كٌفٌة ا المفاهٌم األساسٌة حول اللؽة ومة تستمد منهفً ذلك متصلة باللسانٌات العا

عً من حٌث إنها بحاجة إلى تمثٌل مختلؾ المعارؾ اللسانٌة اشتؽالها، و الذكاء االصطنا

 ا تمثل فً الدماغ البشري.النحوٌة منها والداللة فً الحاسوب على ؼرار م

وبٌة هً كمٌات إن المعطٌات التً تجري علٌها عملٌة الحساب فً الرٌاضٌات الحاس

فإن معلومة تكون على شكل كابنات رٌاضٌة، و كذلك الحال فً الفٌزٌاء الحاسوبٌة 

معطٌاتها الحسابٌة هً كابنات فٌزٌابٌة و هذا ما ٌقال أٌضا عن اللسانٌات التً تتخذ من 

المعطٌات الحسابٌة موضوعا لها
16
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متوقعة ابعة للنظرٌة وات المتناولة هً تالمالحظ إذن حسب ما هو بؤن طبٌعة المعطٌ

و تكون معطٌاتها  لسانٌةعلٌها فقد ٌنطلق الباحثون من نظرٌات رٌاضٌة أو فٌزٌابٌة أو 

تبعا لذلك المنطلق، و منه فإن تخصٌص ذلك العلوم بالحاسوبٌة ال ٌجعل منها علوما 

فٌها ما ٌسلط الضوء على المنهجٌة المطبقة فً تلك العلوم، إذ ال ٌقوم الباحث جدٌدة بقدر 

بمحاولة فهمه المعارؾ المتصلة بالمعطٌات أي ٌعمل على استخراج المفاهٌم الواصفة 

المتعلقة بحساب تلك المعطٌات أي ٌعمل للظواهر المالحظة، بل ٌحاول مفهمة المعارؾ 

على صٌاؼة المفاهٌم و تصورات حول اشتؽال تلك المعطٌات، كما أن صفة "الحاسوبٌة" 

العمل فً مقابل التً تشمل كل ما ٌتعلق بالفعل و Pratiqueال ترادؾ "العملٌة" 

 التؤمل الفلسفً." و النظرٌة"

فإن اللسانٌات الحاسوبٌة لٌست علما جدٌدا مستقال عن اللسانٌات النظرٌة،  و بالتالً

بقدر ما هً تخصص فٌها ٌتبنى فٌها منهجا خاصة فً دراسة الوقابع اللؽوٌة ٌتمثل فً 

ٌة لدى إنتاج اللؽة بتحلٌلها، و ذلك من أجل إنشاء البرامج دراسة النواحً الحاسوب

لذلك ٌنبؽً أن نكون استخدام الحاسوبً رافد نظري من العلم ننفسه الذي  الحاسوبٌة ؼالبا

ٌرٌد حوسبته، و بالتالً ٌكون االعتماد على األسس النظرٌة التً ٌتٌحها المجال المعرفً 

و إقامة التصورات حول العملٌات التً تجرى  الذي ٌنكب الباحثون على دراسة معطٌاته

االستفادة منها ٌات العامة واألسس النظرٌة التً وضعتها اللسانٌنبؽً الرجوع إلى علٌه، 

 فً إثراء البحث اللسانً الحاسوبً و الذي لٌس المعزل عنها.

إن تبٌنً مقاربة حاسوبٌة من أجل دراسة موضوع معٌن ٌعنً دراسة هذا الموضوع 

ث مستوٌات من التجرٌد: المستوى المنكزم، المستوى الخوارزمً، و المستوى ضمن ثال

الحاسوبً المحض، هذه المستوٌات تمثل الخواص اآلتٌة
17
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(1) 

 

(2)  

 

 

(3) 

: وصؾ المهام التً تقوم بها العناصر المادٌة للدماغ          المكنزم مستوى

 " أو الحاسوب".

التً تتحكم فً نشاط الجهاز  وصؾ الخورازمٌة الخوارزمي: المستوى

تتٌح هذه المقاربة عدة تشؽٌالت ممكنة و ؼٌر محدودة بما أنها مرتبطة 

 بالجهاز المتوفر.

أعلى مستوٌات التجرٌد، ٌتعلق بتحلٌل المشكل فً  المستوى الحاسوبي:

إطار معالجة المعلومة "أي النقل الرمزي للمعلومة" بمعنى ٌتم تحدٌدها 

 .ٌمكن حسابه و لماذا

 و كذا توفير نماذج رياضية لهذه المشاكل. 

 

ٌعتمد البحث فً اللسانٌات الحاسوبٌة على النمذجة و التً هً مجموعة من 

الفرضٌات حول مستوٌات التمثٌل ٌفسر بها الباحث مظهرا حاسوبٌا للؽة و ٌطور فٌها 

ستوٌات نماذج نظرٌة لتفاعل تلك المستوٌات، و تظهر جلٌا فً المستوى الثالث من م

التجرٌد فً الدراسة الحاسوبٌة للؽة إذن النظرٌة اللسانٌة تتبع النمذجة، و هً نظرٌة 

و قٌودا و قواعد لتلك الحسابات للحسابات اللسانٌة. تضع فرضٌات و تقترح مبادئ 

لمواضٌعها بصفة عامة، إن أطروحة اللسانٌات الحاسوبٌة تفترض وجود معجم ٌمكن و

ورات الذهنٌة الخاصة باللؽة أي اللؽة الضرورٌة للتعبٌر عن أن توصؾ فٌه بنٌة السٌر

 الخوارزمٌات.

إن أهم مٌزات اللسانٌات الحاسوبٌة هً النمذجة الحاسوبٌة حٌث تضم هدؾ 

النمذجة و هو وصؾ السٌرورات التً ٌمكن حسابها و التً ٌتم فٌها تركٌب اللؽة 

حاسوبً و المقصود بالنمذجة وتحلٌلها باإلضافة إلى تحلٌل المشاكل فً مستواها ال

 صٌاؼة نماذج أي أنظمة عملٌاته تحاكً بنٌتها العالبقٌة سٌرورة معٌنة كسٌرورة اللؽة.

تهتم  1690لقد شهد نشاط النمذجة فً اللسانٌات تطورا معتبرا بدءا بسنوات 

النماذج اللسانٌة بالظواهر المشاهدة مثل كل العلوم التً تعالج معطٌات تجرٌبٌة ٌتعلق 

األمر بوضع تصور لجهاز ٌعطً تشؽٌله نتابج مشابهة لتلك المعطٌات اللؽوٌة المشاهدة 
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النمذجة إذن وسٌلة لتشؽٌل النظرٌة تسٌر مدى مناسبتها للوقابع التً تعمل على تفسٌرها 

من هذا المنظار كلما كان النموذج بسٌطا كانت قدراته التفسٌرٌة أكبر، بما أنه ٌمكن 

من النظرٌة أثناء اشتؽاله. لكن هذه البساطة المثالٌة تتماشى مع تعٌٌن دور كل عنصر 

ضرورة الموافقة القصوى للمعطٌات فً أكبر دقة ممكنة، مما ٌدعو إلى تعقٌد النموذج 

إن صٌاؼة النماذج تتم بمشاركة الرٌاضٌات بصفة مباشرة أو عبر المعلومٌات  فكل 

ؼا ظاهرا أو مقدرانمذجة حاسوبٌة تتفرغ دابما عن نموذج رٌاضً تفر
18
. 
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 :خاتمة

توصلنا من خالل الدراسة إلى أن اللسانٌات الحاسوبٌة "المعلوماتٌة" من أحدث  

االتجاهات اللؽوٌة فً اللسانٌات العربٌة المعاصرة و ٌتناول هذا البحث جهود الباحثٌن 

و اللؽوٌٌن بصفة خاصة حٌث تقوم اللسانٌات الحاسوبٌة المعاصرٌن العرب بصفة عامة 

انب النظري فهو ٌبحث فً إطار النظري العمٌق الذي به ٌمكننا أن على جانبٌن هما: الج

نفترض كٌؾ ٌعمل الدماغ االلكترونً لحل المشكالت اللؽوٌة،أما الجانب التطبٌقً فهو 

ٌعنً بالناتج العملً لنمذجة االستعمال اإلنسانً للؽة و إنتاج برامج ذات معرفة باللؽة 

استعراض سرٌع لتلك البحوث نجد أنها كتبت  . و من أهم رواد هذا االتجاهاإلنسانٌة

أٌضا و جاءت عناوٌنها شاملة للمستوٌات اللؽوٌة كافة أصواتا و  –بالعربٌة و االنجلٌزٌة 

و بنٌة و داللة و معجما. فأصحابها جلهم من اللؽوٌٌن األكثر حضورا و فاعلٌة  تراكٌب

إسماعٌل صٌنً، و "محمود على الساحة اللؽوٌة أمثال الدكتور "محمد حناش". و دكتور 

 محمود فهمً حجازي...الخ.

حٌث توصل الباحثٌن اللؽوٌٌن إلى نتائج العلمٌة نالحظ أن أؼلبها اشتؽلت من 

الجانب التنظٌري إلى الجانب التطبٌقً و هو تطور إٌجابً ٌحسب ألصحاب هذا االتجاه. 

ٌة أخرى صدرت و هو الجانب األهم فً اللؽوٌات الحاسوبٌة. و هناك دراسات إحصائ

باللؽة االنجلٌزٌة فً الجامعات األمرٌكٌة واألوروبٌة لجوانب متعددة كاألصوات و 

 و النحو للؽة العربٌة. الصرؾ

فاإلحصاء أخذ حصة أكبر فً مجال اللسانٌات اإلحصائٌة فهو فرع من 

الرٌاضٌات التطبٌقٌة تعالج المعطٌات معالجة الرٌاضٌة تسمح باستنباط توقعات و هو 

من قدة التً تبدو فوضوٌة االنتظام والح لتحسٌن نفاذٌة العمل المتعددة و المتكررة المعص

 هذه الزاوٌة فاإلحصاء فً جوهره ظاهرة طبٌعٌة فً الدماغ البشري.

إن اإلحصاء ٌستؽل لمعالجة الكثرة الخاضعة لعوامل واقعٌة اتفاقٌة ٌوجهنا إلى مجال 

 عا بٌن كثٌر من الناس العادٌٌن.التطبٌق اإلحصائً خالفا لما تراه شائ
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           ٌتمثل المنهج اإلحصائً فً عدة دراسات منها الكون اإلحصائً و العٌنة، المتؽٌر

ن الهنود قد إلى عهود قدٌمة جدا. فالقدماء مو الصٌؽة، ٌعود اإلحصاء وحدة اللؽوٌة 

 أحصوا إحصاء دقٌقا على األسطر و الكلمات و المقاطع فً كتاب "الفٌدا".

أما اإلحصاء اللؽوي العلمً فبدأ أول ما بدأ فً اللسانٌات المعدالت الرٌاضٌة 

المتطورة عند العرب و كان ذلك فً مجاالت العروض و المعجمٌة و الفصاحة و هو ما 

 وبً عندنا الٌوم.ٌجدر إلى البحث اللؽوي و األسل

و ٌكفً أن  91إن ظهور اإلحصاء فرعا معرفٌا مستقال جدٌدا ٌرجع إلى القرن 

و كان ذلك فً  9191نعرؾ أن المٌالد الرسمً لإلحصاء االقتصادي ٌعود إلى سنة 

 أمرٌكا بجامعة شٌكاؼو الجمعٌة اإلحصائٌة.

ة شعورٌة إن اللؽة عمل اجتماعً موجود فً ذهن المتكلمٌن بكٌفٌة اعتباطٌ

الكالم فهو طرٌقة تجمع  أماو الدالالت المخزنة فً ذاكرتهم و  األصواتمجموع 

المتكلمٌن لهذا النظام اللؽوي، فالناس ال ٌتكلمون هذه القٌم و القواعد، بل ٌتكلمون طبقا 

 لها. و ٌحاولون تحقٌقها مادٌا من خالل مواقؾ صوتٌة مواقؾ كالمٌة منجزة فعلٌا.

اللسان و الكالم أدى بدوسوسٌر إلى التفرٌق بٌن المؤسسة و الواقع أي إن التفرٌق بٌن 

بٌن النظام األساسً الذي ٌسمح بقٌام أنماط سلوكٌة مختلفة و األمثلة الفعلٌة لهذا السلوك 

و ٌؤدي دراسة النظام إلى بناء النماذج التً تمثل الصٌػ و إلى عالقتها بعضها ببعض 

 ً أو األحداث الفعلٌة تؤدي إلى بناء النماذج اإلحصائٌة.فً حٌن أن دراسة السلوك الفعل

هذا بعض ما انتهى إلٌه البحث، و لسنا ندعً كمال هذا الحدٌث فقد تركنا الباب 

مفتوحا أمام الباحثٌن، نرجو أن تكون جهودنا إضافة ممٌزة لموضوع اللسانٌات 

 صعوبة البحث.اإلحصائٌة الذي قل طارقوه فً القدٌم و الحدٌث و من هنا كانت 
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